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Encartada nesta edição!

Defesa Civil
inicia trabalho
de demolições
ONTEM, 'DUAS C SAS E

área de risco foram demolidas
no RioMolha. No total,
mais de cem casas estão

condenadas. Moradores estão
sendo encaminhados para
programas de habitação.

CORES IlnaElvira, 41 anos, emmeio às &ores de seu jardim. Tanta dedicação é recompeilsada pela beleza das plantas. Página 17 Página 19

Agenda dofim de semana tem atrações
que vão desde aNoiteAlemã, realizada
hoje no ClubeAtléticoBaependi, até um
concurso de bandas, no Espaço do Oca.

� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�� ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO

Maisde 130 casos
deagressão a crianças
registrados esteano

. .

Secretaria deAssistência Social e Serviço deEnfrentamento à Violência, Abuso eExploração
Sexual à Criança eAdolescente chamam a atenção para um problema crescente no

município. Namaioria das ocorrências, os agressoresfazem parte da família.
Página 7

É PRIMAVERA!
MARCELE GOUCHE

DESDE 1919

RECURSOS IlUMANOS
Marisol recebe prêmio
por gestão de clima

organizacional. .

LOURIVAL KARSTEN'
. Página 2
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COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,8945 1,9000 ti' 2,26%
DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7700 1,9100 -'llG' 3,24%
EURO (EMR$) 2,5570 2,5585 idiJ: 0,06%

, LIBR,A (EM R$) 2,9207 2,9267 !I� 0,21 %

Lourival Karslen Ikarsten@netuno.com.br

Portal de Jaraguá
Já houve um tempo em que Iaraguâ
do Sul se considerava a "capital
da malha" e ao longo da atual rua
WaldemarGrubba se enfileirauam
lojas que comercializavam sua

produção para as pessoas que
vinham diariamente dos mais

diversos lugares de excursão
para compras. A importância
da atividade era tão grande que
as lojas também floresceram
no vizinho município de
Guaramirim. Decisões políticas
equivocadas, no entanto,

inoiabílizaram todo este trabalho e

hoje as excursões vão para Brusque,
quemantém um ativo comércio;
Um remanescente desta época é o
Portal de Iaraguâ que existe desde 23
'de setembro de 1986. São, portanto,
25 anos de atividade.

Uma estraté.gia.J
o Federal Reserve - banco central dos EUA -

anunciou a disposição em utilizar um pacote
de US$ 400 bilhões para pressionar para
baixo as taxas de juros de longo prazo e desta
formaapoiar o setor imobiliário que anda
muito combalido. Considerando o estoque de
imóveis ea baixa disposiçãq,dos compradores!
resta saber se vai funeionat", 'I

.11., I

Mais petróleo
A confirmação da Petrobrás de que existe uma

significativa acumulação de hidrocarbonetos
em águas com mais de cinco mil metros de

profundidade na bacia marítima Sergipe-Alagoas,
reforma a percepção de que ainda existemmuitas
reservas por descobrir na costa brasileira. Trata-se de
reservas de difícil exploração, mas, considerando que
se espera um crescimento dos preços do petróleo -

em termos reais, em mais de 40% até 2020, o custo
vai ser facilmente compensado.

Mais estímulos
o recente pacote proposto
pelo governo Obama prevê
o estimular a criação de

empregos. A grande nação
do norte vive um momento

complicado, pois, na medida
quem que os "preços do
Walmart" estimulavam o

consumo, pois trocavam
fornecedores locais por
produção mais barata em outros

países, a inflação se manteve

baixa e a economia aquecida.
Com a crise, estas vantagens
passageiras deixaram de existir,
o segmento de construção civil
está praticamente parado e a

produção industrial em alguns
setores já não existe mais.

Infelizmente, o Brasil está
seguindo o mesmo caminho.

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04590
1 ° 00.904 250.000,00
2° 22.447 22.000,00
3° 34.372 12.000,00
4° 82.329 11.000,00
5° 68.092 10.320,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1177

02 - 08 - 16 - 23 - 27
29 - 43 - 45 - 48 - 50
58 - 59 - 60 - 62 - 64
79 - 85 - 93 - 95 - 97

MEGASENA
SORTEIO N° 1321

10 - 47 - 51 - 53 - 59 - 60

QUINA
SORTEIO N° 2702
31 - 51 - 59 - 73 - 77

Palazzo revestimentos
Profissionais da empresa Palazzo Pisos e Revestimentos, com sede em

Corupá, estão na Itália para visitar o Cersaie - Salão Internacional
da Cerâmica para a Arquitetura, que acontece entre os dias
20 e 24 na cidade de Bologna. O evento reúne expositores que
são referências mundiais nos setores de cerâmicas para pisos e

materiais de construção em geral. "É'a mais conceituada feira de
revestimentos do mundo e estaremos lá em busca de tendências e

ideias inovadoras. Tudo isso para que nossos próximos lançamentos,
previstos para o início de 2012, tenham o mesmo sucesso que temos
obtido nas linhas atuais", destacou o proprietário da Palazzo, Antônio
'Boga, antes de embarcar. No mercado desde 2007, a corupaense Palazzo
Pisos e Revestimentos é uma empresa especializada em soluções no
segmento de pisos cimentícios, com foco na produção de revestimentos

para áreas externas e internas, além de uma linha exclusiva para paredes.

se em dados 2011
Hoje, a Fíesc lançará a edição 2011 do Santa Catarina em Dados,
publicação que contém as principais estatísticas sacioeconômicas
do Estado, dando ênfase ao setor industrial. O trabalho mostra que
em 2010 o Estado registrou o segundo maior crescimento de

arrecadação de tributos federais do país. Nesse mesmo período, a .

- indústria de transformação foi amaior geradora de empregos. O
documento estará disponível para download no site da Fiesc (www.
fiescnet.com.br, menu publicações) a partir de sexta-feira.

Semana municipal da juventude
Seguem até hoje, 23 de setembro, as atividades relacionadas com o

tema que estámovimentando o município.

A empresa Desentupidora Jung Gestão

Ambiental Ltda EPP. Localizada á Rua

Prefeito Waldemar Gruba 4955 cidade de

Jaraguá do Sul" CNPJ 08.610.906/0001-30,
vem através desta requerer a Renovação da

licença Ambiental de Operação (LAO), junto a

, Fundação do Meio Ambiente - FATMA.

DIVULGAÇÃO

T PSE S 2011
AMarisol recebeni #�nl solenidade que acontece
dia 28 de setembro, no Teatro do Crêmio Náutico
União, em PortoAlegre, o Prêmio TOP Ser Humano

2011, concedido pelaAssociação Brasileira de
Recursos Humanos, divisão de Rio Grande do Sul.
A empresa conquistou o título com o case "Como

Sonlos, Sentimos eVivemos: Gestão do Clima na

Marisol't.fulgado pelo Comitê Avaliador daABRH
RS, este programa obteve uma pontuaçãomáxima
que garantiu a premiação. En1 prática desde 2009, o
"Como Somos, Sentimos eVivemos: Gestão do Clima
naMarísol" consiste na gestão do clima organizacional
da empresa, sendo urn processo contínuo demelhoria

cujo objetivn é identificar, avaliar, planejar e .monitorar
aspectos relacionados ao ambiente corporativo.
Por realizar um ciclo na organização, essa gestão é

_

- constantemente avaliada para compreender como
está se estabelecendo e se está eumprindo a função de
contribuir para um ambiente organizacionalmelhor,
saudável e que traduza o que aMarisol almeja: ser
uma empresa desejada para se trabalhar.

Prejuízos na infraestrutura
Conforme o relatório entregue ao secretário de Infraestrutura,
os prejuízos das enchentes no Vale do Itajaí chegam a R$ 338
milhões e como nem tudo está contabilizado, em números

redondos pode chegar a 400 milhões de reais. - Considerando
a repetição constante destes prejuízos, o crescimento
do Estado está sendo permanentemente afetado. Ações
preventivas seriam - portanto - muito bem vindas.
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Há 102 anos, em 23 de setem

bro, o então presidente da

República, Nilo Peçanha, criou 19

Escolas de Aprendizes e Artífices

que, mais tarde, deram origem às
Escolas Técnicas Federais, Escolas
Agrotécnicas Federais, aos Centros
Federais de Educação Profissional
e Tecnológica (Cefets), e aos atuais

Institutos Federais.
As 19 escolas se multiplicaram

em todo o país. Até 2003 eram 154.

Nos últimos oito anos foram ins

talados mais 210 novos campi. Até
2014, o objetivo é instalar mais 208
novos campi.

O IP-SC (Instituto Federal de
Santa Catarina) também faz parte
dessa grande história. Passamos de
três campi em 2005 para 12 campi
em efetivo funcionamento em 2011.

Alémdestes campijá instalados - Flo

rianópolis, São José, Jaraguá do Sul,
Chapecó, Araranguá, Joinville, Con
tinente, Canoinhas, Criciúma, São

Miguel do Oeste, Gaspar e Lages -,

temos ainda os campi Itajaí e Palhoça
em obras e já funcionando em sede

provisória; Geraldo Werninghaus e

Xanxerê - oriundos da federalização;

FALE CONOSCO

não para mais, só para àmeia-noite.

Quando ouviu isso, o repórter mur
murou; - "Mas é uma vida muito estres

sada, o senhor não vai enfartar desse jeí
to? Rindo, o médico disse que sim, que

. .

corna esse nsco.

Bolas, se trabalhar muito, correr de
um lado para outro, ter compromissos
sérios, isso e mais aquilo, estressa e pode
levar ao infarto, acaso, não será o infarto,
mais das vezes, então, o resultado dos es

tresses acumulados?
Fico com pena dos médicos que lutam

contra a psicologia querendo com isso a

reserva de mercado.• O estresse resulta

de um alerta do sistema emocional sobre

o sistema endócrino, e este a provocar al

terações físicas - para a fuga ou luta - que
corroem a sanidade do corpo. Essas emo

ções repetidas levam aos infartos.
A cardiologia é ótima para reparos

"posteriores" no coração, fora disso,
muitos médicos a prejudicam com sua

obtusidade, com as "cegueiras" da me
dicina materiaL ..

s

Caçador e Urupema, funcionando

em um bloco inicial; e Garopaba -

instalado atualmente em prédio ce

dido pela Prefeitura e cuja obra será

iniciada em 2012. Para o próximo
ano, também há previsão de início

das obras do Campus Avançado São

Carlos e do CampusTubarão.
Com isso, em 2013, teremos 21

campi implantados em todo Esta

do.Agoranosso desafio é consolidar
a expansão e estender a qualidade
da formàção, que sempre marcou

o nosso campus mais antigo, para
transformar a vida de milhares de
catarinenses. A educação transfor

ma, a educação profissional trans
forma muito mais. Estamos con

tribuindo para o desenvolvimento
do país. Por isso temos muito que
comemorar. Parabéns para todos .

os que fazem e fizeram parte desse
sonho. O IF-SC é fruto do trabalho
de diversas gerações de servidores,
que formaram milhares de cida

dãos catarinenses. São 102 anos

transformando vidas paramelhor. II

redacao@ocorreiodopovo.com.br

PERGUNTA
Aristóteles, o grego, perguntavaporque to

dos os homensdeexceção nafilosofia, napolí
tica, na poesia ou nas artes são melancólicos?
Respondo: porque eles veem a "Verdade" do
sentido da vida... Só a distração de uma pai-

.

xão profunda por um trabalho pode aneste

siaressamelancolia.Apercepção clara destrói
as almas. Aristóteles, claro, devia se referir aos

.

.

seres humanos e não apenas aos homens...
)

MANIA
Mania que certos idiotas têm de se refe

rir aos seres humanos os chamando de ho

mens, os homens. Muitos livros "religiosos"
trazem em seus textos esse ranço dos misó

ginos. Gentalha histórica!

·COITADOS
Pensei que era coisa do passado, não

é. No Afeganistão, (só lá?) famílias conti-·
nuam vestindo meninas de meninos para
evitar vergonha. Se as mulheres adultas

se fizessem respeitar e deflagrassem uma

"greve" nacional, os homens vagabundos
iriam repensar a estupidez. Canalhas.

CHARGE

E tJÃO DtGA
qUE. esrou
MUR'�'�HA!tl _

.�

ReportagemdaFolha de

São.Paulo de ontem traz

uma análisepreocupante
daPoliciaFederal sobre

a/alta de vontadede se
combatera corrupção no
país. SêgumioaAssociação '

dosDelegados da PF;.
órgãosdêfiScalização
pública; como aprópria
policia, o TCU (Tribunal
deContasdá União) ea
CGU (Controladoria-Geral
da União), sabem onde
há desvios de verba,mas

.

não osevitam porquea

questãoseria tratadade
forma "secundária"pela
atualgestão.Deacordo com
levantamentofeito pela
entidade,anualmente, entre
R$50 eR$84 bilhões.são
perdidos com a corrupção,
o que corresponde a 1,4%
a2,3% doPIB (produto

I IntemoBruuú.Bcomo
anúncio da ampliação de

'I, , • • ir! ,1',,'�',

programasSOCiaIS - como·

, .�MinhaCasa�.MinhaVida ,

e oBrasilsemMiséria- ea
,

proximiilatll1degrandes
, ev�nto� cPf1Jo, a Copa#
2014 easOlimpíadas de
2016, tiiRoEf"Oia Federal·

,�s�71Ul; f!� o desvio de
verba fiúblfca aeveaituJa
aumentar.

Imagine um reputado médico car

diologista. Imaginou? Multiplique
por quatro a reputação dele. Está bem

assim. Esse sujeito existe, está em São
Paulo e é considerado o cardiologista
das estrelas, não das estrelas do cinema

ou da tevê mas os das "mãos grandes". Es
ses mesmos ...

Esse médico não tem nada a ver com

os seus pacientes, se eles têm mão gran- .

de ou não. Ocorre que ele, numa entre

vista de página inteira a um jornal de São

Paulo, disse uma sonora bobagem.
O repórter perguntou a ele sobre as

emoções como geradoras de infartos. O
"grande" médico disse que o emocional

faz parte de tudo, mas que o importante
é o genético. Disse bem assim: - "O in

farto é hereditário". E um sujeito desses

está solto ...
Claro que há as patologias de berço,

mas não são essas as que andam matan

do. Mais adiante, na entrevista, o repórter
perguntou ao "guru" com era o dia dele.

O médico respondeu que acorda às 7h e

DO LEITOR

IS: 102

JesuéGraciIiano da.Silva,
reitor do IF·SC
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Patricia Moraes . 2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Diagnóstico está pronto
Dn elaboração desde 2009, o Plano
DLocal deHabitação de Interesse
Social (PLHIS) encerrou sua etapa de
diagnóstico, e na semana que vem
começam as reuniões para definir as
ações a serem tomadas no planejamento
habitacional para os próximos dez anos. ·

A secretária deHabitação,Maristela
MenelRosa, adianta que a pesquisa
revelou alguns problemas dos quais o
poder público não tinha ciência - como

Nova cara
A presidente do PSDB, Isaura
Silveira, assumiu o partido em

meio à crise de relacionamento
. da sigla com o governo
municipal, e tem conseguido
ótimos resultados. Filiando

gente nova, dando novo

fôlego ao partido e ajudando
a instaurar um clima mais
democrático e de respeito, Isso
tudo sem fazer alarde e

,

iSI':'I�tiDud,o leis
o presideute da CánUU3
deVereadores, de Jaraguri,
do Sul, Jruule:Negherbon .

(PJlvIDB), convidou o
fiscal de:pcsteras d�
Prefeitura,Carlos;Piske"
para esclarecerpontos
referentes às normas

que versam sobre: cerca
elétrica, calçadas, entre
outras. Os preblemas
do setorde fiseaJização
na cidade tambélD serão
abordados. O encontro,

acontecena pIÓJdmêl. tCfça
feira, às 18h30" na sala de:
reuniões do teg;slativo�,

a falta de banheiro em cerca de 1% das
casas - além de várias questões antigas e
que. agora foram mais detalhadas, como
a ocupação irregular de zonas de risco,
e a construção de múltiplas casas no

mesmo lote. Desde o início da atual

administração, foram entregues 247
casas e apartamentos populares, e até
o final do ano serão concluídas mais
549 residências, com outras 1.100·em

construção.A elaboração do plano custou

Preocupante
Levantamento feito pelo Banco
Central, o "Índice de Atividade
Econômica Regional", mostra
que Santa Catarina continua

perdendo espaço em termos

de crescimento econômico
dentro da região sul. A
economia catarinense teve

aumento de apenas 0,8% em

julho, contra 1% do Rio Grande
do Sul e 2,6% do Paraná.
Durante os sete primeiros
.rneses do ano, o Paraná
teve crescimento de 3,4%, o
Rio Grande do Sul de 3,2%
enquanto Santa Catarina
ficou em apenas 1,9%.

Trânsito
Ontem, no DiaMundial Sem
Carro, o debate sobre o trânsito
caótico de Jaraguá ganhou'
as ruas. Algumas sugestões
merecem avaliadas, outras
completamente descartadas,
como o tal do rodízio. Pensar
em fazer um rodízio pelas
placas de carro em uma cidade
onde o transporte coletivo é

precário e a insegurança a que
são submetidos os ciclistas é
absurda é assinar um atestado
de incompetência.

R$ 55mil e é um investimento obrigatório
para osmunicípios que querem continuar

firmando convênios com o governo
federal para construção de moradias
de programas como oMinhaCasa,
Minha Vida. Também é um importante
instrumento para se conhecer afundo a
realidade do município para que as ações
tomadas a partir de agora sejam certeiras
e atinjam quem realmente precisa e da
maneira mais correta.

DIVULGACÃO
IIIIlUI/lIIII/lIUlI!lflIIIIIIHI/lllllllillllfl/lIÍIIIIIIII/l111111

..t_,

FLAGRADE
\

DESRESPEITO
Dia Sem Carro, ontem, o estaciona

mento rotativo da Marechal foi trans
formado em .cíclovia, porém, como"
mostra a' foto, nem todos motoristas.

respeitaram à mudança provisória. Um exemplo.
de �omo não se deve eomportar,

e.

'. "

IIl/1ilJllllillfflUllliUlllffllllDl/liIlIllUl/llllllil/cllllMllllhlllllllllil/lllI1I;UIUIIfl/IIIIIIUIIIII/IIII,iUfl/llIllllmIUIHIIIIIIIIUIIIUlUlblI01/II/IIII1I1blJ/lIIIIIIHllllillllliIlHl;�/IIIII;/lIHlIiIIl;IIDIIII/IUllnhlll/lIIIl/l111IU1ll1l1lll1iIlIIIUIIII!III;H/lllilílplliIIlIIIIHIIOlllillllf,YIIJIIIIIIII!UUflIClmIII!NliUm

Zona Azul
Muitamal explicada também está a questão do
estacionamento rotativo. A Prefeitura diz que recebe

reclamações de comerciantes e por isso pensa na

possibilidade de aumentar as ruas abrangidas pelo
sistema, mas a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) diz
que não tem reclamação nenhuma.

II1II II1II '1lI/II, -

e:I,V'I,a, IC"'çdO�e:S
Os. vereadores de 1\4Iassaranduba.
PíerBerri, Inacio Besen, 1'/Ioacir
KaSBlits,cw PedroDeretti e Silvio
Mainka estíseram em audiência com
o secretário de SegurançaPública,
CésarGrubba" Os, parlamentares
levaram algumas,leivindicaçõ'e8
domunicípio como,maior'
poUdamento" equipamentos para
os policiais e a refonna da deJeg,acia
e dOi destacamento.No dia 3, de
outubro selá finDado convênio
entre o.municíp!io e a Secretaria
para instalação de cinco câmeras, de

vigilâllCia.na cidade. Outmspedidos
serão atendidos, nOl decorrer do ano..

Encontro estadual
O secretário da Saúde, FranciscoAirton
Garcia, a diretora de Média e Alta

Complexidade, Mônica Riboldi, e a

gerente de Saúde da Família, Nádia da
Silva, participam desde ontem do 49°
Encontro de Secretarias Municipais de
Saúde de Santa Catarina. O encontro,

que encerra hoje, é organizado pelo
Conselho de Secretarias Municipais
de Saúde de Santa Catarina (Cosems)
e acontece no município de Treze Tílias.
Estão em discussão a gestão da Saúde
em Santa Catarina, a regulamentação
da Lei Orgânica da Saúde, amelhoria
'do acesso e da qualidade da atenção
básica, entre outros assuntos.

Arthur Müller
o vereador Jean Leutprecht (PC do B)
foi pego de surpresa com a informação
publicada ontem pela coluna sobre
a aprovação de uma indicação do

deputado Darci de Matos (DEM) para
que o Estado mude a lei de doação
do ginásio Arthur Müller, permitindo
que a Prefeitura altere a finalidade da
estrutura. Esteve ontem mesmo em

Florianópolis onde se encontrou com
deputado Carlos Chiodini (PMDB)
para conversar sobre o assunto.

PSBéopção
Sentindo que no PDT teriadificuldade de

compor uma aliança com a prefeita Cecília
Konell, o ex-deputado Dionei da Silva pode
acabar no PSB. O convite já foi feito. .
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DESEMPENHO ENTRE OS COLÉGIOS DE JARAGUÁ DO SI!JL

---__."..;,____----��'[-:MÉ6\A TOtAL DE PQ)lN�OS
CO\.;ÉG\O

Há 115 anos, o Bom Jesus forma cidadãos socialmente responsáveis e

ambientalmente conscientes. Pessoas preparadas para agir e transformar a

realidade em que estão inseridas. Gente capaz de vencer desafios.

Desafios como o ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio, um dos

indicadores das habilidades e competências do educando.

o Bom Jesus Divina Providência, por meio do'

desempenho de seus alunos, classificou-se como o

melhor colégio de Jaraguá do Sul de acordo com
.

.

os resultados do 'ENEM, divulgados pelo INEP.·

80M J·esvs·
,..

" .

Divina Provic\enc'13

Gostaríamos de parabenizar alunos, professores e demais colaboradores

do Bom Jesus Divina Providência pela posição de destaque alcançada a

partirdo esforço conjunto e da união de todos.

Aproveitamos, também, para agradecer aos pais e - por extensão - a

toda a sociedade de .Jaraquá do Sul pelo apoio e confiança depositados
em nosso trabalho.
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SetOr apreseJ1tou queda de contratações nomês passado. Em julho, foram 30 novos empregos na área

�osto teve saldo positivo
Segundo levantamento do governo
federal, agosto apresentou 147 carteiras
assinadas pelas. empresas jaraquaenses
JARAGUÁ DO SUL

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

DAIANA CONSTANTINO

O sa�do de emp�egos formais
. sam do negativo e teve um

salto significativo no mês pas
sado em Jaraguá do Sul. Supe
rando o pior resultado deste
ano apresentado em julho de
124 demissões, as contratações
feitas pelas empresas da cidade
somaram 147 novos postos de
trabalho em agosto. De janeiro
para cá, o levantamento do Mi
nistério do Trabalho e Emprego,
do governo federal, revelou que
fevereiro foi o período em que
mais houve abertura de vagas,
com saldo de 1394.

De acordo com o Caged (Ca
dastro Geral de Empregados e

Desempregados), no mesmo pe
ríodo do ano passado, entre ad
missões e demissões, os meses

de julho e agosto de 2010 apre
sentaram números de carteiras
assinadas bem acima do levan
tamento de 2011. Os resultados
mostraram que os dois meses se

guidos tiveram respectivamente
285 e 661 novas vagas de empre
gos formais no município.

Contudo, apesar do aponta-

f\ dor positivo de agosto deste ano

em contratações formais, o setor
da construção civil ficou com

menos 34 admissões, quando em
julho o setor oficializou 30 no

vos empregos. Já o segmento de

serviços foi o campeão com 132

contratações no mês passado,
ao contrário do resultado de ju
lho que ficou no negativo corn.Z?
desligamentos de trabalhadores.

De abril deste ano até agora,
as fábricas instaladas na cidade
não recuperaram fôlego para ti
rar o saldo das contratações do

negativo. Em fevereiro, o seg
mento teve o maior registrou de
aberturas de vagas de trabalho
no município, com 686. Já o mês
de julho apresentou 44 demis
sões e agosto o número reduziu

para 22 desligamentos. Uma lei
tura diferente é possível no setor

do comércio que superou as 30
demissões de julho com 57 con

tratações em agosto.

Setor de serviçosabriu
mais de quatromil vagas

Não foi só em Jaraguá que
o setor de serviços teve salto

significativo. Em agosto de

2011, com exceção da ativi
dade extrativista mineral, to
dos os 'setores expandiram o

número de assalariados com

carteira assinada. Os serviços
somaram mais 4.274 abertu
ras de vagas. A construção civil
teve mais 1.339 vagas e o co

mércio abriu 1.228 postos de
trabalho. Esses são os segmen
tos da atividade econômica

que mais contribuíram para
o comportamento positivo
do emprego no mês.

'

Já a indústria de trans-

formação em Santa Catarina
manteve o menor ritmo de
crescimento no número de

vagas formais, conforme os

dados de agosto de 2011. No
. mês foram abertos apenas
378 novos empregos, o que
significa apenas 9% do sal
do apresentado em agosto de
2010 de 4.209. No país, o úl
timo mês teve saldo positivo
de 190.446 novc_>s empregos
com carteira assinada, núme
ro maior que julho, mas con

sideravelmente menor que o

mesmo período do ano passa
do. Em agosto de 2010 foram

geradas 299.415 novas vagas.

� J,ll'EI,",(@ltljÁj, tx: SUL
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Saldo positivo· 158

Admissões· 3437

Demissões· 3509

Saldo negativo· ,,·72

Admissões . 3292

Demissões· 3074

Saldo positivo· 218

Admissões · 3966

Demissões . 3324

Saldo positivo· 642

Admissões· 4660

· De�issões· 3266

Saldo positivo· 1394

IR

admissões· 2922

. demissões· 2781

saldo positivo· 141
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Mobilização
visa alertar
comunidade
Cerca de 150 pessoas participaram de

palestra no Cejas. Intenção é reforçar a
rede de proteção em todo o município'
JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

No Brasil, 74 crianças são VÍ
timas de algum tipo de vio

lência a cada hora. De 11 casos

ocorridos, apenas um é registrado
formalmente. De todas as agres
sões, 50% partem da mãe, 30% do

pai e 20% de outros (extensão da
família e amigos). Cerca de 60%
dos brasileiros afirmam ter sido
vítimas de castigos físicos, 10%

das crianças que dão entrada em

pronto-atendimentos são vítimas

de violência, destes, 60% não pos
suem lesão aparente. A Secretaria

deAssistênciaSocial e o Serviço de
Enfrentamento àViolência, Abuso
e Exploração Sexual à Criança e

Adolescente de Iaraguá do Sul es
tiveram durante toda a manhã de
ontem no Cejas (Centro Empresa-

rial de Iaraguá do Sul) para pensar
sobre a violência infanto-juvenil e
assistir à palestra "Enfrentando a

violência doméstica contra crian

ças e adolescentes: percepção e

conceitos do fenômeno". O pales
trante, o médico pediatra Ayrton
Margarido, é especialista em Vio
lênciaDomésticaContra aCriança
e o Adolescente pelo Laboratório
de Estudos da Criança (Lacri) da
USP (Universidade de São Paulo).

A secretária de Assistên
cia Social do município, Edima
ra Orzechowski de Souza afirma

. que a mobilização contra a vio
lência sexual infantil tem como

objetivo conscientizar a popu
lação sobre a importância de se

atentar e denunciar os casos de
violência. "Queremos chamar a

atenção da comunidade", salien
ta. Dos 149 inscritos, a maioria
era mulheres, profissionais téc
nicas. De acordo com a organi
zação, assistentes sociais, psicó
logos, terapeutas ocupacionais e

professores têm participação im
portante no processo de percep
ção da criança violentada. "Pena
que não temos muito a partici
pação da comunidade", lamenta
a secretária. O evento foi gratuito
e aberto a maiores de 18 anos.

Números em

Jaraguá do Sul

Em Iaraguá, como em todo
o Brasil e no mundo, os núme
ros são preocupantes. Em 2010,
aproximadamente 100 crianças
e adolescentes sofreram algum
tipo de violência, seja ela sexu

al, física ou psicológica (lem
brando, segundo o médico Ayr�
ton Margarido, que a violência
sexual também é considerada
física e psicológica). Do início
de 2011 até este mês, 133 crian
ças e adolescentes foram vitima
dos pela violência apenas em Ia
raguá. Outro dado comum é que
a maioria dos abusos é cometida
pelos pais, padrasto ou alguém
muito próximo à família.

o médico Avrton Margarido apresentou dados sobre a violência infantil

Atentar-se aos sinais é

,caminho para a denúncia
MUNICÍPIO

Mais sobre
os casos

de Jara9'lá '

,.,

"A violência desconhece
barreiras geográficas
e financeiras", afirma

, Ayttón. �s estatfsd�a.s
de Jaraguá comprovam
esta afirmação. Segundo

,r Mariléía I;treitagl" "
,

,

'coordenadora do Serviço
de Enfrentamento,
grande parte dos casos

, ocorre em regiões
'

mais periféricas, no
entanto, não é regra.
A violência está nas
famílias de diferentes
classes sociais, mesmo
onde há pessoas mais
instruídas. "Acontece

que nas famílias com
maior poder aquisitivo
ou não há denúncia
ou se procura ajuda
particular", comenta
Mariléia. De acordo com

, a coordenadora, as 133
ocorrências são apenas as

formalizadas: Olhá aquelas
que não são registradas. O
número pode sermaior",
ressalta. A faixa etária dos
violentados no município
vai dos três aos 11 anos. E
são meninas e meninos.

O Serviço de Enfrentamento

aponta que, normalmente, as de
núncias partem dos vizinhos ou de

.

professores. O caminho para de
nunciar é contatar o Conselho Tute
lar do município, que encaminhará
a criançapara o tratamento psicoló
gico entre outras providências. Em
Iaragua, os programas de prevenção
são realizados pelos Cras (Centro

I
de Referência de Assistência Social)

.

com palestras e acompanhamento
da família como um todo. "AVÍtima
de ontem é quem vitima hoje", des
tacaAyrton. Ele afirma que quando
o violentador é interrogado a fundo,
descobre-se que na infância aquele
'sujeito também passou por algum
episódio de violência. Os fatores de
risco são: pais com história demaus

tratos, abuso sexual ou rejeição e

abandono na infância, gravidez de

pais adolescentes sem suporte psi-

cossocial, gravidez não planejada,
negada ou de risco, pai oumãe com
múltiplos parceiros, pais possessi
vos com os filhos, entre outros.

Ayrton alerta sobre quando
suspeitar: aversão ao contato físi

co, apatia ou avidez afetiva, retardo
psicomotor sem causa definida que
melhora longe da família, transtor
no do sono ou alimentação, episó
dios de medo e pânico, isolamento
e depressão, conduta agressiva,
interesse precoce em brincadeiras
sexuais ou conduta sedutora, cho
ro fácil sem motivo aparente, com

portamento submisso, desenho ou

brincadeira que sugerem violência,
baixo nível de desempenho escolar,
tentativa de suicídio, baixa auto-es
tima, aversão a qualquer atividade
de conotação sexual, fugas, menti
ras' furto e uso de drogas. Para de
nunciar, disque 100.

.!'
(ii

'

t�'1'1
,.'

EdimaraOrzechowski de Souza pede
ajuda Para que comunidade denuncie
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1951.

·Waldemar Grubba
desaprova medida da
Reunião Econômica

No dia 23 de setembro de 1951, o jornal O Correio do Povo
trazia em sua capa amatéria "Parece.mentira, mas é verdade",
sobre a manifestação do então deputado estadualWaldemar
Grubba contra a linha de transmissão de energia elétrica

Florianópolis-Iaraguá do Sul. A região, que sofria com uma

crise na energia elétrica, havia participado de umc:t reunião
econômica do Norte catarinense, onde foi proposta a ligação
da Usina de Capivari com o Norte do Estado. Segundo a pu
blicação,Waldemar Grubba, depois de aprovar as conclusões
da reunião, fez um pronunciamento no dia 17 de setembro

daquele ano na Assembleia Legislativa dizendo ser contrário
à construção da linha, alegando que os industriais da região

- não estavam de acordo com o plano, que a ligação seria mui
to cara e levaria muito tempo para ser finalizada. O deputa
do propôs que a melhor alternativa seria fazer a ligação com

,

Brusque ou Blumenau. "Imaginem só se ele não fosse 'filho
da terra', como ele venderia o município. Deixar de apoiar a '

emancipação econômica e industrial do seu município e da
zona que o elegeu, para forçá-lo a ser entidade subsidiária de

quem disputa interesses antagônícós'; dizia a publicação.

PELO MUNDO

1788

Nasce Bento
Gonçalves.
No dia 23 de setembro de 1788, nascia
em Triunfo (RS) omilitar e revolucionário
Bento Gonçalves da Silva. O gaúcho foi
umdos líderes da Revolução Farroupilha,
.que buscava a independência da província
do Rio Grande do Sul do Império do Brasil.
O primeiro presidente da República Ri
Grandense faleceu no dia 18 de julho de
1847, aos 58 anos.

1925

Academ,ia
de Belas Artes
Nessemesmo dia, em 1925, aconteceu a

fundação daAcademia de Belas Artes pelo
dramaturgo gaúcho Pedro Augusto Gomes
Cardim. A academia, co-fundada.porMario
deAndrade e hoje chamada de Centro Uni
versitário Belas Artes de São Paulo, já abrigou
exposições de artistas comoAnitaMalfatti,
MenottiDel Picchia e Tarsila do Amaral.

Escola Rodolpho'Dornbusch
celebra 25 anos de fundação

Muito mais que
pessoas trabalhando.
Milhares de {amUias

evoluindo.

� .,.'

Lunender30onos

A EscolaMunicipal de Ensino Fundamental Ro
dolpho Dombusch, do bairroVila Lalau, esteve em
festa.ontem pelos 25 anos de sua fundação. A co

memoração contou com a presença de alunos, pais,
funcionários e ex-colaboradores da escola, como a

primeira diretora - Maria das Dores de SouzaWinter
- e o primeiro zelador - Mariano Schwírscoskí.

.

A escola começou suas atividades na sede da co-
'

munidade católica da Vila Lalau, "São Francisco de
Assis", em 1986, quando ainda era chamada de "Es
cola ReunidaVíla Lalau", A unidade começou aten
dendo apenas os alunos de primeira à quarta série,
mas com o crescimento da comunidade do bairro -

considerado um dos pólos industriais da cidade - a

escola passoua atuar tambémna área da pré-escola.
Em 1987, a escola'passou a contar como ensino do

"
·

primeiro grau, da quinta à oitava série. Somente em '

1988, o bairro Vila Lalau foi beneficiado com a cons- l._trução de uma escola: a "EscolaMunicipal dy Primei-
ro Grau Rodolpho Dombush", que passou a integrar a 11.

antiga "EscolaReunidaVila Lalau" Em 2008, ficou ins- O primeiro zelador da escola,Mariano
tituído que o aniversário da escolaseria celebrado no Schwiscoski, foi quem apagou as veJas do bolo
dia do nascimento do patrono, já que não há registros na comemoração aos 2S anos'Ue fundação

.

do diada inauguração da unidade. Hoje, a escola tem
cerca de 650 alunos, 50 funcionários e 14 salas de aula,
uma biblioteca, refeitório e quadra de esportes.

O patrono da EscolaMunicipal de
Ensino Fundamental Rodolpho
Dornbusch, nasceu em Iaraguá do Sul
no dia 22 de setembro de 1897, filho

'

de Bernardo Dornbusch eMaria-Paps
Dornbusch. Em 1920, o lavrador se
casou com Ella Henschel Dornbusch,
também jaraguaense, nascida no dia
28 de junho de 1899. O casal teve duas
filhas: Carmélia (que faleceu aos dois
anos de idade) eMelânia. A escola da
Vila Lalau recebeu o nome de Rodolpho
Dornbusch em homenagem ao antigo �

proprietário do terreno onde a unidade

DESCOBERTAS ANTIGAS

DlVULGAçt\O

de ensino foi construída e continua até

hoje, na rua Professor Irmão Geraldino,
Dornbusch faleceu no dia 26 de julho de
1988, aos 91 anos. Segundo a sobrinha
de Rodolpho, Ursula Dornbusch Ballock,
87 anos, sua maior lembrança é de
uma pessoa que estava sempre alegre
e adorava jogar "skat", jogo de cartas

tipicamente alemão. A neta, Astrid
Kuchenbecker Schmauch, também
compartilha da mesma opinião:
"Ele era um avô maravilhoso, muito
meigo e sempre se deu bem com todo

mundo", conta.

No dia 23 de setembro de 1846, o astrônomo alemão Iohann Galle
descobriu o oitavo e último planeta do Sistema Solar - Netuno - com a

ajuda do matemático e astrônomo francês Urbain Jean Joseph LeVerrier.
,
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oCORREIO00 POVO
SEXTA·FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2011

AGENDA

Diversão
come ar ema
fim de semana
NoiteAlemã, que acontece no ClubeAtlético

Baependi, anima a sexta-feira
JABAGuÁ DO SUL

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

KELLY ERDMANN

ada como terminar a sexta

feira com diversão. E, se é essa

a sua intenção, ainda dá tempo
de programar a noite de hoje.
Com jantar típico, chope, bai
le e até café da manhã, a Noite

Alemã pode ser uma boa pedida para co

memorar a chegada do fim de semana.
Marcado para começar às 20h, o evento

acontece no ClubeAtlético Baependi e festeja o
jubileu de prata do Lions Clube de Jaraguá do
Sul. Quem quiserparticipar, deve comprar o in
gresso antecipadamente junto aos integrantes
da entidade. Os acessos custam R$ 100.

··VIOLÃO
o músico Enéias Raasch dá

I

sequência ao projetoViolão
Educativo, nesta sexta-feira.

c· Com duas apresentações, ,às
10h e às 15h30, ele mostra
aos alunos do IFSC, em
Jaraguá do Sul, os segredos
do instrumento. Já na
próxima semana, Raasch
sobe ao palco da Escola
PadreAlberto Jacobs, na
segunda - feira, e do colégio
Professor Henrique Heise,
na quinta-feira. Depois, em
outubro, o instrumentista
ainda visita outras três .

unidades escolares do
município.

Além de festejar, o público ainda aju
dará nos serviços prestados pelo Lions na

comunidade. A instituição já intermediou
a doação de ambulâncias, motõcicletas,
equipamento para teste de visão em bebês
e utensílios cirúrgicos. Porém, neste ano,

os projetos estão desfalcados por causa da

pouca adesão empresarial na iniciativa.

"Esperamos que até nomomento do evento
o panorama das doações empresariais me
lhorexpois o público já fez a sua parte ad

quirindo os ingressos", explica o presidente
Sérgio Pedrotti.

,Para se informar a respeito da NoiteAle
mã ou dos programas, basta entrar em con

tato pelos telefones (47) 9118-9618 e 3370-

6638 ou no e-maillions@multiideias.com.

NA DISPUTA

EstadoDeplorável é uma elas bandas que concorre
no concurso organizado peloEspaçoOca

CONCURSO DE BANDAS
O Espaço Oca cede o palco para os roqueiros da região neste fim de
semana. É que, hoje e amanhã, acontece o primeiro concurso de bandas

organizado pela casa. São 14 grupos divididos entre autorais e covers. A

disputa começa, nesta sexta-feira, com a participação daManacration,
Sick Boys, Tapira, Carbonarantes, Sopa de Ferrugem e Hades. Amanhã, é
a vez da Sweet Danger, Locomotiva, Audox, Estado Deplorável, Rota de

Saloon, Dinammyt, Atomic Death e Distorção. Os ingressos são vendidos
a R$ 10 e os shows iniciam às 20h.

I'

EDUARDO MONTECINO

I

MÚSICA
Enéias
Raasch
leva0
violão

para as

escolas
clacidade
em projeto
educativo

'lllU�\,l:l;!. l,j!I'J.�f'�
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU

,

';

HORIZONTAIS
1. (Gregório de) Famoso poeta baiano (1623-1696), um

dos mais importantes nomes da literatura do período
colonial/Região do estado de São Paulo em que há
grande concentração de indústrias

2. Ponto da superfície terrestre que é atingido em primeiro
lugar e mais intensamente pelo terremoto

3. Sublevação de povo / Bebida alcoólica, ingrediente da
cuba-libre e do ponche

4. Brinquedo infantil que gira sobre sua ponta, quando im
pulsionado por um cordel/Diâmetro principal de um

corpo
5. O símbolo químico do hólmio / Fazer parar
6. O menor sinal gráfico
7. O pelo com os pinguins / Os limites do", horizonte / As

iniciais do escritor Sabino (1923-2004), de "O Grande
Mentecapto"

8. Plantação de certas palmeiras de frutos de polpa muito
doce

9. Instalar propulsor mecânico em veículo que não o pos-

234 5 6 7 B 9

II

II
II

II
a II

II III�
II II

ri
I.

/

III

4

5

7

9

sui ro
10. O mítico touro negro egípcio / O executivo da Ferrari di

Montezemolo, o todo-poderoso da famosa escuderia 11
italiana

11. Importante natu ralista sueco (1707-1778), fundador da 12
história natural moderna / (Matem,) Símbolo de limite

12. (Fig,) Animado, que demonstra muito entusiasmo 12\
13. Sigla do estado de Rondônia / A maior ilha do arquipé

lago das Bahamas,

VERTICAIS
1. Importante cidade norte-americana, no Tennessee, às

margens do Mississippi / Um osso da face
2. Amparo, auxílio / Irrealizável
3. Gigante mitológico / Peça metálica colocada na frente de

uma fechadura e provida de abertura para deixar passar
a chave

4. Que não trabalha / Grande rio da França, de Luxemburgo
e da Alemanha, afluente do Reno

5. Que não possui / Arranhar / A unidade monetária das
duas Coreias

6. Improdutivo / As iniciais do ator norte-americano Du
vali, de "Rede de Intrigas"

7. Reduz-se com a lubrificação / Desaparecer de uma hora

para outra
8. Borboleta noturna / Mole, relaxado
9. País africano cuja capital é Moroni / O escritor Gracilia

no (1892-1953), de "Vidas Secas",
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PREVISAO DO TEMPO

Frente fria

e ciclone
Entre hoje e amanhã, um
sistema de baixa pressão
dá origem a uma nova

frente fria sobre o Sul do

país. Logo em seguida, ela
se transforma em ciclone

extratropical e se afasta para
o oceano. Por tudo isso, os
dias serão chuvosos.

lARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE
MíN: 15°C
MÁX: 18°C

AMANHÃ
MíN: 14°C
MÁX: 18°C

DOMINGO

MíN: 11°C
MÁX: 17°C

SEGUNDA

MíN: 100C
MÁX: 18°C

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

DIVIRTA-SE

Um executivo, amulher e a sogra pentelha foram de fériasconhecer a Terra
Santa. O trio visitou Belém, Jerusalém e, no fim da viagem, depois de ter
estragado vários passeios e se metido insistentemente na relaçã-o do casal,
a sogramorre de um infarto fulminante. O executivo, então, procurou o

consulado brasileiro para se informar como deveria proceder diante desta
fatalidade. O cônsul explicou:
- Bem, neste caso o senhor tem duas opções. A primeira é fazer o traslado
do corpo, pagando os pesados impostos do país e o transporte. O serviço
deve custar em de 20 mil dólares. A segunda é enterrá-la áqüimesmo, o,
que custaráuns 500 dólares.
O empresário pára, pensa e decide:
� Vou levar o corpo para ó Brasil.
O cônsul se surpreende: . ,"

- Poxa, a diferença ãe vintemilpafa quiríhentos é enormel'O senhor deve ter "
,

_, v

muito carinho.por sua sogra para querer que sejal'entertada tão por perto.
'

j

,.:.Uma ovar- respqnde' o h�mern - É que há u.ps doismil anos,atrás h0tlVei,
uma ressurtejção por aqui e eu é que não sou louco deme 'attisçar:

" -","_' J 'f '-'li)
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Devido à frente fria e ao ciclone

extratropical, nesta sexta-feira, a'
chuva deve ocorrer em forma de

pancadas com trovoadas e até granizo.
A previsão é de que os acumulados

fiquem entre os 40 e 60milímetros
da Serra ao Litoral catarinense. Já as
rajadas de ventos podem alcançar os
cem quilômetros horários.

o a
Amanhã, no Estado, ainda restam
nuvens namadrugada e no

amanhecer. No Litoral, ocorre chuva
Isolada. Mas, ao longo do dia, o
sol volta a aparecer namaioria das
regiões. As temperaturas entram em

declínio da tarde para a noite. Os
ventos são fracos, com rajadas fortes
no Litoral e sopram de sul asudeste.

"

DOUTOR
PEDRINHO

A sexta-feira será de .

tempo instável em Doutor
Pedrinho. D sol aparece
de manhã, mas depois é
encoberto por nuvens
que trazem chuva, à
tarde e à noite.

NOVA 27/9

Ensolarado

Parcialmente
Nublado

Nublado
CRESCENTE 4/9

CHEIA 12/9

20/9

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

Iverso
Elijane Jung

Esmalte demais?
Assim como roupas, sapatos, bolsas, bijus emaquiagens, esmaltes

também são uma paixão das mulheres.Algumas se contentam
em comprar um vidrinho aqui, outro ali emanter as unhas
impecáveis, com uma coleção demeia dúzia de vidrinhos.Mas as
viciadas não se contentam com pouco. DanieleHonorato é uma

publicitária com um acervo de doismil vidrinhos de esmaltes.A

paixão virou profissão e hoje a moça é consultora de tendências,
viajando pelo país e dando palestras para profissionais. Eu e meus

míseros 30 vidrinhos, estamos felizes, obrigada!

Brincandeira séria
"Há os seios normais ( . ) ( . ) Os com silicone ( + ) ( + ) Os
perfeitos (o) (o) Alguns estão com frio ( 1\ ) ( 1\ ) Outros são da
vovó \. / \. / ... E não se esqueça dos grandões (o Y o), dos bem
pequenos (.)(.), nem dos assimétricos (e)(.) Nós amamos todos

eles, portanto diga não (@ _ @) ao câncer de mama: faça a

prevenção!" A galera espalhou pelo Facebook e eu achei uma
ideia bem original e divertida para um assunto de extrema

importância. Todos na luta contra o câncer de mama. Olho
aberto e preventivo em dia, mulherada!

universotpm@oc:orreiodopovo.c:om.br

Só um minutinho
Essa semana algo me fez pensar em quão pouco conhecemos as

pessoas a nossa volta. Tudo bem dizer que na correria do dia a dia
sobra pouco tempo para ouvirmos as experiências das pessoas.
Pois deveríamos! Aprenderíamos tanto com isso e teríamos outra
visão de gente que, às vezes, você acha que vive bem, não tem
problemas, nem passou por grandes coisas nessa vida. É engraçado
como nos preocupamos muito com o nosso umbigo, achando que
passamos por sofrimentos terríveis. e aí, quando você vai ver, sua
vida foi n:oleza se comparada a dessas pessoas. É bom ouvir e dar

atenção. E bom entender que não carregamos a maior cruz.

A chegada da Primavera,
exatamente hoje, uma
sexta - feira. Eu não sei
se alguém lembra que
o frio baixou por aqui
exatamente no primeiro
dia de inverno. Pois a gente
espera que aPrimavera
traga consigo o que se

espera da estação: um
clima ameno e gostoso,
um solzinho abençoado, e
flores desabrochando ...
Que flash, não?

� CTRLC + CTRLV

Achar que mulheres com
quilinhos amais não

podem usar estampas.
Ué! São mulheres, cheias
de curvas, que querem
estar bonitas. É claro
que pode! Uma boa
dica.é usar um fundo
escuro e estampas
pequenininhas. O xadrez
cai bem e o molde da
peça também conta para
o sucesso da produção.
Ora, não pode! Treva!

Seu primeiro
sorriso deve ser

pdta você.

Dica amaleras
As meninas do blog amaleras.
blogspot.com fizeram um post
sobre o assunto da semana: os
vestidos do EmmyAwards. No
post você encontra os preferidos,
os renegados e o comentário das
meninas sobre eles. O modelo
daGwineth foi um dos 'mais
criticados. E olha que eu acho ela
linda, linda... Confere no blog.

,.
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Casamento
1\ Teste sábado, às 20h30, na Igreja Nossa
1 \'Senhora doRosário, emNereuRamos, o
jovem advogado Thiago Markiewicz, filho
de Lidio e Doroti Markiewicz, e a farma
cêutica Fernanda Chiodini, filha de Dario
e Irene Chiodini, protagonizam um elegan
te casamento. Após a cerimônia, os noivos
recepcionarão, em grande estilo, parentes e

convidados na Recreativa Duas Rodas. Os

pombinhos seguem para a França.

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é Florisval Enke.

Figura gente boa, sempre com um

bom papo e um dos mais conceituados

engenheiros da região lê a coluna para
ficar por dentro das notícias da urbe.

--� ........se pI
Domingo temmuito encosta no meu

ombro e choro na London Pub, com
as presenças das excelentes duplas
sertanejas Paulinho & Leandro e Everton
& Fabiano. Imperdível!

KibeLoko
ONG vai lançar site pornô em defesa dos
animais. Qual o melhor comentário sobre
a notícia abaixo?
a) Mais especificamente a perereca.
b) Os pintos agradecem.
c) Só está proibido o frango assado.

Urna
Se interessar, está acabando o prazo para
filiações partidárias, para quem pretende
disputar as eleições no ano que vem. É só
até o começo de outubro ..

ucesso
APamplona Empreendimentos, do
dinâmico e competente arquiteto Otaviano
Pamplona, que pilota a empresa ao lado
da esposa Fabiane, e grande equipe, está
feliz da vida com o lançamento e as vendas
do elegante residencial Eduardo Pamplona,
no centro de Jaraguá.

Caraguá· Auto Elite
, A escolho perfeito Moa Gonçalves

MAURICIO HERMANN

COQUETEL Os gerentes Paulo Roberto Rocha e Maicon
André e Renato Ihon, diretor do grupo lavei, quarta.feira,
durante café damanhã e lançamento do Fiat 500 e Freemont

Weekend
Os clientes daAlém d 'Gula e do
LavaRápido Jaraguávão ganhar,
nestasexta-feira, uma revistaNossa
Weekend, recém saída do fomo. Na

capa aestonteante cantoraPaula

Fernandes, que estará dia 28 de
setembro, naArena, emJaraguá

www.imoveiscapital.net

47337()2900

PREMIAÇÃO Fabiano Xavier, gerente de projetos daMetal
Samper Ltda, no ano que a empresa comemorou 15 anos,
recebe o prêmio destaque do setor de EstruturasMetálicas

Promoção "Momento Ford Zero" (válida até 30/0912011 ou enquanto durarem os estoques -100 unidades). Ford Fiesta RoCam Hatch 1.012012 (cal. FAE2) a partir de R$ 26.900,00 à vista ou financiado com taxa de

1,87% a.m. e 24,90% a.a., 53,9% de entrada (R$ 14.499,10) e saldo em 60 parcelas de R$ 399,00 na modalidade COC com 120 dias de carência para pagamento da ia parcela, incluindo tarifas, custos e impostos
(IOF). Valor total a prazo de R$ 38.439,10. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 08/09/2011 a partir de 2,19% a.m. e 29,66% a.a., pormeio do Programa Ford Credit. Novo Ford Ka 2012 (ca'. Kr'2) a partir
de R$ 24.490,00 à vista ou financiado com taxa de 1,87% a.m. e 24,90% aa., 56% (R$ 13.714,40) de entrada e Saldo em 60 parcelas de R$ 349,00 na modalidade CDC com 120 dias de carência para pagamento
da 13 parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 34.65.4,40 Custo Efetivo Total (CET) - calculado na data de 05/09/2011 a partir de 2,22 % a.m e 30,12 % a.a, através do Programa
Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do
CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas peta cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF

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

Concurso de Bandas
Quer colocar a sua banda no palco? Então participe
neste final de semana, no Espaço do Oca, do lo

Concurso de Bandas. Quer saber mais? Ligue para
9638-6318 e fale com o João. Taí o recado.

moagoncalves@netuno.com.br MAURICIO HERMANN

Bela Catarina

:Jt m issu r a rperfeita
3371-3412

Oamoréa
melhor música
na partitura
da vida. Sem
ele você será
um eterno

desafinado
no imenso
coral da

humanidade.

Roque
Schneider

• O meu abraço de hoje
cheio de energias positivas
vai para donaNairEnke,
mãe da dona Plorilda e do
PlorisvalEnke. DonaNair
estáfirme e forte.Aquele
abraço!

NIVER Débora, da NobWe, esposa
do amigo lunqueira Ir, é a grande
aniversariante de hoje

Le Hotel

• o grande aniversariante
de hoje é o publicitário
Paulo Tavernard. Parabéns,
amigo!

Pense nisso! ,

o amor tem o poder de prolongar as
distâncias. Os passos perdem a pressa.
Chegar não é mais importante. O encanto

está nó ir. Um ir eterno, sem destino, sem
tréguas. Um chegar que não chega nunca.

No comando de urn dos

principais projetos de música
eletrônica nacional, o
Mashup Live, o DJ Cornada,
que sou fã, promete hoje à

noite, naTheWay, urn grande
shaw.Vai perder?

BELA Amorena ��,
no BaBe Ilmizade• Quem também bate as

taças e faz tim tim, bem
nesta sexta feira, éAndré
Satoriva.

• No próximo dia cinco de
outubro, com a presença
do enólogoJoão Valduga,
proprietário da vinícula
Casa Valduga, a Bodega
do Richter promove
concorrido coquetel. A che]
Renata Rubik movimenta o

requintado menu.

• Hoje à noite, no
aristocrático ClubeAtlético

Baependi, acontece a
25aNoiteAlemã. Noite

beneficente promovida pelo
Lions Clube Iaraguâ.

• De 6 a 12 de outubro, rola
em Iaraguá do Sul; a 23a
Schützenfest.

• Com essa, jui!

4J IIJ1- 1.

Dica de sexta
Curtir as delícias da Confraria do
Churrasco. Lá você saboreiaurna
das melhores carnes da região. I Faça revisões em seu veículo regularmente. I

'. Acumllle até RS 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.
Capital. e regUle> metropolnanas: <W01-4858 ,oem", localidades:0800 722 <1858.

fillrillJl".IlIkiif ��... SegltlOSJ('.fd MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3274.2800 .

Bom gosto
Mulher de fôlego e de gosto apuradíssimo,
a empresária da moda EdelirMuller
ainda comemora a virada da

coleção primavera/verão.
Amulheradamoderna e

antenada está adorando.
Confira na Dica Modas,

-'

�úlbl,J !�;rJt!JW'� 1,,J1

1.enzj
,

'�.

ISO 9001

em Guaramirim.

Lua de mel
Corre a notícia entre as comadres que um
conhecido empresário, caixa alta, bon
vivant e que tem uma esposa ciumenta e

deslumbrante, está vivendo um momento

maravilho no casamento de muitos anos.

Nao se sabe o motivo - mas, dizem que
até mandaram uma nova cartinha para a

cegonha. Bom demais!

Ford Empresas: (11) 4174.3900
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CRÔNICA
BIRO BIRO.
MARADQNA
OU PELE?

Nós, brasileiros, adoramos falar e ouvir de BuenosAires, cidade cuja urbanização nos parece tanto com
as metrópoles europeias. Suas avenidas largas, espaços
públicos, tantas livrarias quanto o Brasil inteiro - sendo
os argentinos, commédias europeias, quando se fala em

quantidade de livros lidos por habitante. Sete ao ano.
Seus cafés debaixo de árvores centenárias, e onde

come-se chorizo, bebe-se vinhomalbec e tenta-se alguns
passos de tango. Nunca esteve tão em conta e tão fácil viajar
à capital portenha. De acordo com as agências de turismo,
BuenosAires costuma ser o destino de estreia de quem
nunca foi/para o exterior, como era o Paraguai anos atrás.

Admiramos a ausência de analfabetismo argentino.
Porém, nas províncias que fazem fronteira com o .

Paraguai e Bolívia, os índices são iguais a cidades do
interior do Piauí e Maranhão. Admiramos também a

coragem dos panelaços. Lá, para fazer essas passeatas,
existem empresas especializadas. Não sedemos nada
em nossa preferência por Pelé, mas admiramos o

futebol de Maradona e seus herdeiros, como Requielme
cara de tango.

E eles, argentinos, também gostammuito dos
brasileiros, do futebol de Pelé e Zico, da paisagem do
Rio de Janeiro, da capoeira de Salvador, para não falar
das praias do nosso Estado e damúsica de Tom Jobim e

Chico Buarque. Viajantes e aventureiros natos, encontra
se argentinos de passagem ou vivendo em lugares e

cantos dosmais inusitados. De ermitões que vagam pelas
cavernas da Capadócia, naTurquia, a sadhus - homens

sagrados na Índia. Recordando aAmérica do Sul, todos
me pediram para cantarolar algum trecho de Garota de

Ipanema ouAquarela, de Toquinho - quantos de nós,
brasileiros sabemos da importância dessas canções
namúsica popular brasileira? Os argentinos sabem.

Qualquer assunto que
se discuta com eles,
há algo que existe, ou
existiu naArgentina
sermelhor que em
outro lugar do mundo..
Isso se não insistirem
na sua citação como
ponto de referência ao

assunto debatido.
Tenho inveja deles quando se unem na luta por uma

causa. As manifestações que o país atravessa, causando
problemas com o abastecimento demantimentos e até
de combustíveis, se referem ao aumento dos impostos
de exportação de grãos. O governo brasileiro, neste ano,
também aumentou seus impostos na exportação de soja.
Índices similares aos que o governo argentino pretende.
O que fizemos? Fomos às ruas apoiar os produtores,
cientes que isso acabará refletindo nos nossos bolsos, ou
nem sabemos do ocorrido?

Como os franceses, os argentinos adoram livros
sobre sua nação, livros com títulos loucos como "A
Santa Loucura dosArgentinos" ou "O Atroz Encanto de
SerArgentino". Brasileiros e argentinos são passionais,
cada um no seu estilo. O argentino é exigente demais,
briguento, senão neurótico; o brasileiro prefere sempre
o consenso, pormais fracos os critérios em que se

dá. Os fantasmas argentinos, como Perón, pesam: os
brasileiros, como GetúlioVargas, finge-se que não. O
argentino se acha europeu; o brasileiro

1 �.rrenta não ser.

Se em um país o complexo de superioridad � descamba
em autocríticamelancólica, no outro o sentimento de
inferioridade está sempre pronto à auto-exaltação. Existe
um povo no Brasil quando se fala em argentino, ele
sempre vem aminha mente, são os gaúchos... , Mas deles
ainda pretendo escrever!

Brasileiros e

argentinos são
.passionais, cada
um no seu estilo.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo,com,br

Olha que fofura é o Blu! Cão perfeito para quem adora raças, ele une várias delas.
É que tem a língua do chow chow, a pelagem do poodle, a esperteza do labrador e
a alma brincalhona do vira-lata. Quem quiser adotá-lo deve entrar em contato com

Farah pelo telefone (47),3275-0526 ou no e-mail farahs.cassuli@yahoo.com.br.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

��----------�� ���----��

'lI!WWI..gamz,.éOmbr �com.bf

(41)m'1-4147 ...........ClIII. Desde 1918

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Griselda convence Guaracy a falar com Tereza

Cristina como se fosse o pedreiro. Renê sente-se
mal por ter mentido para a esposa. Danielle espera
os avós de Pedro na casa de Guilherme e garante a

eles que vai ficar com a guarda do menino. Baltazar

flagra Celeste escondendo o fio do som e ela se de

sespera. Guaracy tenta falar de seus sentimentos com
Griselda, mas ela o repele. Teodora vê Quinzé passar
correndo na praia. Wallace e Teodora leem a matéria
de Marcela no jornal e se desentendem. Álvaro mostra
o jornal para Ouinzé e Dagmar o critica por ter saído
na primeira página. Teodora fala para Wallace pensar .

em Ouinzé quando estiver no ringue. Daniel e Ellen

questionam Antenor e Patrícia, respectivamente, para
saber o quanto estão preparados para um encontro

.

casual. Deusa flagra Reinaldo a olhando e o deixa sem

graça. Danielle conta para Pedro que Guilherme morreu.

Mandrake vai com Amália até a casa de dona Zilá e ela
se emociona ao pegar o caderno de receitas. Crodoaldo

segue o conselho de Griselda e enfrenta a turma do vôlei.
Antenor e Patrícia se encontram na faculdade.

sarnento e a paleontóloga a aconselha a aceitar. Áu
reo visita Josué no Instituto dos Dinossauros quando
Celeste surge. Naomi tem outra alucinação e Anianda
insinua que ícaro deve interná-Ia em um hospício.
Abelha encontra um fóssil com o nome de Júlia no

quarto de John e fica intrigada. Xavier leva Elaine/
Élcio para fazer um piquenique e descobre que ela é
homem. Hortência aconselha Abner,a ir à casa de Júlia
e, ao chegar, a encontra consolando ícaro.

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

• MORDE & ASSOPRA
Dulce conta para Júlia que Diogo a pediu em ca-

• VIDAS EM JOGO
Ernesto pede cinco milhões -de reais em troca

da vida de Patrícia e Tatiana e dá o prazo de uma se

mana para que Regina consiga a quantia. Francisco
e Rita tentam acalmar Patrícia, que se sente culpada
pelo sequestro da mãe. Regina propõe a Francisco

que eles se unam com a turma do bolão para acabar
com Ernesto. A turma do bolão se reúne com Regina
e Patrícia. Todos começam a discutir sobre Ernesto.

Alguém toca a campainha e Carlos decide ver quem é.
O ex-policial vê na porta uma coroa de flores com uma

ameaça a toda a turma do bolão.

ANIVERSARIANTES
23/9 IlIa G. Viergutz
AlexVolpi Iracema Panini

Antonio M. Mateus lsabela Zuge
AvenirW. Eischtadt Jair B.junior
Beatriz H. Pinter Jéssica Kamke
Bianca Berkembrock Jessica Oloskamke
Bruna Berkembrock Joni A. Amaral

Bruna P. dos Santos Julio R. Wendorss
Bruno P. S. santos Kamila M. Oliveira
Clécio L. Konell Larissa M. Pacheco
Cristiana Wensersky Leticia Lenz

Daniela E. Santos LuisC. Maes

Diego R. Carvalho Maria A. Correa
Eric N. de Oliveira Maria Nunes

Francisco C. Tomazoni Mariana F. Oliveira
Gilmar Barreto Marli Schunke

, " i II

Meri C. Engel
Miriam Thomsen
Neucita Ciluzinski
Odila P. de Souza
Reni J. Freitas

Rodrigo M. Spezia
Rolando Jann

Romeu M. Herber
Rosangela de C. Freitas .

Roseli Steike
Silvana Alessi

Silvia Andreatta
Tadeu J. Viana
Thais de Paulo

\. I I • I

LETTHEM TALK

O CD é a estreia no universo
musical do ator britânico,
comediante e músico mais
conhecido por interpretar
o protagonista na série de
lV 'House'. Uma celebração
gloriosa do New Orleans
Blues, o trabalho une o

talento musical de Laurie
com uma seleção muito
pessoal de blues clássicos,
com a uma banda de
músicos de renome e

alguns convidados muito
especiais. Ao todo, são 15
faixas para serem curtidas
ao máximo pelos ouvintes.

GUSTTAVO LIMA E VOCÊ

O novo projeto do cantor
Gusttavo Lima, revelação
do sertanejo universitário
é o OVO "Gusttavo Lima
e Você". Após uma

infância difícil, o tímido
Gusttavo transformou-
se em um cantor e

compositor talentoso e

carismático. Participando
dos mais diversos festivais
espalhados pela interior do
país, o artista conquistou
um fã-clube volumoso
e se tornou a principal
promessa da música
sertaneja. lodos esses

elementos credenciaram o

artista a realizar um show
em grande estilo. Com uma

niegaestrutura, ele subiu ao

palco da Festa Nacional do
Milho, em Patos de Minas, para
mais de três horas de show.

�. t t •
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TIRINHAS
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CINEMA

PREMONIÇÃO 5
Um homem tem a premonição de que
ele e um grupo de colegas de trabalho
irão morrer em um grave acidente em

uma ponte suspensa. Todos escapam,
só que isto vai de encontro ao que a

morte previa. Desta forma estranhos

eventos acontecem com cada um

deles, de forma a matá-los.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Premonição 5 - Leg (14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20)

• Cine Breithaupt 2
• Assalto ao banco central- Nac (19h e 21 h)
• Cowboys e allens - Leg (16h40)
• Planeta dos macacos - Dub (14h40)

• Cine Breithaupt 3
• Os Smurfs - Dub (13h50 e 15h50) �

• Professora sem classe - Leg (19h40 e 21 h30)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Premonição 5 - Dub (13h15 e 15h20)
• Premonição 5 - Leg (17h30, 19h40 e 21h50)

• Cine Neumarkt 2
• Conan, o bárbaro - Leg (19h50 e 22h10)
• Os Smurfs - Dub (13h30, 15h40 e 17h50)

• Cine Neumarkt 3
• Sem saída - Leg (14h1 O, 16h30, 19h e 21 h15)

• Cine Neumarkt 4
• Amizade colorida - Leg (21 h30) - dias 23 e 24
• Cowboys e aliens - Leg (14h) - dias 2:te 24
• Larry Crowne - Leg (16h45 e 19h15)
• Cowboys e allens - Leg (21 h30)

• Cine Neumarkt 5
• O homem do futuro - Nac (13h45, 16h15, 18h45 e 21 h)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Missão madrinha de casamento - Leg (14h20,
17h, 19h35 e 22h)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Sem saída - Leg (14h, 16h30, 19h e 21 h30)

• Cine Garten 2
• O homem do futuro - Nac (13h45, 16h15,
18h45 e 21 h20)

• Cine Garten 3
• Conan, o barbado - Leg (17h40 e 22h10)
• Os Smurfs - Dub (13h25 e 15h30)
• Planeta dos macacos - Leg (22h)

• Cine Garten 4
• Amizade colorida - Leg (21 h1 O) - dias 23 e 24
• Cowboys e aliens - Leg (14h30) - dias 23 e 24
• Larry Crowne - o amor está de volta - Leg (17h e 19h10)
• Cowboys e allens - Leg (21 h30)

• Cine Garten 5
• Mis�ão madrinha de casamento - Leg (14h15, 16h45,
19h20 e 21 h50)

• Cine Garten 6
• Premonição 5 - Dub (13h15 e 15h20)
• Premonição 5 - Leg (17h30, 19h40 e 22h)

• Cine Mueller 1
• Fechado.

• Cine Mueller 2
• Conan, o bárbaro - Leg (17h20 e 22h)
• Cowboys e aliena - Leg (19h40)
• Os Smurfs - Dub (13h15 e 15h20)

• Cine Mueller 3
• Premonição 5 - Leg (13h45, 16h20, 19h e 21 h30)

• Cine Norte Shopping 1
• Premonição 5 - Dub (13h e 17h20)
• Premonição 5 - Leg (15h10, 19h20, 21h30 e 23h45)

• Cine Norte Shopping 2
• Sem saída - Leg (14h1 O, 16h30, 18h40, 21 h e 23h30)

• Cine Norte Shopping 3
• Os Smurfs - Dub (13h30)
• Conan, o bárbaro - Leg (15h45, 18h15, 20h50 e 23h15)

\

• Cine Norte Shopping 4
• O homem do futuro - Nac (15h15 e 17h45)
• Planeta dos macacos - Dub (15h30, 20h e 22h20)

• Cine Norte Shopping 5
• Missão madrinha de casamento - Leg (15h45, 16h15,
18h55 e 21 h40)

• Cine Norte Shopping 6
• Larry Crowne - Leg (14h50, t7h e 19h05)
• Cowboys e aliena - Leg (21h15)

• Cine Norte Shopping 7
• Manda-chuva - Dub (14h35 e 18h30)
• Glee - Dub (16h40)
• Lanterna Verde - Dub (20h25 e 23h)

Pill leva,Angelina a

holel para namorar
O atorBradPitt encontrou umamaneira
de ficar a sós com amulher. Ele tem levado

Angelina Iolie a hotéis quando desejam
namorar. O casal tem seis filhos. "Minhavida
familiar é caótica', afirmou. "Sempre gostei
de ficar sozinho, masme surpreendo quando
percebo o quanto estou feliz em família', disse
o ator. Recentemente,Angelina contou que
nem tomarbanho em paz conseguemais.

Gisele Bündchen é

parada por policiais
Amodelo Gisele Bündchen foi parada
por um agente de trânsito nos Estados
Unidos. Ela dirigia em velocidade acima
da permitida, mas não recebeu nenhuma
multa, apenas foi advertida verbalmente.
A top estava a 122 km/h, enquanto que o

máximo estabelecido para a estrada é de 88
km/h. Conforme a polícia, duas crianças,
com cinto de segurança, faziam companhia
à brasileira.

Adriano e modelo
assumem romance
o jogador de futebolAdriano também está

de namorada nova. Ele assumiu o romance
com a gaúcha Luana Kisner.Amodelo, que
estreou na televisão encenando um quadro
do Pânico, confirmou a relação postando uma
foto dos dois noTwitter. Na legenda, a agora
empresária escreveu: "eu e meu amor no dia
domeu aniversário". O casal está junto há
apenas dois meses.

Mayra CarcIi xinga a
ex do atual namorado
Outra ex- BBB que usou oTwitter foiMayra
Cardi. Mas, a ideia não era fazer comunicado

algum e, sim, agredir a ex do atual namorado,
VrníciusVieira. É que o humorista, conhecido
pelo personagem Gluglu, do Pânico naTv,
reclamou que alguém estava querendo
processá-lo. Então,Mayra complementou a
frase com xingamento: "a vaca da sua ex né?".
Os dois estão juntos desdemaio de 2010.

HORÓSCOPO'

Ex-BBB Paulinha

agenda uma lipo
A ex - BBB Paulinha avisou, via Twitter, que
fará uma lipoaspiração. No microblog,
ela escreveu: "meus amores, tenho uma
notícia para vocês: daqui uma semana

vou para minha terrinha, Roraima, onde
devo ficar até o início de dezembro.

Quando voltar, chego com surpresinhas
para vocês". Depois, Paulinha ainda
confirmou a cirurgia: "gente, a faca que eu
falei é que irei fazer uma lipo, entendeu?".

GuilhermeWinler
dá adeus à solleirice
O galãGuilhermeWinter deixou de lado
o status de solteiro. O ator, que viveu o

personagemRenato, emTi TiTi, contou
que está namorando uma atriz, mas, para
a tristeza dos fãs, não quis revelar o nome
damoça. "Estamos juntos há pouco tempo,
mas não vou contar agora quem é. Optamos
por sigilo para dar uma preservada, mas
logo todos saberão", afirmouWinter.

ro1 ÁRIES .

•• Quem trabalha com algo com o qual se identifica, não terá
do que reclamar. Sol e vênus indicam que este pode ser um
momento especial na vida amorosa.

� TOURO

I!!I O sol traz boas vibrações para a saúde e maior projeção
no trabalho de rotina. No romance, é hora de aperfeiçoar o
relacionamento com a pessoa amada. Mantenha a discrição.

liiiI GÊMEOS

I!!!I Aproveite o momento para divulgar o seu trabalho e

aumentar a clientela. Uma nova paixão vai dar o tempero
que andava faltando à vida afetiva.

_ CÂNCER

11!11 Você poderá encontrar boas oportunidades de aumentar a
renda, além de ter uma maior percepção do seu valor. Na
vida a dois, o desejo de agradar predomina.

.1
LEÃO
Não faltará capacidade de iniciativa nem ousadia para tomar
decisões importantes. Projetos que favoreçam a inovação
estão em alta. O romance está protegido.

11111 VIRGEM

.. Hoje, você poderá se destacar em atividades que exijam
concentração, sigilo, pesquisa e isolamento. No amor, é um
bom dia para estreitar os vínculos.

LIBRA
Os amigos podem desempenhar um papel importante na

realização de seus planos. O sol aumentará o magnetismo e
a vitalidade física.

ESCORPIÃO
A sensação de autoconfiança ajudará você a enfrentar
qualquer desafio. No campo sentimental, chegou o momento
de surpreender e encantar a pessoa amada.

SAGITÁRIO
Perceberá o quanto é importante aceitar a ajUda de
terceiros no serviço. Tudo o que envolve lazer, esporte e
entretenimento vai fluir bem. Astral harmonioso no romance.

CAPRICÓRNIO
O dia será muito positivo, mas algunS assuntos que vinha
tentando evitar podem transbordar agora.A fase será de

profunda renovação na vida a dois. Busque a raiz dos problemas.

AQUÁRIO
As parcerias, os acordos e as associações contam com

ótimas vibrações. Há sinal de tensão em família. Viagem ou

passeio pode trazer novos estímulos à vida amorosa.

II PEIXES
A fase é promissora para obter a valorização que merece, mas
é preciso lutar por isso. Erotismo e sensualidade favorecerão o
romance. Não prometa o que não pode cumprir.
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o disco de vinil, conhecido simplesmente como vinil, ou ainda Long Play (LP) é uma mídia

para a reprodução musical, que usava um material plástico chamado vinil.
Trata-se um disco de material plástico (normalmente cloreto de polivinila ou PVC),
usualmente de cor preta, que registra informações de áudio, as quais podem ser

reproduzidas através de um toca-discos
O disco de vinil surgiu no ano de 1948 tornando obsoletos os antígos discos de goma-laca
de 78 rotações - RPM (rotações porminuto) �( que até então eram utilizados. Os discos de
vinil são mais leves I maleáveis e resistentes a choques, quedas e manuseio .A partir do final

da década de 1980 e início da década de 1990, a invenção dos compact discs (CD)
prometeu maior capacidade, durabilidade e clareza sonora, sem chiados, fazendo os discos
de vinil ficarem obsoletos e desaparecerem quase por completo no fim do Século XX.

A partir de 1995, as vendas do LP declinaram acentuadamente em função da estabilização
da moeda e melhoria do poder aquisitivo da população, que a permitiu a população adquirir
mídias musicais mais modernas. Artistas que pertencem a grandes gravadoras, gravaram
suas músicas em LP até 1997, e aos poucos, o bom e velho vinil saía das prateleiras do

varejo fonográfico, mas retornou, timidamente, no final da primeira década do Século XXI.

Com o objetivo de fomentar o movimento teatral, promover discussões sobre essa manifestação
cultural em Jaraguá do Sul e região e proporcionar ao público o acesso a espetáculos teatrais, o
Ponto de Cultura Teatro Vivo e o Grupo Gats realizam, pela segunda vez, o Festival Teatro Vivo.
O evento acontece do dia 29 de setembro a 2 de outubro. Além da Scar e do Sesc, museu,
praças, escolas e bares se transformarão em palco para receber mais de 20 atrações com 15

f'

grupos teatrais diferentes.
Oficinas, peças teatrais e intervenções vão tomar conta de Jaraguá do Sul!

Não fique de fora dessa, seja inteligente!

11 anos se passaram descle a primeira festa. Meio que de brincadeira e lá fomos nós: Nene Wolf,
Bibe Andreatta, Macarrão, Marcelo Luís e eu (Paulico), no antigo bar da Scar Era só pra gente curtir
o som que tocávamos nos anos 80. Sim, porque todos fomos djs nos anos 80. Então era só pra
gente curtir mesmo e convidamos alguns amigos que convidaram outros e a festa tomou corpo e

se tomou uma festa itinerante. Depois dessa primeira, a festa do Vinil, foi pra Combat, Vale das
Pedras, Armazém Grubba, London Pub, Jump. E nesse ano voltamos para o London Pub para a

FESTA 00 VINIL 2011.
Bom, a atração principal da festa do Vinil é a música. Anos 60, 70, 80, um desfile de Disco, Pop,
Reggae e o bom e velho Rock'n'roll, pra você viajar no tempo, rever amigos, dançar; dançar e

,

dançar. A Festa do Vinil é isso: alto astral e vibrações positivas.
Então galera, marque na sua agenda, dia 28 de outubro de 2011 I Festa do Vinil no London Pub.

"'O�!
" 1 o Concurso de Bandas - Espaço OCA;
" Cobertura Fotográfica Gazú na Lico Bar'I
,. IndieNow - Região Rock;
" TV Cabana - A Beira Mar - SEUCELSO.

Além de hoje estarmos entrando na primavera, há exatos

trinta e oito anos, o mundo perdia um dos seus mais
talentosos poetas da língua castelhana do século XX:

Pablo Neruda.
Ele começou a escrever seus primeiros poemas ainda na

fase escolar: Aos 16 anos começou a contribuir com a

revista literária "Selva Austral",

Após se formar em pedagogia, publicou várias poesias já
com uma forte marca do modernismo.

Aos 23 anos começou sua carreira diplomática na qual
chegou a ser Cônsul do Chile na Espanha e no México.
Em 1953 Neruda recebeu o Prêmio Lênin da Paz e, em

outubro de 1971, o Prêmio Nobel de Literatura.
Já em 1973{ Pablo Neruda faleceu vítima de um câncer

na próstata.
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A beleza das orquídeas de Gunther Raeder atrai visitantes de diversos Estados doBrasil De também costmna doar flores para a comunidade

ESTAÇÃO COLORIDA

APRI
Orquidário de Corupá e jardim de

Jaraguá do Sul encantam visitantes pelo
colorido e exuberância das flores

CORUPÁ/JAÍlAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

Inspiradora de poetas, artistas,
apaixonados e dos românticos

incuráveis, a estação mais feste

jada do ano inicia hoje, intensi
ficando o verde das plantas e o

. multicolorido das flores. A che

gada da Primavera vem para dis

sipar as enxurradas que a ante

cederam, enchendo os olhos de
encanto e o coração de alegria.
E não importa que a previsão do

. tempo anuncie céu encoberto
ou chuva! Para registrar a vinda
da estação que precede o Verão,
o jornal O Correio do Povo traz

duas histórias de pessoas que se

dedicam diariamente ao cultivo
de flores, desafiando o corre-cor

re do século 21.

Em Corupá, encontramos o

aposentado Gunther Raeder, 78

anos, que já -perdeu a conta de

quantas orquídeas cultiva em

sua propriedade - um verdadeiro
santuário ecológico de 200 mil
metros quadrado. Pelo menos

cinco mil metros quadrados. são
reservados para cuidar de. seus
vasos, espalhados em mesas de'
telhas onduladas ao ar livre, na
estufa e no rancho que protege
suas delicadas flores do excesso

.

de água e umidade: "Devo ter

mais de 100 mil orquídeas. São
centenas de variedades". Muitos

amigos levam as orquídeas de

.

Raeder a exposições, como a Fes
ta das Flores, em Joinville.

Seus olhos brilham enquanto .

percorre o orquidário, onde man
tém asmais diversas espécies, com
a laelia purpurata, e outras bas
tante conhecidas, popularmente
chamadas. de "olho de boneca", e

"sapatinho" O local é atração tu

rística da cidade e apenas uma pe
quena percentagem do que cultiva
é comercializada.Aliás, as doações

.

são frequentes, tanto para órgãos
públicos como eventos sociais.
Em abril de 2008, Gunther chegou
a anunciar que doaria 600 vasos.

"Mas veio tanta gente, que doei
.maís de mil orquídeas", conta, sor
ridente. "A minha vida .está aqui;
Sinto-me no paraíso", afirma, feliz.

. Flores, que te quero belas!
A dona de casa Ana Elvira

dos Santos, 41 anos, se empe
nha para cada ano tornar o seu

jardim ainda mais bonito. Tan
to que a sua casa, localizada na

rua Augusto Mielke, no Baepen
di, converge os olhares de quem
passa. E não é para menos! Ali'
estão as mais diversas flores, de
todas as cores e matizes, como
petúnias, amarilis, primaveras,
amores-perfeitos, flópus, orquí
deas, bromélias ... Ela e o marido,
Wilfred Dombusch, não abrem
mão de cuidar sozinhos do pró
prio jardim. E haja cuidado para
regar, retirar o mato, afastar as

lagartas e os caracóis que sempre

rondam o lugar.
"Tenho paixão por flores!",'

resume. Tanto amor se traduz na

bela florada, que se manteve mes

mo com as chuvas de agosto. Ela
conta que ano passado, por causa
da entrevista concedida ao O Cor
reio do Povo, a repercussão atra

vessou o Estado. "Veio um pessoal
de Lages que viu a reportagem no

site e pediu para entrar, tirar foto
grafias. Teve gente de dia e até de
noite que veio ver o nosso jardim",

.

comemora, orgulhosa. A área atrai
todos os tipos de pássaros.

Em meio a tantas espécies flo
rais, gansos e personagens deWalt

Disney completam a paisagem. Lá

estão a Branca de Neve e os Sete

Anões, o Pato' Donald, Gastão e o

Pica - Pau. Destaque para o tron

co deitado da Araucária Brasilia

na, de 12 metros, 225 nós visíveis
e aproximadamente 350 anos,

aguardada" por três Pica-paus. O
tronco foi trazido em duas partes,
transportado desde Pinhão (PR).
"Achamos essa araucária caída
em frente a uma lagoa, na casa do
meu padrinho, e meu marido re

solveu trazer", revelaAna.
Além do jardim, o casal man

tém um espaço para plantas, um
pássaro preto e um sabiá, no in
terior da casa. "Lidar com as flo

res, com a terra, faz muito bem."

Possibilidade
de chuvas
isoladas

O serviço de meteorologia do

Ciram/Epagri (Centro de Informa

ções de Recursos Ambientais e de

Hidrometeorologia de Santa Cata

rina) prevê que hoje, na entrada da
Primavera, os municípios que in

tegram a macrorregião de Joinville
podem apresentar pancadas de
chuvas isoladas durante a madru

gada e chuvas isoladas pela ma

nhã e à tarde. A temperatura pode
variar entre 22 graus centígrados e

16 graus centígrados.
A associação com o episódio

La Nina aponta para risco de tem-'

poral isolado, entre hoje e amanhã
em Santa Catarina. No mesmo pe
ríodo, o sistema de baixa pressão
do ar indica frente fria no Sul do

Brasil, com risco de ciclone extra

tropical em direção ao oceano .

parte do dia ao cuidado de seu jardim
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. AGRADECIMENTO
Nós, esposa, filhos, genros, nora, netos e bisnetos de

Marcelino Genésio Araldi,
vestidos deum sentimento de ausência e dor, agradecemos a visita dos amigos e familiares que vieram até nós,
com suas palavras e gestos, oferecer apoio e conforto. Agradecemos a Deus por cada um e pedimos que Ele

derrame sua graça sobre todos, que de perto e de longe, estiveram conosco.

Solange M. Araldi Medeiros

• Faleceu no dia 20/9 às 17h, a Sra.
Rosane De Lurdes R. Dos Santos, com
idade de 53 anos, o sepultamento
foi realizado no dia 21/9, às 16h30,
.saindoo féretro da Capela Mortuária
da Vila Lenzi, seguindo após para o

cemitério da Vila Lenzi.

FALECIMENTOS SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO N°: 146/2011
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO EM LABO
RATÓRIO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 23/9/2011 das 8h às 11 h30 e das
13h às 16h

.

DATA DA ABERTURA: 13/10/2011 14h·
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SA

MAE, Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.

samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através
do telefone 047- 2106-9100.

• Faleceu no dia 20/9 às 18h, o Jovem
IIson Hansen, com idade de 20 anos,
o sepultamento foi realizado no dia

22/9, às 16h, saindo o féretro da Igreja
Evangélica Luterana do Brasil, Estância
Ribeirão Grande seguindo após para o

cemitério Santo Antonio. Isair Moser - Diretor Presidente

Apontamento: 188866/2011 Sacado: IOCEutO GOMES DIAS Endereço: RUA RUDOIl�O
SANSON 226 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-030 Credor: IRENE FlSTAROL ZANIN POIta
dor: - Espécie: CH - N°Titulo: 850043 6 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 350,00 - Data

para pagamento: 28/09/2011-Valor total a pagar R$440,42 Descrição. dos valores: Valor do

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DOBRASIL

ESTADO DE SANTACATARINA Novo endereço:
Rua CeI. Procópio. Gomes deOliveira, 380-Centrü

89251-201- JARAGUADO SUL-SC Novo.
Telefone/Fax: (47)3274-17,00

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

Apontamento: 188999/2011 Sacado: CLAMAR SOLUe. EM ACO PRE FAB. Endereço: RUA
GABRIELOECHSLER 321 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: IND ART PLAST INDAlAL
lTDAME Portador: - Espécie: DMl - N" Titulo: 1013 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
82,00 - Data para pagamento: 28/09/2011- Valor total a pagar R$152,27 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 82,00 - Juros: R$ 0,38 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$:22,35
Condução: R$ 21,70, Diligência: R$14,99

Apontamento: 189062/2011 Sacado: COMERCIALMARIN� lTDA ME Endereço: R PAS
TOR ALBERT SCHNEIDER 699 SALA 01 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-300 Credor: MAR
GARETHTREVISAN NASCIMENTO EMBALAGENS-ME Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo:
005387003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 615,67 - Data para pagamento: 28/09/2011-
Valor total a pagar R$692,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 615,67 - Juros: R$1,43
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$20,31

Apontamento: 188885/2011 Sacado:D RIBEIRO LAVACAO lTDAME 'Endereço:AVPREFEITO
WALDEMAR GRUBBA 3611 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: APOIO MATERIAIS
DE CONSTR.lTDA Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 1770 03/03 - Motivo: falta de pa
gamento Valor: R$ 777,78 - Data para pagamento: 28/09/2011- Valor total a pagar R$849,51
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 777,78 - Juros: R$ 2,59 Emolumentos: R$ 10,85 - Pu-

blicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24
.

Apontamento: 187522/2011 Sacado: DAVID DEABUQUERQUE Endereço: R ANTONIO EN
RIQUE MAFFEZZOLLE 134 - Jaraguã do Sul-SC - CEP: 89267-135 Credor: JUNtÇES & BORBA
LIDA Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 3000196200 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 1.040,00 - Datápara pagamento: 28/09/2011- Valor total a pagarR$Ll40,65 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1.040,00 - Juros: R$ 4,85 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,7� - Diligência: R$ 40,90

Apontamento: 189024/2011 Sacado: DELIRlO ANTONIO SCrIWARIZ Endereço: RODOVIA
JGS 481 GERHARDGUMS - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000Credor: MEDIBAMECANICA
DIESEL BARBEITA ITDA-ME Portador: - Espécie: DMl - N" Titulo: 976/e.F 241 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 369,50 - Data para pagamento: 28/09/2011- Valor total a pagar
R$445,57 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 369,50 - Juros: R$ 0,86 Emolumentos; R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

.

Apontamento: 189030/2011 Sacado: DJONATAN DE LIZ NETO Endereço: ANTONIO BER
NARDO SCHMlT 500 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-800 Credor: CENTRO FORM COND
LES ITDAEPP Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 28904 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 228,00 - Data para pagamento: 28/09/2011- Valor total a pagar R$300,93 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 228,00 - Juros: R$ 3,04 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,99

Apontamento: 188749/2011 Sacado: EDINA OLIVElRA DA SILVA Endereço: RUA GUSTAVO
HANEMANN APT 103 N 35 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89260-580 Credor: EQUlMOV EQUI
PAMENTOS IND E REPRES LIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 2923 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$130,00 - Data para pagamento: 28/09/2011-Valor total a pagarR$208,51
Descrição dos valores: Valor do título: R$130,00 - Juros:R$ 0,26 Emolumentos: R$ 10,85 - Pu

blicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 23,35

Apontamento: 188520/2011 Sacado: FRANCISCOROSSI- ME Endereço:MAlliAMADALENA
LOPES SANTANA 489 - NEREU RAMOS - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89265-670 Credor: J.M.C
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LIDA Portador: - Espécie: DMl- N"Titulo: N4777 i 1 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 670,01 - Data para pagamento: 28/09/2011-Valor total a pa
gar R$756:50 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 670,01 - Juros: R$ 4,46 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 27,13

.

Apontamento: 188679/2011 Sacado: GENlSE APARECIDA BARDIM DE MEDEIROS Endere
ço: RUAHENRIQUE BEHIlNG 281- Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: EGIDIO MAZZI
Portador: - Espécie: NP - N° Titulo: 01101 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.285,00 -

Data para pagamento; 28/09/2011- Valor total a pagar R$1.544,82Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 1.285,00 - Juros: R$ 184,61 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,3i

.

Apontamento: 188330/2011 Sacado: IDESIOVIEIRA Endereço:RUAQUINZEDESETEMBRO
49 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-195,Credor: HSBC BANI<BRASIL S/A Portador: - Es
pécie: CB1- N" Titulo: 40360476791 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 21819,5:: Data

para pagamento: 28/09/2011- Valor total a pagar R$25.398,39 Descrição do: alores: Valor do
título: R$ 23.819,52 - Juros: R$ 1.500,62 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência.Rã 23,35

Apontamento: 188940/2011 Sacado:)LCCOMDEARTIGOS PAIe �� ..�llvJfIlS ITDA Endereço:
AV. GETUUO VARGAS 268 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor: DASPPET PRODU
TOS VETERINARIOS ITDA Portador: - Espécie: DMT - N"Titulo: 100350::>41 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$185,15 - Data para pagamento: 28/09/2011-Valor total a pagarR$250,14
Descrição. dos valores: Valor do título: R$185,15 - Juros: R$ 0,43 Emolumentos R$1O,85 - Pu

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

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

título: R$ 350,00 - Juros: R$ 20,53 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condu-
.

ção: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,99

Apontamento: 188869/2011 Sacado: JOCELITO GOMES DIAS Endereço: RUA RUDOLFO
SANSON 226 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-030 Credor: IRENE FlSTAROL ZANIN Porta
dor: - Espécie: CH - N° Titulo: 850041 O - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 390,00 - Data

para pagamento: 28/09/2011- Valor total a pagar R$479,52 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 390,00 - Juros: R$19,63 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condu
ção: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,99

Apontamento: 188739/2011 Sacado: JORGEVALMlR NOGUEIRA Endereço: RUA EVARISTO
FRANCENER 98 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-310 Credor: LOGOS SOLUCOES TECNO
LOGICAS lTDA Portador: - Espécie: DS1- N'Titulo: 0000175755 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 245,00 - Data pal'll pagamento: 28/09/2011-Valor total a pagar R$317,22 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 245,00 - Juros: R$ 0,81 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 16,51

Apontamento: 188742/2011 Sacado: LUIZ CARLOS SOARES DE ANDRADE Endereço: RUA
BERTOLDO DREWS 31 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89258-442 Credor: RDS TRANSPOR
TES RODOVIARlOS DE CARGAS IT Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 01 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 1.000,00 - Data para pagamento: 28/09/2011- Valor total a pagar
R$1.072,22 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.000,00 - furos: R$ 2,33 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 188633/2011 Sacado:RENANDEOLlVElRACAMARA Endereço: RUAAVPRE
FEITOWALDEMAR GRUBBA4885 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-502 Credor: DRTSOM E
ACESSORIOS AUTOMOTIVOS ITDA Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 7116-U - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 291,40 - Data para pagamento: 28/09/2011- Valor total a pagar
R$366,15Descrição dos valores: Valor do título: R$ 291,40 - Juros: R$ 1,06 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$18,79

Apontamento: 18B574/2011 Sacado: SANDRO ANTONIO LEAL DE AI'.MEIDA JUNIOR
Endereço: RUAALBERTO WAGNER 88 APTO 02 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-520 Cre
dor: ADM TRINDADE ADMlNIS'FRADORA DE BENS LIDA Portador: - Espécie: DMl - N°
Titulo: S000000004 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.210,00 - Data para pagamento:
28/09/2011-Valor total a pagar R$1.283,88 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.210,00
- Juros: R$ 3,22 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 -

Diligência: R$ 15,76

Apontamento: 188589/2011 Sacado: SILVlAPPJ1UCIABRIDI UMA Endereço: RUABERNAR
DO DORNBUSCH 1020 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-100 Credor: MFD INDUSTRIA
RECUPERADORA LIDA ME Portador: - Espécie: DMl - N" Titulo: 59870 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$120,00 - Data para pagamento: 28/09/2011-Valor total a pagar R$190,94
Descrição dos valores: Valor do título: R$120,00 - Juros: R$ 0,28 Emolumentos: R$ 10,85 - Pu

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

Apontamento: 189053/2011 Sacado: SUKETSMALHAS LIDAME Endereço: RUA PREFEITO
JOS BAVER 484 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: ALBATROZ SECURITIZADORA S/A Por
tador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 1/4 - Motivo: falta de pagamento. Valor: R$ 5.000,00 - Datá
para pagamento: 28/09/2011- Valor total a pagar R$5.087,18 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 5.000,00 - Juros: R$15,00 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Con
dução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 188948/2011 Sacado: TRANSMAS ENCOMENDA E TRANSP Endereço: RUA
BERNARDO DORNBUSCH900 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-100 Credor: BARRILINDUS
TRIA E COMERCIODE FffiRAS ITDAME Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 7138003 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 590,00 - Data para pagamento: 28/09/2011-Valor total a pa
gar R$661,25 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 590,00·- Juros: R$ 0,59 Emolumentos:
R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 188604/2011 Sacado:WIIlAMMlTSUO Endereço: 'RUAWALDEMAR GRUB
BA 2680 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: SPREAD E�O'ORlNG DE FOMENTO
COMERCIAL LT Portador: SECURITYFILM COMERCIO E INSTALACAO DE F Espécie: DMI
- N" Titulo: 78643-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 280,02 - Data para pagamento:
28/09/2011- Valor total a pagar R$351,33 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 280,02 -

Juros: R$ 0,65 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di-

ligência: R$15,76
.

Apontamento: 188969/2011 Sa�a40: YES BRAS Endereço: R. JOAO JANUARlO AYROSO 1723
- JGUA ESQUERDO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-100 Credor: SANlTEC SERVPROD
DEUMPEZA LTDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 3866/1 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$1.574,00 - Data para pagamento: 28/09/2011- Valor total a pagar R$1.647,86 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 1.574,00 - Juros: R$ 4,72 Emolumentos. R$10,85 - Publica
ção edital; R$ 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 de23/09/2011. Jaraguádo Sul (SC), 23 de setembro de2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 22

, .

LICENÇAAMBIE.NTAL DE OPERAÇÃO .

A Marisol Indústria do Vestuário Ltda. torna público que solicitou à FATMA a

renovação da Licença Ambiental de Operação - LAO, conforme protocolo
na IND/00055/CRN - FCEI N° 199914 do dia 08/09/2011.

Jaraguá do Sul, 23 de setembro de 2011.

NOTA DE AGRADECIMENTO
.E CONVITE PARA CULTO

A família enlutada de

Conrado Fischer
A família enlutada de Conrado Fischer, ainda consternada com seu

falecimento, ocorrido no dia 12 de setembro de 2011, com idade de
78 anos, agradece a todas as pessoas que enviaram flores, coroas,
e que compareceram e acompanharam até a sua última morada.

Agradecimentos especiais aos vizinhos, ao corpo clínico do Hos

pital São José, ao Pastor Elpídio Carlos Hellwig pelas palavras de

conforto, aos parentes e amigos, enfim a todos que nos apoiaram,
direta e indiretamente nesse momento difícil. Convidamos a todos

para o Culto in Memorian que acontece dia 25 de setembro às 9h
na Comunidade Cristo Salvador da Barra do Rio Cerro.

REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Tabelionato do Município e Comarca deGuaramirim
CHRISTA INGE }flLLEWAGNER, Interventora

Rua 28 deAgosto. n° 1918,Telefone: (47) 3373-0404
Horário. de Funcionamento: 08h30 às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados,
ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis),
alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de,
em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de ais)
pessoais) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou

inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica daServentia ou, ainda, porque
ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts.

995,997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 21235 Sacado: AUREAWUDKE DEOGE CNPJ: 12.706.034/0001-85 Cedente: CREDIVELEIRO FOMENTO
MERCANTIL aDA CNPJ: 07.818.807/0001-85 Número do Título: NFE3580/2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 11/08/2011 Valor: 614,57 Liquidação após a
intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33;30, Edital: R$ 15,00

.

---------------------_------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 21352 Sacado: CINTIA GONÇALVES CPF: 040.893.959-17 Cedente: RUDNlCK & CIA LIDA CNPJ:
84.704.410/0003-75 Número doTítulo: 161707Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento: 07/09/2011 Valor: 160,04 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 21411 Sacado: CRISTIANO DE SOUZA COMERCIANTE CNPJ: 08.241.007/0001-07 Cedente: SOFREIOS CO
MERCIO E REPRESENTAÇOES lTDA CNPJ: 81.547.218/0001-62 Número do Título: 2433 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. DataVencimento: 09/09/2011 Valor: U30,00 Liquidação
após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00 Protocolo: 21454 Cedente: ATUBA
E RIBEIRA COMERCIO DE AREIA ITDA CNPJ: 75.716.217/0001-00 Número do Título: 922 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DataVencimento: 05/09/2011 Valor: 9.160,00
Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 215til Sacado: DM MANUTENÇÃO DE ELETROMOTORES lTDAME CNPJ: 1U7l.877/0001-61 Cedente: IN
JETPET INDUSTRIA E COMERCIO DEAUTOPEÇAS ITDACNPJ: 05.979.934/0001-30 Número do Título: 1221201 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERALDataVencimento: 07/09/2011
Valor: 211,89 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 21526Sacado: FLAVIO PINHEIRO CPF: 073.655.339-86 Cedente: RUDNlCK&CIA lTDACNPJ: 84.704.410/0003-
75 Número do Título: 165704 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIAGUARAMlRIMDataVencimento: 10/09/2011 Valor: 339,31 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00'

Protocolo: 21406 Sacado: LUCIENE DA PAIXAO UMAME - REFRIGERAÇÃO CINCO S CNPJ: 09.319.410/0001-74 Ceden
te: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ: 92.702.067/0001-96 Número do Título: 12994862 Espécie:
Duplicata deVenda Mertantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. DataVencimento: 05/09/2011 Valor:
359,78 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$13,87, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 21624 Sacado: MARCIO SCHULZ CPF: 948.913.389-20 Cedente: ELEVAMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LIDA CNPJ: 04.360.553/0001-06 Número do Título: 0069300003 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMlRIMDataVencimento: 14/09/2011 Valor: 2.360,00 Liquidação
após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,OO

Protocolo: 21360 Sacado: MARIO DOEGE CPF: 310.471.499- J5 Cedente: BVFfNANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMEN
TO E INVESTIMENTO CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número doTítulo: 131038002 Espécie: Cédula deCrédito Bancário Apre
sentante: SERGIO SCHULZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DataVencimento: 26/ll/2010 Valor: 25.801,92 Liquidação
após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

.

Protocolo: 21358 Sacado: OSVANIR CRISTOFOUNI CPF: 625.803.029-72 Cedente: BANIF - BANCO INTERNACIONALDO
FUNCHAL (BRASIL), SA. CNPJ: 33.884.941/0001-94 Número doTítulo: 505619210Espécie: Cédula deCrédito Bancário por
Indicação Apresentante: BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCf-IAL (BRASIL), SA DataVencimento: 17/06/2011
Valor: 60.37.3,52 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 21500 Sacado: PAULO CELSOMAFRACPF: 560.352.179-15 Cedente: ARNO FRANCISCO DERETTI ME CNPJ:
86.727.989/0001-55 Número do Título: 000000350 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apreseritante:
BANCODO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlMDataVencimento: rO/09/2011 Valor: 122,16 Liquidação após a intima
ção: R$10,85, Condução: R$ 44,10, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 21487 Sacado: RENATO MORSCH CPF: 024.733.559-24 Cedente: MEDIBA MECANlCA DIESEL BARBETD\
lTDA CNPJ: 05.652.234/0001-37 Número do Título: 9'W-e.E41O-01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCiA GUARAMlRIM DataVencimento: 09/09/2011 Valor: 190,00 Liquidação
após a.intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00 Protocolo: 21491 Cedente: COTRA
PEGE COMERCIO DETRAIORES E PEÇAS I:rDA CNP]: 08.638.075/0001-04 Número do.Título: 363-01 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil pQr Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
09/09/2011Valor: 56,00 Liquidação após à intimação: R$1O,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 21460 Sacado: SILVIO FERNANDES CPF: 920.250.309-59 Cedente: AUTO MECANICA KUHIMANN
LTDA ME CNPJ: 85.369.528/0001-95 Número do Título: 3766.4 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANI< BRASIL SA - BANCO MUr;fJPLO Data Vencimento: 30/08/2011 Valor: 1.068,00 Liquida
ção após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 21461 Cedente:
HSBC BANKBRASILS.A. - BANCO MUITIPLO CNPJ: 01.701.201/0001-89 Níunero do Título: 5572.1 Espécie: Duplica
ta de.VendaMercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO DataVencimento:
07/09/2011 Valor: 995,66 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 16,77, Diligência: R$ 33,30, Edital:
R$15,00
Guaramirim, 23 de setembro de 2011.

CHRISTAINGEHILLEWAGNER, Interventora

, I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HI'l�rl�AçÃO

Começa a demolição de
casas em áreas de risco
Defesa Civil iniciou
trabalhos ontem em

duas casas. Outras dez
estão na fila e o total

pode passar de 100

JARAGUÁ DO SUL

PEDROLEAL

Na manhã de ontem, a Defesa Civil e a

Secretaria de Habitação colocaram em

prática o plano de ação de demolição de ca

sas em áreas de risco, pondo abaixo duas das
mais de 100 casas em vias de condenação no
município: Segundo o secretário da Defesa

Civil, Jair Alquini, outras dez residências já
estão na fila para serem demolidas e mais 28

aguardam a liberação da Secretaria de Habi -.
tação e dos proprietários.

As primeiras casas a serem derrubadas, uma
. de alvenaria e outra de madeira, ficavam na rua

Artur Aldrovandi, no Loteamento Nichelatti, na
Barra doRioMolha. Devido à localização das ca
sas e às condições do terreno, a demolição teve

que ser feita manualmente. "Tivemos que ir na
base da marretae da alavanca, pois o terreno é
muito inclinado e as máquinas não chegavam
ao local", explicaAlquini.

Segundo o secretário, a Defesa Civil está
estudando a possibilidade de recuperar algu
mas das casas - mas ao menos 40 delas já estão
marcadas para serem demolidas. "A população '

precisa compreender que se tivéssemos como

salvar essas casas, não estaríamos demolindo",
declara, ressaltando que o risco ainda é elevado
em vários locais, mesmo fora da temporada de
chuvas, a partir de novembro. Com a chance de
mau tempo neste fim de semana, Alquini não
pode estabelecer um prazo para o término das
obras, Após a derrubada das casas, os terrenos

serão repassados para a Prefeitura, servindo
como áreas depreservação permanente.

Autorizaqão
Apesar da Defesa Civil já ter confirmado a

demolição deum total de 40 casas, ainda não .

foi autorizado o serviço em 28 delas, pois os

proprietários ainda não assinaram o termo de

demolição. Segundo a secretária daHabitação,
Maristela Menel Rosa, antes de poder ser en
caminhado para os programas habitacionais,
como o auxílio aluguel ou os complexos resi
denciais da Prefeitura, osmoradores das casas
condenadas precisam assinar a autorização.
"Caso contrário, temos o risco que o proprie
tário coloque o imóvel para alugar ou que o

espaço seja invadido e se torne moradia outra
vez", afirma. Conforme Alquini, se as permis
sões não forem concedidas tranquilamente, o
município vai recorrer judicialmente. "Não te
mos possibilidade de salvar essas casas e não

podemos aceitar o riscd', diz.

Demolições tiveram que ser feitas manualmente devido à dificuldade de acesso ao local

DiaMundial Sem Carro teve atividades variadas

Uma cIas atividades do dia foi a

disbiblÚção gratuita demuclas

A campanha "Na cidade sem

meu carro" teve bons resultados
em Jaraguá do Sul, afirma a bió

loga FernandaAlquini, do núcleo
de Responsabilidade Social da

Acijs (Associação Empresarial de
_ Iaraguá do Sul), responsável pela

ação. À mobilização foi parte de
um conjunto de ações para o

Dia Mundial Sem Carros em 140

municípios do país. A campanha
buscava uma redução de 30% no

tráfego de veículos pessoais du
rante esta quinta-feira.

"Só teremos os números ama
nhã (hoje), quando conclufrmos
o levantamento do trânsito do
dia, mas percebemos uma redu

ção considerável, especialmente
nas horas de pico", declara. Para
convencer os jaraguaenses a dei
xarem o carro em casa e debater a

questão damobilidade urbana, foi
preparado um espaço no calçadão
da avenida Marechal Deodoro da
Fonseca, com palestras sobre mo
bilidade urbana e o meio ambien
te, atividades físicas, brincadeiras
infantis e distribuição de mudas.

Também foi montada uma ciclo
via móvel, entre as ruas Marechal
Deodoro da Fonseca, Reinaldo
Rau e a Barão do Rio Branco.

O núcleo irá discutir com a

Prefeitura medidas para os pró
ximos anos - entre as sugestões,
diz Fernanda, está um sistema de
rodízio de carros,

O vigilante Luiz Fernando
Ferreira Barros, 40 anos, foi de
bicicleta para o trabalho. Em sua

opinião, a iniciativa causou uma

boa diferença no trânsito e na

poluição sonora. "É uma ideia
excelente, só tinha que ter mais

participação e ocorrer em mais

dias", sugere. Outra cidadã satis
feita com a campanha foi a profes
sora aposentada Ignez Teresinha

Rachadel, 59 anos. Ela ressalta, po-
.
rém, que o transporte coletivo do

município não é capaz de atender
toda a população satisfatoriamen- .

te. "Os ônibus demoram demais,
estão sempre cheios emuitos pon
tos não oferecem proteção, mas
se aumentar a cobrança vão ter

'

que melhorar".
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VESTIBULAR

Inscrições já estão abertas
Somente na Católica de' SC são mais
de 950 vagas para 12 diferentes cursos

VALE DO ITAPOCU

PEDRO LEAL

O fim do ano letivo ainda está
um tanto distante, mas os

estudantes que concluem o en

sino médio neste ano já podem
se inscrever para os vestibulares
da Católica de Santa Catarina e

do Senac. O cadastro para o pro
cesso seletivo foi aberto pelas ins
tituições na segunda-feira. Os ou
tros centros de educação superior
do Vale do Itapocu ainda estão se

preparando para abrir as vagas.
Na Católica de Santa Catarina,

são 960 vagas para o campus de Ia
raguá do Sul, em 12 cursos diferen
tes - Administração, Ciências Con
tábeis, Sistemas de Informação,
Automação Industrial (em parcei
ra com o Senai), GestãoAmbiental
, Gestão de RH, Design, Direito,,

Engenharia Civil, Engenharia Elé
trica, Engenharia Mecânica, Enge
nharia de Produção e Moda.

O prazo para inscrições en

cerra no dia 24 de outubro. Elas

podem ser feitas pelo site da
Católica, www.catolicasc.org.br.
com custo de R$ 30, sefeitas até
o dia 7 de outubro, ou R$ 45, até o
dia 24. As provas serão realizadas
no dia 6 de novembro no campus
da Católica, na rua dos Imigran
tes' 500 - bairro Rau. O campus
de Joinville tem outras 820 vagas,
em 13 cursos, incluindo Teologia,
Arquitetura e Biomedicina.

Já no Senac, são 100 vagas para
dois cursos de tecnólogo - em

processos gerenciais e em gestão
da tecnologia da informação, com
50 vagas cada. O prazo para inseri

ções vai até o dia 20 de novembro e

as provas acontecem no fim de se

mana seguinte, dia 27 de novem
bro, na sede da instituição, na rua
dos Imigrantes, número 410, mi
Vila Rau . As inscrições devem ser

feitas pelo site wwwsc.senac.br, e
a taxa é de R$ 20.

VAGAS EM OUTRAS,
-

INSTITUIÇOES
Quem quer cursar o en

sino superior. em alguma das
outras instituições de ensino

superior do Vale do Itapocu
ainda vai ter que esperar um

pouco antes de se inscrever

para o vestibular.
Na Anhanguera, a data de

abertura das inscrições ainda
não foi definida, mas fica para
o mês de outubro. No Senai, 'a
data é o dia iO de outubro - e o

prazo final ainda será decidido,
assim como a data das provas.
Na Fameg, o processo seletivo
será online, pelo site http:/ /
www.grupouniasselvi.com.br/
pt_br / Index.phpiunidade-d, e

começa no dia 3 de outubro. O
custo da inscrição é de"R$ 30.

E/I M(�,
(! �'�

� lL \'-//

A Jangada abre o processo
no dia 7 de outubro e o prazo
acaba no dia 9 de dezembro. As

provas serão em três datas - nos

dias 28 de outubro, 19 de no

vembro e 10 de dezembro, no
campus da instituição, na rua

Antônio Tobias, 658 Centro.
As inscrições são gratuitas pelo
site da Jangada (http://www.fa
culdadejangada.com.br1).

No IFSC (Instituto Federal
de Santa Catarina), o perío
do de inscrições vai do dia 29
deste mês até o dia 19 de no
vembro. O registro pode ser

feito pelo site http://www. '

ifsc.edu.br/, e a taxa é de R$
30 para cursos técnicos e R$

"

40 para graduação.

INSCRiÇÕES
ABERTAS
CATÓLICA DE SANTA CATARINA
• Prazo encerra no dia 24 de outubro
• Custo - R$ 30 até o dia 7 de outubro,
R$ 45 até o dia 24 de outubro

• Inscrições pelo site

www.catolicasc.org.br
CURSOS EVAGAS EM

JARAGUÁ DO SUL
•Administração - noturno - 120 vagas
•Administração - matutino - 60 vagas
• Ciências Contábeis - 60 vagas

- • Tecnologia de Automação
Industrial- 40 vagas

• Tecnologia de Gestão Ambiental-
60 vagas

• Tecnologia em Gestão de Recursos
Humanos - 60 vagas

• Design - 60 vagas
• Direito - matutino - 60 vagas
• Direito - noturno - 60 vagas
• Engenharia Civil- 60 vagas
• Engenharia de Produção - 60 vagas
• Engenharia Elétrica - 60 vagas
• Engenharia Mecânica - 60 vagas '

• Moda - 60 vagas
• Sistemas de Informação - 60 vagas

SENAC
• Prazo se encerra no dia
20 de novembro

• Taxa de Inscrição - R$ 20
• Inscrição 'pelo site www.sc.senac.br

CURSOS-
• Tecnólogo em Processos
Gerenciais - 50 vagas

• Tecnólogo em Gestão daTecnologia
da Informação - 50 vagas
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Tem g.ente que é tão da casa que às vezes esquecemos. Mas é sempre paro
lembrar: o Badesc tem as melhores condições de crédito do mercado. Por isso,
quando sua empresa precisar de crédito chame quem está ao seu lado há mais
de BS anos. Crédito Badesc: liga (llra g�nte.

BA
Governo do Estado

SANTA CATARINA
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DESTAQUE

[araguá conquista a prata
Atletas foram

apelidadas
de "Pequenas
Gigantes" por
Oscar Schmidt

JARAGUÁ DO SUL

TITAPRETTI

Mais uma vez, os atletas de

Jaraguá do Sul têm repre
sentado a cidade e o Estado pelo
país, garantindo bons resultados:
no último domingo, as meninas
do basquete sub-Ié do Instituto
Educacional Jangada conquis
taram a prata das Olimpíadas
Escolares, disputadas em João
Pessoa (PB).

Jogando contra as atuais bi

campeãs do Centro Educacional
Santa Mônica, do Rio de Janeiro
(RJ), as comandadas da professora.
Vivian Martins foram melhores no

primeiro tempo, mas o jogo termi
nou em 51 a 31 para as cariocas.

Segundo Vivian, a maior difi
culdade do jogo foi a altura das
adversárias - muito superior a

das jaraguaenses. "O jogo foi

equilibrado, mas a nossa pivô,
a mais alta do time (com 1,75

'

metros), ainda era menor que a

jogadora mais baixa do time de

Madureira", comenta.
Com a conquista, as jaragua

enses se tornam a segundamelhor
equipe de basquete do Brasil, su
bindo mais um degrau na compe
tição nacional, já que no ano pas
sado a escola conquistou o bronze.
As meninas já são destaque nacio
nal pelo jogo que realizam den
tro das quadras: em 2010,

.

o ex

jogador Oscar Schmidt apelidou
as atletas de "pequenas gigantes",
justamente por elas não serem tão

altas, mas fazerem a diferença em
equipe. Na competição, o time dis
putou cinco jogos, tendo três vitó
rias e duas derrotas.

Meninas apresentaram bêl$quetebol de gente grande nas OUmpíadas Escolares

Hoje, o time do Jangada é

composto por atletas reveladas
nos pólos de basquete das esco

las de Jaraguá do Sul. Isso porque,
no começo deste ano, jogadoras
que se destacavam no projeto
"Bola da Vez" (patrocinado pela
Weg e Sesi) foram convidadas a

integrar a equipe, garihando bol
sa de estudos na instituição.

Esse.é o caso da pivô Ana Ca

rolina' 14 anos, a mais alta do

time. A jovem atleta, que pratica
o esporte há cinco anos, con

ta que "jogar basquete significa
tudo" para ela. "Não imagino
meus dias sem o esporte, é no

time que tenho minhas melhores

amizades, alegria e a possibilida
de de estudar em uma boa esco

la", conta.
Todas as dezjogadoras da equi

pe também jogam pela Fundação
de Esportes de Jaraguá do Sul. O

próximo compromisso das meni
. nas será no dia IOde outubro, pela
final do Campeonato Estadual.

Quando perguntadas se que
rem ser jogadoras profissio�ais
quando crescerem, todas le
vantam as mãos, mas algumas
hesitam: "querer não é poder".
A professora Vivian logo mos

tra a força de liderança que leva
o time a crescer cada vez mais:

"Vocês podem sim!".

ADJ tenta reabilitação contramaior rival
Depois de perder a invencibi

lidade e acumular duas derrotas

consecutivas, a ADJ vai a Joinvil
le enfrentar a equipe da casa em

busca da reabilitação na compe
tição e para se manter na briga
pela classificação. A partida está
marcada para hoje, às 20h, no
Ginásio da Univille. No primeiro
turno, em Iaragua do Sul, o jogo
ficou empatado em 3 a 3. O Ioin-

ville lidera o grupo B e a ADJ está
na 4a colocação.

A equipe treinou na manhã de
ontem e o treinador Renato Vieira
vai realizar outro treino hoje antes

da viagem; para definir a equipe.
O único desfalque será Dian Luka,
que continua contundido. Alguns
jogadores que estavam lesionados .

retornam à equipe. Para Renato,
a ausência desses atletas foi de-

cisiva para os resultados negati
vos. "Estamos jogando bem, mas
ainda está faltando calma para
os garotos concluírem as jogadas
em gol", diz o treinador.

Mesmo assumindo o favori
tismo do adversário, Renato ga
rante que vai tentar equilibrar o
jogo. "Depois que estiver equili
brado, a vitória poderá ser con-

A •• " " •

sequencia , comenta o tecmco.

"Eles ainda estão se reforçando,
vão priorizar o Estadual e são os
favoritos, até pelo investirnen

to", acrescenta.
Depois desse jogo, aADJ volta

a jogar na próxima terça-feira, na
Arena Jaraguá, contra Ibirama,
equipe que tirou a invencibilida
de dos jaraguaenses. Ainda vão

restar dois jogos, contra Moitas,
em casa, e Concórdia, fora.

Associação
ganha sede

Agora, todo o material da

Associação Desportiva
deVoleibol de Iaraguá do
Sul ganhará um espaço
e poderá ser retirado da
casa do coordenador da

entidade, Benhur Sperotto,
onde estava guardado por
falta de sede. Na última

terça - feira, a Câmara
deVereadores aprovou
projeto que disponibiliza
uma das salas ociosas da

. Arena Iaraguá para abrigar
aAssociação. Assim que
a prefeita Cecília Konell
sancionar a lei, será
liberado o alvará para que
o local pos�a ser ocupado.
Embora exista o espaço
físico disponível, Benhur
afirma que o processo
para que a sede seja
estruturada será lento,
"porque a entidade não
tem dinheiro para comprar
os móveis e o computador
foi doado". De acordo
com o coordenador, o
pedido para utilização
do espaço foi feito no

início do ano junto à

Fundação Municipal de
Esportes. "Estávamos
reivindicando há tempo
e agora conseguimos,
vamosmontar uma sala,
será importante para a

Associação conseguir
desenvolver as atividades".
diz Benhur. De acordo com

ele, ainda serámontado um
projeto para solicitar verba à
Prefeitura, com o objetivo
-demanter as equipes.

Estávamos
reivindicando há

tempo e agora

consegubnos,
vaDIOS montar

uma sala, será
importante.

Benhur SperotIo,
coordeaador de vôlei
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ArlhurMuller
'T1mho pena do ilustre deputadoDarci deMatos. Está se

.1 envolvendo em um assunto que não éde sua alçada. Em sua

vida, nunca deve terpisado no ginásioArthurMuller.Agora, quer
decretar o seu fim. Deveria era estar preocupado com os problemas do
tradicionalAbelSchulz, na suaIoinoille, ou dofato de seumunicípio
não contar com uma estrutura demúltiplo uso.Mas preferefazer a
moral com os políticos daqui. Não aprendeu um princípio básico da

política: "macaco velho não põe a mão em cumbuca':

Fofoca
-

Essa quase ninguém sabe. Esse time do Guarani, que lidera o
Campeonato Catarinense da Divisão Especial, chegou a ser

oferecido ao Juventus. Isso foi antes da parceria com aAGS

Esportes, mas na ocasião o martelo não foi batido por falta de .

recursos. O time é formado basicamente por atletas revelados noAvaí e

joga sob o comando de Belmonte, que passou por aqui em 2010. Como
hámales que vem para o bem, aquele não que foi dado proporcionou a
vida daAGS, que realiza um grande trabalho no clube.

Javentas
Por falar em Iuventus, o time

. voltou a esbarrar nos erros de

finalização e não passou de
um empate sem gols com o

Caxias, lanterna da Divisão

Especial. Menos mal que os

demais resultados da rodada

ajudaram e o tricolor precisa
de apenas um ponto para
chegar ao quadrangular final
do turno. Depende apenas
de si e deve ficar com uma das

quatro vagas.

Primeirona
Jogos decisivos pela Primeirona.
No sábado oVitória recebe o
Cruz de Malta, em jogo onde
empate é bom para ambos.
O Botafogo joga sua última
cartada contra o João Pessoa,
domingo, no João Lúcio da
Costa. O jogo da rodada
será entre JJ Bordados e

Néki, também domingo, no
Guilherme Tribess. Quem
vencer, segue na briga. Se
empatarem, morrem abraçados.

ais futebol
A terceira rodada da Segundona acontece no sábado.
Destaco as partidasAvaíxRio Cerro eAtlético

Independente xGrêmio Garibaldi. Nos demais jogos
teremos Noite àForaxOperário,Vila Rau xTupy,
GuaranyxAlíança/Roma, além de Ponte Pretax
Barrabaxo. Em Corupá terá ínícío oVarzeano. Os jogos
acontecem namanhã de domingo, no campo do xv.

Jaraguá
Os gols que sobraram na

primeira partida do Leão do
Vale faltaram no jogo diante
do Oeste, na quarta-feira, em
Chapecó.A equipe caiu no
ferrolho do tricolor oestino e

não conseguiumais sair. Para
piorar, levou um gol logo aos
cinco minutos de jogo. Ficam as

lições para não repetir os erros
no'sábado, contra o Biguaçu, no
estádio do Botafogo.

Olympya
Depois de um tempo só

treinando, devido a inexistência
de competições oficiais no
segundo semestre, o Olympya
volta à campo no domingo. Será
num. amistoso, às 14h, contra o
Audaxde Joinville, no estádio João
Lúcio da Costa.Amovimentação
vale como preparação para o
Catarinense de 2012. Lembrando

que o Olympya é patrocinado por
O Correio do Povo.

OlimpíCldas Escolares
Além do basquete de Iaraguá do Sul, quem também participou das

Olimpíadas Escolares foi avelocista CarlaBiancaGuckert, da Escola
LuizDelfina, de Schroeder. Disputou a prova de 75m rasos, mas sofreu
um estiramento ainda na etapa classificatória, ficando de fora da final.
FrancieleWehrmeister, sua professora, acredita no potencial daatleta.

Mano convoca time

para jogo decisivo
Na próxima
quarta- feira, o
Brasil enfrenta a

Argentina pelo
segundo jogo do

Superclássico

AGÊNCIA FOLHAPRESS

O técnico Mano Menezes
anunciou ontem, no Rio, a

convocação para os próximos
três jogos da Seleção Brasileira
contra a Argentina, pelo chama
do Superclássico das Américas,
quarta que vem, em Belém, e

também para os amistosos dian
te de Costa Rica (7 de outubro,
em San José), e México .(11 de ou
tubro' em Torreón).

No primeiro grupo, que en

frentará a seleção sul-americana,
as novidades são Borges (Santos),
Diego Souza (Vasco), Elkeson

(Botafogo) e Emerson (Coritiba).
No segundo, que jogará contra

costarriquenhos e mexicanos,
são Fábio (Manchester United),
Hernanes (Lazio), Kléber (Porto)
e Neto (Fiorentina).

Contra os argentinos, o treina
dor chamou apenas os jogadores
que atuam' no futebol brasileiro.
Na ida, em Córdoba, o Brasil ficou
no empate em O a O. O atacante

Leandro Damião, do Intemacio

nal.: sofreu uma lesão muscular
na partida de quarta-feira, contra
o Figueirense, e terminou ficando
de fora. Damião estava na primei
ra lista contra a Argentina e mar

cou o gol da vitória frente a Gana,
no penúltimo teste da equipe.

O técnico Mano Menezes
afirmou ontem que a decisão
de limitar a um atleta por clube
o número de jogadores de times
brasileiros convocados para os

amistosos contra México e Cos
ta Rica � uma demonstração de
sensibilidade da CBF, mas que
não era possível ceder além dis

so, para não prejudicar a seleção.
Os jogadores convocados des

falcarão seus clubes na 8a e ga ro

dadas do segundo turno do Cam

peonato Brasileiro. "O que a gente
colocou' como norte para mini
mizar essa perda é limitar em um

jogador para cada clube brasileiro
daqueles que nós convocamos

para dois jogos", dizMano.
• ,I J .".1 11 I I

Treblador preCisa do troféu para
convencer que pocle ficar até a Copa

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE ALTERAÇÃO
_LICITAÇÃO

Edital: Tomada de Preço pi Compras e Serviços - 94/2011

Tipo: Preco e Tecnica - pelo total qeral
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PUBLICIDADE E PROPA

GANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS PROFISSIONAIS DE PUBLI

CIDADE AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO

MUNICIPIO DE GUARAMIRIM.
1 ° AlTERAÇÃO
Onde lê-se:
4.1 - a) ENVELOPE DE N° 01 - PROPOSTA TÉCNICA CONTENDO A VIA

NÃO IDENTIFICADA DO PLANO DE COMUNICAÇÃO LICITAÇÃO: TOM
ADA DE PREÇO N° 94/2011 OBJETO: "Contratação de empresa de pub
licidade e propaganda para prestação de serviços profissionais de comuni

cação social aos órgãos da administração direta e indireta do Município de

Guaramirim sc"
PROPONENTE:

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

Se lê:
4.1 - a) - O Envelope n? 1, Proposta Técnica: Via Não Identificada do plano
de comunicação, não poderá ter nenhuma identificação na parte externa,
para preservar - até a abertura do Envelope nO 2 - o sigilo quanto à autoria

do Plano de Comunicação Publicitária.

a.1)- O Plano de Comunicação Publicitária - Via Não Identificada deverá

ser redigido em língua portuguesa - salvo quanto a expressões técnicas de
uso corrente - com clareza, sem emendas ou rasuras, e ser elaborado da

seguinte forma:

a.1.1) em papel A4, branco com 75 gr/m2 a 90 gr/m2; orientação retrato; a.1.2)
com espaçamento de 2 cm nas margens direita e esquerda, a partir da borda;
a.1.3) sem recuos nos parágrafos e linhas subseqüentes; a.1.4) com textos jus
tificados; a.1.5) com espaçamento "1,00" (simples) entre as linhas; a.1.6) com
texto na cor preta com fonte "arial", estilo "normal", tamanho "12 pontos"; a.1.7)
com numeração em todas as páginas, em algarismos arábicos, no canto inferior

direito da página; a.1.8) em caderno único, grampeado no canto superior es
querdo; a.1.9) sem identificação da licitante;
2° ALTERAÇÃO
Inclusão destes dados ao final do Briefing:
VERBA HIPOTÉTICA: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
PRAZO DE DURAÇÃO DA CAMPANHA: Dois meses

PRAÇA: Município de Guaramirim
3° ALTERAÇÃO
DATA DA DA LICITAÇÃO
Entrega dos Envelopes: 24/10/2011 às 09:00h
Abertura dos Envelopes: 24/10/2011 às 09: 15h
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.

GUARAMIRIM (SC), 22/09/2011.
NILSON BYLAARDT

PREFEITO MUNICIPAL
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Com medo de represália, primeiro jovem a denunciar policiaismilitares recebe abrigo fora de casa

DENÚNCIA

Outro adolescente acusa
militares de agressão
Acompanhados das mães, as duas
vítimas serão ouvidas na segunda-feira
JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

O caso que apura denúncia de
tortura contra ummenino de

15 anos envolvendo a Polícia Mi

litar, ganha novos rumos. Ontem,
outro garoto damesma idade pro
curou a Delegacia de Proteção à

Mulher, aoAdolescente e ao Idoso.
Ele também afirma ter sido agre
dido pelos quatro policiais.

Acompanhado da mãe, o ga
roto diz que foi vítima de agressão
durante a mesma ocorrência em

que o outro menor alega ter sido
torturado. O fato ocorreu na últi
ma segunda-feira à noite, enquan
to várias viaturas trabalhavam em

uma ocorrência de furto a residên

cia, no bairro Três Rios do Norte.
A PM confeccionou relatório

da ocorrência e afirma que de fato

alguns adolescentes suspeitos do
furto foram abordados. Nenhum
foi encaminhado à delegacia. HO
caso agora está comigo. Antes era

um menino que havia denuncia
do na segunda-feira. Agora, já tem
outro menor fazendo a mesma

acusação. Vamos dar prioridade a .

esta investigação", afirma Marco
Aurélio Marcucci.

Os dois adolescentes serão ou
vidos na segunda-feira pelo dele-

gado, acompanhados das mães.

Entenda o caso

O garoto de 15 anos afirma ter
sido colocado à força dentro deuma
viatura da PM enquanto se desloca
va até a casa do amigo para jogar vi
deogame. Ele teria sido confundido
com outro menor suspeito do furto
de alguns objetos em uma residên
cia no bairro onde mora, Três Rios
do Norte. "Eles me chamaram de

,

Iunínho e perguntaram onde es

tava o notebook eu disse o meu

nome e que não sabia de nada.
Eles me algemaram e me coloca
ram a força na viatura", conta. O
garoto ressalta que, ao ser 'levado

para um lugar escuro, levou socos

na boca e um saco plástico foi co
locado em sua cabeça. Ele alega
também que foi obrigada a urinar
em um pano para limpar a boca

suja de sangue.

Menina de oito anos pode
ter sido estuprada pelo tio
O delegado Marco Aurélio

Marcucci pediu ao Poder Judi
ciário a prisão de um homem
acusado de ter estuprado a so

brinha de 8 anos. Junto com o

pedido, Marcucci encaminhou,
o vídeo onde mostra o depoi
mento da vítima.

O caso veio à tona na se

mana passada, quando a mãe
da menina denunciou o caso à

Delegacia de Proteção àMulher,
ao Adolescente e ao Idoso. A

criança contou recentemente o

que estava acontecendo dentro
de casa àmãe, mas admitiu que

a violência já ocorria há dois
anos. Ela e o irmão mais novo

ficavam sob os cuidados do tio,
enquanto a mãe trabalhava.

Segundo o delegado, o irmão
não sofreu abuso sexual. Ele

aguarda o laudo do IML (Insti
tuto Médico Legal), no exame

de corpo delito realizado na

menina. HHá fortes indícios que
, de fato ela sofreu atos libídino

SO'S, que ela foi abusada, pois a

vítima conta tudo nos mínimos

detalhes", enfatiza Marcucci. O
acusado responderá por estu

pro de vulnerável.

o Botafogo Futebol Clube
convoca seus sócios quites
com a tesouraria para As
sembléia Geral Extraordi

nária, no dia 2 de outubro
de 2011 às 8 horas e 30
minutos em primeira con

vocação e às 9 horas em

segunda convocação, na

sua sede social na Rua
Pastor Albert Schneider,
137, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ordem
do dia: ASSUNTOS DI
VERSOS.

A DIRETOTRIA, JARAGUÁ
DO SUL 22/09/2011.

ACIDENTE

Motorista não
identificado
O IML (Instituto Médico

Legal) de Jaraguá do Sul ainda
não identificou o corpo do .

,

t; ••;IIlPt()rista quemorreu q,o,;,
I Qo�dito veículo em que dIrigia

emum caminhão} na tarde
de quarta-feira. O acidente
ocorreu no km 34 da SC-

.

413, aRodovia doArroz, em
Guaramirim.

O cl,1Ü;que foi tão forte que os ,',

, ,daiSVeículospegaram fdgô. .

Omotorista do caínínhão,'
placas LYA-1748, Roberto César
Furtado, 29 anos, conseguiu
escapar da cabine antes da

explosão. Ele teve fraturana
P�.t;nélenabaciae penn<lQ�ce., '. te�ado. O outromoto�'

O"�

,edilpreso nas ferragen�
;

emorreu carbonizado.A
identificação de veículo que
ele guiavanão foipossívelnem
pelonúmero do chassi.que,e

.

r fico,l! irreconhecívt1l, se�do
:a,:golíQja.Rodo

."

,.
':, eriÚoinvrne.

do acidente pode ter sido'
ummalsúbito sofrido pelo
motorista quemorreu.Até o. .

momento, nenhum parente
procurouapolícia

Médico admite que abrigougrávida
O delegado Marco Aurélio

Marcucci ouviu essa semana o

médico que teria abrigado Reni
ta Klemann, 42 anos, durante o

período de gestação, há 22 anos.

A mulher alega que sua filha foi
vendida na época e agora procu
rou a Delegacia da Mulher para
ajudar a encontrá-la.

Vítima de um estupro, Renita,
na época com 19 anos, teria fica
do em uma chácara pertencente a

ummédico, durante a gravidez.

Em seu depoimento, o profis
sional admitiu que abrigou Reni-,
ta em sua chácara, em Ribeirão

Grande, interior de Iaraguá do
Sul. Disse que não teve mais no
tícias dela, nem da bebê, depois
que amulher deu à luz.

Marcucci ouviu também o gi
necologista que teria feito o par
to de Renita. "Ninguém assume

nada. Tem muita gente mentindo
e ninguém me diz onde está a me

nina que hoje teria 22 anos", diz.

Moradora de Schroeder, Re
nita disse que foi estuprada por
um conhecido. Mais tarde, ela
se casou com um vizinho que a

teria levado para uma chácara
onde Renita ficou sob os cuida
dos da esposa do médico, pro
prietário do lugar.
- Ela alega que, após dar à luz,

. ficou sedada e só acordou dias de

pois.Ainda segundo amulher, a fi
lha teria sido vendida pelo vizinho
com quem se casou.
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