
Novo desafio [araguá tem '

Restaurante do
McDonald's começou
a atender namanhã

de ontem no Shopping
Breithaupt para alegria

dos fãs da rede.
Página 20

À frente daVara Criminal há
dois anos, a juíza Cândida Inês
Brugnoli assume agora aVara da
Fazenda. Em entrevista, ela fala
sobre o acúmulo de processos e

a situação do Presídio Regional.
Página 7
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" TREINO FORt. Depois de vencer oG�el1l�' no &In'dese� e consegqir a claSsificação em primeiro
luga.. para a semifina� do filtno, a segunda.feira foi de treino para o Juventus" no e$tádiD loãe Marcatto. Tudo
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Mudança na lei trabalhista
gera divergência de opiniões

Depois de tramitar por 22 anos na Çâmara dos Deputados e no Senado, o projeto de lei que
prevê o aumento e o limite para até 90 dias do aviso prévio concedido pela empresa ao

empregado demitido foi aprovado no Congresso e só precisa da sanção da presidente Dilma
Rousseffpara começar a valer. Sindicalistas e empresários divergem sobre amedida. Página 4

'�qui EuMoro,
Aqui euCuido"
será retomado
PROGRAMA REINICIA EM

. outubro, começando pelo
Centro da cidade. O objetivo
da Prefeitura é motivar a
comunidade jaraguaense
a contribuir com a limpeza
das áreas. Página 6

RANKlNG
A lista dos

dez,países
mais verdes
do planeta.

BENYAMIN
PARHAM
FARD

Página 17

Festa termina

empancadaría
C�Inpoliciais
UMA OCORRÊNCIA DE

perturbação do sossego
acabou em briga, com pelo
menos seis pessoas feridas;
namadrugada de- sábado,
no bairro Nova Brasília, em
Jaraguá do Sul. Página 23

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Ikarsten@netuno.com.br

Sinapse da Inovação
Governo do Estado e Sebrae/SC
lançaram na última sexta-feira
a terceira edição do programa
Sinapse da Inovação. Serão
selecionados 100 projetos. Cada um
receberá atéR$ 50mil, naforma de

subvenção econômica, capacitação

e consultoria tecnológica.As
propostas selecionadas receberão
investimentos totais de atéR$ 5
milhões, a seremaportados pela
Fundação deAmparo à Pesquisa
e Inouação do Estado de Santa
Catarina (Fapesc) e pelo Sebrae/

Se. NaRegional de Iaraguá do
Sul, somente no ano passado, oito
empresasforam contempladas
com recursos do programa. Você
também pode ter o seu projeto
selecionado e, além do prêmio,
ainda atrair investidores.

r rÔ'parla,menio Italiano aprovorl li
pacote de medidas de austeridade no
valor de 54 bilhões d€ euros que será
executado até 2013. E mais um bom
e?iemplo que deveria sercopiado.por
nossos dirigentes políticos. Isto não
seria difícil, pois.sé a corrupção já
leva cerca de R$ 40 bilhões todo ano.

Dia das Crianças.
A Federação das CDLs de Santa Catarina
acredita que as últimas enchentes não
terão um grande impacto sobre as vendas
do comércio para esta importante data
e que será possível um incremento de
vendas de 5,5% em relação a 2010. Caso se

confirme esta previsão, será um resultado
bem significativo.

Sindicato da

Alimentação
. Comemora hoje 38 anos de existência o

Sindicato das Indústrias de Alimentação
deIaraguá do Sul. O setor de alimentação
sempre teve uma importância bastante
grande na economia de nossa cidade o que
pode ser comprovado pelo longo tempo de
existência deste sindicato.
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Aviso prévio proporcional
Embora pareça ser um benefício para o trabalhador, a
aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto que concede
aviso prévio de até 90 dias, é mais um passo na direção errada.
Trata-se de uma questão ideológica que mistura um ranço
do período colonial com uma vertente estatizante. Qualquer
aumento no custo indireto da mão de obra, na verdade, é

. um incentivo à automação e um incentivo ainda maior para
importar de outros países e simplesmente vender no Brasil.
Não faz nenhum sentido 9 governo lançar pacotes de incentivo
como o Brasil Maior e ao mesmo tempo impor ainda mais
regras à sociedade. Parece que todos nós temos de 'ser tutelados
e os corruptos do planalto se arrogam o direito de serem os

juízes. Até parece que não temos sindicatos. Se soubessem um

mínimo de história econômica, saberiam que são posições
absolutamente equivocadas que vão na contramão do
desenvolvimento econômico de um país. Enquanto isto, as
grandes reformas são empurradas com a barriga.

Noções de negociação
.

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Jaraguá
do Sul, através da Gerência de Assistência Social, Trabalho

.

e Habitação, em parceria com o Senar (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural), levou para Schroeder o primeiro curso de

comercialização na propriedade rural. O intuito da iniciativa está
em ampliar os conhecimentos do agricultor, com técnicas de

procedimentos para comercialização na propriedade agrícola.
A área rural continua sendo importante na região.

A Câmara de

vereadores tem uma

linha espedo' PCU"O '

atender você. Li!�1Ue
g rá t/5; ou acesse nO�Ij$i;C$

pÓ�Jina na tntemet e

marute seurecodo.

Coro r:5U() particip(�,'i:it:),
consaukemos ume

Guonunlri"w cada vez

Carne não é fraca
Muito embora a carne produzidapelo gado brasileiro - de

origem zebuína - não seja tão apreciadapelosque estão
acostumados com carne de animais de origem europeia, o
fato é que o Brasil já ocupa o segundo lugar - atrás dos EUA -

na produção deste tipo de carne assim como o terceiro posto
em carne de frango e o quinto em produção de suínos. Com
esta base produtiva, o país é o lídermundial em exportação

. de carnes que este ano deverá render US$ 14 bilhões ao
.

país. Nosso país tem todas as çondições para ampliar ainda
mais sua liderança, seguindo namelhoria na produção e,

principalmente, no controle de enfermidades como a aftosa.

Weg e Schulz'
Tradicional fabricante de compressores a pistão, a
Schulz S.A. sempre utilizou os motoresWeg em seus

compressores. Quando, nos anos 80, decidiu ampliar
a sua área de atuação, entrando no segmento de

compressores parafuso para uso industrial, lião teve

dúvidas: chamou a parceira de longa data para o projeto.
Lado a lado, as duas desenvolveram o produto de alta

tecnologia, que hoje conta com soluções completasWeg,
desde os motores até as chaves de partida que conferem
proteção especial aos compressores. AWeg passou
a fornecer motores mais potentes: a Schulz utilizava
motores de até 40 HP e com os compressores parafuso
esta demanda passou a ser de até 250 HP. Hoje, aWeg
está presente em praticamente 100% do que é fabricado
na Divisão Compressores da empresa. Há 40 anos Schulz
utiliza motoresWeg em seus compressores.

MEGASENA
SORTEIO N° 1322

la - 21 - 43 - 47 - 53 - 55

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04591
,

1 ° 30.000 600.000,00'
2° 17.718 12.000,00
3° 09.922 9.000,00

r 4° 20.205 7.410,00
5° 02.124 6.000,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1178
08' - 11 - 15 - 22 - 26
27 - 33 - 47 - 53 - 59
64 - 66 - 68 - 70 - 73
81 - 82 - 85 - 95 - 96

QUINA
SORTEIO N° 2705
01 - 03 - 05 - 67 - 79
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Ofato foi traumático, irreversível,
mas perfeitamente evitável. Ago

ra é tarde. E já vou dizendo que nunca
é demais. Nunca é demais que os pais
eduquem os filhos para os perigos.

Mas eu sei que há os beatos, os pas
palhos da educação, que dizem que
não se deve usar o "não" na educação
das crianças, que isso as faz medrosas,
inseguras. São esses os culpados de

tudo, os parvos que defendem a odiosa
e danosa pedagogia do amor.

Semana passada, em São Paulo,
um guri de 10 anos foi armado para a

escola, tinha alguma "conta" a acertar

com a professora que por certo, de um
modo ou de outro, o frustrava ... Que
ria "matá-la". Logo depois, o guri atirou
contra a própria cabeça. A professora
está viva e ele morreu.

O que aconteceu? Um equívoco.
Um guri de 10 anos é uma criança para
as reais percepções da vida. O guri
queria matar a professora mas do jei
to dele, um jeito irreal, ele não tinha

a devida percepção do irreversível da
morte.

Muitos meninos já morreram com

um pedaço de lençol amarrado ao pes
coço e jogando-se de um andar alto

imaginando voar, como superhomens.
Fantasia e realidade para uma criança
não se diferem.

É por isso que os pais devem ir à
exaustão dizendo não mexa aí, é peri
goso' tire a mão daí, vais te ferir, vais
cair, cuidado com os carros, enfim,
todos os avisos que visam a preservar
a integridade física e emocional das

cnanças.
Sem essa de o meu filho já é gran

dinho, sabe de tudo. Não sabe, é criança,
tem que ser condicionada pelo "não" a
evitar certos perigos. O menino paulis
ta não queria matar nem morrer, queria
matar e morrer de brincadeirinha. Mas
vá dizer isso para os pais estúpidos que
soltam e pensam que uma criança é um
adulto. E nem os adultos, mais das vezes,
sabem separar realidade de fantasia ...

-

AMAE
Quem pode provar se o menino que atirou

-

na professora e depois se matou, na verdade,
não atirou na "mãe" dele, num caso tétrico de

questão edipiana não resolvida? As professoras
assumem no inconsciente dos alunosafigurada
mãe, e como agredir a mãe é pecado mortal, me
lhor émorrer depois dessa agressão. Os porões da
psicologia do inconsciente são muito escuros.

SOLIDÃO
Você nunca está só, desde que nasceu pessoas

estãofazendo parte de sua vida, e estão aí, agora,
dentro de você. Escolha uma delas, sensata, equi
librada, e converse com ela. Ou melhor, ouça essa

pessoa, escute o que ela lhe tem a dizer. Você senti
rá conforto e companhia. Ah, mas isso é loucura!
Loucura é imaginar-sesozinho na vida.

MENTIRA
Na capa da revista, está a manchete: -

"Perca 1 kg a cada 2 dias e nunca mais en

gorde': Quemgarante isso tinha que serpreso,
salvo se o tal método inclua morrer.

DO LEITOR

/\ PwC (PricewaterhouseCoopers) transporte solidário; 4) transporte
flprojeta para o Brasil 4,8 habi- não-motorizado; 5) táxi com tarifa
tantes/veículo em 2014. Iaraguá acessível; 6) uso de microônibus e

está com 1,6 habitantes/veículo em vans em.palas geradores; 7) esca-
2011, três vezesmais. O carro é o as- lonamento de horários de entra

tro nefasto da crise da mobilidade. da/saída por atividades; 8) flexibi
Soluções simplistas levam a inter- lização dos horários de trabalho;
venções viárias. Que, obviamente, 9) otimização da Internet, com a

não absorverão o aumento da fro- realização de tarefas at home; 10)
ta. Até porque quanto mais nelas autonomia dos bairros e com

se gasta, mais se privilegia o carro, pactação urbana, favorecendo a

num círculo vicioso. E não haverá micromobilidade e minimizan-

o espaço viário que dê conta. do deslocamentos; 11) estímulo
O -colesterol entope veias, ao pedestrianismo, com calçadas

como o carro entope vias. A "cura". seguras e agradáveis; 12) políti
está em abrir mais veias e vias ou ca para motos, ágeis e baratas; e

tratar a causa? O uso do carro deve
_ 13) estacionamentos verticais em

ser repensado, sob pena da parali- pontos estratégicos e em palas ge
sia e do colapso da mobilidade. E radares, liberando área horizontal.
isso requer mudança cultural. No- Não haverá cidade sem carro,

vos problemas exigem nova abor- mas poderá haver com menos car

dagem. Só obras viárias, em geral ros. E com outro uso, para lazer,
.

caras e impactantes, serão insufi- compras, passeios, emergências,
cientes. Outras alternativas devem não mais intensivo no cotidiano. O

pautar o debate. foco é priorizar o homem, humaní-
Eis algumas, para reflexão: 1) zando-se o trânsito, a segurança e a

uso racional do solo, com localiza - qualidade de vida nas nossas urbes.

ção criteriosa das atividades, que
são as responsáveis pela geração /
atração de viagens; 2) transporte
coletivo barato e de qualidade; 3)

rsss: CONOSCO

CHARGE

QUE. R)l QL\E 'D\Sst -:
Que Nosso SO'M ��o

. € \'ESAro '2
"

OsmarGiinther, engenheiro
civil e especialista em
Planejamento Urbano

Todo mundojá cansou

de ouvir como oEstado

áreas. Supostamente, seria
devido aos limites defolha
depagamento eàs restrições
oTçame'!tári{ts que ()governo'·'
esth11UáJnãtJi'paga'salários '

dignospara õs professores,
porexemplo.
Mas seéoerdadequêoEstado
está no limitedafolhade.

,

pagamento e,portanto,
umsalárjpdignopara os
professàtes seria inviável
para os cofres públicos, como
explicarque osprocuradóres
doTribunal deContas do
Estado tenham recebido um
salário�ruto'que chega�té
os'RS 7JJ'Í;nil, enquanto um, "

prdfessorprecisa secontentar
comopiso -decerca deR$1,3 '

mil?Esão essesprocuradores
superfaturadosquejulgam
todas as despesas do Estado,
ao que r!areçe, em beneficio
prâprio.
NIIUNiComo eJcplici:t/ur que
os procuradores do
'rribunal de Contas
deI Estado. tenha.m

ret:"�: '1lil fl,al,árif:um
lirw.:,ii�, Upe "oIIIQgel! alé

os R 78 11111" Pó

Não apenas isso,mas como
pode seraceitável que o
órgão responsávelporgerir
ascontasdoEstado tenha
sigilo enisuas contas -

'

como defato ocorre com
o TCE - epague salários
muito acima do limite
constitucional-deR$24
mil. Todos os outros órgãos
públicos são obrigadospor

, leia divulgarseusgastos
comfolhasalarial-mas
o mesmo não ocorre com
o TCE, que não oferece
qualquer transparência, e
que tem autonomiapara

• ,"
1
, •

I

genns�propnas contas,
deslJinculado doEstado.E 'ao

l �''''

que tudo indica, temos que "

aceitar, pois competeapenas
ao TCEjulgara simesmo.
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BÉNEFíCIO

EDUARDO MONTECINO

Trabalhadores commais demn ano de registro em cartéirapor umamesma empresa se enquadram na proJXI!'»ta.

Aviso prévio de até 90 dias
1

, I,·.II I

DIREITO TRABALHISTA

Para virar lei, texto precisa ser sancionado
pela presidente Dilma. Mas, enquanto
isso, medida gera opiniões diferentes
JARAGUÁ DO SUL liberar o funcionário, sem ônus. Se

gundo Sá, algumas entidades fize-
f).

ram confusão ao alegar que o proje-

Depois de tramitar por 22 anos to aprovado valerá para quem pedir
na Câmara dos Deputados e demissão do cargo. "Não faria senti

no Senado, o projeto de lei que pre- do aprovar uma medida que viesse
.

vê o aumento e o limite para até 90 a prejudicar o trabalhador", afirma.
dias do aviso prévio concedido pela Os líderes sindicais de Iaraguá
empresa ao empregador demitido do Sul aprovam a proporciona
foi aprovado.Aproposta entrará em lidade do aviso prévio e torcem

vigor com a sanção da presidente pela sanção do projeto de lei. Na
Dilma Rousseff. Entretanto, amedi- leitura do presidente do Sindica
danão é vista com osmesmos olhos to dos Trabalhadores da Indústria

por sindicalistas e empresários. do Vestuário, Gildo Alves, a medi-
Se atualmente o trabalhador que da visa beneficiar os empregados

recebe demissão deve permanecer com mais tempo de registro em

no emprego por 30 dias, indepen- ummesmo local de trabalho.
dentemente do tempo de serviço, Já Sérgio Luís Ferrari, presiden
com amudança, o aviso prévio será te do Sindicato dos Trabalhadores

proporcional. Até um ano de traba- das Indústrias Químicas, acredita
lho no mesmo local, o empregado que a proposta freará o número
terá o prazo de 30 dias para encerrar de demissões diante da alta ro

as atividades. Arnaldo Faria de Sá, tatividade de mão de obra pelas
o deputado relator do texto, explica empresas. "Ve]» a medida como

que, passado um ano de registro de compensatória, um avanço na le
trabalho em uma mesma empresa, gislação trabalhista", enfatiza.
serão acrescidos três dias a cada ano
de serviço prestado até o máximo
de 60 dias (equivalente a 20 anos de

trabalho). A soma desses períodos
pode chegar até 90 dias.

Em caso de demissão voluntá

ria, vale a atual regra. O empregado
trabalha 30 dias ou indeniza a em

presa, que também pode optar por

DAIANA CONSTANTINO

Com a mudança, o
aviso prévio será
proporcional. Até

,um ano 'de trabalho
no mesmo local, o

empregado terá prazo
de 30 dias para

encerrar as atividades.

EDUARDO MONTECINO

.� I

I
�I '
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VESTUÁRIO Líder sindical, Alves afinna que projeto
beneficia os empregadosmais antigos

Sindicato diz que proposta
ajudará poucos empregados
Para o presidente do Sin

dicato dos Trabalhadores das
Indústrias da Alimentação, de

Jaraguá do Sul, Sérgio Eccel, o
projeto de lei, que prevê a pro
porcionalidade do aviso prévio
beneficiará poucos trabalhado
res na prática. "Hoje, apenas as

empresas maiores e mais anti

gas empregam pessoas hámais
de 20 ou 30 anos", observa.

Segundo Eccel, o sindicato

já vem negociando com as em

presas o período do aviso prévio

maior para os empregados com
mais tempo de atividade. "Na
'verdade já temos isso conven

cionado com mais ou menos

vantagens. Já tem sindicatos
com o aviso prévio de 60 dias.
Pela lei, para ter 90 dias, pre
cisam de 20 anos trabalhados.
Ou seja, o trabalhador terá de
trabalhar 20 anos para ter direi
to ao máximo de 90 dias. O que
não acontece hoje, em dia por

'

causa da alta rotatividade da
mão de obra", destaca.

CONTRA

Donini critica
medida aprovada
Empresário do ramo têxtil em

Jaraguá do Sul, o presidente do
Conselho deAdministração
daMarisol,Vicente Donini,
critica amedida que estabelece
a proporcionalidade do aviso

prévio para os trabalhadores
demitidos. IINa realidade, o
projeto irá onerar os custos
sobre a folha de pagamento na
medida em que havia 30 dias de
aviso e agora vai elevar ao limite
de 90 dias, constituindo um

, novo ônus", argumenta.
ParaDonini, amedida isolada
pode até não ser relevantepara
os investimentos da empresa.
Porém, no panorama geral, a
economia no Brasil não está
favorecendo as empresas
nacionais. tiA remuneração dos
colaboradores deve ser bem paga,
mas os governantes nos colocam
cada vezmais ônus e inviabilizam
as atividades de produção do .

nosso país", contesta.
�ISe voltarmos dez anos atrás, a
indústria contribuía com 38%
na formação do PIB. Neste
ano, os indicadores apontam ,.

16% ou 17% do PIB de tal
forma que a indústria perde a
representatividade econômica
no país. Hoje estamos vivendo de
produtos importados", critica.

Na realidade,
o projeto irá

onerar os custos
sobre a folha de

pagamento.
ARQUIVOOCP
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Mudança exige cautela
AmuniciPalização do ensino

fundamental já negociada pelo
governo do Estado com as Prefeituras
precisa ser vista.com cautela. Ao mesmo

tempo em que pode ser parte de uma
solução pode também ser o fracasso
de um sistema já capenga porfalta
de recursos e mais ainda porfalta
de administração e boa vontade. A

.

educação catarinense, embora ainda
que bem colocada perante os Estados
do Norte e Nordeste do país, apresenta
inúmeros e preocupantes problemas.
São centenas de escolas em condições

precárias, falta de professores, má
remuneração dos profissionais, atraso
no cumprimento da Lei do Piso, o que
rendeu uma greve de dois meses este

ano. Nas escolas municipais a situação é

melhor, não há dúvidas. Exemplo disso é

laraguá do Sul.
Mas ao assumirmais uma

responsabilidade e com os cofres
geralmente esgotados há de se perguntar

,

como osmunicípios vão atender a
demanda e demaneira qualificada.
Essa é umadas questões analisadas pelo
secretário deEducação, Sílvio Celeste.

Segundo ele, a mudança será mais simples
em municípios de pequenoporte e exigirá
muita cautela em cidades médias e

grandes. ''É preciso prudência para que
não se dê um passomaior do'quea perna.
Precisaficar tudo muito claro': diz Sílvio.
Para tentar dar clareza à mudança,
que é uma orientação doMinistério da
Educação, porém, sem estipular prazos,
o secretário de Estado da Educação,
Marco Tebaldi se reúne com prefeitos
e secretários municipais da área nesta

quinta-feira, em Ioinuule. As perguntas são
,

muitas, veremos as respostas.

Dia decisivo
Expectativa grande no Paço. Deve ser julgada hoje
a ação contra a prefeita Cecília Konell no Tribunal
de Justiça por conceder gratificação irregular à
irmã, Carmelita Konell. E em Brasília, o Supremo
Tribunal Eleitoral deve definir o rumo do PSD.

Filiação
Pau10 Veloso, médico e ex-secretário de

Saúde, assinou filiação no PSDB de Guaramirim
no sábado. Deve fazer dobradinha com PT
nas eleições de 2012. Serão todos contra
Nilson Bylaardt (PMDB).

Código Floreslal
O senador Luiz Henrique da Silveira
(PMDB) apresentou ontem na sede' ,

da Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo o novo Código Florestal.
Amatéria já foi aprovada pela
Comissão de Constituição e

Justiça, com apoio do governo.

Despedida'
João Fiamoncini encerrou sua passagem na

Câmara, após ocupar a cadeira do titular
Francisco Alves (PT) por um mês.

Serviço em falência,
o presidente da Câmara, Jaime Negherbon
(PMDB), usou a tribuna na sessão de

quinta - feira para relatar o atendimento

precário prestado pelo Samu. Contou
o caso de um amigo que ao chamar o

serviço foi orientado a pedir carona para
um vizinho para se deslocar ao hospital.
Chegando lá, foi encaminhado às pressas
para Blumenau, onde passou por cirurgia
de emergência e colocou quatro pontes

. safenas. "Ele quase morreu porque o Samu

se negou a fazer o atendimento, isso é

preocupante", alerta Jaime. E na noite
de domingo, o Fantástico mostrou que o

problema está espraiado por todo o Brasil.

FOTOS DIVl,JLGAÇÃO
!/il/HIiII/II/IUIH/II///II///flm//IIiJI/I/!JII//úll1/III01///I!/liI/fI//III1/I////111///Ii////IlUiI/IffU////////III////IIIIIIIM/////I/IIIflIU///Iil//UUII/UU//R/II/mu//m/u//!/II//IIIIUHlU///II/II/IffUUOI1IIP//I/III/UJII//I//III/IOI/UiU/Il/I/II/ffll/lll///UffllilU//nIJ///U1/////III/mU///UIII/I/IIU//IH/II//ilI/l/lm///UUIP/III//IIIHI1IlII//II/////IilIlI/l1/HIlI/OW////D////II////OII//Ifll/I/lffllllll/////U/I

I ,li'

ietet 11;Ql8sen. foi. conferir no domingo a inatlguraç.ão da
ede McDonald;s, ao lado 'do empresário e presidente dà'Pe
oméreio, lJruno Bre�th.aplÍt; Nesta semana, Dieter tem reu

nião agendada com-presidentes de várias siglas buscançlo ".

apoio parasl:1,acaqdidatura à Préfeitura em 2012.
' .

No ralo
Da série dinheiro público
jogado pelo ralo, o abatedouro
municipal, inaugurado em
2004 com investimento de R$
500mil do governo federal,
dificihnente terá utilidade. Já foi
sondado para diversos fins, mas
até hoje nada se concretizou.
O caso está sob investigação
e o município pode ter que
devolver a verba para união.

Privilégio continua
A Justiça concedeu liminar favorável a 14 dos
16 aposentados por invalidez daAssembleia
Legislativa que foram chamados a voltar
ao trabalho depois que perícia do Iprev
(Instituto de Previdência de SantaCatarina)
apontou que eles estavam aptos para função.
Sendo assim, os ex-servidores podem
continuar em casa recebendo seus salários
até o julgamento do mérito da ação.

Novo imposto
Em entrevista ao jornal Estado,
aministra das Relações
Institucionais, Ideli Salvatti (PT),
foi enfática ao afirmar que o

governo federal pretende criar'
um novo imposto para financiar
investimentos em saúde no país
e arrecadarmais R$ 45 bilhões

. por ano.A expectativa do Palácio
do Planalto é que o tributo seja
aprovado em 2012, apesar das
dificuldades previstas por causa das
eleições munícípaís, Sobre a fõrmuía,
Ideíí disse que não há nada definido,
mas adiantaque já se falou em

taxação de grandes fortunas, bebidas,
cigarros, remessa de dinheiro para o
exterior, royalties do petróleo e até
em legalização do jogo.

Tendência
Natália Petry deve se reunir com o

deputado Carlos Chiodini nesta semana.
Na pauta, a possível filiação ao PMDB.
Mas a tendência mais forte hoje é que a

vereadora assine ficha no PP.

BUSCANDO 'APOIO
o deputado Carlos Chiodini intermediou
encontro do prefeito de Schroeder, Felipe
Voígt, com o senador Luiz Henrique da
Silveira na sexta-feira em Florianópolis. O
vice, Luis Aparício Ribas' (direita), também
participou da reunião que aconteceu na
casa de LHS. Um dos objetivos deVoigt
é conseguir recursos para construção e

reformas de pontes que ligam os municípios
de Schroeder e Iaraguá do Sul. Na ocasião,
também foi apreseritado ao senador o

projeto da Avenida dos Imigrantes.
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Hora de fazer a faxina em casa

ENTUI.;fJOS

Programa '�qui
Eu Moro, Aqui Eu

. Cuido" está de
volta. Primeiro
bairro atendido
será o Centro

JARAGU! DO SUL
........................

LORENA TRINDADE

Aprefeita Cecília Konell anun

ciou, na manhã de ontem, a
retomada do programa "Aqui Eu
Moro, Aqui eu Cuido". O progra
ma teve início em junho de 2009

e foi até julho de 2010. Mas, des
de o ano passado está parado. O
objetivo da Prefeitura é motivar a
comunidade jaraguaense a con

tribuir com a limpeza e organiza
ção da cidade. O "Aqui Eu Moro,
Aqui Eu Cuido" faz o recolhimen
to de materiais recicláveis e mó-

veis inutilizados nos 38 bairros
do município, dando um.destino

que não seja os lixões irregula
res. Duas mudanças estão pro
gramadas para este ano: a zona

rural também será contemplada
e a ação não ocorrerá apenas aos

sábados. Segundo o presidente
da Fujama (Fundação Iaragua
ense do Meio Ambiente), César
Humberto da Rocha, este foi um
pedido da comunidade. "Agora, o
munícipe vai ter o sábado e do

mingo para fazer a limpeza e a

partir de segunda-feira a Prefei
tura buscará o lixo", afirma.

O material sem condições de
ser reutilizado deve ser colocado
sobre a calçada. Caso o cidadão

queira doar algum objeto em

bom estado, precisa comunicar
a Prefeitura por meio da ouvido

ria, discando 156. Do início até a

pausa do programa, a Prefeitura
recolheu 5.372 toneladas de lixo
comum - móveis e eletrodomés
ticos sem condições de uso, re-

CésarHwnberto
da Rocha, presidente

,

daFujama

vistas, jornais e restos de poda. O
material recolhido é encaminha
do para aterros de resíduos de

construção civil. Mas, entulhos
de construções não estão inclu
ídos nos dejetos coletados pelo
programa. Outras 40,6 toneladas
de recicláveis foram recolhidas
e enviadas à Cooperativa de Re
cicladores. Houve ainda a coleta
de mais de duas mil toneladas de

dejetos oriundos dos rios Iara
guá, Itapocu e Itapocuzinho,

A prefeita Cecília Konell res
salta que a retomada do progra
ma se deu devido à preocupação
corri a qualidade de vida no mu

nicípio. Ela salienta, a participa
ção conjunta da Fujama, Codejas
(Companhia de Desenvolvimen
to de Iaraguá do Sul), Samae e

Secretarias. "Tem de ser uma

parceria entre o poder público e

a sociedade civil. Se fizermos as

sim, com o envolvimento de to

dos, a cidade ficarámais bonita e

organizada", finaliza.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

PrefeitaCecíliaHoneD a6nna que eleve haver

parceria entre o poderpúblico e a sociedade

Fique atento para os dias de coleta no seu bairro:
De acordo com a Fujama, cinco edições estão agendadas até o fim deste ano. Em 2012, mais dez

edições serão realizadas.

Serviço:
• 1 a Edição - 1 e 2 de outubro
Centro

• 2a Edição - 22 e 23 de
outubro Vieira (após rua
Gustavo Lessman), João

'

Pessoa,Vila Chartres e Santa

Luzia
• 3a Edição - 5 e 6 de
novembro "Iifa dos Monos,
Ribeirão Cavalo, Braço do ,

Ríbéírão Cavalo, Nereu
Ramos eVila Machado

• 4a Edição - 19 e 20 de

novembro - Ilha da

Figueira e Águas Claras
• 5a Edição - 3 e 4 de

. dezembro - Garibaldi,
SantoBstevão' SãQ
Pedro, Ribeirão Cacilda e

Jaraguazinho

Prefeitura vai pavimentar.41 ruas
A prefeita Cecília Konell

anunciou ontem, a pavimenta
ção de 41 ruas em diversos bair
ros de. Iaraguá. Cecília assinou
a ordem de serviço para que a

empresa Infrasul pavimente
essas vias. A obra mais impor
Jante, no entanto, é a pavimen-
tação da rua Manoel Francisco
da Costa, no bairro Ioão Pessoa,
\

que depois de asfaltada ligará o

local ao bairro Santa Luzia. De
acordo com a Prefeitura, esta é
uma antiga reivindicação dos
moradores da rua. O asfalta
mento dos 3,9 quilômetros da
via deve custar R$ 2,3 milhões
de recursos da Agência de Fo
mento do Estado de Santa Ca

tarina (Badesc). A Secretaria

Municipal de Obras e Serviços
Públicos prevê que o prazo

para a conclusão da obra é de

90 dias. Jaime Barbosa Soares
esteve representando a Infrasul

De acordo com a prefeita, os
trabalhos no bairro João Pessoa

já foram iniciados e 14 bairros
devem receber pavimentações
nos próximos meses. Entre eles
estão Vila Lenzi, Vila Lalau,
Chico de Paulo, Czerniewicz,
Jaraguá 99 e Barra do Rio Mo

lha. A Prefeitura ainda não di

vulgou os nomes das 41 vias

que receberão pavimentação.
"Aos poucos, todos os bairros
estão sendo atendidos. Só no
primeiro semestre tivemos 16

quilômetros de ruas asfalta

das", comenta Cecília. A obra de

ligação dos bairros João Pessoa

e Santa Luzia, de acordo com a .

prefeita, ainda não faz parte da

proposta do Conselho Munici

pal da Cidade (Comcidade) de

ampliação do perímetro urba

no, embora, coincidentemente,
esta 'ligação entre as duas lo
calidades estivesse incluída no

plano proposto pelo Conselho,
conforme mostrou reportagem
de OCP em 22 de setembro.

Segundo Jaime, representan
te da Infrasul, ainda não há pre
visão para a conclusão das obras.
A empresa trabalha com uma

margem de 90 dias para cada
obra. "Nós já temos um crono

grama técnico, mas dependemos
também do clima", declara.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGuÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 148/2011
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE MACADAME
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 27/9/2011, das 8h às 11h30 e das 13h

às 16h
DATA DAABERTURA: 11/10/2011 14 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, n? 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.sarnaejs.
com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone

047- 2106-9100.
Isair Moser - Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL'DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

�
AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 149/2011
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVEN

TIVA, CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BANCADA E PROCESSO E

FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUiÇÃO.
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 27/9/2011, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h

DATA DA ABERTURA: 18/10/2011 14:00 horas

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua

Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclare
cimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Isair Moser - Diretor Presidente
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"DEIXO O JUÍZO
CRIMINAL,
COM PESAR"
Juíza Cândida Brugnoli passa a comandar a Vara'
da Fazenda após dois anos atuando na Criminal

o Correio do Povo - Quando a curso deDireito? de São Bento do Sul, coinciden- ao Tribunal de Justiça. O parecer foi gas é omaior número de processos.
senhora decidiu seguir a carreira Cândida - Depois de formada temente na comarca da minha desfavorável em razão da Comarca Há furtos, roubos, homicídios, mas

, jurídica? fui para Florianópolis fazer a Esco- cidade, Campo Alegre. ocupar o quinto lugar da listagem boaparte tem relação como tráfico.
Cândida Inês Brugnoli - Aos 14 la da Magistratura. Não tinha di- indicadora do número de entradas

anos, eu assisti a uma novela e uma nheiro, nem emprego, na bagagem OCP - A senhora tem 12 anos de processospormês. O TJ compara OCP - Qual foi o caso que mais
personagem era juíza. Achei ínte- somente a coragem e a vontade de demagistrado e está há dois anos com a comarca de Araranguá, que 1he marcou durante esses anos na

ressante e passei a pesquisar o que vencer. E mesmo com a carteira da está à frente da Vara Criminal. O recebeu.mais uma Vara Criminal. VaraCriminal?

precisaria fazer para ser juíza. Des- OAB, só consegui emprego como acúmulo de processos seria .um , Justificou que lá, a média mensal é Cândida - Sem dúvida foi o caso
cobri que teria que cursar Direito e telefonista. Passei muitas dificul- dos fatores que a levaram a pedir de 336,2 processos, enquanto que de um padrasto que desferiu 64 atos
desde então coloquei como meta dades, mas meu foco era o estudo. transferência? em Iaraguá, a Vara Criminal tem de violência na enteada de 16 anos.

naminhavida. Tanto que emmomentos de deses- Cândida - Deixo o juízo crimí- uma média de 220,3 processos/ Ele usou pedra, quatro facas e um

pero, que dava aquela vontade de nal com pesar, pOIS me identifico mês. Mas precisamos analisar que cabo de vassoura. Marcou pela ex-

desistir, eu buscava força na fé e ia muito com a área. Mas, por esta temos quase cinco mil processos I trema violência cometida. Outro

para Catedral orar. Saía de lá forta- e outras razões, optei por outra em andamento. Jaraguá precisaria caso foi o da delegada JuremaWulf.
lecida. Tive ajuda de amigos até que unidade. Temos 4.900 processos sim de uma segunda Vara. Tenho Marcou pelo volume, foram 250

consegui emprego no gabinete do em andamento: Tem processo de frustração em não conseguir dar laudas.
No presídio de então deputado estadual Geraldo 2003, 2004. Então, para dar con- o mais celeridade, aos processos. E,
Jaraguá, mais de Werninghaus (um dos fundadores ta, temos que ter pelo menos seis com certeza, a sociedade é a maior OCP-:- A senhora interditou re-
80% dos reclusos da Weg). Ganhava pouco, mas já audiências todos os dias, mutirões prejudicada. centemente o Presídio de Jaraguá.não são da cidade.

podiame sustentar. fora da pauta e ainda assim temos Esperaque a situaçãomelhorei
audiências marcadas até 2013. ' OCP - O aumento da crímína- Cândida - A última rebelião re-

O Correio do Povo - E como a OCP - E quando resolveu Há muitos processos com conde- lidade em Jaraguá contribuiu para gistrada (10 /9) foi a gota d água. Pre-
senhora trilhou esse caminho? prestar concurso para o Poder nações menores que estão pres- esse grande volume de processos? cisava tomar alguma atitude. Agora,

Cândida - Com muita luta e sa- Judiciário? crevendo e muitos que estarão Cândida - Sem dúvida. Con- esperamos que o Estado cumpra
crifício. Até os 17 anos, trabalhava Cândida - Depois que conclui prescritos até a data de audiência tando Iaraguá e Corupá, temos 150 e faça sua parte. Já assinalaram a

na roça com meus pais que eram a Escola de Magistratura, fiquei marcada. Outro problema seria as mil habitantes, O desenvolvimento transferência de 40 detentos.

.agricultores,·no interior de Canipo mais dois anos em Florianópo- testemunhas. Quando chega o dia da região é grande e, por consequ-
Alegre. Na adolescência, nos muda- liso Só trabalhava e estudava para da audiência, já se passou tanto êncía, o aumento da criminalidade
mos para Iaraguá do Sul. Eles não concursos. Abri mão de tudo e tempo que elas não lembrammais também. E este fator parece que
tinham condições de pagar meus me debrucei nos livros. Eu não de coisas importantes que contri- não está sendo considerado. As pes-
estudos, sempre estudei em esco- tinha condições de fazer cursos, buiriam para o processo. Isso sem soas procuram a cidade por causa
la pública, então tive que fazer por então o jeito era estudar sozinha. falar que não há juízes substitutos de emprego, mas muitas vezes não II última rebelião
mim. Passei para a faculdade de Di- Passei e assumi como juíza subs- para unia cooperação efetiva. têm qualificação e acabam se en- registrada (10/9)
reito, em Blumenau. Tinha que eco- tituta. Quando vi meu nome na volvendo em crimes. No presídio de foi a gota d água.
nomizarpara a passagem de ônibus lista de aprovados, cóm certeza OCP - E existe previsão para Iaraguá, mais de 80% dos reclusos Precisava tomar
e ainda trabalhava emum escritório foi um dos dias mais felizes na

-

implantação de uma segundaVara não são da cidade. alguma atitude.
de contabilidade. minha vida. Foi a realização de Criminal? llgora, esperamos

um sonho, o resultado de todo Cândida - A Câmara de Verea- OCP - E o tráfico ainda lidera? que o Estado cumpra
OCP - E depois que concluiu o um esforço. Assumi na comarca dores chegou a fazer uma I moção Cândida - Sim. Tráfico de dro- e faça sua parte.

J.AR.AGuÁ DO SUL
........................................................................................................................................................

CAROLINA CARRADORE

Ela decidiu que queria ser juíza aos 14

anos, inspirada em uma personagem de
novela. Mas, para isso, a menina de famí
lia humilde de CampoAlegre precisou lutar
muito, superar obstáculos e enfrentar desa
fios impostos pela vida. Ela correu atrás dos.
sonhos e venceu. Hoje, aos 40 anos, a juíza
Cândida Inês' Brugnoli é uma das figuras
mais respeitadas do Fórum da Comarca de

Iaraguá do Sul. À frente da Vara Criminal
há dois anos, Cândida assume agora a Vara
daFazenda. Quer novos desafios na carreira
e um pouco de qualidade de vida. São seis
audiências diárias e há pautas agendadas
até 2013. 110 acúmulo de processos é imen-

SOo Precisaríamos urgente de uma segunda
Vara Criminal", sugere.

De pulso firme e com senso de justiça,
antes de sair da Vara Criminal, fez questão
de deixar algumas coisas em ordem. Na se
mana passada, ela interditou parcialmente
o Presídio Regional de Jaraguá do Sul. Exi

giu que os 40 detentos das celas do seguro
fossem remanejados. O local não tem ven

tilação, nem acesso a banho de sol. Por sua

determinação, a unidade só poderá abrigar
260 presos e não poderá mais aceitar deten
tos de outras comarcas.

Em entrevista ao O Correio do Povo,
Cândida conta sua trajetória de vida, fala
das dificuldades enfrentadas na Vara Cri

minal, o tempo em que trabalhou na agri
cultura e da paixão pela profissão. Confira:

MARCELE GOUCHE
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A criação das primeiras,
secretárias eletrônicas
Apesar de ser um aparelho popularizado na década de 70, os protótipos
da secretária eletrônica surgiram ainda no século 19. O invento é um

dipositivo para responder automaticamente chamadas telefônicas e

gravar mensagens deixadas por pessoas que ligam paraum número em que
a chamada não pode ser atendida. Em 1898, o engenheiro dinamarquês
Valdemar Poulsen patenteou o "telegrafone';o primeiro gravador
magnético que registrava os sons através de um fio de metal. Em 1935, o
alemãoWillyMüller inventou a primeira secretária eletrônica automática.
O aparelho tinha como público-alvo os judeus ortodoxos que, pelas
restrições do Shabat (dia de descanso semanal no judaísmo, que ocorre a
partir do pôr-do-sol da sexta-feira até o pôr-do-sol do sábado), não podiam
atender ligações telefônicas. Aprodução comercial iniciou em 1949, com
omodelo "Iel-Magnet", que custava US$ 200 dólares.Em 1958, o japonês
Kazuo Hashimoto inventou o 'Ansafone", a primeiramáquina comercial dos
Estados Unidos, que se tornou um sucesso de vendas. Hashimoto também i

t
recebeu a patente da primeira secretária eletrônica, em 1983. No Brasil, I
o aparelho começou a ser vendido em 1975, commodelos importados f
dos Estados Unidos, como oPhoneMate 4000. O dispositivo pesava cinco f
quilos, gravava até 20 recados, operando com duas fitas cassete. t

Hoje, é comemorado o IIDia daMúsica Popular Brasileira". A data

para celebrar uma das mais importantes manifestações culturais
brasileiras foi escolhida em homenagem ao dia damorte.do cantor
carioca Francisco Alves, um dos maiores cantores brasileiros, que
faleceu no dia 27 de setembro de 1952. AMúsica Popular Brasileira
surgiu a partir de 1966, com a segunda geração da Bossa Nova. '

Surgida na década de 50, a Bossa Nova - ritmo influenciado pelo
jazz estadunídense - passou por transformações na década de 60,
que levaram ao fim do estilo musical. A canção "Arrastão", de
Vinícius de Moraes, é considerada o marco do início da MPB,
popularizada por Elis Regina em 1965, no 10 Festival de Música

Popular Brasileira da TV Excelsior. O festival também revelou
outros veteranos daMPB: Chico Buarque (foto) com a canção
I� Banda" e GeraldoVandré, com amúsica "Disparada"

r-QF!"Jl,l'lh(,1:� .."U';.��.,�" ....'l�I.l',·.'lI� b:J:I:;<:"):'::��'OlIIe�-�
1Qti. . ..:-dld;J<1.�'��"'I:"i!U�O' tu.,1S.,.�;�cO'l:I;J."��
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,DESCOBERTAS ANTIGAS

A Pedra de Roseta
Descoberta-em 1799 por um soldado da expedição
francesa ao Egito, a Pedra de Roseta é um fragmento
de granodiorito (rocha similiar ao granito) do
EgitoAntigo, cujo texto (escrito em egípcio antigo,
demótico e grego antigo) foi essencial para a

compreensão dos hieróglifos egípcios. Foi no dia
27 de setembro de 1822 que o linguista francês
Jean-François Champollion anunciou a decifração
dos hieróglifos, passando a ser considerado o pai da
egiptologia.

PELO MUNDO

1953

Nasce a TV Record
Às 20h52 do dia 27 de setembro de Ül53, entra
no ar aTVRecord, com um programamusical

apresentado por SandraAmaral e Hélio Ansaldo.
A Record é amais antiga emissora de televisão _

aberta em atividade no Brasil. O fundador da rede
foi o advogado e empresário paulistano Paulo
Machado de Carvalho, que em 1989 vendeu a tv
para o bispo-empresário EdirMacedo.

Timor-Leste na ONU
Nesse mesmo dia, em 2002, Timor-Leste foi
admitido como Estado-Membro daONU

(Organização das Nações Unidas). O país
conquistou sua independência de Portugal em 1975
e se tornou realmente livre com o fim' da ocupação
indonésia no dia 20 demaio de 2002. Como um
dos 193 Estados-Membros da ONU, o país pode
participar daAssembleiaGeral, com direito avoto.

,
"

No dia 27 de setembro de 1984, o jornal O
Correio do Povo divulgava em sua capa que a'
construção de uma eíclovía.ern Jaraguá do Sul

poderia iniciar naquele ano. Segundo a publi-
.",-

cação, a Rede Ferroviária Federal havia apre-
vado a concessão de 26 mil metros quadrados
de área à Prefeitura, para a implantação de
uma ciclovia, ao lado dos trilhos! desde a rua

Joinville (hoje, Pref. Waldemar Grubba) até a
,

cancela da Marechal Deodoro. "O projeto ori
ginal prevê construção. de ciclovia até a, altura
da Menegotti Mãquínas; na entrada de Chico

'd
,

de Paula e, para tanto, a municipalidade vai
.novamente gestionar junto a Rede, para a Ii-.

,

beração do trecho faltante. A informação é
do prefeito Durval Vasel, .

que afirmou serem

amplas as-possíbllídades de Jaraguá ganhar
ainda este ano um trecho da ciclovia, entre a

cancela da Marechal Deodoroe,a cancela da
Reinoldo Rau, desafogando o trânsito de bici
cletas nesses sentidos", dizia o jornal. Segun
do a matéria, o então prefeito Vasel também

, havia anunciado a compra de um caminhão
novo e um ianq';le para a irrigação de ruas,

I';
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'0CORREIO DO POVO
TERÇA.FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2011

MARCELE GOUCHE

MÚSICA

Em projetofinanciado pelo Fundo de Cultura,
instrumentista se apresenta para alunos de
cinco escolas domunicípio
JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

s nomes são tão incomuns corno a ideia
de ver e ouvir isoladamente alguns dos
instrumentos que compõem o rol da

percussão. Quem, por exemplo, j� se

deparou com a caixa clara, os pratos, o
pandeiro e o tom tom fazendo música

por aí corno personagens principais no palco?
Pois é exatamente paradar uma resposta posi

tiva à pergunta acima que Eder RodrigoWitkowsky
começou, ontem, urnamaratona de apresentações.
Até a próxima sexta-feira, o percussionista jaragua
ense visita cinco escolas domunicípio levandomú -

.

PARA CONHECER
Ontem, o percussionista Eder
Witkowskymostrou commúsica
os instrumentos de percussão aos

.
.

alunos da escola Max Schubert

AWEG apçia mais de 40 projetos voltados à educação,.ao esporte, à cultura
e à saúde. Três de.les ligados à literatura: o Livro Livre, a reformulação da
BlbUoteca PllbUca de Jaraguá do Sul e ti Feira do livro. iniciativas que
promovem o Incentivo à leitura,

Assim, a WEG faz com que mais gente cresça com ela.

sica corno oferenda aos estudantes.
A primeira instituição de ensino a receber o pro

jeto de formação de plateias foi a Max Schubert, no
bairro Amizade. Já hoje, é a vez dos alunos do colé

gio Francisco Solamon, no Três Rios do Norte, con
ferirem de perto o repertório deWitkowsky. Depois,
na quarta-feira, ele segue para aWaldemar Schrnitz,
Ilha da Figueira. E, por fim, na quinta e na sexta-feira,
sobe ao palco armado naHenrique Heise, Rio da Luz,
e na Ribeirão Molha, respectivamente. Todos os con

certos são gratuitos e acontecem no período da tarde.
Conforme omúsico, que é bacharel em percussão

pela Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do

Sul, a escolha dos locais levou em conta a localização.
O intuito do programa é divulgar a prática no interior,
onde, geralmente, o acesso às manifestações cultu
rais sofre prejuízos devido à distância com a região
central da cidade. Financiada pelo Fundo de Cultura,
a iniciativa também visa à divulgação de composi
tores brasileiros. Por isso, o repertório tem obras de
nomes conhecidos nacionalmente corno Luciano.

Zampar, Samuel Peruzzolo e Ney Rosauro.

." .J.!

,A gente cresce
com WEG.

Siga OweQ_museu para mais Informações.
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HORIZONTAIS
1. Qualquer (relativamente a um conjunto homogêneo

de que é parte) / Designação comum à certas plan
tas trepadeiras características das matas tropicais

2. (Anat.) Parte acessória de um órgão, ou que lhe é
contínua, porém distinta pela sua forma ou posição

3. Zombaria / Ganido
4. Sigla inglesa para libra por polegada quadrada,

medida de pressão do sistema inglês e americano /
Cansado, aborrecido, sem mais vontade ou desejo

5. Palavra inglesa que designa um gênero de desenho
humorístico e satírico, acompanhado ou não de pa-
lavras '

6. Tornar aliado, companheiro fiel/Sigla do estado do
Norte do Brasil que tem Porto Velho como capital

7. Certo veneno para exterminar roedores
8. Antílope da África e da Ásia; de corpo esguio e ele-

gante, símbolo de harmoniosa agilidade
9. 'Pingos de qualquer líqUido
10. Objeto de uso doméstico
11. O vaso maior e mais importante do corpo humano I

Universidade de Brasília
12. A panela-prato do operário '

13. Aroma, cheiro / Ter plena convicção,

VERTICAIS
1. (Fig,) Procurar (algo que desapareceu) / Planta her

bácea, usada como remédio contra mordidas de co

bras, escorpiões e insetos
2. Em seguida a! Travesso
3. Excesso, de passivo sobre o ativo! Um elemento da

comparação I

4. A modelo e apresentadora de TV Hickmann / Crescer
demasiadamente

5. Ser mal sucedido
6. Marca deixada no corpo por um ferimento I As iniciais

do ator norte-americano Culkin, de "Esqueceram de
Mim"

7. (Mitol) O filho de Dédalo que tentou voar com asas

de cera! Correr para baixo ou para uma saída
8. Músculo da face anterior do tórax I Forma sertaneja

e popular de até
9. (Red,) Técnica de gravação de sons em que se utiliza

apenas um canal! Causar ou provocar muita pressa
ou precipitação a,

')
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Quer desafios
maiores?

Adquiro
nossos coleções

de revistos,
já publicodos.
São 5 revistos
em cada volume

por um preço especial!

-

PREVISAO DO TEMPO

'Semana começa
com céu azul
Tanto hoje quanto amanhã,

,

o tempo deve seguir aberto,
com presença de sol e céu

-_ azul em todas as regiões do
Estado. Ocorrem nevoeiros

logo ao amanhecer e há chance
de geada isolada em algumas
áreas altas de Santa Catarina.

JARAGuÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 14°C
MÁX: 27°C

QUARTA
MíN: 15°C _

MÁX: 28°C

Ensolarado

,�'�
�� 'fu'"

Parcialmente Chuvoso
Nublado

,../''\

�
Nublado

QUINTA
MíN: 31°C
MÁX: 18°C

SEXTA

MíN: 34°C
MÁX: 21°C

Preencha um quadrada
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.

Pelomenos até amanhã, os termômetros
catarinenses devem registrar bastante
oscilação nas temperaturas. Segundo
osmeteorologistas do Ciram, órgão que
monitora as condições do tempo no
Estado, elas são baixas nasmadrugadas,
porém, elevam-se no decorrer dos dias.
Os ventos sopram de sudeste a nordeste. '

...ao
A tendência é que O mês de setembro

. termine com tempomais seco e pouca
chuva no território catarinense. No

entanto, nos primeiros dias de outubro,
ocorre o deslocamento de uma nová
frente fria Ela traz chuva ao Estado.As

temperaturas seguem baixas no período
noturno e elevadas duranteo dia.

J '. . � I

SEVOCt VAI PARA•..
, GUABIRUBA

A terça-feira será de tempo
aberto com sol e poucas
nuvens em Guabiruba.

Não há previsão de chuva

para hoje na cidade. As
temperaturas ficam entre

os 14°C e 26°C.

CRESCENTE 4/9

CHEIA 12/9

20/9

NOVA 27/9
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IV rso
Elijane Jung universotpm@ocorreioc:lopovo.com.br ,

Invenções
Lembro que um tempo atrás eu e uma amiga assistíamos a

um filme, cujo nome não me lembro no momento, quando
em uma cena, um depoimento de uma moça sobre celulares e

identificadores de chamada nos despertou a discussão. Qual é _

a utilidade desses identificadores?Para quem recebe a ligação
é bem óbvio e altamente útil, afinal, é ótimo poder não atender
e depois dar uma desculpa.Mas e para quem faz a ligação?
É péssimo, mas péssimo mesmo é ligar para o bofe da noite
anterior, para o filho ou para aquela amiga que te deve uma

grana e não ser atendida! Enfim, a gente vivia bem sem isso...

o que é bonito?
Essa discussão sobre os padrões de beleza, o que é bonito, o que
é feio, o que é perfeito, é uma coisa que não tem fim. Vira e mexe

a gente entra no assunto de beleza, dizendo que tudo é relativo
e subjetivo, que o "meu" bonito pode não ser o "seu" bonito.
Em conversa comminha amiga Iéssíca, ela deixou o 'ponto de
vista dela bem claro. "Não existe uma definição universal de
beleza. Para os brasileiros, bonito mesmo é uma bunda. Já para
os ingleses os peitos é que são uma belezura. Os alemães acham
as loiras perfeitas. Ou seja, beleza é incoerente. Mas a feiúra sim,
essa é universal por todos os motivos óbvios e aparentes". Bem,
palavras dela, devidamente registradas no meu email.

Palavra .de homem
"

...Nesses primeiros quatro meses de vida, meu herdeiro tem
se dedicado com afinco à tarefa de me matar e escolheu como
alvo preferencial minhas costas. Minhamulher sugeriu que eu
fizesse alongamento. E se predispôs a me ajudar: - Uhm.Varnos

. tentar uma coisa nova. - Sexo? - quis saber, esperançoso. - Vire o

pescoço até encostar no ombro - continuou ela; mais uma vez sem
me dar ouvidos. .; Isso. Agora volte à posição inicial. À posição inicial,
agora. Pode voltar à posição inicial. Você não táme ouvindo? O que
é que falta pra você voltar à posição inicial? - Um ... pé ... de cabra."
(Trecho do textoAlongamento, de Marconi Leal)

Dica amaleras
As meninas fizeram um post bem legal sobre uma coleção de
esmaltes da Big Universo que vai ser lançada em outubro.
Para esses vidrinhos, a marca apostou no Glass Effect, que dá a

. impressão de pedacinhos de vidro nas unhas e as cores da coleção
são inspiradas emmetais. Conferemais no amaleras.blogspot.com.

CTRL C + CTRL V

/'

voe! GASTOU UM TEMPAO
FAZENDO AS UNHAS E
EXPERIMENTOU UM.
VE:.RM5.LHO INC·Rl\IELI

IS QUANDO VOC�
FINALMENTe F·tCA

FABULOSA. ••

DÁ UM VONTADE LOUCA DE
IR NO BANHEIRO e voe!

ESTÁ VESTiNDO SlJA CALÇA
JEANS JYAt$ JUSTA!

Busque um
ombro amigo.

/

Reformar. Dar uma repaginada em algum
ambiente da casa ou dar outra cara para
aquela peça de roupa que você jánão usa

mais por achar que está fora de moda .

Reformar algummóvel antigo, aquele carro
velho que é uma paixão, mas não passa da
porta da garagem, reformar um sapato de
cor desbotada e salto acabado... Reformar!
Acho essa palavrirrha'trrrr verdadeiro flash! ' ,

Essa preocupação que todamulher tem
naturalmente nos 365 dias do ano, mas que se

aguça quando vem chegando o verão: corpo em
dia, malhação, alimentação, localizada, dieta,
oito copos de águapor dia, chegar à estação do
calor bronzeada, sarada e pronta para encarar
o biquíni. Eu sei que é normal, coisa demulher
e tal. Mas vamos falar sério: tanta preocupação
deixa a gente um verdadeiro caco! Treva!
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moagoncalves@netuno.com.br

�horas
mais tristes
da vida sãoOlha o bicho...
aquelas

�lo meu fio vermelho fiquei sabendo
rque um político da urbe sorriso esta

ria passando o boné tentando arrecadar
R$ 30mil para premiar os jogadores do

Iuuentus, caso o "Moleque" consiga a clas

sificação para voltar à Série A do Campe
onato Catarinense. Diz ele que está difícil,
mais vai dar pé.

-em que
duvidamos
de nós

própl'lios.
HenrvWard
Beecher

o CORImI() no roll}

Caraguó-Auto' Elite
A escolha perfeito

Coquetel
Com a presença do colunista Luiz Carlos Prates, na
próxima quarta-feira, a partir das 19h30, aUpper
Manmovimenta concorrido coquetel em torno da

reinauguração da loja, o lançamento da virada de

coleção e as novidades do mundo kids.

Bicho dobrado
Do outro lado dizem que o bicho para os

jogadores do Juventus pode ser o dobro.
É isso mesmo: R$ 60mil para obter a
classificação. E quem dá os outros R$ 30
mil?Ainda não posso dizer - mas posso
garantir que o "home" tem café no bule.

Seguindo o mote "quem viver verá".

• Recebe, hoje, todo o

carinho dos amigos e

familiares pela estreia de
mais um aniversário o

amigo boa gente Laércio
Stoinski. Tim tim! Bomba!

Ontem, o assunto nas rodas de comadres foi

que o ex-prefeito Moacir Bertoldi teria sido
flechado pelo cupido. Dizem que ele foi visto,
no final de semana, trocando carícias com uma

profissional da área de saúde, morena, muito
bonita e solteirinha. Um copo do chope Kõnigs
Bier bem gelado, por favor!?

• Dia 29 de setembro,
quinta-feira; oDlFlash
aterrissa na London Pub.
Vai perder?

II MCDONALD'S .lbnanda Luz, Ilmanda
Queirós, A1exan4re Chagas, gerente de
mercado, eMichellüyama, Revista Nossa,
domingo, no coquetel de inauguração do

McDonald's, no Shopping Breithaupt

9 • MarcelaAlessandra
Schmitz e Luiz Rodrigues
comemoraram, ontem, dois
anos demuito lave. Vem
casamento por ai.

Com uma cerimônia bem íntima,
tornaram-se marido e mulher, na última
sexta-feira, dia 23, ° casal Dagomar e
Luciana Olos Muller. Felicidades, amigos!

• AlineVogel, rainha da
Schroederiest2011,foia
aniversariantemaisfestejada
do dia 22de setembro.

Níver do

Mayron
Não ousem esquecê-lo: o
jovem empresário Mayron.
Pereira, um dos integrantes
do grupo de pagode Agora
Vai, é o aniversariante mais
festejado de hoje e vai adorar
saber que foi lembrado.
Parabéns! O meu desejo é

que sejas plenamente feliz.

Dica de

terça-feira
Curtir as delícias do
Restaurante Madalena. Mas
não se esqueça de pedir um
beiruth.

•.Errar {apontar o dedo
para os erros dos outros.
Aquantidade de pedras
que você tem na mão é

proporcional ao tamanho
. da máscara que você usa.

'. Com 'essa, fui!

Onde comer
bem Jaraguá
Na Subway. O melhor lanche
natural do sul do mundo.

.

Pensando bem
Eu só tenho a agradecer a

.

Deus, todos os dias, tudo
o que acontece' em minha
vida. Muito obrigado,
Senhor, por tudo.

FINE IORE IlarolMeier, íniss JoinviUe,
com um lindo modelo da Fine nore,
no coquetel de um ano da loja

NOITE ALEMÃ Osmar Vailatti, Rosemeri e Sérgio Pedrotti,
Mônica eMárcioMenegotti Schünke, na 2Sa Noite Alemã

Parabéns!
Ontem, o amigo Nelson
"Behling", do Lava Rápido
Jaraguá, recebeu, no Futebol 7a
Divisão, um grupo de amigos .

para comemorar commuita

alegria e 'alto astral a idade nova.

FU L Blenda
Caroline, nos .

corredores da

TheWay

wwwJmoveiscapitatnetr

--
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CRÔNICA

LUIZ CARLOS AMORIM.
ESCRITOR E EDITOR

,

UMPED�
CAMBUCA,
EMCORUPA

Naminha crônica 'Meu encontro com a infância' não
falei do enorme e único pé de cambucá que conheci

quando menino, em Corupá, e que povoou toda aminha
vida. Nunca esqueci dele. E nunca vi outra árvore como
aquela, no decorrer de todos esses anos.

Me reporto à outra crônica, quando inicio esta,
porque menciono naquela o bilboquê, que funcionou
como umamáquina do tempo, tanto tempo fazia que
não brincava com ele e, de repente, descobri que ainda
sabia jogar, que ainda podia brincar de ser menino.
E o pé de cambucá é um marco naminha infância,
pois sempre esperei encontrar outra árvore com _

aquela fruta de saborúnico, de textura única, que se

parece um pouco com pêssego, mas é só um pouco
e na aparência. E nunca encontrei, parece que os

cambucazeiros se escondem de mim ou pior - será que
eles não existem mais, por aqui?

Outra coisa que me fez lembrar o cambucazeiro foi
o livro "Minha Aldeia", da minha amiga Norma Bruno.
Descobri, lendo o livro, que a árvore favorita dela é o

caquizeiro. Meu vizinho tem um caquizeiro e daqui
onde estou escrevendo essa crônica, posso vê-lo: ele
está se cobrindo de verde, novamente, que o inverno

passou e a primavera acaba de chegar. Está viçoso e

altaneiro, apesar da chuva, que teima em brigar com
o sol e deixa que ele brilhe Um dia sim, outro não.
Lembro dele colorido, iluminado, dourado, carregado
de frutos. E agora, quando o vejo, lembro de Norma,
essa cronista brilhante das coisas da nossa ilha, que
ao mesmo tempo que usa o falar do ilhéu, nativo, tem
uma elegância ímpar no escrever.

Eu nunca esqueci aquela árvore majestosa, enorme
cambucazeiro com quase dez metros de altura. Ela
ficava na casa de um vizinho e nós íamos lá, quando

,

era época de colher
os frutos, pedirfI

para subir e comer

alguns. E os vizinhos
deixavam e a gente
subia e subia naquela
árvore gigantesca e

apanhava os frutos
amarelos e duros por
fora, mas suculentos
por dentro, com
uma semente dura e

lisa, parecida com a

semente de abacate,
mas menor, talvez
do tamanho de uma

,
Meu vizinho tem
"um caquizeiro e

daqui onde estou
escrevendo essa

crônica, posso vê.;.lo:
ele está se cobrindo
de verde, novam.ente,

que o inverno

passou e a prilnavera
acaba de chegar.

semente de pêssego. O tamanho da fruta também

regulava com o tamanho de um pêssego grande, só que
era redonda. A polpa não tinha separação da casca,
então a gente abria a fruta com os dentes, tirava a

semente e comia a parte macia até chegar à parte mais
resistente que era a casca.

O pé de cambucá deve ser parente da jabuticabeira,
pois as flores e os frutos dão direto no tronco e nos

galhos e o sabor é até um pouquinho parecído.rnas é
característico porque é agridoce, ácido, incomparável.

Vou voltar àminha cidade natal e vou procurar
mais uma vez por um pé de cambucá. Queria voltar
a subir em um pé daquela fruta, grande corno ele só
e me sentirmenino de novo, assim como me senti
brincando de bilboquê.

Minha terra tinha dessas coisas: um pé de cambucá

grandioso, dois pés de nozes maiores ainda, tão
grandes que se podia vê-los de qualquer ponto da
cidade. E tem as dezenas de cachoeiras belíssimas.
Essa terra é Corupá, o vale das águas e do verde, no pé
da Serra do Mar.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo,com,br

A Kety Cristina, essa gata cheia de charme, já está uma moça com

idade avançada. Ontem, ela completou 12 anos de vida. Em grande
parte desse tempo, ganhou todo o amor de quem a adora mais: a dona.

E foi ela, Márcia Vieira, que enviou a foto para o Clic.

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Patrícia afirma a Antenor que não quer mais ficar

com ele e vai embora da pousada, mas ele a segue e

a beija. Baltazar agride Celeste e Solange a defende.
Amália se lembra dó que Luana disse sobre produzir
os cremes de dona Zllá, Patrícia comenta com Renê a

conversa que teve com Antenor. Griselda chega à casa
, de Celeste e estranha o comportamento de Baltazar.
Wallace comenta com Teodora sobre' o mal-estar que
teve no treino e ela se preocupa. Esther fala para Da
nielle que vai fazer o que for preciso para ter um filho.

nas não ouvem os filhos. Eva manda Manuela ficar na
casa da avó quando ela e Ana forem para o torneio
de tênis em Buenos Aires. Ana vence o torneiro de tê
nis. Nanda e Rodrigo se revoltam contra Cris e Jonas
defende a amante. Ana se sente nial e a treinadora a

repreende por chegar atrasada ao treino. Alice acerta
sem querer a raquete de tênis na cabeça de Ana. Eva
invade o escritório de Jonas e ameaça o ex-marido.
Ana encontra Alice chorando por causa da grosseria
de Vitória e a consola. Ana fala para Manuela que des

confia que esteja grávida.

• MORDE & ASSOPRA
Cristiano pressiona John a revelar o que sabe

sobre o sumiço dos pais de Júlia. Wilson prende Élcio.
Maria João vê Elaine sendo presa e descobre que ela
é um homem. Eliseu fica arrasado por ter sido engana
do por Élcio. John revela que uma fundação patrocina
as pesquisas de Júlia em segredo e ela o pressiona
a marcar um encontro com seu representante. Alice
comunica à família que vai se casar com Renato. Júlia
conversa com o avô e conclui que o fóssil é um sinal
de que o pai está vivo.

• VIDAS EM JOGO
Francisco concorda com Zizi e decide se afas

tar de Rita. Cleber entra no condomínio da turma do
bolão e eles tentam descobrir quem foi o responsá
vel pela explosão. Cleber revira a casa de Margarida
atrás de alguma pista sobre Ernesto. Rosely tenta
fazer Ivan confessar que teve algo a ver com a e_!<
plosão do restaurante, mas ele diz que Ernesto é o

culpado..Cleber diz a Regina para darum recado
ao amante. Ele diz que se Ernesto não deixar Re

gina em paz, irá morrer. Ernesto liga para Severino

pedindO que ele entregue uma quantia em dinheiro

para Divina e o ameaça. Divina tenta marcar um en-
�

contro para entregar o dinheiro.
• A VIDA DA GENTE

Ana e Rodrigo tentam se explicar, mas Eva e Jo-

,

ANIVERSARIANTES
26/9 Leonardo Kuhn Edison Diefenthaler
Ana C. Borchardt Silvana S.G. Dalle Court Jessica Junkes
Débora V. Viola Suziane Sroeder José F. Schwaltz
Deise Kotchela Terezinha H. Melchioreto Leonardo Barriquelo
Giseli Zapela Marcelly Henn
Isaquiel Bassani 27/9 Marcelo Scaburri
João D. Tavarim Denise S. Souza Marina G. Bertholdi .

,
.

�

Kauane K. Nillnitz Adriana Wandersee Sergio R: Raaúnz'
-

iPHILIP RO,TH�

NA
•

emesrs

NÊMESIS

No verão de 1944, um professor
de educação física vê a vida
ruir depois que grande parte
dos alunos contrai poliomielite.
Apavorado com a possibilidade
de ficar paralítico, ele entra em

um dilema cruel: fugir e escapar
da pólio ou ficar e proteger as
crianças? Philip Roth apresenta,
em seu mais novo romance, a
radiografia do sofrimento de
um homem quando posto em

contato direto com a morte. O
romance é uma publicação da
editora Companhia das Letras.

PITANGA

O terceiro álbum da cantora
,

Mallu Magalhães, chamado
'Pitanga', mistura batidas do
melhor estilo rock dos anos 60
com a voz doce dela. O novo

trabalho foi produzido por
Marcelo Camelo, co-produzldo
por Victor Rice, responsável pela
mixagem e gravação, juntamente
com Fernando Sanches (ex-CPM
22), que assume o papel de
engenheiro de som. Com músicas
inéditas e composições próprias,
que misturam inglês e português,
o CD também contou com

participação dos músicos Kassin,
Maurício Takara e de Camelo em

algumas faixas. Pela primeira
vez, a cantora toca bateria, piano
e guitarra, instrumentos nunca

explorados em qravações por
ela anteriormente.
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TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHGZ

OLHA PÉRSIO!! RE:Ce:BI uM
E:-MAIL DIZe:NDO Que:
GANHEiI UM CA��O!!

SEM SAÍDA
Nathan é um jovem que leva uma vida normal, ao lado dos pais
Kevin e Mara, e tem uma queda pela vizinha Karen. Um dia, ao
realizar um trabalho de sociologia com Karen, eles acessam um

site de crianças desaparecidas. Nele, Nathan encontra uma foto

que lembra muito ele próprio, quando era criança. Nathan passa
a investigar a situação e descobre que Kevin e Mara não são
seus pais biológicos. Só que, antes mesmo que eles possam dar

qualquer explicação, a casa onde moram é invadida e ambos são
mortos. Nathan consegue fugir ao lado de Karen, só que eles são

perseguidos pela elA e também por Kozlow, um agente sérvio

, que deseja algo roubado pelo verdadeiro pai de Nathan.
,

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 aliens - Leg (16h40)
• Planeta dos macacos - Dub (14h40)

• Cine Breithaupt 3
• Os Smurts - 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 21 h50)

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

• Cine Neumarkt 3
• Sem saída - Leg (14h10, 16h30, 19h e 21h15)

• Cine Neumarkt 4
• Larry Crowne - Leg (16h45 e 19h15)
• Cowboys e aliens - 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
• Larry Crowne - o amor está de volta - Leg (17h e 19h10)
• Cowboys e aliens - Leg (21 h30)

• Cine Garten 5
• Missão 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 aliens - Leg (19h40)
• Os Smurfs - Dub (13h15 e 15h20)

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

• Cine Norte Shopping 1
• Deu a louca na chapeuzinho - Dub (11 h) - só no sábado
• Premonição 5 - Dub (13h e 17h20)
• Premonição 5 - Leg (15h1 O, 19h20 e 21 h30)

• Cine Norte Shopping 2
• Sem saída - Leg (14h10, 16h30, 18h40 e 21h)

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

• 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, 17h e 19h05)
• Cowboys e aliens - Leg (21 h15)

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

I I j i" Oe 'I

Luana Piovanimostra

barriga de três meses
Grávida de trêsmeses, a atriz LuanaPiovani

publicou uma foto em seu perfil na internet
exibindo a barriguinha de trêsmeses de
gestação. Ela foi clicada pelomarido, Pedro
Scooby, durante uma viagem aos Estados
Unidos. Eles retomaram ao Brasil no dia 11

destemês.Além da imagem, ela também já
aproveitou as redes sociais para anunciar o
nome domenino: Dom.

Claudia Raia
volta a fumar
A atriz Claudia Raia teve que voltar a
fumar por causa de uma personagem.
Ela, que largou o vício há duas décadas,'
precisa dos cigarros para dar vida à

Sally Bowles, no musical Cabaret. Para
minimizar os problemas, porém, ela
pediu à produção do espetáculo cigarros
feitos de alface seca. Por isso, foram
importadas mais de 20 caixas. A peça
estreia no próximo dia 27 de outubro.

Salto destrói pés
de Sarah Parker
o uso constante de sapatos de salto alto
vem acabando com a aparência e a saúde
dos pés da atriz Sarah Jessica Parker, 46. Na
semana passada, ele exibiu o resultado do
hábito.Apesar da aparência jovem e do corpo
ainda enxuto, a loira tem circulado com pés
demulher idosa, repletos de veias saltadas,
aparentes à distância. "Eu basicamente destruí
meus pés. Então, eles não sentem nada, não
têm sensibilidade", explicou.

Jornalista nem pens�
em se aposentar
A apresentadora do Jornal Nacional,
Fátima Bernardes, que já está há mais de
duas décadas no programa, ainda não
cogita a hipótese de se aposentar. "Se
eu tiver que sair do JN para fazer outro
trabalho tudo bem, mas não penso em
parar emuito menos em imaginar o que
vai acontecer naminha aposentadoria,
émuito cedo para isso", afirmou ela, que
tem 49 anos de idade.

HORÓSCOPO

Assaltantes invadem
casa de PauloMiklos
Um bando de homens armados invadiu, na
manhã de domingo, a casa domúsico Paulo
Miklos, da bandaTitãs, na zona oeste de
São Paulo. Foram roubados dois tablets,
um bandolim e duas alianças. Os ladrões
entraram na residência após renderem a

empregada quando ela lavava a calçada.
Na ação,'que durou cercade dez
minutos, os bandidos também renderam
o vigia da rua. Ninguém se feriu.

Susana Vieira vive
uma fase caseira
SusanaVieira admitiu que está vivendo
ummomento caseiro. "Confesso que estou

gostando dessa fase. Gosto de esperar
o Sandro em casa, com o pratinho dele
pronto. Sei que amodernidade não permite
isso, mas é bom amulher estar em casa

quando'omarido chega do trabalho. Eles
gostam e sentem falta disso", confidenciou

, a atriz. Ela é casada com Sandro Pedroso, o
Mandrake de FinaEstampa.

ii ÁRIES '. LIBRA
Trabalhar em equipe será a melhor opção de hoje, Mas cuidado Boa fase para trocar ideias e investir no convívio com pessoas
com o clima de competição. O astral é dos mais felizes no campo jovens e progressistas. Os holofotes estarão sobre você: aproveite
sentimental. Deixe a individualidade de lado. para brilhar no emprego e no amor. Amplie os horizontes.

t;J
TOURO

II
ESCORPIÃO

Tudo que exija planejamento e concentração conta com a É hora de tirar vantagem da atração por assuntos que envolvam

proteção dos astros. No amor, a atração física exercerá um papel sigilo ou mistério. Quem trabalha por conta própria não pode
muito importante esta noite. Mantenha a discrição no trabalho. reclamar. Há sinal de uma grande vitória no amor.

lU
GÊMEOS

•
CAPRICÓRNIO

A sensação de bem-estar estará associada aos amigos e aos Quanto mais liberdade ou autonomia você tiver no emprego, maior

grupos da sua convivência. Há sinal de boa sintonia com quem será o destaque. A defasagem entre o ideal e a realidade é algo
ama. Aposte na criatividade e em seus talentos. que tará que aprender a lidar. Estabeleça prioridades.

•
CÂNCER SAGITÁRIO
Quanto mais autonomia você tiver no campo profissional, maior • Os acordos e o entendimento entre as partes serão favorecidos,
será a produtividade. Não permita interferências de parentes na por isso, amplie a clientela. Nos assuntos do coração, há perigo de
vida sentimental. Lute por seus interesses. confundir os interesses. Invista em novos projetos.

111
LEÃO

li
AQUÁRIO

Contatos com gente distante serão favorecidos. É um ótimo dia Viagem e contatos com pessoas de fora serão benéficos para a
para viajar, sair da rotina e ampliar os horizontes. Na paixão, não vida profissional e afetiva. Se estiver só, bom dia para iniciar um
deixe de se declarar. Fuja de discussões improdutivas. romance. 'Invista em novos projetos e ideias.

B
VIRGEM PEIXES
Mantenha a habitual discrição com relação à vida amorosa. Você pode descobrir alternativas para aumentar a renda Não
Momentos de privacidade e erotismo podem marcar esta noite. insista em retomar uma relação problemática. A vida amorosa
Descarte o que não tem mais valor em sua vida. pode ficar em segundo plano. Controle os gastos.
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• 27 E 28/9
Curso: Aprenda a investir seu dinheiro
Onde: Kayrós Business Hotel,
em Jaraguá do sul
Horário: das 19h às 22h30

Quanto custa: R$ 190

Informações: (47) 3055-7101

• 28/9'
Palestra: Geração Y -

conflitos de gerações
Onde: Centro Empresarial,
em Jaraguá do Sul
Horário: às 19h30

Quanto custa: R$ 35 (nucleados), R$ 38
(associados) e R$ 57 (público em geral)
Informações: (47) 3275-7028 ou
administrativo@apevi.com.br

• 28/9
Show: Paula Fernandes
Onde: Arena, em Jaraguá do Sul
Horário: às 21h

Quanto custa: não divulgado
Informações: www.pancadao
sertanejo.com.br

I

• 28/9
Cinema: A culpa é do Fidel!
Onde: Sesc, em Iaraguá do Sul
Horário: às 15h e 20h

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

,

[

}

(

!
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I

• 28/9
Palestra: Educação e tecnologias:
desafios atuais para a prática docente
Onde: Centro Empresarial,
em Jaraguá do Sul
Horário: às lSh
Quanto custa: gratuito
Informações: http:/ /
educacao,jaraguadosul.com.br

• 29/9
Música: concerto Orquestra de
Cordas PequenosVencedores
Onde: Centro Cultural da Scar,
em Jaraguá do Sul
Horário: às 20h

Quanto .custa: gratuito
Informações: (47)3275-2477

• 29/9
Cinema: Anos de chumbo
Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul
Horário: 15h e 20h

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

• 29/9
Teatro: abertura do Festival TeatroVivo
com a peça 'Pois é, vizinha'
Onde: Centro Cultural da Scar,
em Iaraguá do Sul
Horário: às 20h

Quanto custa: R$ 20 e R$ 10

Informações: (47) 3275-2309
ou 3275-2477

• 30/9
Evento: Jantar Italiano
Onde: Círculo Italiano e Trentino,
em Iaraguá do Sul
Horário: às 20h

Quanto custa: R$ 18 e R$12
Informações: (47) 3370-8636

• 30/9
Show: Fernando Lima
Onde: Zum Schlauch, em Jaraguá do Sul
Horário: a partir das 22h
Quanto custa: não divulgado
Informações: (47) 3376-4822 e 8433-0083
ou contato@fueleventos.com.br

• 30/9
Teatro: Quem casa quer casa
Onde: Sesc, em Iaraguá do sul
Horário: às 20h
Quanto custa: não divulgado
Informações: http://festivalteatrovivo.
wordpress.com

• 30/9
Balada: DJ Puff
Onde: London Pub, em Jaraguá do Sul
Horário: a partir das 22h
Quanto custa: não divulgado
Informações: (47) 3055-0065

• l/lO
Mostra: Canto Coral
Onde: Centro Cultural Scar,
em Jaraguá do Sul

..

Horário: às 19h30
Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-8253
ou 3275-2477

• l/lO -

Teatro: Iulia
Onde: PraçaÂngelo Piazera,
emJaraguá do Sul
Horário: às 10h

Quanto custa: gratuito
Informações: http://festivalteatrovivo.
wordpress.com

• 2/10
Concerto: lançamento do Femusc 2012
Onde: Centro Cultural da Scar,
em Iaraguá do Sul
Horário: às 19h30

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-2477

* QUERDIVULGJlR O
SEUEVENTO JlQUI?

* Então. junte todas as informações a
respeito e envie umamensagem para
ke"y@ocorreiodopovo.com.br. Os

e-mails devem ser encaminhados uma
semana antes do evento.

Promoção "Momento Ford Zero" (válida até 30/09/2011 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 1a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos
(IOF). Valor total.a prazo de R$ 38.439,10. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 08109/2011 a partir de 2,19% a.m. e 29,66% aa., por meio do Programa Ford Credit. Novo Ford Ka 2012 (cal. KBX2) a partir
de R$ 24.490,00 à vista ou financiado com taxa de 1,87% a.m. e 24,90% a.a., 56% (R$13.714,40) de entrada e Saldo em 60 parcelas de R$ 349,00 na modalidade COC com 120 dias de carência para pagamento
da 1a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 34.654,40 Custo Efetivo Total (CH) - calculado na data de 05/09/201.1 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 pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF
(não incluso' no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco financiamentos SoA. Valores
válidos para cores sólidas. Frete incluso. CARTAO FORD ITAOCARD. SOLICITE JAO SEU. Ford Empresas: (11) 4174.3900

I I
r: Acumule até R$ 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.

Faça revisões em seu veículo regularmente. F� G'� � fQrD Seyu�l�j MORaÉTft�;;�:;;�-;:I��j)';;7�����
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Imposto sobre C02
e combustíveis
O Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco

Mundial (Bird) recomendaram, em relatório emitido

na semana passada, aos países industrializados e

emergentes do G-20 que criem um imposto sobre as

emissões de dióxido de carbono (C02) e os combustíveis

para os transportes marítimo e aéreo. A sugestão de

taxação é de 25 dólares por tonelada de C02 emitidos
em países ocidentais, União Europeia, Japão, Coreia do

Sul, Austrália e Nova Zelândia. Os autores do relatório
estimam que essa ação poderia reduzir em 10% as

emissões de C02 previstas para essa época, no mundo.

ECO

Sustentável
Benyamin Parham Fard benyamin@biovita.com.br

Energia eólica
o avanço da implantação de

parques eólicos no Brasil parece
ser algo irreversível. Diversas

.

empresas de tecnologia estão

se instalando no país a fim de

abraçar estafatia de mercado
.

e fazer parte da trajetória de
crescimento brasileiro nas

energias renováveis. A exemplo
dos grandes parques eólicos em
Camocim, Amontada,Aracati
eAcaraú no Ceará, Rio do Fogo
e Guamaré no Rio Grande do

Norte, Tramandaí e Osório
no Rio Grande do Sul, eBom
Jardim da Serra em Santa

Catarina, os quais já estão em

operação e gerando (juntos)
aproximadamente 720 gigawatts
(GW) de energia, de um total
de aproximadamente 1.152GW
eólicos instalados no país,
diversos outros parques estão em

construção e homologação.

Os 10 países mais "ver es"
No, último' ranking realizado' pelas Universidades
americanas de Columbía eVale, o, Envíronmental
Performance Index (EPI), uma lista das regiões co'm
o, melhor desempenho' ambiental em 25 índlcadores
entre 163 países avaliados foi divulgado', e dentre
estes os 10 países quemais se destacam por suas
características de performance ambiental são':

Desertilicação
Apesar de a desertifícação se expandir
nomundo, ainda há possibilidade de
reversão através da adoção de políticas
sérias pelos governos. Tal informação
foi assegurada pelo secretário-geral
das Nações Unidas (ONU), Ban
Ki-moon, em reunião durante a

Assembleia Geral anual daONU,
realizada emNovaYork Segundo a
ONU, a questão da desertificação
abarca o desaparecimento de
terras onde as populações tinham a

capacidade de plantar ou criar gado
e que se tomaram áreas áridas. São

regiões onde vivem 2,3 bilhões de

pessoas de quase 100 países.

Máquina irá sugar carbono do ar
A universidade de Calgary, no Canadá, está desenvolvendo uma
máquina para retirar o carbono do ar que, será projetada para operar
comercialmente. Desde a década de 50 já se sabe que a técnica de

separar o dióxido de carbono (C02) do ar é possível, mas pela primeira
vez ela está sendo utilizada no projeto de um equipamento que deverá
ser comercializado para executar a tarefa em larga escala. Ainda é

preciso resolver o que será feito com tanto carbono recolhido da

atmosfera, mas espera-se através do uso desta tecnologia retirar da
filtragem milhares de toneladas de CO?

2 - Suíça
3 - Costa Rica
4 - Suécia
5 - Noruega
6 - Ilhas Maurício
7 - França

,

8 - Austria
9 - Cuba
10 - Colômbia

Petróleo
Segundo recente relatório da agência Ernst
&Young em parceria com Fundação Getúlio
Vargas, sob diferentes projeções do crescimento
e do impacto da indústria de combustíveis no
Brasil e no mundo, a expectativa é de que até
o ano de2020, o preço do petróleo possa subir
de 35% a 60% em relação à média registrada no
ano de 2010. Do montante global, o petróleo
brasileiro representará 5% da produção
mundial, contra os atuais 3%.

Madeira plástica
Usada principalmente para construções externas,
como decks, a madeira plástica é feita de materiais

reciclados, e pode ser uma alternativa economicamente
viável que exigemenos manutenção que amadeira

comum. O material evita a proliferação de cupins, a
umidade e outrosdanos causados pela exposição do
sol. Além disso, nem sempre as madeiras desejadas são

I certificadas ou com origem adequada e, como o material
plástíco imita o aspecto de diversas árvores, pode ser

uma alternativa inclusive na decoração.
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o ESTADO E A,S,
PEQUENAS EMPRESAS

I\. s pequenas e médias empre
rlsas cumprem um papel im
portantíssimo na dinâmica das
atividades econômicas. Fornecem

produtos e serviços; transferem e

desenvolvem tecnologias; geram
renda, empregos e investimentos,
consolidando desse modo uma

infraestrutura física e institucional
no contexto do mercado. Resulta
evidente que, no âmbito local, os
esforços de fomento do governo
para esse tipo de empreendimen
tos, devam ser conduzidos por
meio de políticas públicas que
proporcionem um habitat seguro
para que estas cresçam de modo
sustentável. Qual é a razão de pri
vilegiar essa 'forma de atuação por
parte do Estado?

As empresas de pequeno porte
criam muito mais empregos, além
de manterem vínculos mais locais
do que as empresas transnacionais.

. De modo geral, as pequenas
empresas contratam pessoas em si

tuação de pobreza ou excluídas so

cialmente, que seguramente nunca
seriam admitidas numa grande em
presamoderna, colocando em prá
tica, sem querer, uma rede implícita

.

de segurança ao absorver mão de

obra com pouca qualificação num

período de crise. Tal configuração
é resultado de um processo da ár
dua luta pelo sinuoso caminho do
desenvolvimento, tão característi
co dos povos latinoamericanos. Na
medida em que a economia do país
se desenvolve de forma sustentável,
as pequenas. e médias empresas
tendem a sair da economia infor
mal, obtendo a capacidade legal de
pagar impostos e benefícios, além
de salários de forma regular, forma
lizando assim a atividade econômi
ca através da inclusão social.

No entanto, é função do Esta
do fomentar as condições de um

ambiente favorável ao crescimento
deste tipo de empresas, evitando
criar obstáculos com uma regula
ção extremadamente excessiva, que
termina tirando as mesmas da eco
nomia formal por falta de alterna
tivas, privando desse modo o pró
prio governo das correspondentes
receitas fiscais e, ao mesmo tempo,
deixando os trabalhadores sempro
teção legal. Uma das formas pelas
quais o Estado deve propiciar ajuda
às pequenas e meias empresas para
desenvolver seus negócios, é dar

apoio através' de cursos de treina-

mento aos trabalhadores, além de

garanti-lhes acesso a créditos go
vernamentais.

Por outro lado, fazendo eco a

esse tipo de reivindicações, o Mi
nistério do Trabalho, através do

programa Projovem Trabalhador,
assumiu a tarefa de capacitar in
divíduos com idade entre 18 e 29
anos, desempregados e de famílias

.

com renda per capita de até um

salário mínimo, para que tenham
melhores condições de obter uma
vaga no mercado de trabalho ou em
ocupações alternativas geradoras
de renda. Esta iniciativa permite a

geração de emprego, trabalho e ren

da, microcrédito e qualificação so

cial e profissional; incorporando o

diálogo social, especialmente entre
governo, trabalhadores e emprega
dores. Nesse percurso, a promo
ção da modernização tecnológica,
agrupando pequenas e médias em

presas de um setor específico num
mesmo espaço geográfico, criando
vínculos através de arranjos pro
dutivos locais, seria outro passo
decisivo para o fortalecimento das

associações industriais na constru

ção de uma indústria genuinamen-
te nacional.

.

DO LEITOR

wrl IS

Qque significa s�r uma pes
soa otimista? E ser capaz

de acreditar no seu potencial,
é saber que deve tentar sem

pre; mesmo quando os outros

tentam nos fazer desistir.
Otimismo é uma palavra

que deveria tornar-se parte do
nosso cotidiano, pois é uma

ferramenta muito poderosa,
capaz de grandes transfor
mações. Uma pessoa otimista
tem qualidade de vida, pulsa
com intensidade e é mais feliz.

Às vezes eu me admiro,
de quantas coisas difíceis eu

consigo fazer. Com 71 anos de
idade tenho uma agenda bem
concorrida, faço hidroginásti
ca e fisioterapia para melhorar
a capacidade funcional dos'
músculos, faço terapia e natu

rologia para melhorar a capa
cidade mental e ter uma vida
saudável, faço minhas orações
diárias para nutrir minha alma.
Trabalho diariamente no com

putador redigindo os meus tex-

tos. Faço aula de inglês e, ainda,
sobra um tempinho para jogar
aqueles joguinhos que adoro no
Ipad. Para ser otimista a pessoa

. precisa estar aberta às suges
tões, saber aceitar as críticas e

tomá-las construtivas. Buscar

força e equihbrio no pensa
mento positivo. Deixo aqui.um
reeado sincero, se você quer
ser uma pessoa otimista, se co
necte com o universo sabendo .

que existem sim os' dois pólos;
o positivo e o negativo, porém,
tenha em foco sempre o positi
vo. Como? Olhando os pontos

.

fortes das pessoas e ressaltando
para que elas possam perceber
os pontos fracos e irem à busca
de transformá-los; e use as crí
ticas somente com o intuito de

ajudar no crescimento do outro.
É ajudando a crescer que

multiplicamos o nosso cres

cimento.

Adelaide BnmhiIde
Dombusch Ender,

aposentada

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 23/9, às 22h30, o Sr.
Frederico Lenz, com idade de 59 anos. O
sepultamento foi realizado no dia 25/9, às
9h, saindo o féretro da Igreja Evangélica
São Lucas no Jaraguá 84, seguindo após
para o cemitério da mesma localidade.

• Faleceu no dia 24/9, às 7h20, o Sr. Márcio
Gaedke, com idade de 43 anos. O sepulta
mento foi realizado no dia 25/9, às 8h, sain
do o féretro da Capela Mortuária Cristo Bom
Pastor, no Rio Cerro II, seguindo após para o

cemitério da mesma localidade.
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CORRID1\ Rtrs1�ICA

Mais de 250 corredores nas ruas
Evento promovido como parte dos cinquenta
anos daWeg mostrou quem tem fôlego de atleta

anos, mas ainda não tinha visto uma

corrida com tanta gente em Jaraguá",
afirma. Terceira colocada na corrida de
10 km feminina e 38a no geral, Cristina
não alterou a sua rotina de treinamento

para a prova. "Eu já faço 10 km por dia
cinco ou seis vezes por semana, estou

sempre treinando, só passei pela rota da
prova algumas vezes para memorizar o

percurso", conta.
Agora, após conquistar o terceiro

lugar na Corrida Rústica daWeg _ com

o seu melhor tempo, de 42.36 minutos
., Cristina está se preparando para um
novo desafio: pretende participar da
maratona de Florianópolis, no próximo
dia 2. "Não estou pensando em coloca

ção, só em completar minha primeira
maratona, Não é fácil correr 42 quilô
metros, e estou treinando extra há cin
co meses para isso", declara.

JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

/\ pesar do bom tempo neste fim de

.l1.semana, com chuva fraca somente

no início da manhã, muitos dos 500 ins

crítos para a Corrida RústicaWeg 50 anos.
não compareceram ao evento _ foram
261 participantes para as corridas, de 5 e

10 km, e 150 para a caminhada, informa
a assessoria de comunicação da empre
sa. Muitos dos participantes da cami
nhada se inscreveram no local.

O longo da competição, foram dis
tribuídas mais de três mil frutas e cinco
mil copos de água. Para a primeira co

laboradora daWeg a completar o trajeto,
a analista de comunicação corporativa
Cristina Kapp, 29 anos, o evento causou

alguma surpresa. "Eu participo de com

petições quase todos os meses há dois

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380 - Centro

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

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

Tabelionato Griesbach
Notas e Pl'otesto

Apontamento: 189147/2011 Sacado: ADILO JOSE DEMAI'HE Endereço: RUA ClARA HANEMANN 950 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-560 Credor: BVFINANCEIRAS/ACFI Portador: - Espécie: CBI - N°Titulo:
162000810 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$11.113,49 - Data para pagamento: 30/09/2011-Valortotal
a pagar R$12.607,52 Descrição dos valores: Valor do título: R$11.113,49 - Juros: R$1.418,82 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 189015/2011 Sacado: ADRIANO MACHALESKY Endereço: RUA BERNARDO DORBUS
CH,1983 - BAEPENDI - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-100 Credor: BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO
FUNCHAL (BRASIL)SA Portador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 505509415 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$1.678,96 - Data para pagamento: 30/09/2011-Valor total a pagarR$1.81O,78 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 1.678,96 - Juros: R$ 62,68 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 189013/2011 Sacado: ALICETATIANE STEIN Endereço: RUAVALMORROLANDOMULLER
387 - VIEIRAS - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor: BANCO PANAMERICANO S/A Portador:
: Espécie: NP - N° Titulo: 42713868 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.896,51 - Data para pagamen
to: 30/09/2011- Valor total a pagar R$2.215,73 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.896,51 - Juros:
R$ 244,01 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 189146/2011 Sacado: ANALUCIADA SILVA NUNES BUSARELLO Endereço: RUALUIZ SA
TLER 106 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-170 Credor: BARRAMARLIAN CON'D\BILIDADE SS I.TDA Por
tador: - Espécie: NP - N°Titulo: 2110 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 400,00 - Data para pagamento:
30/09/2011-Valor total a pagar R$500,27 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 400,00 - Juros: R$ 25,06
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 189026/2011 Sacado: ANA PAULA BISONI Endereço: RUA RUDOLFO SANSON 51 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89258-300 Credor: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MUlJlPW Portador: LEANDRO
SPANCESKI - TINJ:A.S Espécie: DMI - N° Titulo: 408-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 798,19 - Data

para pagamento: 30/09/2011-Valor total a pagar R$871,OO Descrição dos valores: Valor do título: R$ 798,19-
Juros: R$ 2,92 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 189140/2011 Sacado: ASM EQUIPAMENTOS - TEC DA INF I.TDA Endereço: RUA PRESI
DENTE EPITACIO PESSOA 1329 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-100 Credor: DJ COMUNICACOES E EX
PWRACAO DE SERVlCOS Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0001795202 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$1.965,00 - Data para pagamento: 30/09/2011-Valor total a pagarR$2.047,90 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ I965,00 - Juros: R$ 18,34 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 188784/2011 Sacado: CARLOS EDUARDO SCHEIBE Endereço: ERNESTO EMillO HORST
124AP 02 - JARAGUADO SUL-Se - CEP: 89256-380Credor:VALDOCIRHAASME Portador: - Espécie: DMI
- N'Titulo: 28113-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$373,33 - Datapara pagamento: 30/09/2011-Valar"
total a pagar R$445,23 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 373,33 - Juros: R$ 1,24 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 189145/2011 Sacado: CELIA CRISTINA NORBERTO Endereço: RUA AGUAS CLARAS 100 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: BVFINANCEIRAS/A CFI Portador: - Espécie: CBI - N°Titulo:
131029511- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 836,56 - Data para pagamento: 30/09/2011-Valor total a
pagarR$1.074,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 836,56 - Juros: R$167,86Emolumentos: R$10,85
- Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,99

Apontamento: 189025/2011 Sacado: CICERO FRANTHESCO PASINI Endereço: RUA DOS IMIGRANTES
1300 BLOCODAPTO 12 - Jaraguá do Sul-SC � CEP: 89254-430 Credor: FARMACIAMARCIAI.TDA - ME Por
tador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 2304 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 312,12 - Data parapagamento:
30/09/2011· Valor total a pagar R$385,65 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 312,12 - Juros: R$ 1,35
Emolumentos:R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

.

Apontamento: 189353/2011 Sacado: COMERCIAL MARlNAIT ITDA Endereço: PASTOR ALBERT SCH
NEIDER 699 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-300 Credor: INDUSTRIA DE PLASTICOS LUZ I.TDA-EPP
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 3942003 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 506,66 - Data para
pagamento: 30/09/2011-Valor total a pagar R$582,71 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 506,66 - Ju
ros: R$ 0,84 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 188990/2011 Sacado: CRISTIANO MAIZlNG BRAZ Endereço: RUA FRANCISCO
JACOMINl,29,AP02 - ILHA DA FIGUEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-415 Credor: BA)'ill'-BANCO
INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL)SA Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 5054880�6 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 1.925,55 - Data para pagamento: 30/09/2011- Valor total a pagar R$2.067,96
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.925,55 - Juros: R$ 72,52 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 188994/2011 Sacado:DPRAMALHAS I.TDA Endereço: RJOSETHEODORO RIBEIRO 1061-

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000Credor: JARTEXINDUSTRIATEXT J11)A EPP Portador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: 7527 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.328,21 - Data para pagamento: 30/09/2011-Valor
total a pagarR$2.412,06 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.328,21 - Juros: R$ 13,96 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação editaI: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 189149/2011 Sacado:DILVONETONAZARIO Endereço: RUAMAXWIIHELN 43 - CENTRO
- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-000 Credor: CENTRO PECAS UNIAO ITDA EPP Portador: - Espécie:

Maisde250
corredores
cruzaram

as ruas de

Jaraguá
neste

domingo

DMI - N°Titulo: 0325/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 261,00 - Data para pagamento: 30/09/2011-
Valor total a pagar R$331,09 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 261,00 - Juros: R$ 0,95 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

.

Apontamento: 188983/2011 Sacado: FRAMAKAR OFICINAAUTOMOTIVA I.TDA Endereço: R JOSE THE
ODORO RIBEIRO 2684 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Credor: FORMIGAR! & KU1ZKI INFORMA
TICA I.TDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 356002 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.116,45
- Data para pagamento: 30/09/2011- Valor total a pagar R$1.l88,57 Descrição dos valores: Valor do título:
R$1.l16,45 - Juros: R$ 2,23 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$14,99

Apontamento: 189016/2011 Sacado: JACKSON ROSARIO Endereço: RUA ANNATECILA FERREIRA,l54 -

TIFA MARTINS - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-840 Credor: BANlF-BANCO INTERNAClONALDO FUN
CHAL (BRASIL1SA Portador: - Espécie: CBI - N'Titulo: 505451085 - Motivo: faIta de pagamentoValor: R$
i.292,02 - Data para pagamento: 30/09/2011- Valor total a pagar R$2.4�8,31 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 2.292,02 - Juros: R$ 73,34 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$18,05

Apontamento: 189039/2011 Sacado: JAIRO SCHUCK Endereço: RUA CARLOS OECHSLER llll - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89258-820Credor:VALDOCIR HAAS ME Portador: - Espécie:DMI- N°Titulo: 28943 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 174,00 - Data para pagamento: 30/09/2011-Valor total a pagar R$244,52
Desctição dos valores: Valor do título: R$ 174,00 - Juros: R$ 0,63 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,99 '

Apontamento: 188872/2011 Sacado: JAQUELINEKOVALSKI Endereço: RUAEMMARUMPELBARTEL 397
AP 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: FM COMDE BRINQUEDOS I.TDAME Portador: - Espécie:
DMI- N°Titulo: 100-9 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 153,15 - Data para pagamento: 30/09/2011-
Valor total a pagarR$222,59Descrição dos valores: Valor do título: R$ 153,15 - Juros: R$ 0,30 Emolurnentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 188879/2011 Sacado: JEFERSONALEX.SANTOS Endereço: RUAWALDEMARRAU 420 - Ja
raguá do Sul-SC - CEP: 89254-260 Credor: SL SERVlCOS DE ÇOBRANCAS I.TDA Portador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: 02-04JS - Motivo: falta de pagamentoValor: R$175,00 - Data para pagamento: 30/09/2011- Valor
total a pagar R$247,53 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 175,00 - JUIOS: R$ 0,35 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação editaI: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 17,28

Apontamento: 189082/2011 Sacado: JLC COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANlMAIS Endereço: GETUliO
VARGASLJ17 268-JARAGUÁDOSUL-SC-CEP:89251-970Credor:AVlCOLAENUTRICAODOVALEI.TDA
Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 271660/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 267,39 - Data para
pagamento: 30/09/2011- Valor total a pagar R$332,93 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 267,39-
Juros: R$ 0,98 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70" Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 188986/2011 Sacado: JONATHAN DEOLA Endereço: RUAANTONIO B.SCHIMIDT. 415-
JARAGUADO SUL - CEP: Credor: BANIF-BANCO INTERNACIONALDOFUNCHAL (BRASIL)SA Portador:
- Espécie: CBI - N°Titulo: 505170868·-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.516,01 - Data para pagamen
to: 30/09/2011- Valor total a pagar R$2.680,66 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.516,01 - JUIOS:
R$ 94,76 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,99

Apontamento: 189032/2011 Sacado: JOZINALDOPEDROSO PINHEIRO Endereço: JOSETEODORORIBEI
RO 1730 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Credor: CENTRO FORM COND LES J11)A EPP Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 28853 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 254,00 - Data para pagamento:
30/09/2011- Valor total a pagar R$326,52 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 254,00 - Juros: R$ 3,38
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 188974/2011 Sacado: KAROISA LIDA ME Endereço: RUA WAITER MARQUARDT 3050
- BARRA DO RIO MOLHA - Iaraguã do Sul-SC - CEP: - Credor: TAVARES FACTORING FOMENTOS
COMERCIAL I.TD Portador: KAROISA I.TDAMEEspécie: DMI - N°Titulo: 003 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 7.371,04 - patapara pagamento: 30/09/2011-Valor total ii pagarR$7.450,34 Descrição dosvalores:
Valor do título: R$ 7.371,04 - Juros: R$14,74 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 2-1,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: lÍ:l9128/2011 Sacado: LEANDRO BERWIG Endereço: AV. GETULlOVARGAS 927 - JARAGUA
DO SUL - CEP: 89251-000 Credor: CENTRO FORM COND LES J11)A EPP Portador: - Espécie: DMI- N'
Titulo: 28235 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$153,00 - Data para pagamento: 30/09/2011-Valortotal
a pagarR$219,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$153,00 - Juros: R$ 2,04 Emolumentos: R$10,85-
Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 189143/2011 Sacado: LUCINDA MACIEL Endereço: R ARNOLDO HORNBURG 289 - Ja-·
raguã.do Sul-SC - CEP: 89264-100 Credor: BVFINANCEIRA S/A CFI Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: .

197000426 - Motivo: falta de pagamentoValor; R$1.580,67 - Data para pagamento: 30/09/2011-Valor total
a pagar R$1.827,64Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.580,67 - Juros: R$ 171,76 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 188984/2011 Sacado: MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA Endereço: RUA JOSE TEODO
RO RIBEIRO 4236 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-000 Credor: !MOBILIARIA REAL J11)AME Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 366 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 462,00 - Data para pagamento:
30/09/2011- Valor total a pagar R$532,81 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 462,00 - Juros: R$ 0,92

EDUARDO MONTECINO

PlIWBílCA
Terceira colocada na
corrida daWeg, Cristina
agora treina paramaratona

Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 2�,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 189170/2011 Sacado: RAFAEL MARTINS DOS REIS Endereço: MANOEL FRANCISCO DA
COSTA 877 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-900 Credor: SECURITY T COM EQUIP EL LTME Portador:

.

- Espécie: DMI - N° Titulo: 001587 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 228,00 - Data para pagamento:
30/09/2011- Valor total a pagar R$306,09 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 228,00 - Juros: R$ 2,88
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 189171/2011 Sacado: RAFAEL MARTINS DOS REIS Endereço: MANOEL FRANCISCO DA
COSTA 877 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-900 Credor: SECURITYT COM EQUIP EL IT ME Portador:
- Espécie: DMI - N' Titulo: 001587 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 228,00 - Data para pagamento:
30/09/2011- Valor total a pagar R$308,45 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 228,00 - Juros: R$ 5,24
Emolumentos: R$1O,85 - Publicação editaI: R$ 22,35 Condução: R$ 2:1,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 188883/2011 Sacado: RENAN DE OLIVEIRA CAMARA Endereço: RUAAV PREFEITOWAL
DEMAR GRUBBA 4885 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-502 Credor: D R T SOM E ACESSORIOS AUTO
MOTIVOS I.TDA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 6878-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 296,15
- Data para pagamento: 30/09/2011-Valor total a pagar R$370,82 Descrição dos valores: Valor do título: R$
296,15 - Juros: R$ 0,98Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$18,79

Apontamento: 189144/2011 Sacado: SERGIO SOARES Endereço: R.CHRISTINA ENRICONI MARCAITO
AP304 44 BWCO 9 - JGUA ESQUERD - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89253-423 Credor: BV LEASING AR
RENDAMENTO MERCANTIL S/A Portador: - Espécie: NP - N°Titulo: 00136073/09 - Motivo: faIta de paga
mentoValor: R$ 3.730,63 - Data para pagamento: 30/09/2011-Valor total a pagar R$4.833,15Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 3.730,63 - Juros: R$1.033,38Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 189012/2011 Sacado: SUEli ANGELO Endereço: R JEFERSONMACHADO,325 - ESTRADA
NOVA - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-351 Credor: BANCO PANAMERICANO S/A Portador: - Espécie:NP
- N°Titulo: 42390581- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.104,29 - Data para pagamento: 30/09/2011-
Valor total a pagar R$4.696,94 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.104,29 - Juros: R$ 521,24 Emolu
mentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$16,51

Apontamento: 189197/2011 Sacado:W1ANA BUSARELLO Endereço: RUA CABO JOAO ALVES 272 WT
FIRENZE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-805 Credor: ERON FAGUNDES Portador: - Espécie: DMI- N°
Titulo: S000000028 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$193,50 - Data para pagamento: 30/09/2011-Valor
total a pagar R$264,54 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 193,50 - Juros: R$ 0,38 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 189112/?011 Sacado: TEEN COMERCIODE CELULARES I.TDAME Endereço: REXP JOAO
ZAPELLA 22 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-080 Credor: MDITELDISTRIBUIDORA J11)A Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 11669/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.085,91 - Data para pagamento:
30/09/2011-Valor total a pagarR$2.158,81 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.085,91- Juros: R$ 8,34
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 1891!l3/2011 Sacado: USITOOLUSELEIRFIO I.TDAME Endereço:AVWALDEMARGRUB
BA 1387 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-500 Credor: AGIE CHARMILLES ITDA Portador: - Espé
cie: DMI - N° Titulo: 005570/20 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 10.650,00 - Data para pagamento:
30/09/2011- Valor total a pagar R$1O.766,29 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 10.650,00 - Juros:
R$ 42,60 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$18,79

Apontamento: 18901112011 Sacado:VANDERLEIMA'ITOS OLIVEIRA Endereço:RDOS IMIGRANTES, 304,
AP 703 ex 37 -],{AU - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-430 Credor: BANCO PANAMERICANO S/A Portador:
- Espécie: NP - N°Titulo: 42875700 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 3.024,39 - Data para pagamen
to: 30/09/2011- Valor total a pagar R$3.436,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.024,39 - JUIOS:
R$ 339,73 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 17,28

Apontamento: 189237/2011 Sacado:VERlDIANAAPARECIDA SIMOES Endereço: RUA PAPA PIO XII 99 -

JARAGUA 99 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89260-775 Credor: BERTAIMOVEIS Portador: - Espécie: DMI -

N°Titulo: 40/RENG0200 - Motivo: faIta de pagamentoVaIor: R$189,50 - Data para pagamento: 30/09/2011-
Valor total a pagar R$266,86Descrição dos valores: Valor do título: R$189,50 - Juros: R$ 0,63 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 21,83

Apontamento: 189238/2011 Sacado: VERIDIANAAPARECIDA SIMOES Endereço: RUA PAPA PIO XII 99
- JARAGUA 99 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89260-775 Credor: BERTA IMOVElS Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: RENEGOCIACA - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 255,00 - Data para pagamento:
30/09/2011- Valor total a pagar R$332,58 Descrição dos valores; Valor do título: R$ 255,00 - Juros: R$ 0,85
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 21,83

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"Correio do Povo", na data de 27/09/2011.

Jaraguá do Sul (SC), 27 de setembro de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 36
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MAlS0PÇÓES

Restaurante iniciou
atendimento na

manhã de ontem no

Shopping Cente.r
Breithaupt, após 11

. -

anos em neçociaçao

JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

/\ pós 11 anos de negociações,
rl.é três meses após a confir

mação, o primeiro restaurante da
rede McDonald's finalmente está
funcionando em Iaraguá do Sul.
Instalada no Shopping Breithaupt,
o local abriu para um público an

sioso na manhã de ontem, e deve
aumentar consideravelmente a

movimentação do shopping, diz o

superintendente do ceritro comer
cial' HeineWithoeft.

"Trazer o Mclionalds para cá
foi uma grande demonstração do

potencial que tem o mercado jara
guaense", explicaWithoeft, ressal
tando que a vinda da rede para o

EDUARDO MONTECINO

o coordenador de vendas, Pe
terson Fabiano Pereira, 25 anos,

era outro que aguardava na fila

junto com a namorada, Dayana
Cristiana Floriani, 23 anos. liA

gente sempre aproveitava quan
do estava em uma cidade com

Mclronalds e agora temos um

restaurante da rede pertinho",
comemora.

EXPANSÃO
Sobre o projeto'
de ampliação do

.,

shopping, em discussão
desde janeiro, o
superintendente foi
breve. "Se tudo der certo,
teremos o alvará no
final deste mês, e logo
vamos lançar o projeto",
afirma. O espaço deve ser
duplicado, e as' atuais 77
salas comerciais passariam
a ser 155. Se tudo correr

bem, dizWithoeft, a
ampliação deve ser

concluída em 2013.

II. pequenaManuela esteve entre as primeiras a comer no'McDonalcl's

município criou uma expectativa
muito grande. "Esperamos que o

McDonald's vá trazermais clientes

para todo o shopping, como um

aumento preliminar antes de am
pliarmos a estrutura toda". O res

taurante emprega 60 funcionários,
sendo 45 atendentes e 15 gerentes,

e está funcionando no horário
normal da praça de alimentação
do Shopping; das 10 às 22h.

va de perguntar para a mãe, a au
xiliar de cozinha Cristiane Becker

Miranda, 27 anos, quanto tempo
faltava para' ela poder comer no
Mc. 'Agentemorava em Balneário

Camboriú, onde tem a rede, e fica
va com um pouco de saudade dos

lanches", comenta Cristiane.

Espera
A pequena Manuela Miranda

. Meotti, de quatro anos, não para-

• Gastronomia germânica
• Vila gastronômica
• Competições de tiro
• Competições entre Sociedades
• Atrações culturais
• Bandas típicas

• Café Colonial
• Banda alemã
• Desfile das sociedades'
• Feira de Artesanato
• Parque de Diversões e muita

alegria esperam por você.
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DIVISÃO ESPECIAL

[uvemaís
rnaisperto
doacesso
Moleque Travesso termina a fase

de classificação invicto e chega na
semifinal com a melhor campanha
JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

/\ os poucos, sem fazer muito
rlbarulho e' de gol em gol. Foi
assim que o Iuventus chegou à

liderança do Campeonato Catari
nense da Divisão Especial. A po
sição foi conquistada apenas na

última rodada, com uma vitória

no domingo por 1 a O sobre o Gua

rani, em Palhoça. O único gol da
partida foi marcado por Max, ar
tilheiro do time, com quatro gols.
Além da ponta da tabela, oTricolor

jaraguaense ainda terminou a fase
de classificação do turno invicto
e com apenas um gol sofrido. A
semifinal será contra o Hercílio
Luz. O primeiro jogo é amanhã, às
20h30, em Tubarão.

Com três empates no começo .

do campeonato, o Iuventus não em

polgou a torcida e parecia que não

iria emplacar. Mas conforme foram
passando as rodadas, o.Moleque
Travesso foi ganhando confiança
e entrosamento. O treinador Nino
Padilha ressalta o amadurecimento

da equipe na competição e afirma

que o grupo está unido e focado no

objetivo de recolocar o clube naelite
do Estado. "Às vezes eles ficam com

dúvida, mas chega uma hora em
.

que acreditam que pode dar certo
e ganham mais confiança", analisa
o técnico.

A campanha do Iuventus até

então comprova o velho ditado do

futebol, de que o "o melhor ata

que é a defesa". O ataque tricolor
marcou sete gols, ainda distante
do ideal. Já a defesa, com ape
nas um gols sofrido, vem sendo
o ponto forte da equipe que veio
"comendo pelas beiradas". Sobre
a pouca produção dos atacantes,
Nino acredita que o problema es

teja na ansiedade no momento da

finalização. "O meio campo está
criando bastante, mas as chan
ces não estão sendo aproveitadas,
eles precisam de calma", comen
ta Nino. O técnico faz questão de
lembrar que sempre jogou com

dois zagueiros e que seus jogado
res de defesa "estão bem entrosa

dos e o goleiro Darci ainda passa
experiência e segurança para os

jogadores".
Mesmo jogando no meio cam

po, com a função de criar jogadas
e não de balançar as redes adver
sárias' Max, com quatro gols, é um
dos artilheiros da competição. O

'

atleta fez o gol da vitória em três

jogos, inclusive contra o Guarani.

"O time foi bem e o gol foi conse
quência do' trabalho da equipe",
declara o atleta.

Além da ponta da
tabela, o Tricolor
jaraguaense

tenninou a fase de

classificação invicto.

TABELA DO CAMPEONATO
-

CATARINENSE DA DIVISA0 ESPECIAL

CLASSIFICAÇÃO
p J V E D GP GC SG

1° Juventus 19 9 5 4 O 7 1 6

2° Guarani 18 9 6 O 3 19 8 11

3° Atlético-I B 17 9 5 2 2 11 5 6

4° Hercilio Luz 16 9 5 1 3 15 10 5

5° Camboriú 16 9 5 1 3 12 10 2

6° Atlético-TU 16 9 5 1 3 10 9 1-

7° Porto 10 9 3 1 5 12 18 -6

8° XV de Indaial 7 9 2 1 6 11 14 -3

9° Joaçaba 5 9 1 2 6 8 20 -12

10° Caxias 3 9 O 3 6 6 16 -10

T

CORUPA

Começa0
Varzeano
O CampeonatoVarzeano
de Corupá começou
no último fim de

semana, com três jogos.
O Fíamenguinho foi
derrotado por 3 a O pelo XV
de Noy�mbro. Q Grêmio

Corupá bateu o Isabelpor
,2 a O e Poço Rio d'Anta

"'goleoUo Grêmio Rio
"

Natal por 9 a 1. A segunda
rodada está marcada para " , ';
o próximo domingo, com
mais três jogos.

SEGUNDORA

R,odada .com,
muitos gols
No fim de semana, seis

jogos movimentaram a

Segundona jaraguaense.
Noite à Fora 1 x O

Operário/Unidos; Rio
Cerro 3 x 2 Avaí;Vila

'

Rau 1 x O Tupy; Aliança/
Roma 4 x 1 Guarany;
Atlético Independente
2 x 2 Grêmio Garibaldi:
Ponte Preta 3 x 3

Barrabaxo, A quarta
rodada'acontecê no'

próximo sábado.

MARCELE GOUCHE
{.II"'.

"

�

[araguá sofremais uma
derrota pelo Estadual

I I

Depois de um começo de

campeonato arrasador, o Sport
Clube Jaraguá amargou a segun
da derrota consecutiva no Esta

dual da Divisão de Acesso. Nem

o fato de jogar em casa, diante
de uni bom público que com

pareceu ao Estádio do Botafogo,
evitou a derrota do Leão doVale

por 3 a O para o Biguaçu, na tarde
do último sábado. Os visitantes

abriram o placar aos 27 minutos
do primeiro tempo, com Rodri

go Mathias. Na segunda etapa, 6

.

atacante Rafael fezmais dois gols
e fechou o placar.

Com três pontos conquista
dos dos nove disputados, a equi
pe já vê os adversários se distan

ciarem na tabela de classificação.
Se quiser manter chances de

conquistar o turno, o Iaraguá
precisa vencer o Internacional

de Lages, amanhã, às 15h30, no
Estádio do Botafogo. O treinador
Biro lamentou o fraco desempe
nho da equipe, principalmente
por estar jogando em casa.

EDUARDO MONTECINO

1
l

,� .. ':ÍIl� ,;-

'ii

..... ,

, 1",.,

'i:" ,li

QUEDA
Leão doVale tropeça em casa noBiguaçu e cai
maismna posição na tabela daDivisão de Acesso
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SELEÇÃO BRASILEIRA,

Jogador do Grêmio
recusa convocação
Por motivos pessoais, o lateral
Mário Fernandes nãovai disputar a
segunda partida do Superclássico
AGÊNCIA FOLHAPRESS

Mário Fernandes, 21 anos,

aprontou de novo. E agora
comprometeu de vez seu futuro
na Seleção Brasileira. O lateral do
Grêmio se recusou a embarcar de
Porto Alegre para Belém, onde se

juntaria ao time convocado pelo
técnico Mano Menezes para en

frentar a Argentina. O voo seria

ontem de manhã. Perto do meio

dia, mandou um e-mail ao técni
co da seleção, no qual tentava se

explicar. Alegou "motivos estri
tamente pessoais". O Grêmio fez
o mesmo. Enviou e-mails para o

técnico da seleção e para a cú

pula da CBF, tentando explicar a
deserção de seu jogador.

Mano respondeu por meio
de nota oficial, publicada 'on
tem à tarde no site da confede

ração. Diz o texto que o técnico

"respeita os motivos abordados

pelo jogador, mas ressalta que
considera não serem os mesmos
suficientes para futuras decisões
envolvendo a seleção brasileira".
Na prática, significa que Má
rio Fernandes nunca mais será
convocado por Mano, que con

ta apenas com o santista Danilo

para a posição. ,

, Essa foi a segunda vez que o

lateral do Grêmio fez parte de
uma lista da seleção. A outra foi

para o primeiro jogo entre Brasil
e Argentina, disputado há duas

semanas, em Córdoba. Na véspe
ra daquele jogo (no qual ficou no
banco), o atleta sofreu o "castigo"
a que os calouros são subme
tidos quando são convocados.

Após o jantar, subiu em uma ca

deira e discursou para os demais.

Segundo funcionários da CBF

que presenciaram a cena, Mário
Fernandes declarou estar "mui
to feliz" e que pretendia "voltar -

sempre" à Seleção Brasileira.
Mário Fernandes foi revela

do pelo São Caetano. Em 2009,
transferiu-se para o Grêmio em

uma negociação de R$ 1 milhão.

Logo depois de ter sido contra

tado' o jogador desapareceu de
Porto Alegre.

EDUARDO MONTECINO

Vovô derrotou o Botafogo emcasa e agora está com seis pontos na &ente

João Pessoa vence, e abre aindamais vantagem
Ainda sem perder, o João Pes

soa se isola cada vez mais na lide

rança do Campeonato Iaragua
ense da Primeira Divisão. Com a

vitória por .3 a 1 sobre o Botafogo
na última rodada, a equipe abriu
seis pontos de vantagempara o se

gundo colocado, o Cruz deMalta.
Mas a rodada começou no

sábado, com a vitória do Cruz de
1\ �21ta por 1 a O sobre oVitória, no
esté dio Hugo Koehn, com gol de

.

Waguinho. No estádio Guilherme
Tribess, o JJ Bordados se reabili
tou ao vencer o Néki por 2 a O e

encostou no quarto colocado da
, competição, mantendo as chan
ces de classificação para a próxi-

ma fase. Já a equipe de Schroeder
se distancia cada vez mais dos

.primeiros colocados. O Flamen

go folgou nessa rodada .

Na artilharia, agora Wagner,
do João Pessoa, é o líder isola

do, com dez gols, seguido de seu

companheiro de time, Pinheiro,
com sete gols.

RAFAEL RIBEIRO/CBF

Atleta havia sido convocado porMano para o

primeiro jogo �ontra �gentina, em Córdoba

Luís Fabiano pode jogar
domingo contra o Flamengo

O atacante Luís Fabiano deve
mesmo reestrear pelo São Pau

lo contra o Flamengo, domingo,
no estádio do Morumbi, pela 27a

rodada do Campeonato Brasilei
ro. Ontem, o atleta passou por
nova avaliação isocinética (que
analisa a força muscular) e está
à disposição do técnico Adilson
Batista para a partida.

"Ele (Luís Fabiano) foi sub
metido a uma avaliação nesta

segunda, que demonstrou que
o protocolo estabelecido pela

fisioterapia foi atingido", disse
Luiz Rosan, fisioterapeuta do
São Paulo.

Antes de passar pela avalia

ção isocinética, Luís Fabiano já
havia declarado ao site oficial do
São Paulo que deveria atuar con
tra o Flamengo. "É com muita fe
licidade que, se tudo ocorrer bem
durante a semana, voltarei a jogar
futebol no próximo domingo", dis- ,

se o atleta, que não joga desde o

início de março, quando sofreu
uma lesão, jogando pelo Sevilla.

CAMPEONÁTO BRASILE·IRO - SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO
Coi. Times

6° Flamengo
7° Internacional40
8° Palmeiras
9° Coritiba

10° Figueirense
11° Santos

12° Atlético-GO
13° Grêmio

14° Ceará

15° Bahia,

41 � lj i '3%
41 i 26, 10 l1t 5 i 42 1 34 : 8 .; 53%
26 ! 10\ ld 6 143 i 33 i 10 ! 51�1 I J t·. j' ,� ,I ;i�
39 J�� 91121' 5 J.32125,17 01,50%
36 12� ,10 6 110: 44 I. 34 110 ;46%
36126, 9; 9 ; 8 i321331-1 .J46%

J j t . . . ,

35 i 24, 10 5 i 9 ,361 37 I -1 149%
35 ! 2d 9 j 8 t 9 ; 32 : 29 ; 3 [45%
33 i 25 9 16 110 i 29 i 33 i -4 [44%

, i i ' ' i I '

301268 '6 112[33:44 '-1138%
! ' I! i

.

30 '26 7 I 9 ,10 29 33 i -4 '38%
16° Cruzeiro 29 '26 8 � 5 : 13,31 33 ,-2 37%

.... 17° Atlético-MG25 26 7
I
4 1532 44 -12 i 32%

.... 18° Atlético-PR 24
! 26, 5 i 9 ! 12125 38 -1331%

.... 19Q Avaí 22 '26 5
I 7 ! 14 30 54 -24 28%

.... 20° América 19 26 3 10:13 32 48 -1624%

1\' \

26· RODADA - 24/9
Atlético-PR 1 x 1 Fluminense
Santos 2 x 3 Figueirense
Flamengo 2 x 1 América

26· RODADA - 25/9
Corinthians 1 x O Bahia

Botafogo 2 x 2 São Paulo
Internacional 2 x 1 Atlético-MG
Cruzeiro O x 3 Vasco
Avaí 1 x 2 Grêmio
Atlético-GO 1 x 1 Palmeiras
Ceará 3 x 2 Coritiba

27· RODADA - :1,110
18h - Palmeiras x América
18h - Fluminense x santos
18h - Bahia x Avaí

27· RODADA - 2/10
16h - São Paulo x Flamengo
16h - Vasco x Corinthians
16h - Atlético-MG x Ceará
16h - Figueirense x Coritiba
16h - Atlético-PR x Internacional
18h - Grêmio x Cruzeiro
18h - Atlético-GO x Botafogo

í�lã�!ti���I��'q�§fPI'dqW���
Classificados Copa Sul-Americana

....Rebaixados para Série B
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"'Um policial poderia ter
sidomorto'; diz capitão
Comandante da C-ia. de

Policiamento de [araquá
do Sul, Aires Volnei
Pilonetto, defende atuação
de policiais em ocorrência

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

CAROLINA CARRADORE

Oque era para ser uma simples ocorrên

cia de perturbação do sossego, acabou

em pancadaria e pelo menos seis pessoas fe
ridas. O fato foi registrado namadrugada de

sábado, no bairro NovaBrasília, em laraguá
do Sul. Pelomenos 20 pessoas se envolveram

em uma briga com 12 policiais militares.
A ocorrência iniciou um pouco depois

da meia-noite, quando vizinhos aciona

ram a Polícia Militar para conter o barulho

que vinha de uma residência, na rua José
Emmendorfer. A festa, que havia iniciado

durante a tarde, comemorava os aniversá

rios de um menino de 13 anos e de uma

mulher de 40. O proprietário se compro
meteu a baixar o som, mas minutos de

pois, novas ligações informavam que o

som estava alto.

Segundo informações do comandante

da Companhia de Policiamento de Jaraguá
do Sul, capitão Aires Volnei Pilonetto, os

policiais retornaram para lavrar o TC (Ter
mo Circunstanciado) e recolher o equipa
mento de som. IIFoi quando todos passa
ram a agredir os policiais que nada mais

fizeram do que se defender", afirma. Para
acabar com a situação, policiais disparam
tiros de elastômetro contra os frequenta
dores. Foi utilizado também pistola taser

(arma não letal que paralisa momentanea
mente o atingido).

Um dos feridos chegou a ficar internado

na UTI, mas foi transferido para o quarto.
Segundo a versão da polícia, na confusão ele
caiu e teria batido a cabeça em algum obje
to. "Tudo foi feito dentro da técnica. Se não
fosse a reação, um policial poderia ter sido
morto ou mesmo alguém da comunidade,
pois quiseram tomar a arma do PM. Graças à

atuação firme dos policiais, nadamais grave
aconteceu", ressalta o capitão.

Um IPM (Inquérito Policial Militar) só
será aberto caso ocorra uma denúncia for
mal feita pelas pessoas envolvidas ou após
documento formalizado da delegacia ou

promotoria. "Quem quiser mais explicação
sobre o procedimento da Polícia em situ-.

ações como estas, pode enviar e-mail para
14blccmt@pm.sc.gov.br", pede o capitão.

O Correio do Povo entrou em contato

com a advogada dos envolvidos, mas ela

não quis falar sobre o caso. Um dos homens
feridos também foi procurado, mas a pedido
da advogada, disse que não daria entrevista.

Na confusão, a1gmnas pessoas que participavam da festa foram feridas com tiros de borracha
, ,,,. "

'

Policiais serão chamados para reconhecimento
O delegado Marco Aurélio

Marcucci encaminha essa sema

na um ofício ao comando do 14°

BPM (Batalhão da PolíciaMilitar)
para que todos os policiais en

volvidos na denúncia de tortura
contra ummenino de 15 anos se

jam identificados e os nomes se

jam encaminhados à delegacia.
Eles participarão nos próximos
dias de um reconhecimento jun
to com o adolescente.

Ontem, o garoto de 15 anos

prestou depoimento na Dele

gacia de Proteção à Mulher, ao
Idoso e ao .Adolescente. Ele es

tava acompanhado da mãe, da
coordenadora da CDH (Cen
tro de Direitos Humanos), Sô
nia Tió Sudbrack, do diretor
de comunicação do Centro,
Sérgio Homrich dos Santos e

do vereador Francisco Alves.
A vítima contou as agressões
supostamente sofridas dia 19

deste mês, conforme noticiou
com exclusividade O Correio do
Povo. IIEle disse que foi levado

para um lugar escuro, foi tortu-
Marcacci quer saber nomes dos
Iiciais teriam�W_menorpo�que\

,

�.,-
,

rado com um saco plástico na

cabeça, recebeu socos e ainda
foi obrigado a urinar para lim

par o sangue da boca", conta o

delegado.
.

Outro menor também procu
rou a delegacia na semana passa
da, denunciando policiais de tor
tura na mesma ocorrência que

\ envolveu o adolescente. Segundo
informações da delegacia, ele foi
embora para, o Paraná, junto com
a família, com medo de represá
lias. Há um terceiro adolescente
envolvido no mesmo caso que
também chegou a procurar a Po
lícia Civil. Ele deveria ter presta
do depoimento ontem, mas não

compareceu.
O 'subcomandante do 14°

BPM, major Rogério Vonk, infor
mou que ainda não há abertura
de inquérito militar direcionado
a essa denúncia. "Até agora não

temos nenhuma denúncia for

mal, mas provavelmente vamos

abrir algum procedimento atra

vés das matérias que saíram na

imprensa", afirma.
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IMOBILIARIA
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1048 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

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

cliente, a imobiliária oferece uma novidade em seu departamento de vendas:

a divisão de seus corretores entre imóveis PRONTOS e LANÇAMENTOS.
_ Através desses focos, a equipe Itaivan aumentará cada vez mais sua experiência em cada áreà,
contribuindo para um atendimento ainda mais especializado e eficiente.

,

IMOVEIS DE

LANÇAMENTOS

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

Ref. 5004 _ Ed. Tom Jobim _ Guara

mirim _ 02 dorm - Área privativa:
61 ,22m2 - A partir de RS 133.813,00
_ PRÉ LANÇAMENTO!

{'
I

I

Ref. 4870 - Residencial Meliah -

02 dorm - Área privativa: 51 m2
- A partir de R$120.900,00 -

'

ENTREGA NOVEMBRO/2013

i ,
,

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

partir de R$216.750,00 _ CENTRO

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

Ref. 4963 _ Dolce Vitta Residence
--; Apartamento diferenciado -

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

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

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

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

A partir de R$169.000,00

4783 _ Residencial Gamaliel -

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

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

Ref. 4829 - Residencial
Terra Florae - 02 dorm _ Área
privativa: 69,63rT)2 - A partir de
R$127.000,00 - ULTIMAS DUAS
UNIDADES!

Ref. 4996 _ Residencial Bettoni -
02 dorm - Área privativa: 61 ,35m2
- A partir de R$125.000,00 _

ENTREGA DEZEMBRO/2011

Ref. 4978 - Ed. Giuliana - 02 dorm -

Área privativa: 74,96m2 - A partir de
RS 165.000,00

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

Ref. 4830 - ,Residencial Allegro -

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

PRONTO PARA MORAR!

, Ref. 5003 - R�sidencial Estações
_ 02 dorm _ Area prjvativa: 59m2
- R$11 0.000,00 -PRE LANÇA
MENTO!

�

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

no ato,da entrega da chave!

.\ , {
Ref. 4987 - Residencial Galaxy
_ suíte + 02 dorm - Área priva
tiva: 119,80m2 - A partir de R$

385.000,00

Ref. 5001 _ Piçarras - Res.Villéi
Catânia - 01 suíte + 02 demi suítes
- Área privativa: 124,67m2-1>:
partir de R$ 375.994,55 _ PRE

LANÇAMENTO!

Ref. 4658 - Residencial Grand
Life - Suíte + 02 dorm - Área

privativa: 111 ,32m2 - A partir
de R$240.000,00 - 02 ÚLTIMAS
UNIDADES

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