
Boas dicas Último dia
HojEm palestra para

uendedores do Shopping
Breithaupt, ontem, o
colunista Luiz Carlos

Pratesfalou sobre como
ser diferente em um

,
mercado de iguais.
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Termina hoje o prazo
de inscrição para quem

quer disputar os
R$ 3,3mil reservados aos
vencedores do Festival

Estudantil da Canção de
Iaraguâ do Sul.

Página 6

� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�dI ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO DESDE 1919
.

JARAGUÁ DO SUL E �ALE DO.ITAPOCU l1t EDiÇÃO N° 6�778 ti SEXTA·FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2011 1'1 R$ 2,00

Reforma vai sair do papel:
,"

.

e a promessa da Fundação
Mercado Público precisa ser revitaliza- cal são vendidos produtos de agricul- O presidente da Fundação Cultural,

,

do, oferecer mais opções, inclusive de. tores do município com preço abaixo Jorge de Souza, diz que já existe pro-
lazer, e também de divulgação para do cobrado no mercado convencio- jeto de reforma em andamento e que
atrair a clientela e virar ponto de en- naI. São sete salas, mas duas estão dentro de trinta dias deve anunciar as

contra, dizem os comerciantes. No 10- desocupadas, servindo de depósito. novidades. Página 4

EDUARDO MONTECINO

ATO DE PATRIOTISMO Mais de 1300 jovens dispensados do serviçomilitar &ze.raID ontem, na Ilrena, o juramento de respeito à bandeira e à nação. Página 6

Falta desegurançapreocupa
pais de alunos noRio da Luz
A AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E O MOVIMENTO INTENSO

de caminhões em alta velocidade próximo à escola
Heinrich Guilherme Duwe tem tirado o sono

dos pais das crianças que frequentam a unidade
escolar, no Rio da Luz. Página 19

Invicto, Breakers tenta
mantersérie de vitórias
MESMO SEM APOIO PARA DESPESAS, EQUIPE

jaraguaense faz boa campanha no Torneio
Touchdown, com dois jogos e duas vitórias.
Próximo desafio dos quebradores será amanhã,
contra oVasco, no Rio de Janeiro. Página 21
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WegnoCeará
Ikarsten@netuno.com.br

Tnaugurados no início de agosto,
10 Terminal deMúltiplo Uso
do Porto do Pecém, no Ceará, e a
Correia Transportadora Tubular
marcam o início de uma novafase

de desenvolvimento para o Estado.
Com investimentos de mais de
meio bilhão de reais, as obras são
a base para a implantação de um
amplo polo industrial na região

ejá estão contribuindo com a

geração de empregos e consequente
melhoria de vida da comunidade
local.A tecnologiaWeg está
presente no empreendimento.

Projaraguá .

No próxima segunda-feira, no Cejas, ocorre o lançamento do Congresso
Projaraguá que tem por objetivo refletir o passado para construir o futuro
através da análise do Projeto Jaraguá 2010 e a revisão do Planejamento
Estratégico Jaraguá 2030.

TOTAL ENGENHARIA LTOA, CNPJ 04.948.940/0001-68, co
munica que requereu junto à FUJAMA (Fundação Jaragua
ense do Meio Ambiente), licenciamento Ambiental(LAP/LAI),
para a atividade de instalação de Condomínio Residenciallmi

grantes, com localização a Rua 601 - Manoel Francisco da

Costa - Bairro Vieira - Jaraguá do Sul- SC, na M.I. 29.969. O

prazo para impugnação junto a FUJAMA é de 20 dias corridos
.

a partir da data desta publicação, sendo que o licenciamento
\

será concedido se atendida a legislação ambiental.

Patentes I
Um hábito comum namaioria das
multinacionais - ao contrário do que acontece
noBrasil- é atrelar o contrato de trabalho aum
contrato de cessão de direitos sobre as patentes
resultantes das inovações desenvolvidaspor
seus colaboradores. Isto leva aumaoutra

práticaque é o sistemático pedido de registro
de patentesparaqualquer inovação relevante,
normalmente emnome do pesquisador. Isto
possibilita aestas empresas formarumbanco

"

de patentes que émoeda de troca com outras

empresasparaobter o acesso a tecnologias.

Patentes 2
A coreana LGmantém com aOsram
subsidiária da Siemens - uma disputa por
causa de patentes e busca sensibilizar o
governo a barrar a importação de carros
BMW eAudiporparte da Coreia doSul
pelo fato de que osmesmos utilizam

componentes fornecidos pelaOsram que
utilizam tecnologias cobertas porpatentes
que estão sendo disputadas na justiça.

I I 01'�EHIIi Cf,! ,� • /I .fI !.,,':)

LOTERIA FEDERAL
"

" '.I

,

EXTRAÇÃO N° 04592
l° 45.902 250.000,00
2° 46.052 22.000,00
3° 25.553 12.000,00
4° 67.277 11.000,00
·5° 20.409 10.320,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1179
04 - 05 - 11 :- 16 - 18
26 - 27 -·33 - 38 - 50
51 - 57 - 63 - 66 - 67
68 - 70 - 73 - 83 - 91 '

MEGASENA
SORTEIO N° 1323

06 - 15 - 25 - 37 - 48 - 55

QUINA
SORTEIO N° 2708
19 - 30 - 36 - 51 - 57 '-

Doação da Apevi
Há oito anos, amunicipalidade destinou através de doação à
Associação das Pequenas eMicro Empresas doVale do Itapocu
- Apevi - uma área de terra com 10milmetros quadrados
no qual deveria ser erguida uma incubadoramantida pela
entidade. Na última segunda-feira, o presidente daApevi,
Alessandro TruppelMachado, e o secretáriomunicipal Célio
Bayer assinaram o distrato desta doação, pois a entidade
deseja que este imóvel seja destinado àTecnovali para nela
erguer suas instalações físicas. Uma atitude digna de louvor.

Samsung e Iphone
o lançamento do IPhone de quinta geração, previsto para
acontecer no próximo dia 4 de outubro, corre o risco de um

bloqueio legal por parte da coreana Samsung por questões
de patentes. AApple e a Sansungmantêm uma guerra de

-

processos por causa do uso de tecnologias cobertas por
patentes. Trata-se de uma feroz disputa pelo mercado
de tablets (IPad e GalaxyTab) e smartphones (Galaxy e

iPhone). Esta briga promete, pois está em disputa um
mercado do presente e do futuro.

4a convenção Mime
Este evento da rede de postos Mime que aconteceu
no último dia 24 em Balenário Camboriú foi um grande
sucesso, congregando gerentes de lojas, filiais
e empresários que utilizam a bandeiraMime em seus

postos. Neste evento, abrilhantado pela banda Nega
Fulô, aconteceu o sorteio do mini Cooper Salt.

Turismo regional
No próximo dia 13 de outubro acontece a reunião dos

presidentes das 11 Instâncias de Governança para
discutir o andamento dos projetos do Funturismo
em suas respectivas regiões.

COMUNICADO

DIVULGAÇÃO
------

.1iI1i
Iiiiia iiiJ.····"Iifiiii'-_:-

()I1"to el("�tr,;nicM$)
Salvo um novo adiamento, a implementação do novo

ponto eletrônico inicia no próxlmo dia 3 de outubro
de 2011, segunda-feira. Esta é urna legislação que já
começou sob protestos e sofreu diversos adiamentos
em sua entrada em vigor por causa das inúmeras
dificuldades práticas que ainda persistem,

Orçamento 2012
Projeto de Lei Orçamentária para 2012 do governo federal prevê
um total de R$ 2,9 bilhões destinados ao Estado de Santa Catarina.
Considerando o volume arrecadado, é pouco.

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°: 151/2011
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviço 'de caráter continuado para
manutenção de caminhonetes e caminhões a diesel
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 30/9/2011, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 19/10/2011 10h (

.

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

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

Isair Moser
Diretor Presidente

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°: 152/2011
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: CONCORR�NCIA
OBJETO: equipamento para desidratação mecânica de baixa rotação tipo prensa.
RETIRADA DO EDITALA partir do dia 30/9/2011, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 7/11/201114h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino

Menegotti, n° 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Isair Moser
Diretor Presidente
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redacao@ocorreiodopovo.com.br
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sil depois de muitos anos, voltou com

21 anos. Fino, educado, tocando piano
e amando a música clássica, leitor vo
raz e estudante de Física. Voltou "gente"
para conhecer o Brasil. - Ah, e ele não

gosta de futebol. Que garoto de sorte, que
sortudo de uma figa.

Nada de surpreendente. Nós somos o

resultado do que nos ensinaram na pri
meira infância, entre o nascimento e os

quatro ou cinco anos. Depois vem a fase
de sedimentação da personalidade, a se

cagem do "cimento" do modo de ser, dos

gestos, gostos e apuros da personalidade.
Se dermos aos nossos meninos e

meninas, desde muito cedo, boa mú

sica' bom teatro, bons estímulos, bons
exemplos, lívros e gente educada por
perto, não há como errar, dali vai sair
uma pessoa que é gente e não carica
tura de pessoa, como esses bandos que
andam por aí. I

E tudo começa pelos pais. O tal me-
nino da história teve a sorte de ter pais,
adotivos. E os adotivos são os que fazem
a opção pelo amor.

DO LEITOR

De onde vêm as nossas percepções?
Vêm da nossa infância, do que nos

foi ensinado, do grupo onde crescemos,
vêm, enfim, daqueles momentos ini
ciais da vida quando se forma o caráter
e a personalidade. Depois, ah, depois é
difícil de mudar. Em algumas questões
"acessórias" da personalidade, sim, é

possível alguma mudança. Não há essa

possibilidade, todavia, nos aspectos
fundamentais, quer dizer, podemos
mudar nos secundários e não mais nos

fundamentais.

Digo isso, leitora, leitor, porque aca

bei de ouvir uma história que não me

soou como novidade, mas foi algo di
fícil de crer para as outras pessoas que
estavam comigo.

História simples. Um garotinho foi
adotado por um casal sueco logo ao

nascer, garoto pobre, família miserá
vel. A criança foi "dada", uma espécie
de desova de algo incômodo de parte da
mãe dele. Do pai não se sabia, devia ser

um vagabundo.
Pois bem, esse menino voltou ao Bra-

s s

Teia todos os dias o jornal O Cor
Leio do Povo, em especial a colu
na do Luiz Carlos Prates e discordo,
em partes, de sua opinião na edição
da terça-feira, dia 27. No texto, ele
comenta o caso da criança de dez
anos que entra na escola e dispara
um tiro nas costas da professora e

logo após se suicida com um tiro
na cabeça. Sua justificativa para o

ocorrido é baseado nos "não" que a

criança não recebera, e na liberda
de que seus pais deram em excesso.

Concordo plenamente que as

crianças precisam de limites, po
rém este não foi o único motivo

pelo qual ele o faz tal ato. Muito
mais que "nãos" a criança necessi
ta da presença dos pais, como isso
não ocorreu, procurou ajuda de ou-

. tras pessoas, talvez não claramente,
mas sim por gestos e atos que an

tecederam à tragédia. Gritava e cla
mavapor socorro,mas não foi ouvi

do, ninguém foi capaz de enxergar
sua dor da ausência dos pais.

Prates também cita a pedagogia
do amor como horripilante e detes

tável, porém se o Mestre dos Mestres

FAJ..,E CONOSCO

MANOS•••

CUIDADO
Dizem que a primeira impressão é a que

fica. Pode ser. E essa primeira impressão pode
também sera última.Para isso, colaboramui
to alguma imagem antipáticaque tenhafica
do no nosso subconsciente de alguém pareci
do fisicamente com quem está a nossa frente.
Enunca vamos terconsciência disso.

PLUMAS
Os pássaros conquistam outros pássaros

pela plumagem, nós também. Escondemos

quem somos nas boas roupas, nos carros ca

ros, nos consumos ostensivos etc, etc. Por isso é

que ébom perceber e não apenas ver.Perceber
éjogara mente sobre o que está sendo visto, é
mais que ver.Esó depois conceituar.

SUCESSO
Na sociedade em que vivemos, o su

cesso ou o fracasso começam, não raro, no

momento em que abrimos o guarda-rou
pa pela manhã. O que for escolhido pode
levar-nos ao sucesso ou ao fracasso. Pelo
que vejo por aí, muito mais ao fracasso.

CHARGE

a utilizou e com ela revolucionou o

mundo, por que nós a desprezaría
mos? Todos precisam ouvir "não" de

,

vez em quando, e o Mestre fez isso,
no entanto, ele ouvia os apelos das

pessoas, ele enxergava a dor delas,
como Augusto Cury cita em seus li

vros, cada serhumano é umuniverso
a ser explorado. E se nós não explo
rarmos este universo psíquico que
cada pessoa tem dentro de si, omun
do sempre será vítima de psicopatas,
sociopatas e chocar-se-á com atos

tão surpreendentes como tal.
Enfim, mais que dizer não às

pessoas, precisamos entender e

descobrir este universo existente
em cada ser humano, se os pais,
professores e educadores utiliza
rem apenas a ferramenta do não,
teremos no futuro pessoas apenas
capazes de trabalhar com máqui
nas, estaremos explorando o ra

cional do ser, deixando de lado o

que há de mais magnífico em nós:
a capacidade de sermos humanos.

sou c,HtQUe
MAS NÃO.soU
BURAAII'0

Jean Lucas Jardim, estudante
da Escola lIbdon Batista

s S?
o debate dentro do Supremo
Trtbunal.Pedetal (STF) a
r:e�1?e�f�ltl.m··att:ibuições '

l1b r;oniéZfioNacional de
Justiça (CNJ), responsável
porfiscalizar o judiciário,
tem provocado polêmica -

o Supremo está julgando
uma ação daAssociação
dQ$Má�t!:ados doBrasil, g

, '(ÂMB), que reduziria o
poder do órgão (e isentaria
osjuízes dejulgamento),
enquanto o Senado discute
uma proposta para reforçar
o.podet;do Conselho.
Enq� ..

, ,rJt,egislativo eo,'
Judiêiiírto 'batem defrente
sobre o (ema, à sociedade ..

interessa uma única questão:
até onde vai a impunidade
dosjuízes?
NãEJ des recendo os

s'éile\sl?,
I',' 'I

q, a situdção de
uma classe que não apenas é
julgada por umforo especial,
mas que agora move uma

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

" ',' •
_

t '11 li '{' ,_
,
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OLHA A FEIRA!
,

E bom,mas poderia
sermuitomelhor
Mercado público de Jaraguá precisa
de reparos. Comerciantes dividem

opiniões sobre situação do local
JARAGUÁ DO SUL
......................................................

LORENA TRINDADE

Em todo o mundo, a função
dos mercados públicos foi se

alterando ao longo das décadas.
Demeros ambientes de compras,
hoje os mercados são pontos tu
rísticos e locais de encontro. Em

algumas cidades brasileiras, o

mercado público transformou
se em referência: o melhor lugar
para comer um sanduíche, to
mar um chope, comprar ver

duras e frutas frescas ou provar
um famoso doce. Em Jaraguá do
Sul, O mercado, inaugurado por
volta de 1965, não apresenta
algumas dessas características.

Embora os produtos vendidos

sejam de qualidade, o local não
é ponto de encontro nem tão

pouco turístico e não faz parte
da rotina do jaraguaense. So
mente cinco lojistas ocupam
as salas. São sete salas no total,
mas duas estão inativas.

Margarete Corrêa, 48 anos,
tem um problema de saúde, ar
trose crônica, e, por recomenda
ção médica, mudou seus hábitos
alimentares. Para comprar mais
verduras e frutas, Margarete vai
à verdureira do mercado de duas
a três vezes por semana. "O ali

mente é de primeira", comenta.
Ela não acha que os preços se

jam baixos, mas afirma que no

supermercado, os produtos pro
vavelmente ficariam mais caros.

A verdureira vende a colheita dos

produtores rurais do município.
Daniel Ruschel, 25 anos, é um

dos proprietários. Segundo ele,
cerca de 100 pessoas procuram
pelos produtos todos os dias. "O

público é diversificado, mas acre
dito que amaioria seja emprega
da doméstica e dona de casa", de
clara. Rosane Keil, 46 anos, mora

em Blumenau, mas sempre que
visita amãe em Iaraguá aproveita
para comprar hortifrutis no local.
"O queme atrai é a qualidade dos
produtos", diz.

A Associação de Peque
nos Produtores Artesanais de Ia
raguá do Sul (Apeafa) também

ocupa uma das salas, com geleias,
queijos, biscoitos, macarrão ca

seiro, bacon, feijoada congelada,
chocolates e conservas, além de
outras mercadorias. Renilda Wa

genknecht, 54 anos, é uma das 23

associadas e cuida da loja. Está

satisfeita com o movimento do

mercado, mas sabe que podia ser

bem melhor. "Se fosse mais movi

mentado, seria melhor para nós,
comerciantes", salienta. Na opi
nião de Renilda, o município tem

conseguido manter o prédio em

bom estado. Da parte interna os

comerciantes cuidam e a externa

fica por conta do município. "Nós
ganhamos a sala da Prefeitura",
lembra Renilda. Daniel Ruschel

compartilha da opinião de Renil
da. Concorda que a Prefeitura tem

cumprido bem sua função.
EDUARDOMONTECINO

Margarete procura omercado por causa da qualidade. Ela precisa fazer dieta à base de frutas e vercllU'élS

Fundação afirma que há projeto para a reforma
Outros problemas afligem os

lojistas. Há um vazamento cons

tante em uma das salas inativas e

em dias de chuva, o corredor fica
coberto de água. Dona da floricul
tura, Patrícia Rurnf, 35 anos, diz

que a Prefeitura raramente atende
aos pedidos para manutenção do

prédio. "O ambiente interno po
deria melhorar, principalmente se

houvesse mais parceria entre nós

(comerciantes) e a Prefeitura", de
clara. Uma das associadas do Clu
be de Mães, SaleteVicenzi, 64 anos,
afirma que falta apoio domunicípio
e até mesmo interesse. "Em alguns
dias o movimento é muito fraco.
Não há divulgação", lamenta.

O presidente da Fundação
Cultural, Jorge Luiz Souza, afir
ma que um projeto está sendo

elaborado _pcu:a: _a revitalização _

do local, embora ainda não te

nha uma data para o início das
obras. "Os comerciantes estão

reclamando de quê? Nem alu

guel eles pagam", ataca. Segundo
ele, nenhum dos lojistas foi até a

Fundação para pedir reparos no
prédio. "Cobramos da Fundação
Cultural, mas eles sempre dizem

que não podemos reclamar, pois
nem pagamos aluguel", rebate

Ângela. Jorge afirma que na ges
tão passada do município, todos
os prédios ao longo da avenida
Getúlio Vargas foram reforma

dos, menos o do mercado. "Ago
ra nós é que pagamos o pato",
ressalta. "O que há de real é: nós

já entramos com o processo de

revitalização. Em 30 dias deve

mos estar com isso solucionado",
promete Souza.

Compra pode
se� �antajosa
Compare os preços:
• Produto: Tangerina
• Preçomercado público: R$
2,25 o quilo

• Preçomercado
convencional: R$ 4,99 o quilo

• Produto: Morango
• Preço mercado público: R$
1,90 a bandeja

• Preçomercado convencional;
R$ 3,09 a bandeja

• Produto: Tomate italiano
• Preço,mercado público: R$
3,95 o quilo

• Preçomercado
convencional: R,,$ 4,69 o quilo

• Produto: Alface americana
• Preçomercado público: R$
1,5 peça

•pIe, erdà:doi:' 'm�':íi"f!il.",ffi!::iiíl;:;"i!;;#li;#;l�

convencional: R$ 2,10 a peça

,
• Prod,uto: Geléiade Uva ,

• Preçomercado público: R$
4,00300 gramas

•Preçomercadoconvencional:
,

, R$Z;�:3 310 gramas" ...�' ,
.

,

Lojistas estão
descontentes

,

comPrefeitura
A proprietária da loja de pro

dutos naturais, Ângela Pedroso,
53 anos, discorda de Renilda e

Daniel. Segundo ela, falta assis
tência e interesse porparte domu
nicípio. O mercado é de responsa
bilidade da Fundação Cultural.

Ângela instalou sua loja há três
anos no local. "Desde lá escuto di
zerem que vão reformar o prédio,
mas até hoje nada', lamenta. Ân
gela também diz não ver esforços
suficientes, por parte da Prefei

tura, para uma maior divulgação
do espaço. "Algumas pessoas nem
sabem o que tem no mercado",
queixa-se. "Não há nada que atraia
os consumidores para cá. Eventos

podiam ajudar. Uma atração mu

sical", sugere. Conforme a comer

ciante, as duas salas inativas têm
servido de depósito para a Fun

dação Cultural. "Tem materiais de

jardinagem e enfeites de carnaval", .

diz. Ângela se recorda de pessoas

que procuraram o mercado in
teressados em alugar as salas. liA

Fundação não libera e não dá
uma justificativa', comenta. "Já
visitei mercados em outras cida
des e o nosso não tem caracterís
tica nenhuma de mercado públi
co. Não é aconchegante", diz.
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..A política é que nos
conduz aos nossos ideais··

LuísFernandoAlmeida tem apenas 22 anos.Mas não é um jovem comum.

Passa boa parte dos seus dias envolvido com causas políticas e comunitárias.
Preside oDiretório Central dos Estudantes da Católica, participa demovimento
contra a corrupção e apresentou duas representações noMinistério Público contra
a Prefeitura. Tanta disposição já deixa a pista e ele assume; pretendemesmo ser
candidato a vereador nas eleições de 2012. Diz que não quer somente apontar os
erros, mas sim contribuirpara o exercício de uma política seria e eficaz. Sobre este
e outros assuntos, veja na entrevista a seguir o queAlmeida tem a dizer:

Patricia Moraes 2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Patricia - Como líder do movi
mento estudantil, que historica
mente participou das grandes lutas
que aconteceram no país, como

avalia a participação do jovem na

política hoje?
Luís FernandoAlmeida - Atuo

no movimento estudantil desde
os meus 12 anos, nos Grêmios
Estudantis. Por muito tempo o

movimento estudantil foi sinôni
mo de credibilidade e de respeito,
graças às inúmeras pessoas que
lutaram ao longo do tempo, prin
cipalmente no penado militar,
para que os estudantes tivessem
melhores condições de estudo e

liberdade de expressão. Hoje o jo
vem está distanciado da política, seja
a política partidária ou as políticas
públicas. Recentemente aconteceu

um evento em Guaramirim para os

jovens, mas que infelizmente ficou
esvaziado. Porém tivemos um exce

lente movimento de combate à cor

rupção esses dias aqui em Jaraguá. A
juventude está acordando.

Patricia - E o que faz o jovem se

distanciar ou participar?
Almeida - Nos anos 60, 70 e inícío

dos 80, a luta era contra a ditadura, já
a última grande luta nacional foi dos
caras-pintadas contra o Collor. Com
a estabilidade financeira nos últimos
16 anos, não tivemos grandes eventos
nacionais, e com a nossa democracia
ainda sendo jovem, toda a sociedade
está aprendendo a conviver demo

craticamente, e as reivindicações, as
lutas por ideais, fazem parte desta
democracia. Infelizmente, hoje a

participação é modesta ainda, visto'
que houve uma espécie de lavagem
cerebral nos estudantes e no povo
brasileiro com a ditadura, em ter

mos de educação e cultura. Hoje,
passado alguns anos, retomou-se,
com a liberdade que readquirimos
aos poucos, a, consciência de que
devemos atuar politicamente, des
de jovens, porque a política é que nos
conduz aos nossos ideais.

Outro projeto que está a
caminho é o Restaurante
Universitário - BU. Tal

projeto irá disponibilizar
refeições saborosas,

com preços acessíveis à
classe estudantil.

Patricia - Como presidente
do Diretório Central dos Estu

dantes, DCE da Católica, você
assina duas representações con
tra a Prefeitura, uma por conta
do nepotismo e outro pelo não

cumprimento do contrato do

transporte coletivo. Como está o

andamento dos processos?
Almeida - As representações

partiram de várias reclamações,
tanto dos alunos da Católica,
como de toda a sociedade. Temos

hoje em Iaraguá do Sul um serviço
de transporte coletivo urbano pre
cário, o qual não atende a popula
ção, nem na questão de horário,
muito menos com preço acessível.
Declaramos nas representações
feitas ao Ministério Público que a

Viação Canarinho não está cum

prindo o estipulado no contrato

de concessão entre a Prefeitura e

a referida empresa, acarretando
ainda em omissão por parte da
Prefeitura. A representação contra

a Canarinho e a Prefeitura teve um

resultado maior que esperado, pois
o representante doMinistério Públi
co da Moralidade Pública de nosso

município, .além de aceitar a repre
sentação, encaminhou cópia das

supostas irregularidades apontadas
na representação para outras duas

promotorias, ou seja, para a Promo
toria do Consumidor e da Cidada
nia. Sendo que as referidas repre
sentações estão sendo apuradas.

Referente à segunda representa
ção, contra o nepotismo, foimotiva
da porque temos uma leimunicipal

..�

que proíbe a contratação de paren
tes, então, queremos apenas que
a lei seja cumprida. Essa semana a

Prefeitura respondeu o ofício enca

minhado pelo Ministério Público,
solicitando alguns esclarecimentos.

Particularmente, acho a prática do

nepotismo imoral e antiética.

Patricia - E nas questões que en
volvem as reivindicações gerais dos
estudantes, quais são as principais
bandeiras?

Almeida - Quando assumi a

presidência do DCE, queria apenas
reestruturar o Diretório, que estava

abandonado, sem representativida
de, após alguns meses na diretoria,
com os demaismembros, consegui
mos regularizar as questões jurídi
casdoDCE.

A nossa administração é consi

derada pela maioria dos acadêmi
cos e reitoria como uma das direto
rias mais atuantes desde a criação
do Diretório. Nós defendemos a

participação dos jovens em todos os
assuntos da sociedade.

Prova disso foi o debate com os

candidatos a deputados estaduais
e federais da região do Vale do Ita

pocu. O órgão estudantil também
foi um dos primeiros a iniciar uma

ampla manifestação contra o au

mento de vereadores de 11 para 19.

Fizemos campanha contra o preço
da gasolina e contra a corrupção.

Melhorias na estrutura física
na Católica também constam, cla

ro, na lista de ações intermediadas
pelo DCE. Para benefício dos aca

dêmicos, no mês de setembro des
te ano, o DCE fechou parceria com
empresas privadas para disponibili
zarem descontos aos estudantes em

geral, que variam de 5 até 40%. O
Diretório também conseguiu a ela

boração da Carteirinha Estudantil
de graça para todos os alunos, a

serem disponibilizadas em 2012.

Outro projeto que está a cami
nho é o Restaurante Universitário
- RU. Tal projeto irá disponibilizar

refeições saborosas, com preços
acessíveis à classe estudantil.

Patricia - Um bom número de

políticos teve origem no movimen

to estudantil. Você já foi filiado ao

DEM e, agora, pretende seguir ou
tro rumo e participar das eleições
de2012?

Almeida - Acreditando nos

meus ideais de justiça, ética, mo-
. ralidade e transparência da gestão
pública, vou analisar com muita
cautela alguns partidos políticos, os
quais estejam com as portas abertas
para me receber, vou analisar uma

possível candidatura ao cargo de ve
reador, pois não basta apenas ficar

jogando pedra, precisamos nos dis
ponibilizar a buscar o melhor, tanto
para o nosso município, como para
o nosso país.

Pedi o desligamento do parti
do Democratas no início do ano,

pelo fato de não concordar com as

políticas adotadas pelos dirigen
tes da sigla naquela época, sendo
que no momento, muitos partidos
me fizeram convites, mas irei optar
pelo partido pelo qual eu mais me

identificar, que tenha ideias novas,

pessoas com ficha limpa, caráter e

responsabilidade com o dinheiro

público, partido que tenha como

bandeira principal a mudança para
uma Iaraguá do Sul melhor, a qual
tenha um histórico limpo na vida

pública.
A juventude na política é o novo,

vem sem o apego ao cargo, com ide
ais de justiça, ética, moralidade e

transparência. Quero que os bene
fícios da economia aquecida sejam
mais bem distribuídos a todas as ca
madas sociais.

Patricia - A política no país vive
uma crise de ética e valores, o que a

juventude pode trazer de novo para
modificar este cenário?

Almeida - O exemplo. Ao assu

mir postos políticos, como esse que
ocupo, nos mantermos fiéis a esses

EDUARDO MONTECINO

valores, sem deixar de sermos pro
gressistas, mas temos que levantar
a bandeira da moralidade, e usar

como pedra angular o repúdio à

corrupção. Não podemos chegar
amanhã ao poder de gestão públi
ca e fazer o mesmo. Estamos cons

cientes que temos que ser diferente
desses maus exemplos, por isso, a

população precisa confiar e apostar
nos jovens, mas nos jovens que tra
balham' estudam, têm responsabi
lidade com o futuro da sociedade e

do país, para que possamos lapidar
uma nova imagem da verdadeira

política.

Patrícia - Que temas espera ver
na reforma política?

Almeida - Gostaria de ver apro
vado o Voto Distrital, a aplicação
eficaz da Lei da Ficha Limpa, uma
punição séria aos que são compro
vadamente corruptos, perdendo
inclusive o patrimônio adquirido
com seus delitos, o que hoje não

ocorre. Desejo também que todos
os coronéis da política partidária
sejam deixados em casa nas pró
ximas eleições. Que não votemos

mais em Titiricas como protesto,
mas sim pelo conteúdo de suas

propostas, e muito menos trocar

mos nossos votos por cestas bási

cas, ou carrada de brita, pois quem .

vende seu voto faz a cidade pagar,
e muito caro. Sei que isso é difícil,
mas o movimento estudantil, alia
do com a sociedade organizada,
pode tudo o que pretender.

Gostaria de ver

aprovado o Voto

Distrital, a aplicação
eficaz da Lei da ncha

Limpa, uma punição
séria aos que são

comprovadamente
corruptos.
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Em defesa do profissionalismo
Jornalista Paulo
Alceu ressalta que,

hoje, qualquer um
pode disseminar

informações, sem
que seja jornalista

JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

Blogs, redes sociais, salas de im

prensa. A tecnologia tem ofere
cido cadavezmais ferramentaspara
a comunicação, mas tem ficado
cada vez mais difícil acompanhar
o volume de informações, mesmo
dentro da própria imprensa, afir
mou o jornalista Paulo Alceu, da
RIC Record, em um encontro com

a imprensa jaraguaense na manhã
de ontem, no Sesi. "O jornalista não
pode se contentar com o que vê na

internet, mesmo que tenha sido

divulgado pelo Twitter, somos nós

que vamos atrás para pressionar
a fonte", afirma, emendando que
hoje qualquer um pode disseminar
informação, sem que isso sejajorna
lismo. O evento foi promovido pela
Fiesc (Federação das Indústrias do
Estado de SantaCatarina).

EDUARDO MONTECINO
damentada e o jornalista não pode
se achar acima da infórmação".
Como exemplo de situação que exi
ge o posicionamento crítico, citou

.

-

as verbas para recuperação do Esta
do após as enchentes de 2008. "Não
adianta só dizer que liberaram, tem
que averiguar para onde foi a verba,
o que está sendo feito, tem gente
em casas provisórias desde 2008,
mas não se fala nisso", criticou. Ele
também ressalta que é preciso com
preender que é inevitável o confli
to de interesses entre a redação e a

empresa. "Comercial e redação são

duas coisas distintas, e não devem

pensar juntas, ou estaremos desva
lorizando a informação", explica.

Fiesc

Além do debate com o jorna
lista Paulo Alceu, o encontro tam
bém serviu para divulgar o traba
lho da Federação. Mas, segundo
o vice-presidente da entidade,
Célio Bayer, a meta principal do

estamos deixando isso de lado", ar- encontro era debater como as no

gumenta, ressaltando que a função vas mídias afetam o trabalho do
do jornalismo é· ir além do óbvio. jornalista e assegurar a qualidade

Com a difusão das fontes de da informação para o público. A
informação, é dever do jornalista

.

federação também publicou o re

manter a crítica sempre que ne- latório Santa Catarina em Dados
cessário. "Mas crítica não significa 2011, agregando as estatísticas
ofensa ou acusação, precisa ser fun- econômicas de todo o Estado.

Imito à ftesc, jomalista defendeu a importância do trabalho da imprensa

De acordo com o veterano da

imprensa, a tecnologia tem preju
dicado parte da informação que
chega à população. "Não tem mais
olho no olho, tem olho na tela, os ór
gãos colocam uma nota na sala de

imprensa e acham que isso basta",
f'
critica. Ele frisa que muitas vezes a

ferramenta online é usada por em

presas e políticos como uma forma
de defesa e que o contato direto ob
tém muitas informações que não

são divulgadas online. "A credibili
dade está diretamente relaciona
da com a competência, e quando
aceitamos tudo o que nos chega,

Ato representa a última obrigação para quem foi dispensado do serviçomilitar

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/1 o Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá do Sul- SC - E-mail:jgsvar1@tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Edenildo da Silva - Chefe de Cartório: Luiz Lanznaster Junior

EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS

Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente nO 036.02.006635-5

Exeqüente: Companhia de Tecidos Norte de Minas - COTEMINAS
Executado: Orlando José Campestrini e outro

Citando (a) (s): Orlando José Campestrini, brasileiro(a), Casado, Industrial, CPF 218.262.859-20, Jaraguá do Sul-SC e Maria Goretle

Campestrini, brasileiro(a), Casada, industrial, CPF 312.691.929-49, Jaraguá do Sul-SC.

Valor do Débito: R$ 156.822,74. Data do Cálculo: 19/09/2003. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local

incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em
3 (três) dias, contados do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais. Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á à penhora de bens do executado. O executado poderá opor-se à execução por meio de

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do término do prazo da citação. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros,
foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 07 de fevereiro de 2011.
Edenildo da Silva - Juiz de Direito

r

1.300 jovens juram
compromisso à bandeira

Todos em formação, atentos
à bandeira e ao hino nacional.
Assim estavam os cerca de 1.300

jovens jaraguaenses com 17 e

18 anos, dispensados do serviço
militar, durante a solenidade de

Compromisso à Bandeira na ma
nhã de ontem, na Arena Iaraguá.
Em posição de sentido, eram vi
síveis as diferenças entre os ra

pazes. Uns ainda pareciam me

ninos, outros já eraIl! homens

formados, todos prestando o

que deve ser sua última obriga
ção para com o serviço militar
- o juramento de lealdade à ban
deira e à nação.

Jaraguá do Sul é um municí

pio não tributário e, portanto,
não'fornece cidadãos para o ser

viço militar, explica o lo tenente

Oldair Medeiros da Silva, delega
do da 5a delegacia do serviço mi
litar' e por isso os rapazes foram

dispensados. "A solenidade é um

compromisso com a bandeira

nacional, na qual o recruta se

compromete a se apresentar no
vamente para o serviço caso seja
necessário", afirma, referindo-se
à importância da cerimônia cí
vica. Segundo o tenente, isso só
deve ocorrer caso o Brasil entre
em um conflito armado, o que é

pouco provável, devido ao posi
cionamento pacífico do país nas

relações internacionais.
A solenidade foi promovida

pela Junta Militar de Jaraguá do
Sul. Agora, os 1.300 jovens estão
munidos de seus certificados
de dispensa de incorporação, e

são considerados em dia com o

serviço militar, a última dívida
com o Estado antes da cidada
nia plena.
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Diferencial gera sucessoemvendas
/ ,

Colunista e
comentarista Luiz
Carlos Prates
faz palestra
motivacional no

Shopping Breithaupt

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

" Tocê acredita que competência,
V qualificação, motivação para o

trabalho, atenção e respeito no tra

to com as pessoas é o caminho para
a realização profissional e pessoal?
Para o polêmico jornalista, colunis
ta e palestrante Luiz Carlos Prates,
essas características somadas são o

grande diferencial para o sucesso,

ou não, no mercado de trabalho.
Ele esteve ontem em Jaraguá do
Sul para apontar os caminhos de
"Corno serDiferente no Mundo dos

Iguais'; direcionado a lojistas e co

merciários. Apalestra aconteceu em
uma das salas de cinema do Shop
pingBreithaupt, das 8h às 9h30, e foi
seguido de um café de confraterni-

/

zação na praça de alimentação.
Em entrevista exclusiva ao O

Correio do Povo, Prates, com forma

ção em psicologia e jornalismo pela
PUC/RS, falou sobre a importância
de acreditar em si mesmo e desen
volver o potencial para a vida. O

jornalista, de 68 anos, que soma 51

anos de profissão, começou como

narrador de futebol, nas rádiosGua
íba e Gaúcha, em PortoAlegre.

Já foi comentarista da RBS e há
sete meses atua como apresentador
e colunista do SBT. Além de sua co
luna diária no O Correio do Povo, é
comentarista em rádios da região, '

como a 105 FM, de Guaramirim, e
em mais de 50 'municípios catari
nenses. Palestrante profissional e

professor de Comunicação Verbal e
Oratória, soma mais de um milhão
de acessos noYouTube.

o verdadeiro
vendedor pode
fazer vendas
ilimitadas

Luiz Cal'los P"§tates

Prates defende que a realização� trabalho influencia outros campos da vida

"Felicidade é um direito pessoal': diz Prates
Disciplina, qualificação, com

prometimento, idoneidade, inte
resse em progredir e investir em si
mesmo. "Sempre digo às mulheres

jovens de que jamais se aprende
o suficiente. Estudem, se qualifi
quem para o trabalho. Jamais se

aprende o suficiente." Evidente
mente, a dica vale para todos. Luiz
Carlos Prates afirma que esses

fatores fazem toda a diferença. O
bom atendimento, também. IIÉ
preciso sorrir para o cliente."

Exemplificou que no Brasil
existem milhares de empresas,
e que das 150 melhores, 10 estão

no norte catarinense. liA felici
dade é um direito pessoal. Nós
imprimimos o crachá da felici

dade", declara. "Pobreza não é

destino, é circunstância. Todos
nós nascemos com o poten
cial para o crescimento", com

plementa. Consequentemente,
constata que 110 infeliz produz
menos no trabalho" e está mais

propenso à demissão.
IINão se pode tirar do traba

lho apenas o ganho financeiro. É
preciso tirar possibilidade de cria

tividade, de crescimento continu
ado. Se apaixonar pelo trabalho".

Na palestra motivacional, que em

diversos momentos arrancou

gargalhadas da plateia, por seu

estilo incisivo de se expressar
e relatar situações do dia a dia,
afirmou que trabalhar apenas
pelo salário "envelhece, ensande
ce e abre a porta da infelicidade".

Citou ainda o fato de que 30%
dos brasileiros têm/estresse pós
férias, e que o Brasil é o segundo
país mais estressado e insatis
feito com o salário e trabalho.
110 mercado exige renúncia para
se colher depois. Jogar sempre
100%, mesmo em amistoso".

Amado por uns e odiado por
outros, ele opina: "toda a vez
que se emite juízo de valor,
se é polêmico". Perguntado
sobre o episódio quemotivou
sua saí�a d

.

UaD,<jo //1:
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nuser.ável tem
, arro'!," .

disse que foí'apenás força de
expressão. Garante que alertou
de que não se deve gastarmais simpático nem sempre basta
do que se ganha. 110 problema para efetuar uma venda. ilÉ
não é ter um carro, mas como preciso ser especialista e'fi
pa.gar? E��� �;?" hlema"

,

. comportamento hu '

(INás somente nos realizamos
.

. vaid�6e humana, das
pelo trabalho. As pessoas têm tendências. O verdadeiro

famílias, sonhos, objetivos, e vendedor pode fazer vendas
o comércio é a possibilidade ilimitadas", assegura.

Médico demitido emCorupá
O médico Carlos A. Portilho,

acusado de negligência na morte
. do bebê Gabriel Evangelista Greu
el, de 10 meses, na noite do dia 10
deste mês, vítima de pneumonia,
foi definitivamente afastado das

funções de plantonista do Pronto
Atendimento 24hMariaAna Linz

meyer, em Corupá. O menino teve

parada cardíaca, insuficiência res

piratória e pneumonia. Portilho
teria receitado o xarope Mucofan,

medicamento impróprio para um
bebêmenor de dois anos. O pai de
Gabriel, Reinaldo Greuel, entrou
com processo contra Carlos Porti
lho, que não atua mais nos hospi
tais São José e Iaraguã.
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DANIELA, ESTAMPARIA. MODELO DE

1967

Jaraguá do Sul com
carências agrícolas

No dia 30 de setembro de 1967, o jornal O Correio
do Povo trazia em sua capa uma matéria denunciando
dois problemas que afetavam a agricultura de Iaraguá do
Sul. O jornal denunciava a ausência de uma usina bene
ficiadora de leite e a falta de serviço de inspeção veteri
nária nos matadouros da cidade. (IA falta de um serviço
de inspeção nos matadouros locais é falha que não mais
se justifica numa cidade grandemente desenvolvida
como Jaraguá do Sul, que já conta até com o moderno
e instrutivo benefício da televisão. O serviço começa a

funcionar bem antes do abate dos animais pela aplica
ção do jejum do repouso, do banho e da separação dos

exemplares com aspecto doentio, bem como das fême
as cuja abatenção está regulamentada", dizia o jornal. A
publicação contava que após o abate, deveria ser rea

lizada uma inspeção nos gânglios linfáticos, carcaças,
vísceras e todos os demais órgãos destinados ou não ao

consumo humano, descartando os animais comprome
tidos, além de haver uma inspeção higiênica nos aba
tedouros. l'Ao que sabemos, os matadouros locais não

dispõem de suficientes condições técnicas para os fins
a que se destinam, e por isso mesmo não podem com

portarum serviço de inspeção veterinária, com suas nor

mas de higiene e sanidade", completava o semanário.

PELO MUNDO

l' 3,7'

Plano Cohen divulgado
No dia30 de setembro de 1937, o PlanoCohen foi

divulgado durante o governo deGetúlioVargas.
O documento, escrito pelo capitão integralista
OlímpioMourão Filho, tinha a intenção de simular
uma revolução comunista com o apoio do Partido
ComunistadaUnião Soviética, aterrorizar a

população e justificar um golpe de Estado. Com o

apoio de militares e da classemédia brasileira,Vargas
declarou o "Estado Novo", de caráter autoritário e

centralizador, para tomar o governomais fortalecido
e espantar a ideia deum governo comunista.

1970

Fim da TV Excelsior
Nessemesmo dia, em 1970, aTVExcelsior encerra
va suas atividades após uma grave crise financeira.
A emissora de São Paulo, que entrou no ar em 9

de julho de 1960, foi a pioneira em nacionalizar a

programação do horário nobre, com produção de
telenovelas. ATV em cores no país também surgiu
na Excelsior, em 1962. ,. '. . ..... , .. , .. ." .. ... , ... J ••••

INVENÇÕES ANTIGAS

'o
No dia 30 de setembro de 1846, a anestesia
foi aplicada, pela primeira vez no mundo,
com um aparelho inalador de éter,
inventado pelo dentista estadunidense
William Thomas Green Morton. A cirurgia
foi realizada em um jovem de 17 anos, que
tinha um tumor no pescoço.

FOTOS DIVULGAÇÃO

o surgimento dos aparelhos dentais,
Apesar de parecer um invento moderno, o apa

relho dental surgiu na Antiguidade. Em 1992, pes
quisadores ingleses encontraram uma múmia, às

margens do rio Nilo, no Egito, que usava uma espé
cie de aparelho - uma tira de metal que prendia os

dentes tortos da múmia, 'estimada entre 2.500 e 3

mil anos de idade. O "catgut'; uma fibra natural feita
com partes do intestino de animais, servia para fe
char os espaços entre os dentes.

Na GréciaAntiga, Hipócrates e Aristóteles já de
batiam formas de corrigir dentes tortos. Os etruscos
prendiam as arcadas dos mortos com tocos de ma

deira, acreditando que o falecido manteria um sor

riso bonito na vida após amorte. No século 1 a.c., o
, fisiologista romano'Aure4us Coínelius Celsus escre
veu um documento em que recomendava a pressão
dos dedos para corrigir os dentes.

O dentista francês Pierre Fauchard escreveu, em

1728, um livro sobre formas de corrigir dentes. Ele
inventou um aparelho chamado "bandeau" (bandô,

em português), para expandir a arcada dentária de
dentes amontoados. A peça tinha a forma de ferra
dura de cavalo, o que fez surgir a expressão adentes
encavalados". Naquela época, os dentistas aconse

lhavam os pacientes a comerem uvas, para evitar

que o ferro enferrujasse na boca.

Mas a ortodontia moderna só surgiu no século
19. Em 1819, o doutor francês Gaston Delabarre in
ventou o fio metálico para ser fixado entre os den
tes. Em 1841, o dentista Ioachim Lafoulon foi quem
criou o termo "ortodontia" Foi somente no fim da
década de 50 que os aparelhos dentários se popu
larizaram, com a utilização do aço inoxidável para a

fabricação de fios, bandas e braquetes, as três peças
I que compõe o apare]Jlo.Até 1970, os aparelhqstínham '

, extensões para fora da'boca, apelidados de "estribo"
A mudança veio em 1975, quando um dentista de

Hollywood, na Califórnia (Estados Unidos), moderni
zou a estrutura do invento para atender a sua clientela
de artistas de cinema que precisavam usar o aparelho,
masnão queriam comprometer a imagem.
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MATANZA

Depois de tocarnoRock inRio, a
banda segue em tumê e, no dia oito de

outubro, desembarca na cicIacIe para
mais um show imperdível

�
�

. -'

FESTIVAL DA CANÇÃO

Termina, hoje,
prazo para

•

se Inscrever
Cada instituição deensinopodedisputar
o evento comatédoisestudantes

JARAGUÁ DO SUL hoje para garantir a vaga na dis

puta. O prazo para a entrega dos

cadastros, na Fundação Cultural,
termina às i6h30. Antes, porém,.
os interessados devem imprimir
a ficha no site www.cultura.jara
guadosul.com.br, além de tam

bém consultar o regulamento.
Neste ano, houve uma mu-

..

KELLY ERDMANN

antores e cantoras ja
raguaenses, atenção!
Quem ainda não se

inscreveu no Festival
Estudantil da Canção
tem só até a tarde de

dança nas regras que regem o

evento. Ao invés de autorizar

a participação de apenas um

concorrente por instituição de

ensino, os organizadores de
cidiram liberar o acesso a dois

representantes. Mesmo assim,
a iniciativa continua sendo des
tinada exclusivamente a alunos
da rede pública e particular do
município na faixa etária dos
dez aos 15 anos. O intuito é pro
mover a interação musical en
tre os colégios.

O festival acontecerá no dia
três de novembro, a partir das

19h30, no Centro Cultural da
Scar. Os cinco melhores coloca-

o dos dividem a quantia de R$ 3,3
mil e ainda recebem troféus. Para
outras informações, basta entrar
em contato com a Fundação, que
fica na Avenida Getúlio Vargas,
405, no Centro. O telefone de
contato é (47) 2106-8700.

Para animar os dias de folga dos roqueiros-da re

gião, o Espaço Oca tem uma programação que se es

tende pelas noites de sexta-feira e de sábado. Hoje, por
exemplo, é avez das bandasAudox eEstadoDeplorável
subirem, novamente, ao palco da casa. As duas foram
consideradas destaque no concurso realizado no fim
de semana passado. Os ingressos custam apenas R$ 5

e os shows iniciam às 23h.
Já amanhãr o ritmo é um pouco mais leve, afi

nal, os microfones ficam por conta'da Manifesto

de Vida e da Zamba Som Brasil. Ambas emanam

pelo Espaço Ocamuito reggae e samba rock a par
tir das 23h. Os acessos são vendidos a R$ 10 (ho
mens) e R$ 5 (mulheres).

Aos que preferem descansar agora e se preparar
para cair no rock pesado na próxima semana, a dica
é garantir a entrada do showdaMatanza. Com aber
tura das bandas Retirantes e Pistolera, ele acontece

no dia oito de outubro. Os ingressos custam R$ 25,.
no primeiro lote, e R$ 30, no segundo:

•

Saldos e Extratos liIiI Pagamentos
, -,

empréstQpos ')Ilvestlmel\tos liome Broker'

Página"iniclal H
. .
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.
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.,

�
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I
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•
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\
"
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU
Preencha um quadrado

9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

HORIZONTAIS
1. Peixe marinho, de carne saborosa
2. Famosa personagem do cartunista Angeli
3. Tornar nodoso / Abreviatura de senhor
4. Permanecer acordado, ao pé de alguém que está

enfermo ou que está morto / Forma oblíqua tôni
ca do pronome pessoal reto da primeira pessoa
do singular

5. O Cupido dos gregos / A atriz italiana lollobrigi-
da, de "Amor à Italiana"

6. A intimidade familiar / Combinar a mistura de
7. Que se pode ler
8. Estabelecimento de ensino de segundo grau / Si

gla da força aérea militar inglesa
9. Jardim onde, segundo a Bíblia, viveram Adão e

Eva / Sucessão de sons de uma oitava musical
10. O centro da ... Bavária / Fazer sair do lugar
11. (Abrev.) Anna Damini (no ano do Senhor) / Diz

se de noite clara, límpida
12. Lugar oculto
13. Que apresenta curvas frequentes.

2 3 ,4 5 6 7 B 9

• •

II
•
•
•

II II
II!j
•

_.
•

• II

5

I')J

9

DIVIRTA-SEíO

Elementar
Sherlock Holmes e o Dr.Watson estão acamyados em plena selva. Holmesj fi f

t "

t., , ' ,,:.,'

acorda no meio' da noite agitado e grita: '

" ,'.'
' 1 "

li "

"

-

,I

- Watson!
O bom e prestativoWatson desperta, assustado.
- O que foi Holmes?
- Olhe para o céu e me diga o que você vê.
- Vejo milhões de estrelas, Holmes.
E o que você ded ': ,disSQ? ,

em,ido ponto � a8t�ohôriiitQ: .

potencialmente 13 oês de planetas. Do to de vista teológiêb,"que Deus
..

e o universo são infinitos. E, do ponto de vistameteorológico, que teremos
um dia lindo amanhã.

12VERTICAIS
1. Esquivo, arisco / Transportar
2. Considerações que não têm relação direta com

1:3

um dado assunto
3. Criar, formar mofo, ranço (pão, vinho, etc.) / Cen

to e um, em algarismos romanos

4. Os mecanismos dos automóveis que permitem
a tração / Abreviatura de genética / Filho, em

inglês
5. DirIgir-se a Deus para pedir-Lhe graças, saúde,

etc. / Dispositivo Intra-uterino / Lista de bebida e

iguarias oferecidas em um restaurante
6. União Democrática Ruralista / Abreviatura de go

- verno / Obeso
7. O maior rio da Itália / Paupérrimos, como os pro

tagonistas de um romance de Victor Hugo
8. Recorte na orelha de um animal, pelo qual se sabe

a que fazenda ele pertence
9. Equipar para a guerra / Título dos reis do antigo

Egito.
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PREVISAO DO TEMPO

Nebulosidade
aumenta hoje !

A aproximação de uma nova 1

frente fria faz com que a

nebulosidade aumente em
Santa Catarina nesta sexta
feira. Ocorrem também

pancadas isoladas de chuva
com trovoadas entre a tarde .

e a noite em todas as

regiões do Estado.

CANOINHAS
-. À
9° 25°

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
AMANHÃ
MíN: 16°e
MÁX: 29°e

HOJE

MíN: 14°e
MÁX: 300e

DOMINGO

MíN: 17°e
MÁX: 23°e

SEGUNDA

MíN: 13°e
MÁX: 19°e

Ensolarado ia o<·R I

O céu vai permanecer encoberto, A frente fria que causa chuva nesta @-.II
no sábado, em todo o Estado. sexta-feira e sábado começa a se

Parcialmente Chuvoso
Nublado Do Oeste ao Planalto Sul, são despedir do Estado no domingo. Por SE VOCÊ VAi PARA.. ,

grandes as chances de a chuva se isso, a instabilidade permanece na URENTINO
Nublado Trovoada transformar em trovoadas com madrugada e início da manhã apenas O dia será ensolarado

risco de temporal, ventania e no Litoral. Nas demais regiões, o sol
com poucas nuvens no CRESCENTE 4/9
céu, de Laurentino. Já

granizo isolado. Os termômetros brilha desde cedo. As temperaturas as temperaturas ficam • CHEIA 12/9
entre os 11°C e os 17°C

registram temperaturas estáveis. Os entram em declínio e os ventos nesta sexta-feira. Não há 20/9
- ventos são de noroeste a sudoeste. sopram de sudoeste a sul. previsão de chuva.

NOVA 27/9
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Iverso
Elijane Jung

Mares do Sul
Que

tal uma festa super tradicional na cidade, com cores, flores,
frutas emuita diversão? Um lugarzinho para usar aquele

modelito leve, estampado, com a cara do verão... Mares do Sul, o
evento que acontece no Baependi, vai rolar lá em novembro, mas é
bom se programar, organizar, combinar com a galera para não perder
o agito. As bandas Scorpions eNew Scorpions vão agitar a noite do
dia 5, em uma festa lindona que vai trazer uma mega decoração
havaiana. Dá para saber mais acessando http://www.baependi.net.
br. Deixa eu adivinhar: você vai, não vai?

universotpm@ocorreiodopovo.com.br

Modéstia excessiva. Ter humildade é legal. Mas daí a se
deixar ficar pequeno, achar que não merece o devido
valor, não aceitar elogios, não querer créditos por coisas
legais que realizou ... Não, né? Isso vale com o trabalho,
com a família ou com os amigos. Da mesma forma que
ser pretensioso demais também não vale. #ficadica para

. equilibrar isso, que é treva, né?

Faça sua
"

.

propfla sorte.

Andar de bicicleta. Colocar
aquele tênis, um agasalho,
prender o cabelo e sair

para pedalar. Mas é legal
sair sem intenção de suar,
cansar ou gastar calorias,
só passear sem pressa; com
o único objetivo de curtir
uma voltinha demagrela.
No fim das contas, você
adquire o hábito e percebe
como uma atividade

que começou como
brincadeira só vai fazer
bem para a cabeça e o

corpo. Pedala que é flash.

TRICOTANDO
• Benditos dias de sol e
calor, quando a gente pode
começar a espichar os

,

ara as roupinhasde
': " ess�s roupinHã:é! .

tem-se para as vitrines
tornadas de estampas,
lacinhos e transparências ...
Pode vir, calor!

,

E ATREVA

Pensa que é gênio
Quando o filhão tira uma nota sete na prova de português, eu dou
aquela puxada de orelha, porque, afinal, existe um dez no topo
da pontuação. Obviamente, não me descabelo pelo sete, porque
sei também que existem notas péssimas abaixo do cinco. Mas é
o velho hábito materno de incentivar a melhorar. Pior mesmo é

pegar a prova e ver que os erros estão na conjugação mais fácil
dos verbos. Segundo ele, eu deveria ficar feliz, por ele ter acertado
as mais difíceis. "Mãe, acho que soumuito bom para ficar
fazendo coisinhas fáceis", declara o danado... Aham, sei!

Dica Amaleras
Gente! Temmuita coisa legal
no blog amaleras.blogspot.
com. Tem uma porção de
novidades em esmaltes, tem
posts sobre design, mas eu
quero mesmo é falar do sorteio
daMaison Iolíe, parceira do
blog, que vai rolar no dia 6 de
outubro. A ganhadora leva um
voucher de R$ 40 para usar
como bem entender. E se você
não sabe o que comprar basta
acessarmaisonjolie.tanlup.
com e se encantar. Confere no

blog como participar.
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Nada é por'acaso.
Deus não joga
dados com o

mundo. Deus é
sutU, mas não é

maldoso.

'lI;Ibert
'E'nste;..

"

www.lmoveiscepltsl.net
guá Auto ,E -te

A escolhe perfeita moagoncalves@netuno.com.brMoa Gonçalves47337().2900

Chico SE Tânia
Kibeloco
"Ensaio nu deMulherMelão

precisou de muito Photoshop.
O Photoshop é a geladeira das
mulheres-fruta: se não usar,
fica tudo murcho".

Recebi, ontem, o elegante convite de casamento do meu amigo de longa data, o promoter
Francisco Piermann, o popular Chico, e da sua

bonita Tânia Regina de Souza. A cerimônia será
dia 22 de outubro, às 20h30, na IgrejaMatriz São
Sebastião, em Jaraguá. Os noivos recepcionarão
os convidados na London Pub. Do jeitinho que
os pombinhos gostam: com astral lá em cima. Leitora do dia

A leitora do dia é aMarcela

Schmitz, que sempre lê esta

coluna para ficar por dentro
das melhores novidades
de nossa sociedade. Valeu
mesmo!

. • 1)1 galera do grupo
de casais 19 desejam
felicidades à amigaMárcia
Dalmatco por seu níver."

-COQUETEL O empresário Gelson Gaist e

Rodrigo Mendonça, corretor da Capital Imóveis,
quarta·feira, no coquetel de lançamento da nova
coleção Upper Man, no Shopping Breithaupt

Mares do Sul
Maicon Salai, diretor social do ClubeAtlético
Baependi, já está ánunciando: será dia cinco
de novembro a 16a edição da Noite Mares do
Sul. Uma festa maravilhosa que é realizada na

pérgula da piscina do clube e reúne música de

qualidade, quatromil pessoas, alto astral e uma
tonelada de frutas. Imperdível! Agendem!

• Hoje, as bandasAudox e

'Estado Deplorável; grup_os
revelações do concurso

.

de bandas realizado no
'Último final de semana,
movimentam o palco do
'Esf{açodo QCa.

• Excelerué o trabalho de
MaristelaMenelBozza
àfrente da Secretaria da
Habitação, naPrefeitura de
Jaragufi. A secretária vem

'

recebendo vdnos elogios pela.
constante euoluçõodapasta.

II
Bartzen
O empresário Claudinei
Machado, da Bartzen
Ambientes Planejados, já está
amil ultimando detalhes para
inauguração de sua filial em

,

Iaraguá do Sul. O coquetel
de lançamento será dia 13 de
outubro, Volto ao assunto.

Expansão
Na Rua Procópio
Gomes vem mais um

empreendimento com
quatro torres (dezenas
de apartamentos). Quem
faz o investimento é um

mega empresário-da
malharia.

'

Fernando
Lima & Banda
Hoje, na Zum, os promoters
Thiago Mattos e Pépe
Narloch, os bambambãs da
Fuel, promovem sertanejo
dos bons com o cantor

Fernando Lima & banda.

ALEMÃ O casal Sidelma e Marcos

Baader, na 2Sa Noite Alemã, no BaependiSertanejo da carteirada
Putz ...na internet, as pessoas se entregam.
Veja só: Ricca, umamulher que em seu perfil
no Twitter se diz "corupaense das boas",
postou ontem: "Ter um amigo político faz
toda diferençána hora de chegar em um show

f'

ria Arena. A gente vai direto para camarim!
hihihihi... desculpa aê!" Fala sério!

Pense nisso
"Devemos ser grato a Deus

pelos pequenos detalhes.
Nos detalhes descobrimos
o valor de uma realidade.
Olhar as miudezas da vida
faz a diferença"Mares do Sul

Maicon Salai, diretor social do ClubeAtlético
Baependi, já está anunciando: será dia cinco
de novembro a 16° edição daNoiteMares do
Sul. Uma festa maravilhosa que é realizada na

pérgula da piscina do clube e reúnemúsica de

qualidade, quatromil pessoas, alto astral e uma
tonelada de frutas. Imperdível! Agendem!

CASAL Lu e Oago, os noivos mais
festejados do mês de setembro

Os trabalhos na Câmara
deVereadores começam

agora inais cedo. "

s sessões semanais da Câmara
iniciam às 18 horas, todas as
terças e quintas-feiras, para
cilitar a participação do cidadão.

Exerça sua cidadania,
acompanhando os trabalhos
do legislativo Municipal.

'Silhueta
As competentes profissionais da saúde Juliana e Andreia, da
Derma Clean estética, estão a todo vapor. A dupla quer deixar
a sua exigente clientela, que não é pouca, com aquele corpinho
para a primavera e a chegada do verão que está logo ali.

Bolsa roubada
Atenção, galera! Foi roubada uma bolsa Louis
Vuitton preta (verdadeira) de uma amiga durante
o show da cantora Paula Fernandes. Caso

alguém a encontre, ou seja oferecidaa alguma
,

amiga descoladas de vocês, por favor entrem em

contato pelo meu e-mail. Tem recompensa.

Dica de

sexta-feira
Conferir o Restaurante Kantan.
Não se esqueça de pedir o
Combinado Exótico.

i� Níver
Parabéns pela idade nova
ao Nei (Nei Automóveis).
Os funcionários Sandro,
Jefferson e Valnei, a esposa
Kelli e Sindy, familiares
e amigos desejammuita

saúde, paz e felicidades
em sua vida!

J 33J1-1151

Happyhour
Oba! Hoje temmais uma tarde de
encontro de amigos, a partir das 17

horas, no Madalena. Demais!

Falta poucoContratação CÂMARA DE
VEREADORES
DE JARAGuA DO SULA Capital Imóveis (Creci Está amaior correria e

317IJ) contrata corretores e tensão nos bastidores dos

estagiários. Informações pelo partidos políticos. É que o

e-mail vendas@imovelcapital. prazo para filiações de quem
net ou pelo fone 3370-2900, pretende ser candidato em

com ROQ,rigQ, III � l � III J j III i III I i II I i II AOi�2 termina no dia sete.

SHOW Diego Rausisse, a noiva Ilmanda com Q Dr.Márcio Rocha,
a esposa Ana Lúcia Rozza e os filhos Ana Laura e Luca Rozza

RoCha, também prestigiaram o show da cantora Paula Femandes
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CHARLES ZIMMERMANN,
ESCRITOR

CRÔNICA

PEDALANDO
PELAEUROPA
CENTRAL

Final de julho, agosto e setembro tem feito

longos dias de muito sol nesses cantos da

Europa. Nesse período, tive o prazer de realizar
um círculo: iniciando e terminando na Polônia

(passando porAlemanha, Suíça, República
Tcheca e França). Dos 6,3 mil quilômetros,
aproximadamente doismil quilômetros foram
pelaAlemanha.

Bastoumudar a direção da bicicleta para
-poder notar uma Europamuito diferente ao

que se assiste. As pedaladas podem alcançar
uma cidade antiga ou outras com traços
supermodernos. De arquitetura gótica à

arquitetura comunista - nas cidades que
pertenciam ao bloco vermelho do pós-guerra.
AAlemanha não é somente aquela organização
que estamos, acostumados a ver. Na parte da
ex-AlemanhaOriental, muito mais natureza para
pedalar e os-monótonos prédios quase quadrados
dos tempos do comunismo, pichados.

Pela França, charmosos castelos e belos
vinhedos, mas, por qualquer caminho, obras em
andamento sem algum sinal de trabalhadores por

perto, lembrando
cidades daAmérica
Latina. Foi na

França que recebi
um baita saco

de xixi vindo de

alguma janela de
um prédio em um

bairro - foi uma

pancada bem no

meio da cabeça,
ainda que a urina
estivesse fria.

Na Polônia e na República Tcheca,
contracenando com as mais belas paisagens
desses dias de pedal pela Europa, as cidades mais
feias que vi em toda aminha vida. São cidades
construídas nos tempos comunistas: prédios
idênticos, sem pinturas, de pequeninas janelas e

poucas portas. Todos decréptos. Os que não estão
no abandono, estão ocupados com famílias de
etnias de tez escura (ciganos) originárias, em sua

maioria, de países como Romênia e Bulgária.
Por todo o trajeto, foi perfeitamen.e possível

acampar. O que mais impressiona é o número
de pessoas que viajam de bicicle.a. Famílias
ínteíras, incluindo o bebê que vai em um

carrinho. Programas, revistas especializadas
no assunto cicloturismo, na Alemanha tem em

excesso. Tem melhor e forma mais barata de
conhecer a Europa do que de bicicleta? Com a

resposta os próprios europeus.

Na Polônia e na

República Tcheca,
contracenando

com as mais belas

paisagens desses
dias de pedal pela
Europa, as cidades
mais feias que vi em
toda a minha vida.

CLIC DO LEITO
Envie sua foio para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

o Binho foi encontrado pela equipe do programa de Controle
de Zoonoses, da Prefeitura, perambulando pelas ruas de Jaraguá

do Sul. Depois de recolhida, essa fofura passou por tratamento veterinário
completo, incluindo banho e tosa, castração, vacinação e chipagem.
Agora, ele está diSponível para adoção. Informações: (47) 3275-3268.
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NOVELAS
• FINA ESTAMPA

Wallace garante a Teodora que vai vencer a luta.
Antenor liga para Patrícia, que desliga o telefone sem

falar uma palavra. Amália pergunta se Griselda perdo
aria Antenor se ele mudasse seu jeito. Leonardo avisa
a Dagmar que vai à luta de Wallace com o ingresso
que Renê Junior lhe deu. Teodora vê o marido levar
a mão ao peito e fica preocupada. Clint a expulsa do
vestiário. Vilma apresenta o número no palco do pro

grama e todos vibram com o desempenho dela. Paulo
afirma a Esther que não quer que ela faça a fertiliza

ção e ela fica chocada.

• MORDE & ASSOPRA
Júlia descobre que a fundação tem um presiden

te secreto. ícaro rejeita Amanda e ela decide acabar
com Naomi. O representante do patrocinador diz a

Júlia que ela está no caminho certo para completar
o titanossauro, mas não sabe nada sobre seus pais.
Ela denuncia John por desvio de verba da fundação e

o representante avisa que ele pode ser preso. Eliseu
e Cleonice se casam. Ela passa a escritura da casa

de Salomé para Natália e entrega os demais imóveis
para o banco. Raquel se casa com Élcio na delegacia e

Xavier se torna o padrinho.

• A VIDA DA GENTE
Eva não deixa Ana e Rodrigo conversarem. Ma

nuela fica chocada ao ver Rodrigo beijar uma garo
ta no show. Ana e Eva chegam à Patagônia e vão à

agência de adoção. Manuela conta para irmã que viu

Rodrigo com outra. Eva vai com a filha à casa de um

possível casal que irá adotar a criança assim que ela
nascer. Ana troca correspondências com Manuela du
rante toda a gestação. Jonas elogia o desempenho de

Rodrigo na empresa. Nanda critica o comportamento
de Rodrigo. Vitória fica aliviada ao saber que falta pou
co para Ana voltar ao Brasil. Alice conta a Ana que é
filha de Vitória e que ela a entregou para adoção. A
tenista fica nervosa e entra em trabalho de parto .

• VIDAS EM JOGO
Carlos discute com Francisco. Rita separa a briga e

decide ir embora com Carlos. Patrícia liga para Francis

co, percebe que ele está chorando. O sambista diz que
brigou com Rita e ela se aproveita da situação para ir à
casa dele. Maurício tenta descobrir com Ivan se ele é o
mandante do atentado.Welligton faz um gol, Fátima se

empolga na comemoração e é expulsa do jogo. O time
do Cariocas perde. Armando fala para Zizi que descobriu
o nome da pessoa que colocou a bomba no restaurante.

ANIVERSARUlRTES
30/9 Gabriela Barabas Paulo H. Buchmann
Adelina A. M. de Freitas Gislaine Hanemann Pedro J. da Maia
Adilo Kamchen Hideraldo Colle Priscila Jensen
Álido Krueger Jair Kanszewoski Raul Horongoso
Arnildo Carlini Kelly R. Maciel Rubens Alcaia
Carlos A. Tobias Kevin K. Hanemann Sandra Ap. Szirkowoski
Dagmar Zanella Lair M. Rombo Sivete J. Zipf
Dianata L.de oliveira Leila Modro Valdina Schurkowski
Eliete F. Drews Leocalia G. Wehrmeister Valdino Rouverder
Emerson E. Mohr Letícia N. de Oliveira Vali Koperke
Eudes L. F. Blancbini Luan A. da Silva Vanderleia Andre
Everson D. Urbim Márcia Pereira Wolfgand Strelow
Fabiane Butzke Mareio L. Krueger
Francisco Urbanski Maria N.P. de Lima

(I;: c q. , ; r'. ·1 r- ,

Em "O senhor das moscas"

(1954), primeiro e mais
conhecido. romance de William
GOlding, trinta meninos são
os únicos a se salvar de um

naufrágio em que morrem

todos os adultos. Enquanto
tratam de sobreviver nessas
condições, não tardam a

criar dois grupos com os

respectivos líderes. Ralph se

torna o 'cabeça' dos que se

dispõem a construir refúgios
e se dedicar à colheita,
enquanto Jack se converte
no chefe dos caçadores,
animados por um espírito mais
aventureiro. As tensões entre
os bandos desembocam em

enfrentamento. Recentemente,
o livro ganhou uma nova

edição, esta de bolso e

produzida pela Saraiva.

FÔLEGO

O primeiro CD de Filipe Catto,
jovem cantor e letrista de 24
anos de timbre raro e canto
afinadíssimo, recebeu o nome

de 'Fôlego'. Compositor da
maior parte das músicas do CD,
ele também fez regravações de
músicas de Arnaldo Antunes,

.

Zé Ramalho e Reginaldo Rossi.
A música 'Saga' esteve na

trilha sonora da novela Cordel
Encantado como tema de
Débora Bloch. Além de cantor,
Filipe é designer e criou todo o

conceito do trabalho de estreia.
O cantor tem como referências
musicais Cássia Eller, Elis

. Regina, Janis Joplin, Bethânía,
P. J. Harvey e Maysa.
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TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

ME DI'SA
uftA CO\SA�.,. ,I .'

CINEMA

AMIZADE COLORIDA
Jamie (Mila Kunis) é uma jovem recrutado
ra de Nova Iorque que convence um cliente
em potencial (Justin Timberlake) a deixar o

.

emprego em São Francisco para trás e aceitar
um emprego na Big Apple. Apesar de haver uma

atração mútua, ambos percebem que tudo de

que eles estão fugindo é de um relacionamento
e decidem se tornar amigos, com benefícios. É
o arranjo perfeito - até que eles percebem que
não há nada melhor do que estar amarrado.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1

. ·Os Smurfs - Dub (15h)
Premonição 5 - Leg (17h, 19h e 21 h)
• Cine Breithaupt 2
·Conan, o bárbaro - Leg (14h1 O, 16h30, 18h50 e 21 h1 O)
• Cine Breithaupt 3
·Assalto ao banco central- Nac (13h40 e 15h40)
·Larry Crowne - Leg (19h30 e 21 h30)
-Protessora sem classe - Leg (17h40)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
-ns Smurfs - Dub (13h20 e 15h30)
-sem saída - Leg (17h50, 19h50 e 22h)
• Cine Garten 2
.Missão madrinha de casamento - Leg (15h1 O, 17h40 e 22h10)
·0 homem do futuro - Nac (13h e 20h)
• Cine Garten 3
•Todo mundo tem problemas sexuais - Nac (14h30, 17h,
19h,21h)
• Cine Garten 4

·Conan, o bárbaro - Leg (18h45 e 21 h15)
·Manda-chuva - Dub (14h e 16h)
• Cine Garten 5

•

.Amizade colorida - Leg (14h15, 16h45, 19h15 e 21 h30)
• Cine Garten 6
•Premonição 5 - Dub (13h10)
-Premoníção 5 - Leg (17h20, 17h30, 19h40 e 21 h50)
• Cine Mueller 1

.Conan, o bárbaro - Leg (19h20 e 21 h45)
·Os Smurfs - Dub (14h20 e 17h)
• Cine Mueller 2
• Fechado.

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

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Premonição 5 - Dub (13h20)
• Premonição 5 - Leg (15h20, 17h30, 19h40 e 21 h50)
• Cine Neumarkt 2
• Amizade colorida - Leg (14h, 16h30 e 19h)
• Cine Neumarkt 3
• Os Smurfs - Dub (13h30 e 15h40)
• Sem saída - Leg (17h50, 19h50 e 22h)
• Cine Neumarkt 4
• Todo mundo tem problemas sexuais - Nac (14h30, 16h45,
18h40 e 21)

• Um conto chinês - Leg (14h45, 16h45 e 21h)
• Cine Neumarkt 5
• Família vende tudo - Nac (13h45, 16h15, 18h50 e 21 h15)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Missão madrinha de casamento - Leg (15h10, 17h40 e 22h10)
·0 homem do futuro - Nac (13h10 e 20h)
• Cine Norte Shopping 1
• Premonição 5 - Dub (13h30 e 17h50)
• Premonição 5 - Leg (15h40, 20h05 e 22h10)
• Cine Norte Shopping 2
• Sem saída - Leg (14h10, 16h25, 18h35, 21 h e 23h25)
• Cine Norte Shopping 3
• Amizade colorida - Leg (13h20, 15h50, 18h15, 20h40 e 23h10)
• Cine Norte Shopping 4
• Família vende tudo - Nac (14h40, 16h45, 18h50 e 21h15)

• Cine Norte Shopping 5
• O homem do futuro - Nac (13h e 15h20)
• Um conto chinês -Leg (17h35, 19h45 e 21h45)
• Cine Norte Shopping 6
• Missão madrinha de casamento - Leg (16h1 O e 21 h30)
• Planeta dos macacos - Dub (13h45 e 19h05)
• Cine Norte Shopping 7
• Lanterna Verde - Dub (14h30 e 17h)
• Conan, o bárbaro - Leg (19h30 e 22h)

Balinha pode ser
alastado do CQC
o apresentador do CQC, RafinhaBastos, corre
risco de ficar longe da bancada do CQC por
tempo indeterminado. É que os diretores da
Band, HelioVargas eTadeu lungle, cogitam
o afastamento por causa de um comentário
recente sobre a cantoraWanessa Camargo
e o bebê esperado por ela.A situação ainda
não foi contornada e deixou Bastos em clima
tenso com os chefes da emissora.

Cantora compra uma
ilha por R$ 29 milhões
A cantora Shakira acaba de fazer uma

compra de causar inveja. Ela adquiriu
uma ilha ao norte das Bahamas por nada
menos que R$ 29 milhões. Segundo
amídia internacional, a colombiana
pretende firmar uma parceria com o

músico RogerWaters, do Pink Floyd. A
intenção é construir um resort de luxo
no local. Nesta sexta-feira, Shakira se

apresenta no Rock in Rio.

Vera Fischer passeia
ao lado do seu lilho
Poucos dias depois de deixar uma clínica de

reabilitação, a atrizVera Fischer foi clicada
ao lado do filho, Gabriel, passeando no Rio
de Janeiro. Ela, que tem 59 anos, pareceu
não se incomodar com os fotógrafos que a

seguiam.Vera foi internada dia 26 de julho
no Núcleo Integrado- de Psiquiatria, na
Barra daTijuca, para tratamento contra a

dependência química.

Atriz: preliro
lidar com adultos
Aatriz JúliaAlmeida, que foi escalada para
viver uma enfermeira-babá em 'Avida da

gente', contou que temmais afinidade com

pessoas adultas na vida real. "Não tenho
muita intimidade. Prefiro lidar com adulto.

Tenho dois afilhados que amo, mas é assim:
pego emum domingo, deixo fazer tudo que
quiserem e logo depois devolvo", disse ela, que
não pretende engravidarnos próximos anos.

HORÓSCOPO

-'

Nasce o lilho de
Marcello Antony
O atorMarcello Antony ainda está
comemorando o nascimento do terceiro

filho, Lorenzo. Ele veio ao mundo na

noite da última terça-feira e é fruto do
relacionamento deAntoniy com a estilista
Carolina Holinger. O parto do menino
aconteceu no Rio de Janeiro. Mãe e filho

passam bem. O ator já é pai de Stephanie
e Francisco, adotados por ele e a ex

mulher, Mônica Torres.

�chwarzenegger é

O atorArnold Schwarzenegger foi visto em
um restaurante, na noite de terça-feira, com a

ex-mulher,MariaShriver, e com os três filhos

Patrick, Christina e Chris, emBeverlyHills. Na
ocasião, os três comemoraram o aniversário
de 14 anos de Chris. O ex-governador da
Califórnia teria escolhido a aparição pública
paramostrar à imprensa que está tudo bem
após a separação.

ÁRIES
o astral revela a possibilidade de atrair o interesse e a simpatia
das pessoas. Não tente ignoraros problemas afetivos ou eles
podem transbordar. Uberte o lado brincalhão.

/

� TOURO

I!!I O dia será mais produtivo se você se dedicar às atividades

que já domina. No setor afetivo, as expectativas estarão
muito elevadas. Cuidado para não perder o pé da realidade.

liiiI GEMEOS

I!!!I O dia promete ser produtivo. Um astral leve e descontraído
.

vai contribuir com a interatividade. O setor afetivo pode ser
sacrificado nesta noite. Dê ritmo ao trabalho.

l1l:I CÃNCER

_ Terá ganhos com negócios imobiliários ou com produtos de
construção. Excelente dia para desenrolar assuntos ligados
ao dinheiro. A vida amorosa requer cuidados .

.1 :�s que envolvam escritos, comunicação, vendas e

viagem contam com a ajuda das estrelas. Não deixe o

excesso de sensibilidade atrapalhar o romance.

II VIRGEM
Pode ter sorte com dinheiro inesperado, por isso há chance de
recuperar algo que julgava perdido. Há sinal de conflito entre
você e a pessoa amada.Aja com cautela para não magoar o par.

LIBRA
Você saberá motivar as pessoas com as quais convive ou
trabalha. No amor, o astral revela insegurança, mas tenha
cuidado para não sufocar o par.

ESCORPIÃO
Qmvém agir com sutileza e discrição no campo profissional.
À noite, não alimente mágoas ou ressentimentos. Já é hora de
esquecer o passado e ser feliz. Mostre o poder de liderança.

CAPRICÓRNIO
Mergulhe de cabeça no trabalho, pois tudo indica que a

dedicação será avaliada. Convém reavaliar a relação com
quem ama. Controle o sentimento de posse a dois.

SAGITÁRIO
Use e abuse da autoconfiança e da capacidade de manobrar
as coisas a seu favor. Na vida a dois, não está descartada
uma decepção com o par. MOstre as habilidades na carreira.

II
AQUÁRIO
Trabalhar em equipe é uma ótima opção neste dia. O astral
revela certa instabilidade emocional. Cuidado para não criar

expectativas altas demais.

• PEIXES .

Você está com uma consciência mais critica acerta das
coisas que estão em sua vida, devendo separar o que serve
do que não s�rve mais. A área afetiva requer cuidados.
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tt b\ogspot.com
www .cabanacu · Com a proposta de levar a palavra do Evangelho, que significa Boas Novas, de uma forma

� jovem, Riel (Jezriel de Moura) reuniu amigos músicos para formar uma banda. As canções têm
�!�:�-. i uma pegada pop rock com pitadas de soul e reggae, mostrando assim a versatilidade da

galera. Formada no começo de 2011, a banda vem se apresentando em igrejas, praças,
encontros de jovens com muita frequência, sempre levando uma mensagem de fé, gratidão e

esperança em Deus. "Ouerernos com isso ser referência de um estilo de vida onde se

aproveita ao máximo a juventude independente de drogas e outras coisas que têm tragada a

vida de jovens em todo o mundo", diz Riel. Na formação atual, Riel comanda os vocais

seguido de Fernanda, Peterson e Beatriz que seguram os backing vocais com muita

segurança. Anderson no baixo e Frank na bateria, fazem uma cozinha consistente, de alta

qualidade e Eduardo recheia as musicas com riffs muito bem executados e com extremo bom

gosto. Tom além de tecladista ainda toca violão, músico de primeira linha que dá o toque final

nas músicas. O nome Riel e Banda é provisório, segundo Riel, a galera está juntando sugestões
para o nome. Quem quiser ajudar a escolher um nome pra essa banda, que com certeza vai

dar muito o que falar no meio musical gospel, é só mandar um tweet para @rielmouraoficial.

v\N\

I
i�..;:;.GI

�.:�
\ORM NA. GOz.�
Estreia, hoje, aqui, no Cabana Cult a dica de cozinha do
loran. Receitas práticas e deliciosas estarão sempre aqui

para você incrementar seus dotes culinários.

Em breve estaremos com as vídeo-receitas no blog para
você poder ver tudo com flluito detalhe.

Como hoje é o dia do Cburrasqueiro, venho até vocês

trazer essa receita que é uma delícia e muito fácil de fazer:

Picanha na grelha
Receita:
1 picanha de 1,7 kg (o tamanho não influencia)
1 kg de sal grosso
Pimenta preta moída

Modo preparo:
Deixe a picanha descongelando ao natural.
Deite a picanha com a gordura pi baixo (dá mais

resistência para o corte).
Corte em fatias de cerca de dois centímetros.

Jogue um pouco de pimenta nos dois lados dos pedaços.
Leve os pedaços à grelha e coloque o sal grosso por cima,

repita o procedimento quando for virar a carne.

Não deixe a carne secar; pois o bom da picanha é quando
ela fica um pouco mal passada.
Bata bem o sal da came e sirva em seguida.
Bom apetite a todos!

loran Schrauth

" 1V Cabana com vídeos do Gazú na Lico Bar',
" 11° Festival de Formas Animadas'r
" SEUCELSO: Isabela, Costa Rica e muito mais',
" Enquanto isso no Rock in Rio...

CABANA (U1I @CABANACUll

- ROúK \N �O. \v
Desde a semana passada, a Cidade Maravilhosa foi invadida por gente de todo o canto do Brasil e da'

América Latina. É o Rock in Rio de volta à sua terra natal.

A primeira edição do Rock in Rio foi em 1985, edição esta que deu o nome ao festiva! e que contava com o

maior palco do mundo já construído até então, com cinco mil metros quadrados de área que atendia a 1,5
milhão de pessoas, o equivalente a cincoWoodstock.

Desde então já foram realizadas nove edições, três no Brasil e seis na Península Ibérica (Portugal e Espanha).
Esta que está rolando é a quarta edição no Brasil e a décima do evento.

Em 2011 os maiores destaques são os shows de: Elton John, Red Hot Chili Peppers, Slipknot, Motôrhead,
Sepultura, Metallica, Jamiroquai, Stevie Wonde� Joss Stone, Lenny Kravitz, Maná, Marron 5, Coldplay,

Evanescence, System of a Down e Guns n' Rases.

Muito se comenta em relação às atrações pop e até mesmo axé que estão presentes no festival e que não

condizem com o nome do evento.

O medo é que daqui alguns anos o Rock desse festival fique só no nome.

Sábado passado, nós, do Cabana Cult
conferimos um super show de rock'n'roll e

blues.
No palco, Celso Blues Boy e sua banda
detonando uma sonzeira de primeira. O

repertório incluiu clássicos do Celso dos anos
80 e 90 e também músicas do seu novo

trabalho intitulado Por um monte de cerveja.
Celso Blues Boy começou sua carreira na

metade dos anos 70 onde integrou o grupo
de Raul Seixas e acompanhou vários artistas da

MPB, como Sá & Guarabira, Luiz Melodiai
Renato e Seus Blue CaPSJ etç.

Em sua carreira, Celso gravou I'Marginal" ao
lado de Cazuza, virou amigo de B.B. King,
tocou no lendário Festiva! de Montreaux,
recusou o convite de integrar o grufX' The
Commitments e foi eleito pela conceituada

revista Backstage um dos 20 maiores

guitarristas da história.
Curta também os vídeos desse showzaço no

blog Cabana Cult

,/ HOJE - AUDOX e ESTADO DEPLORÁVEL
o OCA-23h

,/ HOJE - Camaleão Robô Acústico
Sacramentum Pub - 23h
,/ AMANHÃ � Manifesto de Vida e ZAMBA

0CA-23h
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Informações: procure a Defesa Civil

das cidades atingidas. Catarinense. A forca é da sua natureza.
•

Governo do Estado

SANTA CATARINA
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REIVOR BUSSOLARO. VICE-PRESIDENTE
DA CDL - cÂMARA DE DIRIGENTES
LOJISTAS DE JARAGUÁ DO SUL

PONTO DE VISTA

, \

C orno em todos os setores também
no comércio a concorrência deve

ser entendida como uma oportunidade
de melhoria. Assim como a indústria
tem no desenvolvimento de pesquisa e

na inovação tecnológica meio para se

manter competitiva, o lojista pode ti
rar proveito de várias situações que lhe
são oferecidas.

Não é apenas o marketing e a propa
ganda, ou grandes investimentos em

ampliações físicas e na formação de
suas equipes. Claro que isso é importan
te, mas muitas vezes atitudes simples de
melhorias no relacionamento com seus

clientes ajudam muito no posiciona
mento de mercado.

A Câmara de Dirigentes Lojistas tem

atuado no sentido de oferecer aos asso

ciados essa condição demelhorar a gestão
� e de serem criativos. Ao longo do ano são
oferecidas palestras, cursos e treinamen-

tos, e campanhas promocionais em datas
comemorativas.

É o caso do Natal, reconhecidamen
te uma das datas mais significativas para
o comércio. Por isso, o setor se prepara
com bastante antecedência com o obje
tivo de atrair os clientes com promoções
e condições especiais. Afinal, pode-se
dizer que no calendário de eventos do
comércio esse é o momento de 'encer
ramento de todas as iniciativas do seg
mento. Mas também é para as pessoas
a oportunidade de presentear amigos,
familiares, enfim, lembrar de maneira

especial essa época do ano.

Nos últimos anos, a CDL de Jaraguá
do Sul tem oportunizado aos associados

participar da campanha "Sonho de Natal",
com o propósito de fortalecer o comércio
do município e por conseqüência a ativi
dade neste período importante e ao mes

mo tempo possibilitar ao lojista reconhe-

cer seus clientes com a chance de ganhar
valiosos prêmios.

Essa estratégia tem dado certo e o mo

vimento de final de ano vem demonstra
do uma evolução positiva. No ano passa
do, para a campanha de vendas de Natal
foram emitidos mais de um milhão de

cupons que foram distribuídos a clientes
de toda a região, gerando uma movimen
tação positiva nas lojas, inclusive com

aumento de contratações. Muitos destes

postos de trabalho foram mantidos, con
tribuindo assim para a geração de empre
gos e no aquecimento da economia local.

Em 2011, a campanha "Sonho de Na
tal 2011" vai ocorrer de 8 de novembro a

24 de dezembro e sorteará 1 automóvel
Honda City, 4 motocicletas, 4 note-books
e 50 vales-compras de R$ 500,00. No to

tal, a promoção distribuirá R$ 100 mil em

prêmios a clientes das lojas participantes,
o que é altamente positivo se considerar-

mos que há uma grande concorrência a

partir do momento em que outras cidades
da região, evidentemente, também têm as

suas iniciativas.
A promoção da CDL, entretanto, é

um componente desta movimentação
da qual os empreendedoresdo comércio

pode tirar proveito para encerrar o ano

de maneira bem sucedida. Indispensá
vel dizer o quanto é importante que o

lojista ofereça aos seus clientes diferen
ciais, seja nas suas promoções de preços
e condições de pagamento, no atendi
menta qualificado, na decoração da loja,
entre outros aspectos.

A entidade é uma indutora desta mo

vimentação, mas o lojista precisa ter a sua
própria estratégia de encantamento e de

conquista do seu cliente.
Com a soma de esforços, teremos um

final de ano de muitos bons resultados

para o movimento lojista da nossa cidade.

O" Governo Federal, em parcena

com as prefeíturas, está investindo

na construção de novas unidades

de educação infantil para menores

de seis anos em todo o Brasil,
inclusive aqui na cidade. E quadras
poliesportivas também serão cons

truídas, o que ajuda a aumentar

a frequência escolar e permite a

realização de atividades por toda

a comunidade.

Conheça outros municípios
.

beneficiados, acesse mec.gov.br

G o V E R.N o

B

Você tem tudo a ver

com o desenvolvimento
do Brasil.

F E O E R,A L

"I'"

,

PAis RICO E PAIs SEM POBREZA

brasil.gov.brt?
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de bicicleta, mas e se passar um
caminhão em alta velocidade e

elas caírem?", diz, preocupada.
Ela critica a falta de acostamento
na via, observando que em vários

pontos não há como passar sem
subir no asfalto. Entre a escola e

a curva, um poste impede a pas
sagem no lado da escola. "E não

dá para elas andarem de bicicleta

naquela calçada, é muito aperta-
.

da e elas podem cair", diz.

Perigo no caminho para a escola
Movimento de
caminhões próximo
à escola Heinrich
Guilherme Duwe

ameaça alunos e
-

causa preocupaçao

JARAGUÁ DO SUL

PEDROLEAL

Calçadas estreitas ou inexis

tentes, pouca sinalização e

tráfego intenso de caminhões,
muitos em alta velocidade. Esses
são os desafios encarados todos
os dias pelos alunos da escola
Heinrich Guilherme Duwe, no

bairro Rio da Luz, em seu ca

minho para as aulas. Segundo a

faccionista Cristiane Lehn, mãe
de um aluno do 50 ano, nesta

segunda - feira um menino do lo

ano quase foi atropelado por um
caminhão. Há cinco anos que a

escola e os pais pedem providên
cias à Prefeitura para garantir a

segurança na via, mas até agora
nada foi feito.

A diretora da escola, Mirtes D.

Chiarotto, afirma que o problema
não é em frente à escola, mas sim
na curva que liga a rua Gerhardt
Muller com a Eurico Duwe, onde
há o acesso a um parque fabril.

,.

IIIS�rORICO

Projetos
nopapel
A praça Ângelo Piazera foi
construída em 1994 e tem

sofrido com o abandono
ano a ano. Desde 2007,
foi objeto de numerosos

projetos de recuperação,
que nunca saíram do

papel. Em maio passado, o
planejamento da reforma
estava concluído, mas em
novembro o projeto foi
arquivado pela Prefeitura,
e o planejamento foi
reiniciado pela AEAJS.
"Como o anteprojeto
ainda tem que ser revisto
e aprovado pela prefeita
Cecília Konell, antes da
elaboração dos projetos
finais, não é possível
estabelecer uma data
estimada para as obras",
afirma o secretário
Aristides Panstein.

EDUARDO MONTECINO

"Ano retrasado um aluno foi atro

pelado naquela curva, mas os

caminhões continuam passando
em alta velocidade", diz. No trecho
em questão só há calçada de um
dos lados - que não é o da escola.

"Mesmo onde tem a calçada ela é
muito estreita e muito baixa, em
alguns pontos no mesmo nível da

rua", comenta.
A situação causa preocupa

ção na família dos alunos da Gui-

lherme Duwe. Mãe de gêmeas do
10 ano, a vigilante Ivone Martins
Fuchter teme pela falta um cami
nho seguro para bicicletas. "Não
tenho como levar -e buscar elas
todos os dias, elas sempre vão

Solução que
-

. naovem

Segundo Cristiane, a Prefeitu
ra já foi informada da situação re
petidas vezes. "Já tem vários anos

que eu estou reclamando disso, e
até agora nada foi feito", critica.
Em 2010, foi iniciada a instala

ção de uma lombada eletrônica
- nunca concluída - e em março
deste ano, atendendo aos pedi
dos da comunidade, a diretoria
de Trânsito reforçou as faixas de

pedestres. E não fez mais nada
desde então. O diretor deTrânsito,
José Schmitt não explicou a falta
de ações desde então, mas garante
que está ciente da situação e que
serão tomadas medidas em breve,
porém não deu nenhum prazo
definitivo. "No começo do mês
vamos visitar o local e estudar o

que fazer", declara.

Revitalização da praça recebe novo anteprojeto
EDUARDO MONTECINO

. Após um ano de pesquisas
.J com a população e nas praças em

outras cidades, a AEAJS (Associa
ção de Engenheiros e Arquitetos
de Jaraguá do Sul) concluiu o an

teprojeto para a revitalização da

Praça Ângelo Piazera. O trabalho
foi realizado voluntariamente, e

o resultado foi doado à Prefeitura
na noite nesta terça-feira.

Segundo a arquiteta Silvana

Pretto, uma das responsáveis
pelo anteprojeto, a proposta é
relativamente simples. "Nós bus
camos um projeto que não fosse
muito oneroso e é mais prático

�",."",�';;';;;;:;:;;;;;';"-::;;:;!ii''iiff!:;:-;''=' aprimorar aos poucos", explica.
O anteprojeto inclui uma aca

demia ao ar livre, espaço de la

zer' duas quadras de streetball e
um pequeno espaço para shows,
com uma concha acústica. "Na

situação atual, o básico basta

para atender a demanda e, com a

experiência, a população come

ça a decidir o que quer", observa.
Aestrutura que é usadapelo clu-

Praça Ângelo Piazera continua esperando
por� co... novo anteprojeto

be demães deve ficar no local, mas
todo o restante seria completamen
te alterado. "Uma das nossas suges
tões foi colocar o ponto de táxi junto
à praça, facilitando o acesso e levan
do os taxistas a ajudarem na preser
vação do espaçd', complementa.

O secretário de Planejamento
Urbano, Aristides Panstein, afirma
que ainda tem que ser feita uma

revisão no anteprojeto, antes de
abrir a licitação dos projetos finais.
"Se não tivermos quemudar nada,
vamos licitar os projetos de ilumi

nação, paisagismo, urbanismo e

engenharia, que serão mais deta
lhados" adianta.
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o futebol americano e também
não simpatiza com o esporte",
desabafa Danilo.

Mas nem tudo está perdido.
No bairro Nereu Ramos, uma

academia fez uma parceria com

a equipe e empresta os equipa
mentos para que os atletas pos
sam fazer treinamentos físicos.
Outra empresa fornece suple
mento energético aos jogadores
gratuitamente. Para atrair mais

apoíadores, Danilo afirma que a

diretoria da equipe está disposta
a colocar a marca da empresa no
uniforme. Quem tiver interesse

em patrocinar o Breakers, deve
entrar em contato com Danilo,
no telefone 8811-5452.

FUTEBOL AMERICANO

Breakersso com falta de apoio
Equipe jaraguaense
faz boa campanha
no Nacional e não
conta com nenhum

patrocinador para
ajudar nas despesas

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

OJaraguá Breakers conquis
tau duas vitórias em dois

jogos no Torneio Touchdown.
Mas apesar da boa campanha,
os jogadores da equipe tiveram

que fazer rifas e tirar dinheiro do
bolso para bancar a viagem ao

Rio de Janeiro, onde vão enfren
tar o Vasco da Gama Patriotas,
amanhã, pelo terceiro jogo da

competição nacional. Somando
todas as despesas, os custos da

viagem chegam a R$ 10 mil. A de

legação viaja hoje às 18h rumo ao

Rio de Janeiro.
Pai de jogador e vice-presi-

-

dente do Breakers, Danilo José
Possamai conta que alguns atle
tas não conseguiram levantar o

EDUARDO MONTECINO

Quebradores vão ao Rio de Janeiro em busca da terceira vitória seguida

montante para a viagem e foi ne
cessário que os outros jogadores
ajudassem a bancar os custos .

Ao todo, são 43 jogadores que
fazem parte da delegação. O di

rigente acredita que a principal

explicação para a falta de apoio
seja desconhecimento sobre o

esporte. "O pessoal não conhece

Realidade

parecida
Também com boa campanha

no Torneio Touchdown, o Corupá
Buffalos enfrentou dificuldades

para bancar as viagens no início do

campeonato e os jogadores tam

bém precisaram desembolsar di
nheiro. Invicto, o Buffalos só volta a

campo no dia22 de outubro, contra
o CuritibaHurricanes, emCorupá.

.

Promoção "Momento Ford Zero" (válida até 30/09/2011 ou enquanto durarem os estoques -100 unidades). Ford Fiesía RoCam Hatch 1.012012 (cat. FAE2) a partir de R$ 26.900,00 à vista ou financiado com taxa de

1,87% a.m. e 24,90% a.a., 53,9% de entrada (R$ 14.499,10) e saldo em 60 parcelas de R$ 399,00 na modalidade COC com 120 dias de carência para pagamento da ia parcela, incluindo tarifas, custo!' P, impostos
(IOF). Valortota! a prazo de R$ 38.439,10. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 08/09/2011 a partir de 2,19% a.m. e 29,66% a.a., pormeio do Programa Ford Credit. Novo Ford Ka 2012 (cat. KIj)(2) 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 ia parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 34.654,40 Custo Efetivo Total (CET) - calculado na data de 05/09/2011 a partir de 2,22 % a.m e 30,12 % a.a, através do Programa
Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do
CET poderá sofrer 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 8radesco Financiamentos S.A. Valores

válidos para cores sólidas. Frete incluso. CARTÃO FORD ITAÚCARD. SOLICITE JAO SEU.

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I
-

A<:umuleaté R$ 10..000 em descontos na comprade seu Ford Zero.
capltilS. fegllle5metlopolltana5! 4001-'18511 tOemil.localldad.., 0800722 48511.

1'I'oI«>.� �� Seguros)Qd MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3274.2800

Ford Empresas: (11) 4174.3900
-I
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VENDE-SE SANDERO STEPWAY
ano 200.9, preto, com 38.000 km rodado, completo, única dona,

ótimo estado. Condição: quitar 3 parcelas atrasadas mais 47 parcelas
.

a vencer de R$ 840,00. Tratar: (47) 9986-8672 ..

A J.J.Sul Transportes de Cargas e Encomendas Ltda, informa
que foi extraviado a AIDF municipal 9831 da data 01/11/2006
com numeração de 001 a 500, não sendo emitida nenhuma nota

referente a esta AIDF.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Rua Marechal Castelo Branco, 3201, CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br- site: http://www.schroeder.sc.gov.br
REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADO DE SANTACATARINA

Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim -

CHRISTA INGEHILLEWAGNER, Interventora
Rua28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

Horário deFuncionamento: 8h30 às 12h e 13h30 às 18h
EDITALDE lNTlMAÇÃO

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

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

Protocolo: 21944 Sacado: AlFA QUlMlCA INDUSTRIA E COMERCIO lIDA ME
CNPJ: 80.500.903/0001-70 Cedente: SANITEC SERV. PROD. DE liMPEZA lIDA CNPJ:
01.211.944/0001-70 Número do Título: 3874/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 15/09/2011 Va
lor: 1.890,56 Liquidação após aintimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00

Edital: R$ 15,00

Protocolo: 21941 Sacado: LEONIRIA FATIMA DO NASCIMENTO CARVAlHO CPF:
018.488.639-26 Cedente: EMERSON COMERCIO DE MAQUINAS LIDA ME CNPJ:
10.945.510/0001-95 Número do Título: 000177 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 15/09/2011 Va
lor: 345,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 16,77, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$15,00 Protocolo: 21942 Cedente: EMERSONCOMERCIODEMAQUINAS LIDAME
CNPJ: 10.945.510/0001-95 Número do Título: 000183 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 15/09/2011
Valor: 255,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$16,77,Diligência: R$33,30,
Edital: R$ 15,00

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REPETiÇÃO
TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERViÇOS

DE ENGENHARIA N°. 07/2011 - PMS
PROCESSO L1CITATORIO N°.109/2011-PMS

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para con

hecimento dos interessados através da Comissão de Licitações, informa que
a Sessão Pública para recebimento e abertura dos envelopes e abertura
da licitação, realizada em 29 de setembro de 2011, na Prefeitura Municipal
de Schroeder (SC), Setor de Licitações, localizado no piso térreo da Nova
Sede da Prefeitura Municipal, localizado na Rua 'Marechal Castelo Branco nO.

3201, Centro, Schroeder/SC, credenciamento e entrega dos envelopes até:
às 08h45mim e Abertura do processo: às 09h, para contratação de Empre
sa Especializada para prestação de Serviços de Consultoria em Engenharia
Sanitària e Gestão Ambiental e de Qualidade, para suprir as necessidades
da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental da Prefeitura Municipal de
Schroeder/SC, foi declarada DESERTA, uma vez que não acudiram interes
sados à presente licitação.

O Prefeito Municipal comunica aos interessados que a nova Sessão de Ab
ertura da Tomada de Preço nO. 07/2011-PMS, realizar-se-á em 18 de outubro
de 2011, na Prefeitura Municipal de Schroeder (SC), Setor de Licitações, local
izado no piso térreo da Nova Sede da Prefeitura Municipal, localizado na Rua
Marechal Castelo Branco, nO. 3201, Centro, Schroeder/SC, credenciamento
e entrega dos envelopes até: às 08h45min e Abertura do processo: ás 09h.

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site
da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações
de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/fax

(Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 30 de setembro de 2011.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

Protocolo: 21847 Sacado: MARlARElNILDEMARTINI BEITONIME CNPJ: 00.762.387/0001-
13 Cedente: FISCOBRAS - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE REVISTAS CNPJ:
13.614.174/0001-96 Número do Título, VSC00901lA Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Venci
mento: 16/09/2011 Valor: 150,00 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 66,32,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 21937 Sacado: MARILSA CECILIA OCKNER CPF: 669.668.099-34 Cedente: IAIZ
CONFECÇOES lIDAME CNPJ: 11.714.531/0001-62Número doTítulo: 23 Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARA
MIRIM DataVencimento: 14/09/2011 Valor: 424,93 Liquidação após a intimação: R$10,85,
Condução: R$ 29,42, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00Protocolo: 21899 Sacado: CRISTIANODE SOUZACOMERCIANTE CNPJ: 08.241.007/0001-07

Cedente:ATUBAERIBEIRACOMERCIODEAREIAlIDACNPJ:75.716.217/0001-00NÚlllero
do Título: 936 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
SANTANDER (BRASIL) SA DataVencimento: 15/09/2011 Valor: 2.172,20 Liquidação após a
intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 21934 Sacado: PATRICIA REGINA PERGERMINCIKIEWICZ CPF: 003.891.449-24
Cedente: ARNO FRANCISCO DERETUME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número do Título:
000000273 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 19/09/2011 Valor: 410,13 Liqui
dação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 70,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00Protocolo: 21361 Sacado: DAIANETOMASElli CPF: 048.589.709-14 Cedente: BVFINAN

CEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CNPJ: 01.149.953/0001-89
Número do Título: 131038237 Espécie: Cédula de Crédito Bancário Apresentante: SERGIO
SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 03/12/2010 Valor: 11.047,68
Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$
15,00 \

Protocolo: 21316 Sacado: RAFAEL FERREIRA DE SOUZA CPF: 087.869.646-66 Cedente:
SILMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84Número do Título: 45604*004 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA
MIRIM DataVencimento: 07/09/2011 Valor: 233,96 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

I

I

Protocolo: 21964 Sacado: GIOVANNI LUJZ BASSO CPF: 756.994.519-00 Cedente: ZAN
DONA COMBUSTIVEIS lIDA CNPJ: 86.830.056/0001-99 Número do Título: 3740 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data
Vencimento: 15/09/2011 Valor: 200,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$
32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 21920 Sacado: SS MALHAS lIDA CNPJ: 72.157.852/0001-06 Cedente: nw SU
PRIMENTOS DE INFORMATICA lIDA ME CNPJ: 85.187.326/0001-22 Número do Título:
S12376.1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 15/09/2011 Valor: 622,50 Liqui
dação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligêncià: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Guararnirim, 30 de setembro de 2011.
ProtocOlo: 21916 Sacado: LEANDRO GONÇALVESDAROCHACPF: 076.112.669-42 Ceden-:
te: SIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS I1'DA CNPJ: 01.056.640/0001-86
Número do Título: 1124903-2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 19/09/2011
Valor: 118,11 Liquidação após a intimação:R$10,85, Condução: R$ 22,76,Diligência: R$ 33,30,

CHRISTA INGEHILLEWAGNER,
Interventora

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA

Tab •- t 6· b tiNovo endereço: Rua CeI.Procópio Gomes deOliveira, 380-Centroe rona orles ac 89251-201-JARAGUADOSUL-SC
Notas e Protesto Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76FECCOES lIDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 001749 2C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.449,60 - Data para pagamento: 05/10/2011-Valor total a pagar R$1.516,09 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 1.449,60 - Juros: R$ 1,93 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 9,66

1 Apontamento: 189529/2011 Sacado: MARCIO WPES Endereço: RUA BERTHAWEEGE 12930 - Jaraguá do
SuI-SC - CEP: 89260-160 Credor: CINDER COMERCIO E TRANSPORTES I1'DA ME Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 03031-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.900,00 - Datapara pagamento: 05/10/2011-
Valor total a pagar R$2.985,84 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.900,00 - Juros: R$ 10,63 Emolu
mentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 189401/2011 Sacado: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC Endereço: RUA EXPEDI
CIONARIO JOAO ZAPEUA 22 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89252-080 Credor: DISTRIBUIDORA SILO DA
MODAI1'D Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 21336003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.440,89
- Data para pagamento: 05110/2011-Valor total a pagarR$1.511,69 Descrição dos valores: Valor do titulo:
R$ 1.440,89 - Juros: R$ 6,24 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ 9,66

EDITAL DE lNTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos terrnos 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 paga
mento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação
judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM
INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 189479/2011 Sacado: MAlEUS RODRIGUESNUNES Endereço: RUA MARIA ELENA DOS
SANTOS ALMEIDA 235 - JOÃO PESSOA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89250-000 Credor: BV FINANCEIRA
S/A CFI Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 131038591 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.496,32 -

Data para pagamento: 05/10/2011- Valor total a pagar R$2.809,20 Descrição dos valores: Valor do titulo:
R$ 2.496,32 - Juros: R$ 234,65 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 23,33

Apontamento: 189243/2011 Sacado: INSTAlADORA ELETRICA RIO MOllIA Endereço: R LEOCADIO
CARDOSO DA SILVA 389 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89259-650 Credor. DIFUSO DISTR PARAFUSOS EWALD
I1'DA Portador. - Espécie:DMI - N°TItulo: 19959 - Motivo: faltade pagamentoValor. R$ 43,10 - Dataparapaga
mento: 05/10/2011-Valor total a pagarR$107,81 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 43,10 - Juros: R$ 0,15
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 189003/2011 Sacado: ANDRE DE ALMEIDA CORlNTHI Endereço: RUA CARLOS KUPAS
136 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89259-400 Credor: GILMARMARTINS HENRIQUEME Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 469 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 313,00 - Data parapagamento: 05/10/2011-Valor
total a pagar R$373,74 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 313,00 - Juros: R$ 0,73 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 189042/2011 Sacado: MG E KJ COMPONENTES ELETRICOS L Endereço: RUA WILLLY
HENRIQUE GUilHERME HARDT 207 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89261-532 Credor: JOSE CARLOS DE
SOUZA CONEXOES Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 3671 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
369,59 - Data para pagamento: 05/10/2011- Valor total a pagar R$448,76 Descrição dos valores: Valor do
titulo: R$ 369,59 - Juros: R$ 2,46 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 21,81

Apontamento: 189602/2011 Sacado: INSTAlADORA MESCH LUZ DO DIA lIDA Endereço: RUA JOAO
TOZINI 2144 SAIA 01 - CORUPA-SC - CEP: 89252-550 Credor: ELETROCAL INDUSTRIAE COMERCIO DE
MATERIAIS ELET Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 0067088 03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
698,76 - Data para pagamento: 05/10/2011- Valor total a pagar R$805,21 Descrição dos valores: Valor do
titulo: R$ 698,76 - Juros: R$ 1,63 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 189402/2011 Sacado: ANHANGUERA EDUCAlONAL I1'DA Endereço: RUAMAJOR JULIO
FERREIRA S/N - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: STARKE SECURITIZADORASA Portador: - Espécie:
DMI - N'Título: 6016 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.925,00 - Data para pagamento: 05/10/2011-
Valor total a pagarR$2.oo0,79Descrição dos valores: Valor do titulo: R$1.925,00 - Juros: R$ 5,13 Emolumen-
tos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

.

Apontamento: 189068/2011 Sacado: NEIDEDE SOUZADASILVA Endereço: RUANEURAMARIAPRESTI
Nl29 - JARAGUADO SUL - CBP: 89267-120 Credor: ULEANDROMACHADOME Portador: - Espécie: DMI
- N°TItulo: 041/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 490,00 - Data para pagamento: 05/10/2011-Valor
total a pagar R$561,03 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 490,00 - Juros: R$ 1,14 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 189267/2011 Sacado: IVANIR NUNES CABRAL Endereço: RUA CARLOS OESCHLER 964-
JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: VALCANAIAAUTO PECAS lIDAME Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo; 720111-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 848,84 - Data para pagamento: 05/10/2011-
Valor total a pagarR$921,55Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 848,84 - Juros: R$ 2,82 Emolumentos:
R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 189488/2011 Sacado: CATARINA TEXTIL I1'DA Endereço: RUA JOSE TEODORO RIBEIRO
2555 - JARAGUÁDO SUL-SC - CBP: 89258-010 Credor: ASSOC SINDICATOS DOSTRABAUIADORES Por
tador: - Espécie: DSI - N°Titulo: 3334T - Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 33,34 - Data parapagamento:
05110/2011- Valor total a pagar R$103,36 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 33,34 - Juros: R$ 0,13
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,99

Apontamento: 189246/2011 Sacado: ORIANDO KOVALSKI Endereço: RUA MARIA ANTONIA DA SILVA
141 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-140 Credor: CIZESKI INCADM EEMP IMBOBILIARIOS lIDA Porta
dor: - Espécie: DSI - N°Titulo: 5189/11-Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 300,00 - Data para pagamen
to: 05/10/2011-Valor total a pagarR$370,89 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 300,00 - Juros: R$l,OO
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 188535/2011 Sacado: JCL PINTURAS E JATEAMENTüS I1'DA Endereço: RUA PEDRO
FRANCISCO KLEIN 605 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: BEHLINGTRANSPORTES E SERVI
COS I1'DA Portador. - Espécie: DMI - N°Titulo: 16791-Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 80,00 - Data para
pagamento: 05/10/2011-Valor total a pagarR$155,53 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 80,00 - Juros: R$
0,32Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

-----------------------------------------_..:_---------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 189489/2011 Sacado: CATARINA TEXTIL I1'DA Endereço: RUA JOSE TEODORO RIBEIRO
2555 - JARAGUÁDOSUL-SC - CBP: 89258-010Credor:ASSOCSINDICATOSDOSTRABALHADORES Porta
dor: - Espécie:DSI - N'Tirulo: 12165T - Motivo: falta de pagamentoValor: R$121,65 - Data para pagamento:
05/10/2011- Valor total a pagar R$192,02 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 121,65 - Juros: R$ 0,48
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 18.9407/2011 Sacado: PREMIER INCORPORADORA I1'DA ME Endereço: R CESARE VA
LENTINI, COND. INDS 265 - Jaraguá do SuI-SC - CBP: - Credor: METALURGICAMEBER lIDA Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 030788/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$l.065,30 - Data para pagamen
to: 05/10/2011- Valor total a pagar R$1.146,03 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$1.065,30 - Juros:
R$ 2,48 Emolumentos; R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 23,35

Apontamento: 189148/2011 Sacado: JESSICA MAIRA DE MIRANDA Endereço: RUAVALDEMAR CUNC
8028AO LADO DA IGREJA SAO JOAO - Iaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: AFONSO ALOISIO SIEBERT
Portador: - Espécie: CH - N° Titulo: 000077 9 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.000,00 - Data para
pagamento: 05/10/2011- Valor total a pagar R$1.238,25 Descrição dos valores: Valor do título: R$ l.000,00
- Juros: R$ 140,00 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução!R$ 33,30 - Diligência:
R$31,75

Apontamento: 189436/2011 Sacado: DANIELCOMDEARTDOVEST irM Endereço: AVMARECHALDE
ODORODAFONSECA 191 SAL 10 - IaraguãdoSuI-SC - CEP: 89251-701 Credor.ANAM SGIACGUARATINGUE
TA BPP Portador. - Espécie: DMI - N° Titulo: 1962/2 - Motivo: falta de pagamentoValor; R$ 208,20 - Data para
pagamento: 05/10/2011-Valor total a pagarR$273,66Descrição dos valores: Valor do título: R$ 208,20 - Juros: R$
0,90 Emolumentos; R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 189477/2011 Sacado: SOARES MONTAGEM INDUSTRIAL I1'DA Endereço: RUA PEDRA
DE AMOlAR 4606 - CORUPA-SC - CEP: 89280-000 Credor: DIFUSO DISTR PARAFUSOS EWALD lIDA
Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 602/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$164,38 - Data para paga
mento: 05/10/2011-Valor total a pagar R$294,30 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 164,38. - Juros:
R$ 0,49 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 33,30 - Diligência: R$ 62,93Apontamento: 189554/2011 Sacado: JLCCOMDEARTIGOSPARAANIMAIS lIDA Endereço:AV.GETUliO

VARGAS 268 - Iaraguá do Sui-SC - CEP: 89251-000 Credor: DASPPET PRODUTOS VETERlNARIOS LIDA
Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 100346642 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 183,63 - Data para
pagamento: 05/10/2011- Valor total a pagar R$248,55 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 183,63-
Juros: R$ 0,36Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 189245/2011 Sacado: DARQO DAREN Endereço: ADOLFO A.EMMERENDOj3RFER 3700 -

JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89259-695 Credor:VALDOCIRHMSME Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo:
28800-2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 390,00 - Data para pagamento: 05/10/2011- Valor total a
pagar R$455,86 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 390,00 - Juros: R$ 1,30 Bmolumentos: R$ 10,85 -

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

Apontamento: 189425/2011 Sacado: SOCI TRI MODAS COM DE CONF I1'DA Endereço: AV GETULIO
VARGAS 142 - CORUPA - CEP: Credor: SORAIA NUERNBERG ZANETTE Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 507/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 602,30 - Data para pagamento: 05/10/2011-Valor total
a pagar R$711,13 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 602,30 - Juros: R$ 4,01 Emolumentos: R$1O,85-
Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92Apontamento: 189555/2011 Sacado:JLCCOMDEARTIGOS PARAANIMAIS I1'DA Endereço: AV.GETULIO

VARGAS 268 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-000 Credor: DASPPET PRODUTOSVETERlNARIOS lIDA
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 100350542 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 185,15 - Data para
pagamento: 05/10/20E- Valor total a pagar R$250,14 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 185,15-
Juros: R$ 0,43 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 189006/2011 Sacado: EMILlA ENGELHARDT Endereço: RUA ABILIO LUNELLI,10 - ITI\
POCU - CORUPÁ -SC - CEP: 89278-000Credor: BANIF-BANCO INTERNACIONALDO FUNCHAL (BRASIL)
SA Portador: - Espécie: CBI - N"Titulo: 505550520 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.922,95 - Data

para pagamento: 05/10/2011- Valor total a pagar R$2.118,20 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$
1.922,95 - Juros: R$ 62,81 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 33,30 - Di

ligência: R$ 65,94

Apontamento: 189653/2011 Sacado: SUI<ET'S MALHAS I1'DA Endereço: R PREFEITO JOSE BAUER 484
- JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: nw SUPRIMENTOS DE INFORMATICA lIDA.ME Portador: - Es

pécie: DMI - N° Titulo: Sl2379.1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 365,00 - Data para pagamento:
05/10/2011- Valor total a pagar R$438,51 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 365,00 - Juros: R$ 1,33
Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28 -

Apontamento: 189484/2011 Sacado: JONATAN KNISS Endereço: RI 846, N°lOO - AMIZADE - Iaraguã do
Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: BVFINANCEIRAS/A CFI Portador: - Espécie: CBI - N"Titulo: 131032523
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 631,32 - Data para pagamento: 05/10/2011- Valor total a pagar
R$810,27Descrição dos,valores: Valor do título: R$ 631,32 - Juros; R$103,74 Emolumentos: R$ 10,85 - Publi
cação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: Ü!9600/2011 Sacado: EUNICE SA,LETE VOllDLINl RANGEL Endereço: RUA VICENTE
BRUGNEITI 44 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: HJR DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LIDA
Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: NFE 5179/B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$162,87 - Data para
pagamento: 05110/2011- Valor total a pagar R$268,50 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$162,87 - Ju
ros: R$ 0,81 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 189269/2011 Sacado: TATIANE HORNBURG Endereço: R MARIA ANTONIA DA SILVA
MA.')CARENHAS 105 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-140 Credor: BRF PRODUTOS PROMOCIONAIS
BRINDES E EMBALAGENS L Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 124 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 540,00 - Data para pagamento: 05/10/2011- Valor total a pagar R$610,79 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 540,00 - Juros: R$ 0,90 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 189601/2011 Sacado: JONATAS DA SILVADE OLIVEIRA Endereço: RUAHERClllOA GAR
CIA, 100 CASACASA - SANTOANTONIO - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89266-270 Credor: BVFINANCEIRAS/A
CFI Portador: - Espécie:�I - N° TItulo: 131037819 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 693,81 - Data para
pagamento: 05/10/2011-Valor total a pagar R$854,75 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 693,81 - Juros:
R$ 70,53Emolwnentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 35,51

Apontamento: 189476/2011 Sacado: EVERALDO RODRIGUES Endereço: RUA CARLOS MEYER 57 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89255-330 Credor: ABS EMPREENDIMENTO MERCANTIL lJDA Portador: - Espécie:
CT - N"Titulo: 619337-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 576,94 - Data para p=amento: 05/10/2011-
Valor total apagarR$658,38 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 576.Q4 - Juros:R$12,30Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 189509/2011 Sacado: VIVAIAR MOVEIS E DEC LIDA EPP Endereço: R ANGEW RUBINI
711 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89250-000Credor: CARROCARIASARGILIDA Portador: - Espécie:DMI - N°
Titulo: 29�41/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 52,92 - Data para pagamento: 05110/2011- Valor
total a pagar R$128,18 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 52,92 - Juros: R$ 0,05 Emolumentos; R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 189292/2011 Sacado: JOVILDES INES RODRIGUES DOS SANIDS Endereço: AVGETUUO
VARGAS 21 SAL 01 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: SOLlAMENTE PRA1l\ COMERCIO DE ARTI
GOSDE JOAIR Portador. - Espécie:DMI - N°TItulo: 119RI - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 450,00 - Data

. para pagamento: 05/10/2011-Valor total a pagarR$556,02 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 450,00 - Ju
ros: R$1,20 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 189530/2011 Sacado: GERALDO HEREDIA DA SILVA Endereço: RUA JOAO JANUARIO
AYROSO 1300 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89253-100 Credor; Cll'� 1C'MERCIO ETRANSPORTES I1'DAME
Portador - Espécie: DMJ - N" TItulo: 03033 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.430,00 - Data para paga
mento: 05/10/2011- Valor total a pagarR$3.511,71 Descrição dos valere Valor do titulo: R$ 3.430,00 - Juros:
R$12,57 Emoltunentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 189510/2011 Sacado: VIVAIAR MOVEIS E DEC LIDA EPP Endereço: R ANGELO RUBINI .

711 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: CARROCARIASARGILIDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 2925111 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 80,00 - Data para pagamento: 05/10/2011- Valor
total a pagar R$155,29 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 80,00 - Juros: R$ 0,08 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 189604/2011 Sacado: KASADESING LIDA Endereço: AV. GETULIO VARGAS 05 - CORUPA
SC - CEP: 89278-000 Credor: STAIN INDUSTRIA DE TINTAS lJDA Portador: ART GlASS MOVEIS lIDA

Espécie: DMI - N" Titulo: 232/A - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 420,00 - Data para pagamento:
05/10/2011- Valor total a pagar R$525,24 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 420,00 - Iuros; R$ 0,42
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 189495/2011 Sacado: GUAPOS CHILU BUFE I1'DA EPP Endereço: JOSE NARLOCH 2550 -

JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89253-790Credor: BANCO PANAMERICANO S/A Portador: - Espécie: NP - N°
Titulo: 41465825 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$16.249,46 - Dataparapagamento: 05/10/2011-Valor
total a pagarR$18.822,53Descrição dos valores: Valor do titulo: R$16.249,46 - Iuros: R$2.502,41 Emolumen
tos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

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

�;.tifi������-����-Edi��-d�-ih����� de Protesto foi publicado no jomal "Correio do Povo", na data. de
30/09/2011.
Iaraguá do Sul (SÇ), 30 de setembro de 2011.

Apontamento: 189459/2011 Sacado: MAIK LUJZRIBEfiO Endereço: RUA CARLOS EGGF.RT 171- Iaraguá
do Sui-SC - CEP: 89256-330 Credor: VICENZI FABRICA DE SEMI-REBOQUES E METALURGlCA Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 157-3/8 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 664,00 - Data para pagamento:
05/10/2011- Valor total a pagar R$736,20 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 664,00 - Juros: R$ 1,54
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Henrique Porto henriqueporto@yahoo.com.br

Juventus
Tá h�via alerta�o que a defesa era o ponto v�lnerável do ]uventus.
JMUlta gente nao entendeu, mas bastou um Jogo onde a sorte não

ajudou e tomamos um sonoro 3 a O. Lembro que contra o Guarani

levamos três bolas na trave, mas saímos vencedores. Contra o

Portoforam doisgols anulados, mas saímos vencedores.A vitória é

mais cruel que a derrota, pois esconde os nossos erros. Agora, para
chegaràfinal precisamos encarar nosso maior pesadelo: a baixa
produtividade do ataque. Serão necessários três gols, para um
ataque que produz apenas O, 7porpartida.

Jaraguá
O Sport Club Iaraguãmostrou uma postura diferente na
partida diante do Internacional de Lages, na tarde de quarta,
com mais pegada e empenho. Assim, conseguiu equilibrar as
ações em boa parte do jogo. Porém, ainda não foi o suficiente
para voltar a vencer. Teve duas chances claras para matar a

partida, comAdilson e Zamorano. Não marcou e a bola puniu.
O Colorado da Serra venceu por 1 a O e ainda desperdiçou uma
penalidade, brilhantemente defendida por Eder. Os melhores
momentos da partida podem ser assistidos no endereço
http://migre.me/502zT

Convocações
A Associação Desportiva
Voleibol comemora a

convocação de três atletas.
Lúcas Santos, o Goiano, foi
convocado para a Seleção
Catarinense Juvenil, que se

prepara para o Campeonato
Brasileiro. Já Guilherme e

Rodrigo (fico devendo os

sobrenomes), da categoria
Olesc, voaram mais alto.
Foram convocados para
defender a Seleção Brasileira
da categoria. Parabéns!

Falsal
-

Única representante de

Jaraguá do Sul na Superliga
de Futsal de Joinville, a
equipe Kaiapós/Cruz de
Malta realiza uma partida
decisiva na noite de hoje.
Encara o sub 17 da Krona,
que usa a competição como
preparação para a Olesc.
Uma equipe jovem, rápida
e perigosa. Um bom teste

para Sales, Shell, Alemão e

Cia. Quem perder dá
adeus ao certame.

IlltellfffibairlDlfQJS
Dentro de calnpo,Nereu Ramos venceu aVila Lenzi e

eliminou o adversário da Copa Interbaírros. Fora dele,
foi desclassificada pela Comissão Disciplinarpela
utilização de um. atleta irregular. O mais engraçado é

que o atleta irregular era omassagista, que precisou
entrar em campo para fechar os onze iniciais e acabou

marcando um gol. Causos da bola!

Arthur Muller
o deputado jaraguaense
Carlos Chiodini convocou
audiência pública para
discutir o futuro do Arthur
Muller. Vai ser no dia 19,
na Câmara deVereadores.
Veremos se o ilustre

deputado Darci de Mattos,
que é de Ioinville, terá

coragem de aparecer para
defender seu ponto de
vista favorável à demolição.
Poderia aproveitar a visita
para conhecer o local.

Primeirona
A quarta rodada do returno
da Primeira Divisão acontece

no fim de semana. A Néki
recebe o Flamengo no
Cláudio Tomaselli, o João
Pessoa joga nO João Lúcio da
Costa contra o JJ Bordados
e o Cruz deMalta recebe o

Botafogo no Eurico Duwe. Na
noite de ontem aconteceu o

julgamento doVitória, cujo
resultado pode deixar em
aberto a briga pela última
vaga no G4.

COPA DO MUNDO

Ministrominimiza
I desentendimentos
�
Apesar d9S poucos encontros,

presidente Dilma Rousseff não teria
nada contra o Ricardo Teixeira

AGÊNCIA FQLHAPRESS
..............................................................................

Oministro Orlando Silva (Es
porte) evitou criar polêmica

e afirmou que a relação da presi
dente Dilma Rousseff com o pre
sidente da CBF e do COL (Comitê
Organizador Local), R-icardo Tei

xeira' é institucional. O ministro

também minimizou os desen
contros entre Dilma e Teixeira

em eventos oficiais da Fifa para a

Copa do Mundo-2014.
"Dilma tem uma relação ins

�.I titucional com o presidente do

� COL. Ela tem uma agenda de tra
� balho muito intensa, o que não

�
�

permite participar de todos os

eventos. (Dilma) convive harmo
niosamente com a Fifa", diz omi
nistro do Esporte, Orlando Silva.

"Nossa presidente compare
ceu ao evento da Fifa. A relação
do governo brasileiro é positiva,
institucional com a Fifa", acres
centou o ministro, referindo-se
ao sorteio da Copa. No entanto,
Dilma não se encontrou com

Ricardo Teixeira em Belo Hori

zonte' durante o evento "1.000
dias para a Copa do Mundo". A

presidente visitou as obras do
Mineirão pela manhã, enquanto
o presidente da CBF chegou ao

local à noite, para a inauguração

do cronômetro regressivo para o

início do Mundial.
Oministro também confirmou

que a presidente Dilma Roussef
vai se encontrar com representan
tes da Fifa para resolver as diver

gências em torno da Lei Geral da

Copa. 'I'A presidente Dilma orien

tou que a gente marque uma reu
nião com a Fifa. Devemos definir
ainda nesta semana a delegação, a
data e o local desse encontro. Uma
conversa franca, direta que deve
acontecer nos próximos dias e vai
ser positiva", diz.

Orlando Silva também mini

mizou as greves que acontece

ram nos estádios que serão sedes
da Copa do Mundo-2014. I'A gre
ve faz parte de um jogo democrá
tico. Os operários estão interes

sados na Copa assim como toda
a população brasileira".

FRANCISCO MEDEIROS/ME
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Da esquerda p.-a a direita: secretário da nfa, Orlando Silva e Teixeira
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Jaraguá representa Estado noNacional deNatação
Três atletas de Iaraguá do Sul

estão representando Santa Ca

tarina no 24° Campeonato Bra

sileiro Interfederativo Infanto

Juvenil de Natação, que acontece
até este domingo. Desde ontem,
os nadadores da AjinclArroz Ur
bano/FME estão em Macaca, no
interior de São Paulo, integrando
a seleção Estadual, composta por

32 atletas.
Jonathan Witkosky, 13 anos,

e Bianca Ewald, l4 anos, com

petem na categoria infantil, en

quanto Nicóli Boico, 16 anos,

disputa na categoria juvenil. Esta
é a segunda vez no ano que Bian
ca integra uma seleção Estadual.

No mês passado, ela conquistou
duas medalhas - uma de prata e

uma de bronze - nos Jogos Esco
lares Brasileiros' (JEBS), realiza
dos em João Pessoa, na Paraíba.

O Nacional também promove
a competição do "Troféu Chico
Piscina Internacional", com se

leções da Argentina, Chile, Para
guai, Peru e Uruguai. As provas
são disputadas pelos atletas ln
ternacionais e 21 brasileiros.
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Quantidade de veéulos envolvidos em acidentes

1.296 1380

515 540

6 2

606 568

3332 3375

6.218 6.429

1.201 1.097

404 351

223 446

Acidentes sem vitimas

Acidentes com essoas lesionadas

Óbitos*
Quantidade de pessoas lesionadas

Quantidade de vetulos apreendidos
Quantidade de habilita ões recolhidas

Barreiras de trânsito (Blitz) realizadas

*Óbitos ocorridos no local do acidente, não
Incluk:los aqueles ocorridos nas rodovias
estaduais e federal, deslocamento para hospital e
óbito em hospital ou residência.
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Passat Variant
ANO 2009

R$72.900,
OPCIONAIS: COMPLETO

R$25.900,
OPCIONAIS: COMPLETO

Jetta 2.5
ANO 2009

R$58.900,
OPCIONAIS: COMPLETO

<,

OPCIONAIS: AL LOTI I

I

q
, J

Fox LO Plus
ANO 2006

R$24.900,
OPCIONAIS: OH, TE, Al

Palio Fire
ANO 2006

Parati Su
ANO 200a

R$31.900,
OPC'ONAIS: COMPLETO

Promoções válidas até 30/09/2011. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio. Financiamento sujeito
a aprovação de Cadastro.

. 'Caraguá Auto' Elite
A escolho perfeita
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www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 onos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 4732746000
• I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




