
Corupá
As propostas dos
candidatos rivais
Os concorrentes Luiz Carlos Tamanini
(PMDB) e João Carlos Gottardi (PT) .

revelam as prioridades defendidas para
adotar na Prefeitura. Páginas 4 e 5

Semifinal do turno

Torcidapode fazera
diferençapara o Juve
Partida contra o Guarani acontece

hoje, às 20h, no Estádio João Marcatto.
Equipe do técnico Pingo entra em
campo sem quatro titulares. Página 16

MARCELE GOUCHE

Inadimplente

ara á do Sul deve
R 259mil à vali
Secretário de Administração do município, Ivo Konell, contesta a existência da dívida e alega que
a cidade não faz mais parte da entidade. O presidente da Associação, Felipe Voigt, rebate e diz que

para formalizar o desligamento, a Prefeitura deve ter a aprovação da Câmara de Vereadores.
Plenário, página 6

Badesc
Empresários terão

informações sobre linhas
de financiaolento.
Lourival Karsten
Mercado,p� 2
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Tecnovali
.

OsecretáriO municipal Afonso Pia-
zera Neto esteve na plenáriaAcijs/

Apevi para apresentar os planos da en
tidade que pretende se tornar um dos
doze pólos de tecnologia do Estado. A
Tecnovali já conta com um imóvel de
10 mil metros quadrados - que era da

Apevi - na qual se pretende erguer em
área de quatro mil metros quadrados

.

'Incubadora
lotada

Segnlentos
Carlos Olsen apontou
alguns segmentos que estão
demandando a incorporação
de novas tecnologias como o

setor de óleo & gás naval e de
defesa para os quais o governo
estadual está buscando
umamaior participação das

empresas catarinenses. São

segmentos que prometem
grande crescimento no futuro
imediato e poderão dinamizar
a economia catarinense.

Clusters
Em Santa Catarina 'temos
diversos clustersmuito bem

organizados em setores como

metal-mecânica, plásticos,
energia, ftêxteis, informática,
avicultura e outros. Clusters é
a concentração de empresas
que se comunicam por
causa de características
semelhantes. Eles costumam
se desenvolver em todos os
sentidos, mas, é fundamental
que sejam concentrados em
uma região relativamente

.

pequena para que os diversos
atores possam interagir entre
si. Daí surge a inovação.

J

Opolo
O plano de ativação dos pólos
tecnológicos prevê em uma

primeira fase a construção
de uma estrutura física que
não será gerada pelo governo
estadual bem como a oferta
de cursos para gestores de
pólos de inovação - 30 a 35

.

pessoas - que deverão estudar
na UFSC e Universidade de
Barcelona. Também está

prevista a construção do
planejamento estratégico
de cada um dos pólos.

QIDNA
SORTEIO N° 2980
05 - 42 - 59 - 78 - 79

,

o núcleo inicial o polo tecnológico, or
çado em R$ 3 milhões. O projeto - que
está passando por adequações - tam

bém foi doado pela Apevi. Para a ex

pansão dos trabalhos, está à disposi
ção' na ruaAfonso Nicoluzzi, uma área
de 200milmetros quadrados no entor
no deste núcleo inicial, que era desti
nado para a implantação de empresas

0105
tecnoló ·

COS
Carlos Olsen (foto) representando
o Inova SC, apresentou diversas
informações sobre as ações do
governo do Estado e sobre a verba,
conseguida através de emenda da
bancada catarinense, de R$ 35 milhões.
O dinheiro será destinado para a

.

implantação de estrutura física -

construção - nos doze palas definidos
nas diversas regiões do Estado.

Empresas
Como bem observado pela
presidente daAcijs, Mônika
Hufenuessler Conrads, as empresas
não são um bom ambiente para a

pesquisa básica, pois estão focadas
.

em pesquisa aplicada. Portanto,
qualquer projeto de inovação
necessariamente passa por
agentes que realizarão a pesquisa
básica - ou a transferência da
mesma de fontes do exterior - que
poderá resultar em produtos e

processos. O representante do
Inova SC, Carlos Olsen, observou
que existem empresas de base

tecnológica no exterior que estão
buscando parceiros no Brasil para
estabelecer unidades por aqui. É uma
oportunidade para empresas que
conhecem o mercado encontrar um

parceiro que possa lhes trazer um

aposte de tecnologia.
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Projetos
estruturantes
São grandes ferramentas para criar experts
em uma área específica que seja transversal a
campos de pesquisa. Neste sentido, o Senai está
desenvolvendo um trabalho de profundidade
com a construção deste tipo de projetos.

Fampesc
Por lei, 1% dos recursos oriundos do ICMS
deveria ser destinado para a Fundação
de Amparo à Pesquisa de Santa Catarina.

Porém, apenas 30% desta verba são

disponibilizados. Seria uma ótima fonte de
financiamento para os pólos tecnológicos.

Inauguração
Jaraguá do Sul vai contar, a partir de amanhã,
com uma nova opção para as compras de

gêneros alimentícios. Localizada na rua
Guilherme Dancker, 34, no Centro da cidade,
a Mercearia Dona Rita abre as portas com a

proposta de ser um diferencial nesse mercado.

Comunicamos o extravio das NF de

Serviços, nO 251 a 350 da empresa
HERMANY REPRES. COM. LTDA,
CNPJ 72.484.330/0001-00, conforme
Boletim de Ocorrencia nO. 201759.

Comunicamos o extravio
das NF de serviços. nO 21291 a 21300
da empresa IMAGEM LTDA, CNPJ

01.784.064/0001-93, conforme Boletim
de Ocorrencia n", 173712.

Comunicamos ..com. pesar o falecimento da

Sra. Nair Sanson da Silva,
1\ ocorrido no dia 24/08/2012.

Agradecemos a presença de todos e aos que
enviaram flores, coroas e cartões. Nosso

agradecimento à equipe médica do Hospital
São José, em especial ao Dr. Claudio Luiz dos
Santos, e aos Padre Diomar e Leo.
Convidamos para a M'issa de rdia que será
realizada na próxima sexta-feira, dia 31, às

19h, na Paróquia São Sebastião.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



wwwocorrelodopovo.corn.br QUARTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2012 131 OPINIÃO

JL

Amvalí sem apoio dosmunicípios
Em 1979, uma reunião entre os prefeitos de Barra

Velha, Corupá, Guaramírim, Jaraguá do Sul, Mas
saranduba e Schroeder resultou na criação da Asso

ciação dos Municípios do Vale do Itapocu (Amvali), I·

Ela surgiu com a missão de fomentar o desenvolvi
menta sustentável da microrregião. E realiza essa

ação com qualidade. No Estado, a Amvali é uma refe
rência positiva pela organização e comprometimen
tos com que encara os desafios para ajudar a promo
ver a qualidade de vida dos moradores do Y,ale.

A entidade se fottaleceU e se qualificou para dar
todo o suporte técnico no auxílio dos municípios na
melhoria da gestão e também em ações para ajudar

I

comprometidas pelo simples fato dos municípios não

ajudarem a sustentar a entidade com repassesmensais,
calculado em 1/5% do valot do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM). Segundo o presidente da en

tidade, o prefeito de Schroeder Felipe Voigt, Barra Ve
lha, Guaramirim, Corupá, São João do Itaperiu e Iara
guá estão com os pagamentos atrasados. O pior é que
a atual administração jaraguaense adotou uma pos
tura radical em querer se desligar da Amvali por uma
questão de vaidade política. Com isso," a Prefeitura de
Jaraguá adota uma atitude que fere um dos princípios'·
mais destacados do município: a valorização do asso

ciativismo. AAmvali não pode enfraquecer.

o pior é que a atual administração
jaraguaense adotou uma postura radical

em querer se desligar da Amvali por
uma questão de vaidade política.

no crescimento econômico e na força política regional
para a busca de recursos do governo do Estado. e da

.

União. Nesse. ano, a entidade fomentou a contratação
de um projeto paramelhorias no trecho urbano da BR-e

280, em Guaramirim. Porém, essas ações podem ficar

Charge

�eMIQUt,R\i)AJ
VÀV\OS
Er-t\6oRA /

)

AMVAL\

Do leitor

Greve é sempre
para prejudicar

No Brasil alguns proble
mas são eternizados

propositadamente, envol
vem todos os segmentos
sociais, bem como todas as

áreas da administração pú
blica. Com a paralisação de
servidores de vários setores

da Administração Federal

obriga voltar à discussão so

bre a conceituação de greve.
Sem dúvida uma matéria
muito controversa tanto

para quem defende o direi
to irrestrito à greve quanto
para as autoridades gover
namentais diante de limites

orçamentários e em razão de

prioridades administrativas.
Em média o servidor federal
recebe salário inicial acima
de R$ 4 mil reais. Qualquer
reajuste para um milhão de

servidores gera uma despesa
bilionária aos cofres públi
cos, o que facilita a defesa
de que seria mais relevan
te investir esses bilhões na

saúde pública, por exemplo.
Nunca se comprovou a liga
ção entre a precariedade.da
saúde pública e os valores
recebidos pelos servidores,
Além disso, poderiam ser

cortados gastos desnecessá
rios ou mal aplicados em ou

tras áreas. Um erro bastante

grave é a quantidade de car

gos comissionados e funções
de confiança, nunca enfren
tado por ninguém e nem se

quer criticado pelamídia.

Pedro Cardoso da Costa,
Bacharel emDireito

Compartilhe a sua opinião. Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@pcorreiodopovo.com.br

Reajam,mulheres!
v:0lto ao assunto porque continuo a arder de in

dignação por dentro. E não tenho dúvidas, se
eu estivesse no discurso desse candidato, não sei
onde ele estaria a esta hora, não sei. Imagino que
seria um lugarmuito sossegado, sossegado demais
para um gosto comum...

Todd Akin, um ordinário, candidato ao senado
americano pelo partido republicano, andou propon
do, você sabe, que todo e qualquer procedimento de
aborto seja proibido. Ele não aceita o aborto. Seus
camaradas republicanos dizem que não abrem ex

ceção ao aborto. Afirmam que o aborto não deve ser
tolerado ainda que amulher tenha sido estuprada ou
vítima de incesto (sexo forçado pelo pai) ou mesmo
se amulher correr risco de vida no parto. Enfim, sob
nenhum aspecto o aborto deve ser tolerado. A pro
posta é aplaudida por uma multidão de religiosos
boçais. Claro, não são as mães deles as vítimas.

O boçal chegou ao ponto de dizer que "Os ca

sos de gravidez depois de um estupro são muito
raros ( ... ) Se for um verdadeiro estupro, o corpo' da
mulher tenta por todos os meios bloquear isso ... ':
Pode tamanha estupidez?

O sujeito chegou, como se vê, ao ponto de in
sinuar que a fisiologia da mulher age com uma

especial psicologia de automática rejeição à gra
videz resultante de estupro. É um asno refinado.
Eu aposto que o que ele deseja é fazer média com
os religiosos estúpidos que veem amulher como a

malícia, a fonte do pecado, a raiz de todos os ma

les ... E não me perguntes em que livro eu li essa
asneira, não me perguntes ...

Esse candidato ao senado americano, que está
sendo levado à "fogueira" pelos bons cidadãos, é um
típicomacho impotente daqueles bem retratados na
novela Gabriela. A Gabriela é atualíssima, ela retrata
amaioria dos homens de ontem, hoje e de sempre...

Mas eu duvido que os bons americanos, maio
ria, vá tolerar a candidatura desse molusco vestido
de homem, duvido.

Desaforo
Se os idosos têm saúde para sair de casa, andar na

rua e ir ao banco, por exemplo, por que filas e atendi
mentos especiais para eles? Dia destes, vi um sujeito
de uns 50 anos, empresário, perder os canecos numa
fila de banco: Esperou, esperou, e quando chegava a

vez de ser atendido, puff, chegou uma velha e, faceira,
foi atendida na frente dele. Quem criou essa lei do de
saforo a quem chega primeiro?Vale paramulher grá
vida ou com criança pequena. Quem inventou esse

despudor? O povo tem que contestar chutando o bal
de, não levando o desaforo para casa. É desaforo, sim.

,

Etica
Outro desaforo. O jornal estampava a foto de

um carro novo à venda. Preço em letras graúdas: R$
104.400,00. E em letrinhas pequenas, lá em baixo: +
4.000,00 de frete. Bolas, por que não colocam o preço
do carro: R$ I08AOO,00? Claro, é para pegar desavi
sados. É um velho truque dos publicitários e com a

anuência de empresários desonestos. Clareza, deve
ser o nome do jogo, clareza tem por sinônimo ética.

.Ó: i
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Falta dizer
Ninguém mais duvida que o trânsito seja hoje a

Iegítima condenação ao inferno de parte das pes
soas que moram nos chamados grandes centros.

Não há saída, não há. Mas volta e meia vem um

"iluminado" para sugerir uma saída. A mais bes
tial de todas é propor que as pessoas andem mais
de bicicleta. Era só o que me faltava, eu sair por aí
pedalando, só o que me faltava! Mas continuam a

vender carro a perder de vista ...
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•Comercial: 9149-9771 • Plantão Entregas: 2106-1919 • 9902 1380 • 9161 4112' Horário de atendimento: 8h às 17h30
• Endereço; Av. PrefeitoWaldemarGrubba, 1400 - Baependi - CEP 8925&500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda
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didatosprojetamCorupá
Os concorrentes à Prefeitura, Luiz Carlos Tamanini (PMDB) e João Carlos Gottardi

(PT) apresentam algumas das prioridades para adotar no próximo mandato

CORUPÁ
Verônica Lemus

As propostas de Luiz Carlos Tamanini para:

crianças. Também estamos fa
zendo um estudo aprofundado
para abrirmos um CEI junto da
escola Francisco Mees, na Vila
Isabel. E para o próximo man

dato também a ampliação do
CEI Frans Dohr, no bairro Ano
Bom e também a ampliação do
CEI Gertrudes Steffens no bair-

� Saúde
IIÊ uma das áreas mais im

portantes, e uma das mais di
fíceis. Cada pessoa adoece de
maneira diferente, cada caso é
um caso. Por isso dependemos
muito dos profissionais espe
cialistas. Nosso município tem

100% de cobertura de ESF (Es
tratégia Saúde da Família), o

Pronto Atendimento (PA), que
foi uma das principais obras
feitas na nossa administração.

Mas o principal objetivo
nesse segundo mandato é o

atendimento ao cidadão, bus
cando mais médicos especia
listas em todas as áreas que são

.
de competência do município,
no caso a gestão básica. Nossa

proposta também é a constru

ção de um posto de saúde no

bairro Seminário. Já existe um,
mas é um prédio alugado. Va
mos construir um novo prédio
na rua Iode Maio. Temos os

recursos garantidos para um

convênio entre o governo do
Estado e o município. As obras
devem iniciar -no primeiro se

mestre de 2013."

to. Já foi localizado o terreno e

estão sendo feitas as negocia
ções para o município adquirir
esse imóvel para o esgoto. Ten
do isso, o município paralela
mente já está buscando o li
cenciamento ambiental, que é
bastante demorado; criterioso.
Assim que o projeto executivo
estiver pronto, vamos fazer os
encaminhamentos finais jun
to à Funasa e também junto à
Caixa Econômica Federal e o

Ministério das Cidades, para

� Infraestrutura nós buscarmos os recursos a

110 programa de pavimen- _

fundo perdido � também re

tação em parceria com a co-
cursos de finanCIam�nto.

munidade será ampliado. Nós Sobre o abastecimento de

temos meta para o próximo água, projetamos comprar

mandato de fazer mais 15 km uma área no bairro Ano Bom

para ampliar a estação de tra-

tamento. Atualmente são tra

tados 35 litros por segundo. A
nova estação vai tratar mais 50
litros por segundo."

ro João Tozini.
Também temos projeto de

refrigerar todas as salas de aula
da rede municipal."

de vias pavimentadas. Vamos
continuar também nosso pro
grama de substituição de pon
tes de madeira por pontes de
concreto. Pretendemos fazer

FOTOS EDUARDO MONTECINO

está o cidadão, e se olharmos
de tudo que é arrecadado no

Brasil, 65% fica em Brasília,
22% ficam nos Estados, e mal
e mall3% vão para os municí

pios. Então, os recursos do bolo
tributário que vêm para o mu

nicípio são para mantê-lo, se

você quiser fazer alguma coisa
além você precisa ser empreen
dedor. Além disso, tem que ter

deputado do teu lado, governa
dor do teu lado, ter senadores e

deputados federais para ajudar
a conseguir verbas."

as pontes que vão ligar o bairro
Bomplant aos bairros Seminá
rio e Ano Bom. E vamos conti
nuar dando a manutenção ne

cessária para nossas estradas

p�ra o escoamento agrícola,
que é o patrolamento, a maca-

-

damização, o retificamento de

algumas estradas, atendendo
a todas as localidades do inte
rior do nosso município.

Outro desafio que nós te

mos é o plano municipal de

habitação 'de interesse social,
dentro do programa Minha
Casa, Minha Vida. Queremos
construir mais 24 casas e pos
suímos espaço para fazer 160

apartamentos."

� Desenvolvimento
" .

econollDco
o prefeito tem de

priorizar metas no
governo, se não

você passa quatro
anos cuidando
do que tem. A

prioridade é ter
uma equipe
motivada.

"Vamos continuar apoian
do as empresas instaladas na

cidade e apoiar novos em

preendedores que queiram se

instalar no município. Para o

próximo mandato, a proposta
é ampliar o desenvolvimento
do turismo.' Nosso município
tem todas as características

para essa área: belezas natu

rais' o Seminário, a Rota das
Cachoeiras. São bens que de
vem ser explorados mais pro
fundamente na área econômi
ca. Isso nós vamos conseguir
através de lei de incentivos
- como isenção de impostos
municipais -, ou seja, não é
o município que vai investir,
ele vai dar condições para os

investidores, para os que pos
suem o conhecimento, tanto

na área hoteleira, como na

de serviços, de qualificar esse
potencial. Quero criar uma

� Educação
"Vamos valorizar os profis

sionais da educação, pagando
o salário de acordo com o piso
nacional, que estamos cum

prindo e deveremos continuar

cumprindo se tiver os recursos

disponíveis para isso. Quere
mos melhorar ainda mais o

nosso Ideb (Índice de Desen
volvimento da Educação Bá

sica), que já avançou muito, e

dar uma atenção especial para
a educação infantil. Estamos
construindo um novo centro

de educação infantil (CEI). Ele
deverá entrar em funciona
mento no primeiro semestre

do próximo ano, atendendo
mais 120 crianças. E também a

ampliação do CEI Dona Nina,
que está praticamente conclu
ído e deverá atender mais 60

lei específica só para área do
turismo. Pretendemos gerar
muito emprego."

. � Gestão pública
110 prefeito tem de priorizar

, metas no governo, se não você

passa quatro anos cuidando do

que tem. E, para isso, o muni
cípio não precisa de um pre
feito, os próprios funcionários,
secretários, eles cuidam muito
bem. A prioridade é ter equipe,
ter funcionários com vontade,
motivados, os ocupantes dos

cargos. de confiança também
devem ser pessoas motivadas
com o projeto".

v Sobre o cargo
"

de prefeito
"Exige muita responsabili

dade e conhecimento, inclu
sive em função da atualidade.
Você precisa ser empreendedor,
além de ser político. O prefeito
tem de aproveitar todos os dias
para buscar empreendimentos
e recursos. O município é onde

� Saneamento

básico
IIUma das ações é comprar

uma área para implantar a rede
de tratamento de esgoto sani
tário. O que está sendo feito

hoje é o projeto executivo des
sa obra, tanto da rede coletora
como da estação de tratamen-
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As propos�as de Joã,o Carlos Gottardi par.a:

,
.

v �ducação
"Temos que trazer cursos .� Saneamento

técnicos .profissionalizantes,
·

em parcerias' com as escolas
técnicas federais. Eu já fiz o "Pretendemos buscar R$
contato com a escola técnica· 20 milhões no governo federal

federal' de Florianópolis e· nós ,para fazer o saneam�nto básí
vamos trazer uma extensão do co. Corupá não tem um metro

curso técnico de Turismo e Ho-' de esgoto tratado, Um municí-
.

telaria. Esse vai ser o primeiro
que a gente vai implantar no
município, depois disso.a gente
vaibuscar outras parcerias. Nós
temos· a escola técnica federal
de Araquari, que lá também a

gerite pode, fazer parceria com

eles na área dos cursos técnicos
.

de Agricultura.
Também vamos implantar

gradativamente, . em parceria
com o governo federal, aulasno
período integral. Para os alunos vai ser feito através da Aguas de

· que estudam em cidades próxi- ". Corupá. E' quem vai gerehciar o
.

mas vamos ajudar no transpor- serviço será o município e não
te. Vamos fazer uma parceria uma empresa terceirizada. O

com o governo federal para aju- lucro será investido aqui."
dar esses estudantes que estão
fazendo o curso superior. Com � Desenvolvbnento
a ajuda para o transporte des
ses alunos, que hoje não tem

· auxílio nenhum, eles poderão

� Saúde
"Vamos dar um atendimen

to humanizado à população de

Corupá. Hoje faltam médicos .

especialistas. Vamos contratar

esses médicos. Precisamos ter

um profissional para a terceira
I 'idade. Os idosos precisam de
um atendimento especializado:

Todo dia da semana vai ter
um médico trabalhando no PA

. '

(Pronto Atendimento).. Essa es-

trutura terá uma ambulância
I ·24 horas, hoje não tem Em to

dos os postos de saúde Vamos

ter os clínicos gerais. O setor de
RaioX também vai funcionar 24
horas, inclusive no final de se-

.-

mana, que hoje não funciona.
Nós temos quatro estruturas
da ESFs (Estratégia da' Saúde
da Família), queremos ampliar
com mais três, nos bairros Ano
Bom, Bomplant e João Tozini."

ter melhores condições para se

qualificar. Faltam creches no

município, Corupá tem mais de
500 mães esperando uma vaga
no município. Além disso não
há cursos técnicos. Não' serei hi
pócrita e dizer que vamos trazer
faculdades, mas cursos técnicos
tem como trazer."

empresas instaladas no muni �

cípio e estimular a vinda de no
vas. Temos de estimular o turis-·
mo. Praticamente não há nada
voltado a esse setor. Não existe
nenhum -programa municipal

. de apoio ao empreendedor da
área. Vamos incentivar á indus

.

trialização da banana. Isso'vai

gerar emprego 'e agregar valo-

� Infraestrutura
res,: além de impostos. Nós' te

.

mos um. pot�ncial enorme em
"Vamos embelezar nossa ci-

nossas mãos e até hoje nenhumdade. Nossa cidade não tem um dos governantes pensou nisso. É
programa específico para isso e

uma vergonha que a capital ca
não tem parcerias. Vamos fazer tarinense da banana não indus
parcerias com os moradores trialize nem 1% do produto. Nósdo município' para implantar temos� potencial enorme em
um programa de padronização nossas mãos e até hoje nenhumdas calçadas. Nós podemos fa-. . dos prefeitos pensou nisso

. zer esse abatimento no próprio Não adianta ficar sonhando .

IPTU. Hoje um cadeirante não alto para trazer grandes empre
tem como se locomover na nos-

sas· para Corupá. O importante
sa cidade, As calçadas estão de- é fazer o básico que está aqui,tonadas. O embelezamento da dessa forma Corupá vai evoluir.
nossa cidade começa por aí." - Hoje, infelizmente, caímos de

terceira para quinta economia
da região..Schroeder. e Massa
randuba ultrapassaram Corupá.

A área da agricultura está
indo muito bem, mas graças
aos investimentos do governo.

federal, graças ao Pronaf '(Pro
grama Nacional de Fortaleci
mento da Agricultura Familiar)
e ao programa Mais Alímento.
Hoje, todo mundo tem um tra

tor novo, maquinários novos,
mas a Secretaria da Agricultura

básico

• 1

pio como o nosso, com um po-
. tencial turístico enorme, corria

.

vai poder explorar o turismo

.dessa forma?
Essa administração perdeu

R$ 18 milhões do governo fede
ral para o saneamento b-ásico.
Mas 'nós vamos buscar recur-

i

"sos, As nossas águas têm que
sair limpas daqui.

O saneamento básico é prio
ridade, questão de saúde. E ele

. O prefeito deve
estar cercado

por uma boa
equipe

de secretários,
pessoas que
entendam da
'sua pasta,

�lguéni que já
atua na área.

não ajuda em nada os agricul-.
tores. Paltam técnicos."

acompanhada pelo Ministério

Público, para dar resposta ao .

cidadão: Corupá precisa passar
por �ssa transformação, de ser

administrada por uma gestão
-que revele suas ações."

. " ..

eeonomsec
"Nos vamos incentivar as

� Sobre ó cargo'
.

de prefeit.o
"O administrador públi

co tem de ser' transparente. A
população de Corupá merece � Gest�·púbHca
saber onde são investidos os "O prefeito deve estar cer-.

,

recursos do município. Infeliz- cada por uma boa equipe de

mente, nos dias de hoje, apo- secretários, pessoas. que enten

pulação 'de Corupá "não sabe dam da sua pasta, alguém que
nem quanto estão custando as já atua na área. O nosso secretá

pontes que estão acontecendo rio da educação vai ser alguém
aí. Por isso vamos ter o portal . que entenda de educação. O
da transparência dentro da Pre- de saúde será um médico, um

.

feitura.A população vai partíci- enfermeiro ou enfermeira far

par da nossa administração em' mados. Em cada secretaria te-

.

todos os, segmentos. Vamos for- remos pessoas .que entendam
mar conselhos .de gestão' com da área. Não se pode. brincar na .

a participação de empresários, administração:Não vou ganhar
jovens, agricultores e associa- a eleição e colocar um monte

ções de moradores. Quero criar de coleguinhas. Na 'noss,a ad
a ouvidoria, em 'que a popula- ministração teremos. as pessoas
ção possa reclamar � opinar, certas em 'cada secretaria."
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AAmvali
AAssociação dos.
Municípios do Vale do
Itapocu (Amvali) foi .

.
'

fundada em 29 de junho
,

de 1979, tendo tido como

.princípal incentivador
Iaraguá do Sul, 'que
inclusive, ocupou a

prirnéíra presidência
da associação. Os sete
municípios associados,
de acordo com o Art.

'

41 do Estatuto Social
consolidado, repassam "

mensalmente aos cofres da

. ._

,()utr:ps'
.

':
'

,

I·�
l' ,i

, � :1�;It. '

mUDIClplOS
v

Além de Iaraguá do Sul,
.• ,os putros.inunicípiQ$,

.

,ê

inadimplentes têm.àté
amanhã para apresentar as

,. propostas de quitação ou
parce1alll'funtb das atvidas:
O presidente da entidade,
FelipeVoigt, garante que

? Jl\1!�� n��!/acett.af o� tlé�i!q�'. não poderá utilizarmais a
"

estrutura da entidade.

Mais"uma ....

denúncia...
Os parlamentares
do Partido dos
Trabalhadores, Francisco
Alves e Iustino Pereira

.

da Luz, encaminharam
uma representação

'

ao Ministério Público .

�

e ao Tribunal de
_ Contas do Estado

.

'_

,

Nilson Antonio - Interino
2106.1923 I nilson@ocorreiodopovo.com.br

,

A situação difícil da Amvali
1\ dívida de Jaraguá do Sul com a As

r\.sociação dos Municípios do Vale do

\ Itapocu (Amvali) representamais de 49%
dos valores inadimplentes dos membros
da entidade. O valor que a prefeitura dei
xou de rEpassar desde o mês de março
totaliza R$ 259.736,20. Os municípios de

t

Barra Velha, Corupá, Guaramírim e São
João do Itaperiú também têm dívidas
com a entidade. Massaranduba e Schro
eder estão em dia com a associação.

Por causa da situação de Iaragúá do
Sul, o vereador Jean Leut reçht (PCdoB)

·
utilizou a tribuna na Sessão da Câmara
na noite de ontem para cobrar da pre
feitura o pagamento dos débitos com a

associação. Para o 'vereador, a entidade
. exerce um papel importante na região e

vem promovendo debates importantes o afastamento da Amvali por causa de
. como a questão damobilidade urbana e desentendimentos sobre a divisa dos
das mícrobacías.t'Não podemos pensar . municípios de Iaraguã do Sul e Mas
somente em nós, temos de pensar regio- . saranduba, no morro do Boa Vista. Na
nalmente", disse. época" o prefeito de Massaranduba,

Outro trabalho que vem sendo incor- 'Mario Fernando Reínke.: foi acusado
. parado pela entidade e que pode ficar de usurpar os direitos do município de
comprometido é a duplicação da BR- Iaraguã do Sul ao permitir a instalação·
28à. A .Amvalí bancou a realização do das antenas das rádios 105 FM. e Super
projeto básico e executivo das obras de

.
Nova. As vistorias comprovaram que a

melhorias no trecho que passa em Gua-
_

área pertencia a Massaranduba.:
ramirim e parte de Jaraguá do Sul. ''A Segundo Voigt, esse pedido de des
região não pode ser-prejudicada por pi- filiação da entidade 'feito pelo Execu
cuinhas pessoais", afirmou o parlamen- tivo jaraguaense não tem validade ne

taro Ele referia-se ao pedido de desliga- . nhuma. "É preciso um Projeto de Lei
menta que o município fez'à entidade. aprovado pela' Câmara de Vereadores

. em março. .

autorizando o pedido de desfiliação da
A prefeita Cecília Konell comunicou entidade", ressaltou .

As dívidàs dos munlcíples
. Municípios dos municípios Dívida
Barra Velha

.

R$' 89.871,41
.......................................................................................................................................

Corupá R$ 15.000,00
.......................................................................................................................................

Guaramirim R$ 29.758,36
.......................................................................................................................................

Jaraguá do Sul R$ 259.736,20
. .

Massaranduba
.

R$ 0,0
......................................................................................................................................

..�??..�.??.?... 9..? I.�.?.P.�:.�.� �.� �.�.�.:.?�.�.�.??.. ; .

·Sé:hroeder R$ 0,0.
Total Geral R$ 527.601,87

Débitos de Jaraguá do .Sul
.. .

MarCjo/2012 � R$ 45.006,75
. Abril/2012 .. R$ 56.723,28

. r

Maio/2012 - R$ 63.440,96-
Junho/2012 R$ 54.137,29.

'.
.

. ,.

Julho/2012 .. R$ 40.427,92
Total , ·, 259.736,20 '

Járaguá do Sul
faz parte e "eve
O presidente daAmvalí, Felipe

.

Voigt, discorda da afirmação do
,

secretário, liA prefeiturapediu
o afastamento, mas 'não foi
apresentado nenhum.documento da
Câmara deVereadores autorizando
o desligamento. Desta forma o
município.está inadimplente',

, .

comentou. Outro argumento
. apontado pelo presidente é que
omunicípio de Iaraguá do Sul
utiliza as estruturas da entidade em
encontros e reuniões diversas.

". Prefeitura,
·
nega dívida
o secretário de

.Administração da
Prefeitura, Ivo Konell,
disse que Jaraguá do Sul
não está inadimplente
com aAmvali porque
não fazmaisparte da

associação, Conforme
ele, omunicípio deixou
de efetuar o pagamento
desde omomento

· que comunicou o

desligamento da entidade.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



oCORREIO00 POVO QUARTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2012

cart

13 anos fazendo
arte.em Corupá

Associação Corupaense dos Artesãos comemora aniversário e união através de reuniões e exposições

Conheça UID pouco do trabalho de alguns arte ãos

_... este mês de agosto, a Associação Co

rupaense dos Artesãos (Acart) com

pleta 13 anos de atividades. Para co

memorar o aniversário, a entidade
confeccionou um novo uniforme

(agasalho preto, com detalhes em

verde), inaugurado na exposição do dia 12 de agosto,
no Seminário em Corupá.

A entidade foi fundada dia 11 de agosto de 1999 por
um grupo de dez artesãos: Sheila StazackMinel, Igor Za
lewski, Iran Domingos, OdinirWicziok, Claudio Correa,
Evelia SeU, Soraia Zancanella, Maria do Carmo Scharf,

MAIS DO QUE
UM INGREDIENTE,

É UM TOQUE
DE MESTRE.

www.amose1ecta.com

além de Douglas Feye Gisela G. Peter, já falecidos.
A associação é uma entidade de utilidade muni

cipal e estadual, sem fins lucrativos, que tem como

objetivos despertar o interesse da comunidade para o

mundo da arte e artesanato, visando maior participa
ção da população nas feiras de arte e artesanato e em

outras promoções culturais da comunidade e promo
ver o vínculo de solidariedade entre os artesãos na sua
área de atuação, solidificando o espírito associativo.

Atualmente conta com 20 associados e a direto
ria está a cargo de Jeanete Basagni, tendo como vice

presidente Sheila Stazack Minel, lo tesoureiro, Ralf

Mellintz, e 1 a secretária: Josiane Kospch.
Os associados fazem reuniões mensais na primeira

quarta-feira do mês, no Salão Paroquial. Os interessa
dos em ingressar na associação devem comparecer à
reunião para se informar a respeito.

Atualmente, os artesãos participam de exposi
ções mensais no Posto Isac da BR-280, no Hotel Tu
reck Garten, em Corupá, e em grandes eventos do
Seminário de Corupá. Em outubro o grupo vai expor
"na Festa de Nossa Senhora Aparecida, que acontece

no Seminário de Corupá. Mais informações: 3375-
2175 (Jeanete) ou 3375-1525 (Sheila).
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• •
6° 20°

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

• •
3° 17°

Nublado Chuvoso Trovoada

• •
Umidade relativa do ar 10° 220

• 6h Oeste-Sudoeste 4km/h 87%
• 9h Oeste-Sudoeste 5km/h 91%
• 12h Sudoeste 5km/h 75%

80%• 15h Sul 4km/h 59%
• 18h Sul-Sudeste 5km/h 51%

de possibilidade
de chuva,

Fonte: wwwventosbrasil.corn.br

evi ão do Te
Fonte: Epagri e Tempo Agora po

Çhapeeé
••
50 190

Tempo nos
próximos dias
Quarta-feira: O sol aparece
entre nuvens em boa parte
do Estado, com condições
de chuva isolada no Litoral.
Temperatura baixa. Quinta
e sexta-feira: Tempo firme
com sol e temperatura em
elevação. Tendência de 1 a
4/9: O mês começa com sol
e temperaturamais elevada
em se. Entre os dias 3 e 4,
uma nova frente fria deve
trazer chuva para se.

• Se as doenças do coração, o cancro e os diabetes fossem erradicados, a
expectativa de vida do homem seria de 99,2 anos.

• A cada ano, 98% dos átomos do nosso corpo são substituídos.
• O crânio tem 29 ossos.

• As unhas damão crescem quatro vezes mais rápido que as do pé.
� Os pés possuem um quarto dos nossos ossos.

•

I

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 3x�.

o
aca
C>
:::I
-

O
cn

o

• Preamar • Preamar
• 2h11: 1,6m • Oh39: 1m
.14h: 1,4m • 13h30: 1m

l' 'i CHEIA 31/8
• Baixamar • Balxamar

..-
• 7h09: Om • 7h02: Om

Tábua
• 18h26: 0,5m • 21h: 0,4m

MINGUANTE 8/9
das marés I

• Preamar • Preamar

NOVA 16/9 • Oh25:0,9m • 14h19: 0,6m
• 13h02: 1m • Baixamar
• Baixamar • 6h36: -0,1 m

CRESCENTE 22/9 • 7h02: Om • 19h28: 0,3m
• 20h21: O,4m

HOJE

Jaraguá O Sul
e Região

M NH�
MíN: 12°C
MM: 22°C

MíN: 12°C
MÁX: 24°C

meias para a

temperatura
amena do dia .

MíN: 12°C
MÁX: 26°C

HORIZONTAIS
1. Terreno plantado de árvores frutíferas I Rede de

computadores que trocam dados e mensagens,
com abrangência mundial

2. A letra que precede o eme / O âmbito de governo
de um monarca

3. Microprocessador, elemento essencial de um

computador I A da gazela inspirou José de Alen
car

4. Relativo àparte do peito protegida pelas costelas
6. Que não sente emoções ou paixões
6. O neônio, em qurmica I Somente
7. Meninada
8. Adormecido num sono leve I Artigo masculino

plural
9. Região desértica do Chile, rica de cobre e nitratos
10. Fogueira onde se queimavam cadáveres Ilnves

tigação judicial
11. Grande ruído
12. Outro nome da fruta pinha / Pedaço pequeno

de linha 1 t

13. Reduzir a densidade de um gás.

VERTICAIS
'13

1. Gênero de moluscos marinhos que compreende
as vieiras I (Pop.) Ficar olhando de fora

2. O órgão da visão, nos animais /Indivíduo caracte
rizado por adoração exagerada de SJ próprio

3. O ator Tarcísio, do cinema, teatro e TV / Afastar
dos demais

4. Comer aos' poucos e frequentemente
5. Os extremos do ... rigor / Cobertura de automóveis
I (Ingl.) Desligado

6. Abuso no emprego de alcunhas
7. (Quím.) Ácido nicotíóico I Aquele que não teme 'I

o perigo
,B. Enfiado em covil, furna I Choque de dois objetos
9. Corda com que uma embarcação reboca outra I

Importante cidade industrial paulista, próxima à

capital/Sufixo: aulor.
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As vezes, tente
pedirajuda.

Elijane Jung universotpm@ocolTeiodopovo.com.br

so·TPM

Retratos da vida

A dica da vez é acompanhar
as notícias em tempo recorde
no Facebook do Plantão
Policial, um parceiro OCP. É
pá, pum! Eles estão sempre
ligados pra passar através da
rede as principais ocorrências
de Jaraguá e região. Sem
contar que a gente pode fazer Junto "Ia Informaçaol
questionamentos pertinentes
e ler as notícias completas no blog. Mas o caminho
mais rápido para ficar antenado com nosso trânsito e

comunidade é o Face: Plantão Policial. Curtam!

ConseUteiro aDl0rOSO

P: Terminei um namoro com um rapaz e ele está ficando com
a ex-namorada dele, com quem estava antes de mim. Fico

pensando se nesses oito meses de namoro ele só me usou. O que
dizer disso? Estou me corroendo, achando que ele só me usou.

R: Bom, a resposta não está comigo, _nem com você. O que se

pode dizer de um cara que ficou com alguém por oito meses e

volta pra ex? Talvez ele não tenha esquecido a moça, mas não
significa que não sentiu algo por você. Ninguém fica ao lado de
uma pessoa que não quer bem, que não deseja. Você deve pensar
que ele ficou com você, por querer, e não por precisar. E se buscar
descobrir isso, pode se machucar. Apenas esqueça, ok?

�

E O flash

11ma amiga deu um tempo num namoro que andava
U mais pra lá do que pra cá e ficamos revivendo suas
experiências pós-separação. Lembramo-nos dos poucos gatos
pingados que passaram pela sua vida depois do ex (com quem
ela viveu alguns bons anos), dos perrengues que aguentou com
as aventuras, das poucas e boas que sofreu com as paixões. Até
que, dia desses, ela chegou me dizendoque havia conversado
com o ex, que ele havia se

.'
.

..
. .-

declarado e que havia pedido
a mão da fofa em casamento.
Como assim? Casar com o

ex? Isso existe? E tem futuro?
E quem disse que ex é pra
sempre? Sei lá! Precisam as

pessoas olhar seus ex com
outros olhos? Pra mim, acho
que nem rola...

Onde trabalha e o que
faz: coordenadora da
Fellows Idiomas. Eu sou:
feliz.Homens são: eles.
Mulheres são: carinho: Se
meu relacionamento fosse
um ritmo seria: tango.
Desço do salto quando:
presencio injustiça. Para
me ganhar basta: ter um
sorriso sincero. Se eu
fosse celebridade seria:
Derci Gonçalves (sem os

palavrões). Roubaria o

closet de: CamilaMorgado
.

emAvenida Brasil.Meu
.. coração bate mais forte
� quando: consigo ser útil a
� alguém. Eu sou ótima em:
: dar boas risadas. Eu sou
� péssima em: fazer social.
� Uma noite perfeita pede:
� comunhão.Um casal apaixonado precisa: primeiro ser feliz
� sozinhos. Com 50 reais eu: faço uma festa ... ahhh faço.Com
� ummilhão de reais eu: Dou a volta ao mundo em 80 dias.

Divã com
Drica

Gubnarães

Dicadavez

Shorts no estilo corredor, para
usar no próximo verão. Tudo
bem, você precisa estar com
as pernocas em dia e uma

barriguinha idem. Para quem
não atende aos critérios, vale
uma bermudinha boyfríend.
Voltando ao shortinho, vale
para o dia, ou para a noite,
acompanhado de sapatilhas,
anabelas ou slippers. A blusa
vai depender da ocasião:
camisetas de bandas ou
camisa de alfaiataria. É só
combinar e ficar flash!

"""

E a treva
Editoriais de moda em sites

especializados que desdenham
de mulheres que não estão
dentro dos padrões "perfeitos"
que amoda pede. Primeiro:
canais assim devem ser

informativos, para todos os

públicos. Segundo: se há
uma peça que não cai bem
em um determinado corpo,
que se indique para quem
serve, mas não desfaça dos
que não podem usar. E por
último: respeito às diferenças é
fundamental. Treva!

Coisas da net (Via Facebook)

Chique mesmo 6 dar bom dia atê ao lixeiro...
Sar chique 6 canvarsar atê com o portalro.h
Ser chique 6 sab r escutar a crft�ca 8

ntend -Ia pira se tornar aind DI Ihor.._
Sar chlqua 6 saber conViver com as dlferan,as_ •

Chique me ma 6 bonrar a sua palavra. .r arato
',\ I quem o ajud t o reta com quem vacl SI
ralaeloft • h 18 to lOS Repeios."
Ser cblqul ê upor seUl sentlm.ntesn.
Ser chique 6 Ir simples •

Ser chique t sar humlld.,,�
ar chi u 6 ,. o d dIlUIu.
DlI d dlnh IrelU

• ., \ .t1?l! ú.. !\; '� n-".\ tJ; �-_':. .:: __ :.. : .�._-j .��

3 - Gina indelicada é a
mais nova sensação lia
Facebook. É exatamente
essa Gina que você está

pensando. Amaçai
senhora da caixinha de

palitos. Enfim, a página
está cheia de perguntas

#IiI!I., ,', ". '''. "

li (los internantas e
I

,

respostas malcriadas e

algumas engraçadas da
�ftat�el'sonag�m, E ;fu�b é "

só: quem vem crescendo
na rede é a tal irmã
Adelaide. Ai, ai.,
til·" "

d,

:?l'li-'" f:
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Elyandria Silva,
escritora

A fé move montanhas, ouço
r\.constantemente por aí, parafraseando
os textos bíblicos inseridos nas colunas
ostensivas que sustentam os séculos.Aperte
o play das fés contemporâneas e veja uma
bela superprodução com compras de
cadeiras no céu, réplicas perfeitas de padres
tarados, uma indústria polpuda e sortida

para fiéis ávidos por novidades: mas isto
tudo é um sermão desnecessário, assunto
para outras paródias.
O vento é forte, ataca com investidas
traseiras, desarruma todo o cabelo. Os

pequenos cachos, efeito do novo corte
de cabelo, resistem bravamente, vieram
substituir e destronar os fios lisos da escova

progressiva, comprada a peso de ouro
há um ano emeio. Quem tem liso quer
enrolar, quem tem enrolado quer alisar,
contradições decorrentes da indústria da
beleza tendenciosa, não tem como fugir.
Olho para a bela e alta imagem da santa
com vestimentas em azul e branco,
protegida por vidros trancados à chave e

fecho os olhos. Carros barulhentos fazem
o som de fundo. Concentração, pedidos,
agradecimentos, não necessariamente
nesta ordem, conversas da vida, desabafos

-Novelas

Crônica

Pagadora de promessas
confidenciais. Aos pés da santa, dezenas
de placas de agradecimento, pequenas
e grandes, com iniciais de nomes, pelas
graças alcançadas. O erro ortográfico, S no
lugar do ç, certamente não interfere no
sentimento de gratidão, apenas engaveta
a regra gramatical desnecessária num
santuário de promessas cumpridas.
Sou antiga pagadora de promessas. As
imagens da primeira vez estão bem

prometido nada, eu também não podia
pagar porque tinha prometido para o

outro pagar. Na confusão, tinhamedo
de ficar em descrédito com o santo e, na

angústia, ficava atormentando a pessoa I

- que havia envolvido na promessa, na
hora do desespero. Enquanto escrevo, na
estante, um pequeno hindu de ferro, de
olhos fechados em pose de yôga, repousa
com expressão de tranquilidade, pura paz.
Tenho a impressão de que, a qualquer
momento, elevai abrir os olhos e cobrar o

que devo. O fato de ter que prometer algo,
caso alcance o desejado é, num simbolismo
mais primário, uma forma de agradar e de
não receber nada de graça porque, talvez,
eu saiba que crer não exige pagamento e

sim que se tenha fé. Pela última vez olho
e imagino EAS, minhas iniciais, numa
plaquinha como aquelas e penso que faria
em dourado, sem erros de português, sem
caligrafiamuito sofisticada.

Avanço algumas cenas e constato que
hoje prometo pouco, peço o necessário
e agradeço muito. A ventania aumentou
e ainda tomo uma última liberdade, a de
pedir que não chova antes que chegue em
casa, pois estou a pé.

Adulta, passei a fazer
promessas em nome de outros
e arrumei muitos problemas,

não faço mais.

guardadas no secreto álbum mental.
Vestida de Nossa Senhora atravessei a

procissão no colo de meu pai, foi lindo,
fiquei curada, paguei com amor! guardo
a roupa até hoje, passados mais de 30
anos. Adulta, passei a fazer promessas
em nome de outros e arrumei muitos

problemas, não faço mais. O outro

não queria pagar porque não tinha

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18H
O segurança contratado por Rodrigo impede que Melissa se

aproxime de Angélica. Elisa procura Fernando. Miriam conta para
Rodrigo o que descobriu na delegacia. Jacira e Gracinha não con

seguem impedir Valéria de ir atrás de Josué. Fernando estranha a

reação de Elisa. Rodrigo insinua que Melissa seja culpada por todos
os crimes que cercam seu sequestro. Valéria pensa que, Josué está
com Danusa e fica furiosa. Regina se irrita por ter que pedir ajuda a

Valdirene. Tati mostra para Gabi o projeto da cozinha industrial da
empresa de brigadeiro. Teresa flagra Solange se divertindo na man

são. Julinho se declara para Laís e a beija. Tati e Gabi acusam Cris
de tentar seduzir Bruno. Rodrigo pede para Teresa ir chamar Elisa.

CHEIAS DE CHARME· GLOBO· 19H
Gilson e Penha ficam atraídos um pelo outro. Sandro não perce

be as insinuações de Branca. Chayene avisa a Laércio que tem um

plano para fazer Socorro desistir de cantar com ela. Fabian inicia um

novo tratamento em seu rosto, mas tem uma reação alérgica. Rosá
rio e Inácio se encontram no bufê. Elano começa a namorar Stela.
Gilson dá conselhos para Samuel conquistar as garotas. Dinha deci
de se separar de Inácio. Samuel tenta se aproximar de Beatriz. Lygia
atrapalha um beijo entre Samuel e Beatriz. Otto e Stela chegam para
jantar na casa de Penha. Alejandro e Lygia se beijam. Rosário con

fessa a Sidney que está confusa com seus sentimentos por Fabian.
Tom convida Inácio para fazer a turnê no lugar de Fabian.

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21H
Nina diz a Jorqinho que Max ainda oferece perigo para seus

planos. Carminha dá dinheiro a Zezé. Leleco admite para Tufão que
não sabe se quer ficar com Tessália ou Muricy. Adauto fica com ciú
me da curiosidade de Muricy em relação a Leleco. Max pede perdão
a Carminha. Nina estranha a reação de Tufão ao contar que vai

parar de trabalhar para se casar. Carminha diz a Max que dará o

troco a Nina. Roni e Suelen reclamam ao ver Leandro levar Beverly
para casa. Silas aconselha Darkson a insistir com Tessália. Nina e

Jorginho se preparam para o casamento. Carminha vai para o de

pósito de lixo.

GABRIELA - GLOBO - 23H
Durante o jantar na casa de Tonico, Gerusa e Ramiro comem com

as mãos para acompanhar Gabriela, e todos acabam seguindo o co

ronel. Malvina destrata Josué, que busca consolo ao lado de Glória.
Fabiana vê Tonico se aproximando de Gabriela, e chantageia o patrão
pedindo um vestido. Lindinalva diz a Fagundes e Clemente que Juvenal
mandou matá-Ia. Nacib repreende Gabriela por seu comportamento.
Sandra surpreende Anabela com Ramiro e ameaça matar os dois.

* o I'esumo dos capítulos é de I'esponsabilidade das emissol'as,.

Clique animal
Envie a foto do seu animalzinho para

contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um
companheiro de estimação nas páginas do Facebook

daAjapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul
�;;;;;;;;;�.,

/
Esse lindo gato foi recolhido das ruas de Jaraguá do Sul

pelo setor de Zoonoses e já recebeu tratamento veterinário
completo: banho, castração, vacinação antirrábica,e chipagem
para identificação. O interessado em adotá-lo deve entrar em
contato com a Clínica Schweitzer, pelo telefone 3275-3268

Aniversariantes
Gionei Behr
Greiciele Amanda Hernatski
Helena Hertel
Helmuth Becker
Jéssica H. Dallabona
Juliana M. Ribeiro

Marcelino Paust
Márcio Paterno

Margarete S. Nascimento
Martins Kinen
Nathan Walz
Rosali Rosa
Roselene Machado
Rosivaldo B. de Souza
Rui Barg
Talia Cardoso
Tarcisio Bonesse Junior
Terezinha G. Vieira
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Adolfo Alberton
Ana Cláudia da Silva
Anadir Becker
Aureo N. Ponstein
Beatris Maria Zerbin Pires
Cândido O. Trentini
Claudino Roise
Denise Zapella
Emerson Fausto Stahelin
Fabio Eduardo da S. Nunes
Gabriel Kuhn
Gildete Piazera

Junior Bonessi
karina Denk
Karla J. Diedrich Conceição
Lucas R. Urban
Luciane B. Gaedtke
Luiz A. de França
Luiz A. Furlani " t"l�' ,)1,. \\ n I", ""�'\ l':1 l�\"

/1'

, A autorase baseou na
tendência dos bebês de
pular asmamadas da noite
desde que suas necessidades
nutrlciónais tenham sido
atendidas durante o dia.
Assim, criou ummétodo que
promete (e cumpre) ensinar

" um beBê de tamanho normal
a dormir 12 horas depois de
completar 12 semanas de
:vida� BIll treinamênto feito
com hanquilidadê', sem horas
de choro ininterruptas, de

. forma gradativa e/naÍ\lral,
,

'O JiV;(" bu b€lst&sell�r nosI .,' �.

Estados Unidos e Suzy foi
classificada como lia guru

�'i'
do SOll() do bebê" pel�

� /Waslllngt:ç)u Fosti ,
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IRRELEVANTE PRA você ... JRREl.E\IAtJTE PRA mioiA ...

PROGRAMAÇÃO DE 24 A 30/8
SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
.ARCOIRIS 1
• o Vingador do Futuro - Leg. - 14h20, 16h40, 19h, 21 h20
.ARCOIRIS2
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h30
• Batman Ressurge - Leg. - 20h40
• E aí, Comeu? - Nacional- 16h40, 18h40
.ARCOIRIS3
• O que Esperar Quando Voce Está Esperando -17h, 19h10,
21h20

• Valente - Dub. - 15h

'PARK EUROPEU BLUMENAU
.ARCOPLEX1
• Outback: Uma Galera Animal- 3D - Dub. - 13h40, 15h30,
17h15

• O Vingador do Futuro - Dub. - 19h
• O Vingador do Futuro - Leg. - 21 :30
.ARCOPLEX2
• O Ditador - Leg. -14h20, 16h40, 19h, 21h20
.ARCOPLEX3
• O Vingador do Futuro - Leg. - 14h, 16h20, 18h4O, 21 h
• ARCOPLEX 4

.

• Batman Ressurge - Dub. - 1 h20h, 17h30
• Batman Ressurge - Leg. - 20:40
.ARCOPLEX5
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h40
• O que Esperar Quando Você Está Esperando - 16h40, 19h,
21h10

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOUS 1
• O Vingador do Futuro - Dub. - 13h20, 16hOO, 18h40
• O Vingador do Futuro - Leg. - 21 h30
• CINÉPOLlS 2
··Batman Ressurge - Dub. -12h10A, 15h30, 18h55, 22h10
• CINÉPOLlS 3
• Outback - Uma Galera Animal- Leg. - 13h, 15h, 17h, 19h
• 360 -16 anos - Leg. - 21hOO

.

• CINÉPOLlS 4
• O Ditador - Dub. - 14h30, 17h10, 19h30, 21 h50
.CINÉPOUS5
• E aí, Comeu? - Nacional -13h30, 16h25, 19h20, 22h
.CINÉPOUS6
• À Beira do Caminho -14h20, 17h50, 20hOO
.CINÉPOUS7
• A Era do Gelo 4 - Dub. -12hA, 14h, 16h10, 18h30
• Batman Ressurge - Dub. - 20h50
* A - Somente sábado (25) e domingo (26)

SHOPPING NEUMARKT
• GNC1
• Batman Ressurge - Dub. -15h10
• Batman Ressurge - Leg. -18h20, 21h30
.GNC2
• O Vingador do Futuro - Dub. - 14h,19h
• O Vingador do Futuro - Leg. - 16h30, 21 h50
• GNC3
• Batman Ressurge - Dub. - 20h30
• O Que EsperarQuando Você Está Esperando - Leg. -18h10
• Outback - Uma Galera Animal- Dub. -14h15, 16h20
.GNC4

·ODitador-Leg.-14h30, 16h45, 19h10,21h10
.GNC5
• À Beira do Caminho - Dub. - 19h30

• A Era do Gelo 4 - Dub. -13h30, 15h30 17h30
• Na Estrada - Dub. - 21 h40
.SALA VIP
• 360 - Leg. -13h45, 16h10, 19h20, 22h

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
.GNC1
• Batman Ressurge - Dub. -14h30
• Batman Ressurge - Leg. - 17h45, 21 h
.GNC2
• A Era do Gelo 4- Dub. - 13h
• O Vingador do Futuro - Leg. -17h, 19h25, 21 h50
• Valente- Dub. - 15h
.GNC3
• Rock of Ages: o Filme - Leg. - 14h, 16h30, 19h, 21 h30

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
.GNC1
• O Vingador do Futuro- Dub. - 14h,19h
• O Vingador do Futuro- Leg. - 16h30, 21 h30
.GNC2
• Batman Ressurge - Dub. -14h15, 17h45, 21h
.GNC3
• À Beira do Caminho - Dub. - 17h30
• A Era do Gelo 4- Dub. - 13h30, 15h30
• Um Divã Para Dois - Leg. -19h30, 21h50
.GNC4
• Batman Ressurge - Leg. -14h45, 21h20
• O Que Esperar Quando Você Está Esperando - Leg. -18h 1 °
.GNC5
• O Ditador - Leg. -14h30, 16h45, 19h10, 21h10
.GNC6
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 13h
-Fanaa - Leg. - 18h50, 21 h40
• Outback - Uma Galera Animal (3D) - Dub. - 17h
• Valente (3D) - Dub. - 15h

I 1."

Em "À Beira do Caminho"parafugir dos
traumas do passado, o caminhoneiro João
(JoãoMiguel) resolve deixar sua cidade natal
para trás e cruzar o país. Ele dirigeBrasil
afora, sempre solitário, até que numa de suas
viagens descobre que o meninoDuda (Vinicius
Nascimento) se escondeu em seu caminhão.
Duda é órfão de mãe e está à procurado pai, que
fugiu para São Paulo antes mesmo dele nascer.A

contragosto,]oão aceita levá-lo até a cidademais
prôxima: Entretanto, durante a viagem nascem

elos entre os dois, quefaz com queJoão tenha
coragem para enfrentar seu passado.

� .

ri c

A Câmara de Dirigentes Lojistas de

Jaraguá do Sul promove nesta quinta
feira, um Painel Jurídico, com o objetivo
de esclarecer os associados em relação
a questões que influenciam a atividade
no dia-a-dia. O evento ocorre às 19h30,
no Centro Empresarial, e tem custo de
R$lO. Participam do painel o diretor
do Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC), Fábio Stein, que vai falar sobre a

Assessoria de Cobrança que a entidade
oferece a associados; o advogado
Frederico Carlos Hulbert, assessor
jurídico do Cejas, abordando aspectos
do Código de Defesa do Consumidor;
e Sérgio Alves de Andrade, fiscal do
Procon, prestando esclarecimentos
sobre o Selo de Autenticidade e

Qualidade. Informações: 3275-7070
ou pelo e-mail analistaeventos@
jaraguadosul.cdl-sc.org.br.

A Apevi comemora aniversário em

setembro com a realização da 3a
Semana da Micro e Pequena Empresa
e do Empreendedor Individual.
Realizada em parceria com o Instituto
Cassuli, entre os dias 10 e 13 de

setembro, a entidade promove uma
programação voltada a empresários,
lideranças e comunidade em geral.
As palestras seguidas de debates com
a participação de representantes da
Apevi, do Instituto Cassuli, do Sebrae/
SC e da Católica SC, ocorrem no

auditório do Centro Empresarial de
Iaraguã do Sul, com entrada franca.
Informações e inscrições podem ser

feitas pelo telefone 3275-7024 ou pelo
e-mail eventos@apevi.com.br.

Curso para utilização de iPhone,
iPad e iPod - básico e avançado,
dias 10 e 11, das l8h às 22h, no
Centro Empresarial de Iaraguá do
Sul. Investimento: nucleados: R$
250, associados: R$ 275 e demais
Interessados: R$ 375. Instrutor:

Alekcey Glayzer Gavioli Colione
- Formado em Tecnologia e

Desenvolvimento para aWeb; Pós
Graduação em Java; Mestrado em

Tecnologia em Saúde. Des.Web,
Designer Gráfico e Engenharia de
Sistemas. Sócio Proprietário Portal
Total!Colione Informática Ltda. Para
se inscrever ligue 3275-7024 ou escreva

para capacitacao@apevi.com.br.

ÁRIES
o trabalho realizado em equipe deve render bons frutos
no emprego. Bom dia para reuniões e discussão de
ideias. Envolva-se mais com os amigos e aceite os
conselhos que dão a você. Na relação amorosa, seja
mais flexível com quem ama. Cor: vermelho.

TOURO
O setor profissional recebe boas vibrações, você poderá
receber õ merecido reconhecimento por seus esforços
dos últimos tempos. Valorize o seu desempenho!
Aproxime-se de quem ama, pois a distância pode trazer
prejuízos ao romance. Cor: tons pastel.

II GÊMEOS
As boas amizades ocupam um lugar importante em seu

dia, já que seus conselhos serão valiosos. Porém, prefira
manter a sua autonomia no ambiente de trabalho. No
romance, a lealdade é a melhor forma de demonstrar o
que sente por seu par. Cor: cinza.

CÂNCER
Aproveite para investir em seu aprendizado e aumentar
os seus conhecimentos se deseja uma promoção ou um
aumento salarial. Vai querermudanças em sua vida No
amor, cuidado para que sua insegurança não atrapalhe
o relacionamento. Cor: creme.

LEÃo
Bom dia para formar alianças com pessoas que tenham
os mesmos objetivos. Ótimo momento para pensar em
projetos profissionais, mas seja mais flexível com os

colegas. No romance, o companheirismo e a confiança
só tem a acrescentar. Cor: marrom.

YYk VIRGEM
I l..f HOje vai querermudar tudo na sua vida Mas, antes

disso, é melhor avaliar bem as situações ou poderá
criar mais transtornos do que benefícios. Nem todas
as mudanças são bem-vindas. No romance, crie
mom� agradáveis com a pessoa amada Cor: verde.

.n. UBRA

� Exercite sua diplomacia hoje, buscando se relacionar
melhor com pessoas importantes. Com amigos, é
tempo de expandir seus horizontes. Traga alegria para
a sua vida na companhia de amigos e familiares. Curta
a presença do par neste dia Cor: branco.

m ESCORPIÃO
Ii L. Uma conversa pode acabar com os problemas no

trabalho. Não invente desculpas para não cumprir
suas obrigações ou poderá perder a confiança de seus
superiores. Não tenha medo de ser você mesmo(a) na
hora de seduzir àquela pessoa especial. Cor: marrom,

.. /\ SAGITÁRIO
)(.

-

Descubra novas maneiras de aperfeiçoar as suas
atividádes diárias, seja em casa ou no trabalho. Invista
em novos conhecimentos e não vai se arrepender. O
dia é favorável para reuniões. No campo afetivo, não
esconda seus sentimentos. Cor: pink.

V\_ CAPRiCÓRNIO

"P Tudo indica que seus esforços serão reconhecidos por
gente influente no trabalho. Pode até reMndicar uma
promoção ou um aumento. Mas cuidado para não se
sobrecarregar com novas responsabilidades. No amor,
confie nas palavras de seu par. Cor: azul .

Âo'Y\ AQUÁRIO
� Bom penedo para trabalhar em equipe, pois a mútua

colaboração vai trazer melhores resultados no
emprego. Dê mais atenção e participe da vida do
pessoal de casa. Nos assuntos do coração, ofereça o
incentivo que seu amor precisa. Cor: amarelo.

PEIXES
No campo profissional, mantenha a discrição se não
quiser se envolver em conflitos à toa.A fase pede

'

recolhimento. Não deixe a famHia em segundo plano,
dê o apoio que eles precisam. Com a pessoa amada,
coloque a conversa em dia Cor: amarelo.
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Pelo Mundo
1730

Nasce Aleijadinho, um
expoente da arte colonial
No dia 29 de agosto de

1730, nasceu Antonio Fran
cisco Lisboa, mais conhe
cido como Aleijadinho. Foi
um importante escultor bra
sileiro. Aos 47 anos de ida
de, ele sofreu uma doença
que lhe deformou as mãos
e os pés, mas não se abateu
e continuou seus trabalhos.
Os principais monumentos

que contém suas obras são

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
lIl'

Lunender �z_.�
•

LuneJli �aWgO/.·
Grupo Lunelli

A invenção do
. � .

IDICrOSCOplO

a Igreja de São Francisco de
Assis de Ouro Preto e o San
tuário do Bom Jesus de Ma-

, tosinhos (foto). Com um es

tilo relacionado ao Barroco
e ao Rococó, é considerado
como o maior �xpoente da
arte colonial no Brasil. Alei

jadinho faleceu em 18 de
novembro de 1814, devido
a doença que lhe acompa
nhou por boa parte da vida.

FOTOS DIVULGAÇÃO

O primeiro microscópio foi inventado em 1590, por Hans
Janssen e seu filho Zacharias. Era ele quem montava os mi

croscópios, distribuídos para a realeza européia. No início, o
instrumento era considerado urnbrinquedo que possibilitava
a observação de pequenos objetos. O microscópio é urn ins
trumento que possui lentes especiais destinadas a ampliar a
visualização de urn determinado objeto de tamanho reduzi
do, cuja observação a olho nu não seria possível.

1970

Fogo Sbnbólico não passará por Jaraguá
Em 29 de agosto de 1970, o jornal O Correio do
Povo publicou urna matéria que dizia: "Ao con

trário dos anos anteriores, o "Fogo Simbólico" da
Pátria, que era conduzido anualmente pelos es

colares jaraguaenses, não passarámais por nos-

sa cidade. De acordo com a programação apro
vada, o "Fogo Simbólico", ao chegar à Curitiba,
de lá rumará para Mafra, percorrendo a BR-116
até Porto Alegre, levando a outras cidades brasi
leiras amensagem de civismo."

Pe s nage
·

stórico .

NeilArnIstrong
Neil Alden Armstrong foi um astro

nauta dos Estados Unidos, piloto de
testes e aviador naval que escreveu seu

nome na história do século 20 e da hu
manidade ao ser o primeiro homem a

pisar na Lua, como comandante damis
são Apollo 11, em 20 de julho de 1969.
Entrou para a Nasa em 1962, integran
do o segundo grupo de astronautas da

agência espacial, indo ao espaço pela
primeira vez em 1965, como comandan
te da missão GeminiVIII. Armstrong foi
condecorado com a Medalha Presiden
cial da Liberdade e a Medalha de Honra

Espacial do Congresso. Faleceu em 25 de

agosto de 2012, aos 82 anos de idade.

OBRA Trabalho do artista pode ser visto
. no Santuário do Bom Jesus de Matosinhos

1949

União Soviética
testa bomba atômica

No dia 29 de agosto de
1949, a União Soviética
testou a primeira bomba
atômica que desenvolveu,
cujo nome foi Ioe 1. O tes

te aconteceu em Semipala
tinsk, no Cazaquistão.

Cientistas do Projeto

Manhattan tinham avisa
do há tempo que a União
Soviética haveria de criar a
sua própria bomba nucle
ar. Mesmo assim, o efeito
deste fato no pensamento e

planejamento militares nos

EUA foi enorme.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

tRClSC, 006269!O

Expe!Í�ndil
HIlSjl\II1;;tll:tl,d,:l(\e

QualidadeProfíssicnalismo

Cornpetl3l'lcia
Credibilidade
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Ollt() de ista
Baphael Rocha Lopes"
advogado e professor

Certas coisas
eu não entendo

Está lá 'no endereço do Mi
nistério Público, Federal

(http.r/www.pgr ..mpf.gov.br /
conheca-o-mpf/sobie-a-insti
tuicao): "Missão do MPF: Pro

mover a realização da.Iustiça, a
bem da sociedade e em defesa
do estado democrático de direi
to. Visão do MPF: Até 2020, ser

, reconhecido; nacional e inter

nacionalmente, pela excelência

n� promoção da justiça, da, ci-
, dadania e no combate ao crime
e à corrupção. Valores do MPF:
Autonomia institucional, com
promisso, transparência, ética,
independência funcional,' uni
dade, iniciativa e efetividade."

Ah, tá! Agora entendi.
Quando, porém, alguns 'me'

disseram- que' a ação ajuizada,
peloMPF contra aOAB/SC para
'conseguir a abertura da triagem
da assistência judiciária em Ia
raguá do Sulnada mais era do

que uma maneira do órgão ali
mentar a' própria fogueira da
vaidade, eu não acreditei. 'Na
realidade, não quis acreditar.
O' assunto é muito sério para
tal pecado capital. Afinal, esta
va lá, agora na página do MPF/,
SC (http://www2.prsc.mpf.gov.
br / conteudo / servicos / noti
cias-ascorn/ultímas-notícías/
mpf-quer-que-oab-rnantenha
servico-de-defensoria - dativa

jaragua-do-sul): "Segundo o

procurador daRepública Mário
Sérgio. Ghannagé Barbosa, au
tor da ação, a atitude dos advo

gados é uma reação à decisão
do STF que, (... ), determinou a

extinção da defensoria dativa
no estado de Santa Catarina
( ... ). Outro argumento utiliza
do para a suspensão do serviço
é a dívida do Estado de Santa
'Catarina com os advogados da-
tivos (mais de R$ 90 milhões).

, ( ... ). Além disso, o MPF alega
que o problema da dívida não

Rode ser empecilho _

à presta
-

ção do serviço, já que, se a OAB
tem um crédito com o Estado,
ele deve ser cobrado pelas Vias

legais. De acordo com o pro
curador Mário Sérgio, "não' se
pode transferir essa 'conta para
a população carente de Iara
guá do Sul e região"".

Ah tá! Agora entendi (de

novo). O procurador,'estava
preocupado com a'população
carente da região.

O nobre procurador Bar

bosa; entretanto, em nenhum
momento me procurou (sem
trocadilhos) para saber dosmo
tivos dos advogados se descre-

'. denciarem do sistema da assis
-

tência judiciária, ou para saber
do porquê do fechamento da

triagem ou para saber de' como
se chegou a essas decisões.'

Mas foi lá, belo e diligen
te, ajuizar uma demanda para'
obrigar a OAB a reabrir a tria

gem, Mesmo que' não. houves
se advogados para atender a

população. pelo sistema. Mes-
.mo que a população carente

tivesse que sair de casa, gastar
com locomoção, esperar na fila,
despender seu precioso tempo
e se frustrar por falta de profis
sional. Mas tudo bem, estava, o
nobre procurador, no seu direi-
..". .

"

to, embora não tenha conversa-
do com ninguém da OAB antes,
até onde eu saiba.

Qual não foi minha surpre-
.

sai contudo.. quando vi essa

semana uma formosa faixa na

frente do prédio do MPF em Ia
raguá do Sul com os seguintes
dizeres em letras garrafais: "Es-
.tamos em greve" (quem quiser
ver a foto da faixa é só acessar

www.bacafa.blogspot.com).
Ué? Obrigar os outros a tra-

,

balharem de graça pode? Eles

trabalharem por
-

'um salário
R$ 21 mil (iniciais) não pode?
Ué? Onde ficam, nesse-caso; a
missão, a visão e os valores do
MPF? É esse o tal jogo dos dois

pesos e umamedida?
É, essa eu não entendi.

.
O nobre procurador
Barbosa, entretanto,
em nenhum momento
me procurou para
saber dos motivos
dos advogados se

.descredenciarem
do sistema

da assistência
. judiciária;

( .

ESTADO DE SANYA CATARINA
OFíCIO DE REGISTRO be IMÓVEIS

COMARCA DE JARAGUÃ DO SUL
Municlpios que compõem a comarca: Jaraguá do Sul e Corupá.

OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do sul/se

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Im6veisda
Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que EVALDO ZEMKE, CI n°
928.640-SESP-SC, CPF nO 292.204.249-91 e sua esposa DOROTI ZEMKE, CI nO
1.982.768-7-SESPDC-S.C, CPF nO 936.442.219-87, cobrador e do lar, brasileiros, casados pelo
regime da Comunhão Universal· de Bens, anterior .à. vigência da Lei 6.515177, residentes e
domiciliados na Rua João Tozini nO 500, em Corupá-SC; requereram com base no art. 18 da Lei
n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 55-Domingos Salvador,
Bairro João Tozini, perímetro urbano de COTupálSC, abaixo caracterizado, aprovado pelaPrefeitura Municipal de Corupá/SC, conforme Certidão. n° 163/11, expedida em 12.12.2011,
assinando como responsável técnico, o técnico em agrimensura Franklin de Oliveira, CREA nO
24869-3, ART nO 4351476-9. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de
15.973,36m2, sendo constituldo de 1(uma) parcela, sistema viário e remanescente.

_
O prazo de impugnação por terceiros é de i5(quinze) dias, contados

da . data da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a
Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua i6-Barão do Rio Branco, n° 414,
sala 02, centro, Jaraguá do swsc. ,.

-

,

JARAGU.Ay-.pO SUL, 23 de Agosto �\ 2012.,
'

A OFICIALA 'J;;i, k � .....� L,...., ;:;,-�...--
Endereço: RuaBarão do Rio Branco. 414 :s\3la 02 - Centr'b - Jafaguá do Sul CEP: 89251-400

Fone: (47)'3371-3975 - Email: registrodeimoveisisa@terra.com.br-
Horárto de 'Expediente: 09:00 ás 12:00 /14:00 às 18:00

ESTADO DE SANTA CATARINA
'OFIcIO OE REGISTRO OE IMÓVEIS

, COMARCA DE JARAGUÁ. 00 ,SUL'
Mun!clplos que coml)O_em a comarca: JaraguÍl do Sul e Corupá"

OFICiALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

_._----,...._.__'.,..._---_._-......

EPITAL
- Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguâ do SulfSC

IMOVEL
• lEIA MARTAMOHR ZIEMANN, Oficiala da Reg1litro de. 'Imóveis da

Comarca de Jaraguâ do Sul/se. torna publico pelo presente 'edital, que MARCATTO
ADMINISTRADORA DE BENS LTOA, inscrita no CNPJ sob nO 76.874.700/0001-77, estabelecida
na 'Rua Marina Frutuoso-Professora nO 90, 'casa 08, centro, nesta cidsde; requer com base no

.

'art. 18 da Lei nO 6.766179, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas
418-V<ildlr José Manfrinl, 129Ó-Sem Nome, 1291-Sem Nome e 1292-JosephAugust Henning. Bairr'o

, Jaraguá Esquerdo,' perímetro urbano de Jaraguâ do Sul/Se, a,baixo caracterizado, aprovado "pela
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Certídão nO 67/2012, expedida em

2210312012, assinando como responsável técnico, a' arquiteta e urbanista Carine Eliza Plcoli
Marcatto, CREA, 1'1" 59182-6, .ART n" 4232031'-7. O desmembramenÍ9 é de caráter residencial·
possui a área total de 44.'894,86m", sendo constltuldo de 1(uma}parcela e remanescente.

,

O prazo de Impugnação por terceiros é de 15(quinz,e) dia.s. contados '

da data: da última publicaçi!!o der presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a

Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua ;lS-Sarão do Rio Branco, n° 414.

.11sala 02, centro, Jaraguá do sul/se.

I. JARAG�UAO SUL, 17 de' A9o,stW-,d. 012.
f;' '.

AOFtCIALA !........�.,,_.� '�.""'- I�-

Endereço: Rua, Barllo do Rio Bfiilnco, 414 - �a'a 02 - Cêílro - Jaraguá do Sul CEP: 89251-400'
Fone: (47) 33-7'1-3975 • Emall: reglstrodelmovelslsa@terrli.ccm.br-

Horário de Expediente: 09:00 às 12:00 f 14:00 às 18:00

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANfA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI.Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

89251-201-JARAGUADOSUL-SC '

Novo Telefone/Fax: (47)3274-170Q

I

"abelionato Griesbach
Notas·e Prote�to

, EDIlALDElNTIMÃ.ÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, cl c o artigo 995 do código deNormas da CGJlSe. para
a devida ciêrtcia ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartó
rio, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado
o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa,
dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:
Apontamento: 219434/2012 Sacado: AbElAR RUTKE Endereço: RUA OSCAR EHI.ERT 21
WTE 143 - jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-836 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTuRA E
EMPREENDIMENT Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 0212890001- Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 229,76 Data para pagamento: 29 de agosto de 2012Valor R$24,07 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 172,84 - Juros: R$ 0,97 Emolumentos': R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 18,65

R$ 3.585,20 Datapara pagamento: 29de agosto de 2012Valor R$54,59 Descrição dos valares: ,

Valor do título: R$ 3.499,39 - juros: R$ 31,49 Emolumentos. R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 219743/2012 Sacado: MINIMERCADO ADRIANO lIDA ME Endereço: R RO
BERTO ZIEMANN 3485 - JARAGUADOSUL - CEP: 8925-530 Credor: SEGArASAUMENTOS
LIDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 010268751 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 1.633,31 Data para-pagamento: 29 de agosto de 2012Valor R$29,40 Descrição dos valores:
Valor do título: R$1.575,OO - juros: R$ 6,30 Emolumentos: R$11,60 : Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

.

'

- ------------------------------------------------_._---------------------.-------------------------------------- .

Apontamento: 218867/2012 Sacado: OSMARINORANK Endereço: RUA BANHADOTRES -

RIOVERMELHO - SAO BENTO DOSUL-SC - CEP: Credor: NEIVORDE BONA Portador: - Es
pécie: NP - N°TItulo: 02 -,Motivo: falta de pagainentoValor: R$ 1.027,56Data para pagamento:
29 de agosto de 2012ValbrR$226,56Descrição dos valores: Valor do título: R$ 800,00 - furos R$
203,46 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 0,00 - Diligência:
R$O,OO

Apontamento: 219885/2012 Sacado: ALrNE VlEIRA DEUANI Endereço: R jOAO PIANIl'!
CHECK 407 - laraguã do Sul-SC - CEP: 89250-100 Credor: DISTRIB DE BEBIDAS JOINVILLE
LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 07110275 - Motivo: falta de pagamentoValor: B$
194,90Data para pagamento: 29 de agostode 2012Valor R$24,09Descrição dos valores: Valor
do título: R$141,90 - Juros: R$ 0,99 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con-
dução: R$' 23,20 - Diligência: R$ 14,71

. Apontamento: 219716/2012 Sacado: PAUW CORREA Endereço: TF AURORA TRAFO 8638-
1488 - RIO CERRO II - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-970 Credor: PARlZOTIO COM MAT
CONSTRUCAO LIDAME Portador: - Espécie: DMI - N'Título: 07052012003 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 320,84Data para pagamento: 29 de agosto de 2012Valor .R$23,94 Descri
ção dos valores: Valor do título; R$ 254,00 - Juros: R$ 0,84Emolumentos: R$ll,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 28,70

-

------------------------"...--------------------------------------------------_----------------------_----------

. Apontamento: 219767/2012 Sacado: ANA PAUlADA SILVADANCKER - M Endereço:AVMA
RECHAL DEODORO DA FONSECA 170 - Jaraguã do Sul-SC � CEP: 89251-702 Credor: TELE
AlARME SIST SEGURANCA LID Portador: - Espécie: DMI - N"TItulo: 0000397584 - Motivo:
falta de pag_amentoValor: R$ 259,81 Data para pagamento: 29 de agosto de 2012ValorR$26,37
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 209,2� - Juros; R$ 3,27 Emolumentos: R$ 11,60 - Pu
blicação edital:}.t$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96 Apontamento: 21976lf.2012 Sacado: RAFAELA DE SOUZA RODRIGUES Endereço: RUA LO

RENOANTONIO MARCATIO 522 - JARAGUA ESQUERDO - Iaraguá doSuJ-SC - CEP: 89253-
438 Credor:AJESULREPRE COMERCIAIS LIDAME Portador: - Espécie: DMI- N°TItulo: 953
B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 428,54Data para pagamento: 29 de agosto de 2012Va
lorR$24,63 Descrição dos valores: Valor do título: R$.384,44 - juros: R$ 1,53 Emolumentos: R$

,

11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$'5,27_

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

Apontamento: 219868/2012 Sacado: ANDISAT COM. DE ELEIRONICOS ir Endereço: RUA
PROCOPIO GOMES DE OUVEIRA 1347 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-201 Credor: TLDE
TECN ELETRONICA LIDA POrnldor: - Espécie: DMI - N'Titulo: REN.326 - Motivo: falta.de
pagamentoValor: R$ 377,57Data para pagamento: 29 de agosto de 2012Valor R$24,6:j Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 328,78 - Juros: R$1,53 Emolumentos: R$11,6O - Publicação

-

.: edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -Dílígência: R$ 9,96 Apontamento: 2ÜJ871/2012 Sacado: RAFAElA DE SOUZA RODRIGUES Endereço: PEDRO
GONZAGA345 - VIlANOVA - Jaraguá do Sul-SC - CEP:Jl9259-320 Credor: INDUS1RIAE COM
DE PAPEIS GG E LES IlDA Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 0000184001-Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ .687,35Datapara pagamento: 29 de agosto de 2012ValorR$25,02Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 642,86 - Juros:R$I,92 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
.edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

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

Apontamento: 219849/2012 Sacado: D PRAMALHAS LIDA Endereço: R JOSE lHEODORO
RIBEIRO 1061- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000Credor: NRAVIAMENTOSLIDA EPP Por
tador: - Espécie: DMI- N°TItulo: 000.000.89�C - Motivo: falta de pagamento \'alor: R$ 973,59
Data para pagamento: 29 de agosto de 2012ValorR$24,93Descrição dos valores: Valor do títu
lo: R$ 919,00 - Juros: R$I,83 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

'

Apontamento: 219865/2012 Sacado: RESTAURANTE E PASTElARIA MCS Endereço: AVMAL
DEODORO DA FONSECA 136 SL 7 E 8 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-700 Credor: PROTEL
CENTRALDE DIST IlDA Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo: 5488-2 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 896,62Data para pagamento: 29 de agosto de 2012ValorR$26,48Descrição
dos valores: Valór do título: R$ 845,98 - Juros: R$ 3,38 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

.

Apontamento: 219488/�012 Sacado: DERCIO JOSE JUNKES Enderexo: RUA WURENCO
KANZLER 665 AP 301 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-240 Credor: CONG PADRES DO .

SAGRADO CORACAO DE JESUS Portador: - Espécie;DMI - N°TItulo: C 03 S 0300 - Motivo: .

falta de pagamentoValor: R$ 248,52 Data para pagamento: 29 de agosto de 2012ValorR$23,67
. Descrição dos valores: Valor do título: R$192,00 - Juros: R$ 0,57 Emolumentos: R$11,60 - Pu-

�_�����������_��_1_�_���_�?:��_���_����_�?_��������_��_:_���� _

Apontamento: 219717/2012 Sacado: DIVINAAPARECIDAROBERTO Endereço:RUAESTHE- .

RIALENZI FRIEDRICH, 137 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-630 Credor: NATIJLARLIDAME
portador: - Espécie: DMI - _NO TItulo: 906 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 97,44 Data
para pagamento: 29 de agosto de 2012Valor R$23,28 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 50,00 - Juros: R$ 0,18 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 219723/2012 Sacado: RODOLFO BATISTARAMOS Endereço: RUACON'RADO
SClffiODER, 79 - BARRADORIO CERRQ - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-520 Credor: NAJU
lAR LIDA ME Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 674 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 309,17 Data para pagamento: 29 ele agosto de 2012Valor R$24,01 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 250,00 - Juros: R$ 0,91 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

, .

----------------_ ..._-----------------------------------------------------------------------------------------

, Apontamento: 219839/2012 Sacado: RONAlDO DE BORTOU Endereço: RUA PRIMO RON
CHI, 50 - VIlANOVA - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89259-180 Credor: ARBOREfO COMER
'CIO DEMADEIRAS IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 43'2810.10 - Motivo; falta de
pagamentoValor: R$ 444,17Data para pagamento: 29 de agosto de 2012ValorR$24,70Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 400,00 - Juros: R$I,60 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dílígência;R$ 5,27

, Apontamento: 219721/2012 Sacado: IVANIR SEVERO Endereço: RUA OSCAR iUEGEL 267 -

TlPA,MARTINS - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-000 Credor: NATUlAR LIDAME Por
tador: - EspéciebMI - N° TItulo: 805 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 206,15 Data
para pagamento: 29 de agosto de 2012Valor R$23,64 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 149,66 : Juros: R$ 0,54 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 18,65 Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na

data de 29/08/2012. Jaraguá do Sul (SC), 29 de agosto de 2012.
Apontamento: 219720/2012 Sacado: KRP SERVICOSAGRlCQlAS LIDA Endereço: RANGE-
LO RUBINI 1256 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: MArOCm INST MONT MAQEQUIP Tabelionato deProtesto Griesbach
LIDA Portador: - Espécie: DMI - _NO TItulo: 00901810U - Motivo: falta de pagamento Valor: Total de títulos publicados: 17

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Moleque a quatro
,

'-
.

,
.

-

.

. passos.do 'paraíso'
-

Tricolor quer comprovar a boa fase pa'ra
, '

/

garantir o acesso à elite ainda no turno

Wanderson; Pará, Charles, Pei
xoto e Márcio Goiano; Alemão,
Almeida, Rogério Souza e Max; ,

Kiko e Lourival, '

,

Retornando à equipe após
Depois de' ser apresentado quatro jogos suspensos, o late

ao adversário na última partida ralesquerdo Márcio Goiano ad-'do turno, o técnico Pingo acr'e-' mite estar ansioso. "Estou com

Quatro jogos separam o Iu-. dita conhecer o caminho para bastante vontade de entrar em
vent.us, do' Campeonato chegar à decisão. "Pudemos

campo a ajudar o time. EstamosCatarinense da Divisão Princi- co,nstatar algumas falhas, que bem" preparados e certamente
pal em 2013. O primeiro deles' vamos corrigir. Nossa equipe faremos um grande jogo",' co-.acontece hoje, às 20h, no estádio, tem como característica' jogar, menta o veterano, que terá UmJoão Marcatto. O adversário será 'ofensivamente e não vai ser di- reencontro com Clodoaldo Jus
o Guarani, de Palhoça, pelo jogo ferente na noite de hoje", diz. . viack, justamente o árbitro quede ida da semifinal do turno. L.esionados, Fabinho e Gre-

causou sua suspensão.A expectativa de' atletas e gori são desfalques certos, as-
, � �

comissão técnica é fazer o re- sim como Anderson Pedra e

sultado jogando em casa, para 'Paulinho, suspensos. Por outro
poder atuar com tranquilidade lado, 'Márcio Goiano, Almeida e

no jogo de volta, domingo, na Charles retornam. Assim, Pingo,
Grande Florianópolis. levará o Iuventus � campo com

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

Henrique Porto

Pela melhor campanha,
Guarani tem a

vantagem de jogar
por dóis empates.

,

Joguinhos Abell)t�s de se
- .

Delegação conta com 19P pessoas'
Uma delegação de 190 pes- distintos: a Escola Casemiro de As pnmeiras modalidades

soas, entre atletas, .técnícos e Abreu, o Colégio Santa Terezi- começam a se- deslocar na tar

dirigentes, irá representar Iara- nha e o Pinheiro Tênis Clube. de. de hoje ao planalto serrano.
'guá do Sulna 25a edição dos Io- Apesar da dificuldade em con- Natação (masculina e femini
guinhos Abertos de Santa Cata- ciliar os três alojamentos, o di- na), atletismo (masculino e fe
rina até o díaB de setembro. O rigente Idemar Ângelo Toma- minino), xadrez (masculino e

município chega credenciado si, o Sarandi, não acredita em feminino), tênis de mesa (mas
após ser campeão da concorri- problemas logísticos. "Com ex- culino e feminino), ciclismo
da etapa regional Leste-Norte, ceção da natação, que irá OCOf- , (BMX), basquete (masculino e'
realizada em Itajaí. ,

-

rer em Lages, as demais provas' feminino), futsal (masculino e '

Devido ao grande contin- serão em Curitibanos, situação feminino), voleibol (masculino
gente, as dezessete equipes que não afeta o nosso planeja- e feminino) e caratê 'serão os

serão alojadas em' três ,locais mento", adiantou. nossos representantes.
HENRIQUE PORTO IAVANTE!

, .

FORÇA Voleibol masculino será uma das 17 representações ja.ragua.enses
, '

•

RETORNO Após quatro jogos, eXperiente Márcio
Goiano reassume a camisa '6' do Juventus

.

Ciclismo'

Líderança no
bícicross

A equipe de bicicross da
. Fundação Municipal de Es

portes conquistou, no fim
de semana, sete títulos na

terceira etapa do Campeona
to Catarinense de Bicícross
(FCB), realizada em Videira.

Os jaraguaenses lideram· por '

equipes, com 258, pontos, se
guidos por Lages, com 250.

,A etapa teve um total de uo
, atletas inscritos.

'

,
Atletismo

�,Preparação
aos [oguínhos
o' atletismo de Iaraguá

do Sul esteve em São Pau
lo' no fim de semana, par
ticipando do Campeonato
Paulista Sub23. O objetivo
do grupo foi ganhar ritmo'
para os Ioguinhos Abertos,
onde Oziel da Silva, Gui-
'lherme Gil, Leonardo Re

zende,' Jéssica Silva, Willian
Barrionuevo, Simone Ferraz
e Ingryd Felipe devem bri

gar por medalhas.

Futsal

,Garotosdo
Sub17avançam

O futsal sub17 mascúlino
de Iaraguá do Sul venceu os

três jogos válidos pelo returno
da terceira fase do Campeo
nato Catarinense. Jogando em :

Joinville no fim de semana, os
, garotos venceram Ibiramapor
9 a 2, Joinville por 2 a O eCaça
dor por 9 a O. Com o resultado,
o time segue para o quadran- ..

gular semifinal, deve ocorre

. ·após os IoguinhosAbertos.'

BaSi:ll.l1.ete
Estreia COD1

.

•

. , .

vítóría
A Seleção Catarinense de

� basquete sub14 feminino'
começou bem o' Campeo
nato Brasileiro da categoria.
Jogando em em Fazenda Rio
Grande (PR) na tarde de. on
tem, venceu o Mato Grosso

, ,

do Sul por 71 a 22; Hojeen-
frentam o. Espírito Santo, às
Í9h. O basquete 'de 'Jaraguá
do Sul é a base da Seleção,
cedendo nove atletas e a téc
nicaVivian Campos Martins .
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• Procuro emprego de motorista de

caminhão para entregas CNH categoria D,
Tr: fone 9983-4393.Carlos

• Cuido de pessoas idosas a noite. TI': 9989-

3205/ 8459-6106

• Cuida - se de idosos a qualquer período
do dia ou a noite. Tr: 3273-0779.

• Procuro pessoas que queiram vender
Raco cosméticos, paga se boa comissão.
Tr: 3275-4315.

• Procuro empregada doméstica para
casal que mora em São Paulo que saiba
cozinhar e possa residir em São Paulo. Tr:
3372-1490 Darci.

• Procura-se moça para dividir aluguel no
centro Tr: (47) 9606-7785

• Procuro musico com experiência que
toque bateria para tocar em Banda. Tr:

9141-6810 ou 9954-3898

• Precisa - se de eletricista automotivo para
trabalhar em Massaranduba. Tr: 9979-
3737.

• Atelier de costura Marlene, faz reformas
de roupas. Contato: 3275-4315 OU 9194-
2435 (MARLENE)

• Quarta-feira da beleza com Vitor

Cabeleleiro, toda quarta-feira com 40% de
desconto para deixar o seu cabelo ainda
mais lindo. Vitor Cabeleireiro Tr: 8884-
1817

• Trabalho como diarista ou mensalista. Tr:
3273-0779

• Ofereço serviços de podas de arvores.
Tr:9158-0019

• • JARGAS Instalações de Gás de cozinha
residencial. Tr: 3371-2946/ 92164866

• Disk Frete em geral, caminhão Baú com
capacidade de 4000 k. Tr: 8406-2183 /
3276-2100

• Preciso da doação de roupas de bebe. Tr:
3275-6258.

"

VENDAS
• Vende-se 2 cachorro macho 1 fêmea
da raça IHASA APSO, preço a combinar.
Contato: 8431-0316 ou 8852-0400.

• Compro um triturador. Tr: 3273-2347

• Vende - se filhote de pinscher. Tr: 3273-
2347

• Vendo carrinho de bebe, para menino, na
cor azul marinho com ursinhos, da marca

Angel. Valor a negociar. Tr: 3370-7160.

• Renda extra, Procura - se pessoas
dinâmicas e empreendedoras, maiores
18 anos para desenvolverem negocio
lucrativo.Trabalhando a partir de sua
casa. Aprenda a ganhar ate R$ 600 reais

(período parcial)ou acima de R$ 2000
mês perfodo integral .negocío próprio
c/ baixo investimento e alto retorno.
Contato 47 8418-3292/9988-2844.
bemestaredinheiro@yahoo.com.br

• Carta de crédito contemplada para
compra de imóvel Crédito R$100.0oo,00.
Entrada de R$30.380,00 +135 parcelas
de R$871,32. Tr: com'Valdir 8494-5911
ou 9270-3638. e-mail: valdir©grupohb.net

• Câmera digital Cyber-Shot DSCW55 Sony,
usada em perfeito estado. R$ 80,00 -

Tr.9113-266

VENDA
• Vendo uma radiola antiga de 127 anos.

R$ 1000,00. Tr: 3370-8633

• Vende-se 2 overlock siruba com

arremate semi-novas com poucos
meses de uso.Valor R$1.650,00 cada
contato:91427220 falar com Marcelo

• Tv 24"LED AOC fininha na caixa sem
nenhum arranhão, 6 meses de uso. Valor
R$ 600,00 home teater magnavox com
5 caixas de som R$ 200,00. Se levar os
dois faço tudo por R$ 750,00. Telefone:
Falar com Marcele 9923-9418

• 1 televisor 29 polegadas Phillips, usada,
perfeito estado. R$ 350,00 Tr: 47-3054-

1351/9168-7441
• Vendo uma betoneira com 1 ano e meio
de uso, 400 litros, profissional, completa.
R$ 2400,00.Tr: 3276-1918 96132901.

• 1 televisor 24 polegadas Philips, usada,
perfeito estado. R$ 250,00. Tr: 47-3054-
1351/9168-7441

• 11mpressora HD 400 Fotos e colorida. R$
150,00. Tr: 47-3054-1351/ 9168-7441

• 1 ComputadorWindows 256 mhz, semi
novo, pouco uso, o/visor tela plana. R$
350,00. Tr: 47-3054-1351/ 9168-7441

• Vendo Notebook Deü- Pentium dual core-

2,20GHZ 4 GB de memória Hd - 250 GB
Placa de vídeo integrada - ONbord - Móbile

Intel(r) 4 series Express. R$ 950,00, c/
Bruno. Tr: (47)3055-0085/3372-2772.
Email: brunorosa90@hotmail.com

• Vende - seberço desmontável,
chiqueirinho na cor azul, Bebê conforto
(cor cinza/azul), andador (cor azul), Por R$
350,00. Tr: 47 9198-5607 Tatiane.

• Vendo bebe conforto da Burigoto, azul
marinho de menino, R$ 150,00 Tr: 3370-
7160 C/ Susan.

• 1 Helicóptero de brinquedo a pilha que
voa, novo.ll$ 150,00. Tr: 47-3054-1351
/9168-7441.

• 1 Chopeira luz plástica. R$ 50,00. Tr:
47-3054-1351/9168-7441.

• Vendo uma betoneira 145 litros, nova com
motor, Valor a combinar. Tr: 9243-9709
após as 16:00.

• Vende - se um freezer branco 500 I,
reformado, horizontal. Tr: 3372-3234 ou

9946-9866.

• Vende se um simulador de caminhada,
novo. R$ 250,00. Tr: 3371-9021 ou 3275-
2914 Lori.

• Compro uma maca de estética usada. Tr:
3275-4315.

• Procuro um guarda roupa usado para

doação.Tr:3275-4315
• Vende se um reprodutor da raça Dorper.
Tr: 9912- 5997

• Vendo freezer vertical cônsul 190 litros,
semi novo, retirar no centro de Jaraguá
do sul, dar um toque que retornamos a

ligação. R$ 450,00. TR: 48 9143-1969.

• Vendo moveis para salão de Cabeleleiro,
3 cadeiras de corte, poltrona de 1

lugar,poltrona de 3lugares, balcão
de atendimento, 1 vaporizador para
hidratação, 11avatório tipo Italiano e

bebedor elétrico.Tr: 3376-1737

• Vendo LOja Papelaria e Presentes,
estabelecida a 27 anos no centro de
Joinville. Motivo: Aposentadoria. R$ 130
mil. Tr:( 47)9995-8465

• Vendo um Pet Shop todo equlpado. Tr:
9181-9625.

! . I . .', _i

VENDAS
• Vendo empresa no ramo de alimentos

congelados com marca própria, logística e

sem dívidas. Tr: 9652-7646.

• Vendo Loja Guaramirim SC Rua 28
de agosto Centro, loja perfumaria,
cosméticos, acessórios, loja completa em
local privilegiado (estoque, móveis, porta
antifurto, tv LCD, lustre, ar condicionado)
linda! R$ 20.000,00.Maiores informações
96444767

IMÓVEIS
APARTAMENTO

• Aluga - se Ap 120 mt 2, 1 suíte e 2

quartos, cozinha completa e garagem
com água quente e sem condomínio. R$
1200,00. Tr: 9134-5434. Rua Emma R.

Bartel, 121 - Baipendi.
• VENDE-SE Apartamento 304 no

Residencial Mont Vermont, 1 suíte + 1

quarto e demais dep. 1 vaga de garagem.
No Czerniewicz. R$210.000,00. Tratar
9979-0650 com Clesio.

• Apartamento c/ 2 quartos +sacada c/
churrasqueira, área de festa, áreas de 53
á 65 m2• R$ entrada + parcelamento +

financio Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• Vendo Apart. NOVO no Agua Verde 2

qtos sac.c/churrasq. Só manhã sego
piso de frente 56 m2 área privo+garagem
R$125.000,00 8443-363.

• Apartamento com 2 quartos, sendo um
mobiliado, cozinha e área de serviço
mobiliadas, vaga de garagem, aceita
financiamento e FGTS. R$ 130.000,00.
Tr:9159-9733. Creci 14482.

• Apartamento com 1 suíte mais 2 quartos,
sala dois ambientes, sacada com

churrasqueira, no Bairro Czerniewicz.R$
170.000,00.Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• Vende - se aptos no Rau, prox. ao posto
cidade. R$ 100.000,00 a 110.000,00.
Tr: 3273-5233.

• Vendo um Apartamento Ed.

Transatlântico em Piçarras. 10 Andar,
mobiliado. R$ 550.000,00. Tr: 3371-
1403/ 8414-1898

• Vende - se apto na praia Itajuba 65 mP

c/ suíte, aceita carro. Tr: 8448-8644

CASAS

• Vendo sobrado com 190 m2 com 3

moradias independentes, área coberta,
garagem para 4 carros, churrasqueira, na
rua 600, centro de Balneário Camboriu.
Tr: 47 3367-6101

• Vende - se casa averbada em Blumenau,
casa,46 m e terreno 675 m valor de R$
140.000,00 ou troca - se por uma em

Jaraguá. Falar 140 mil, ou troca-se por
uma em Jaraguá. Falar c luciandro 9137-
4420 ou 8440-0390 Raquel.

• Vendo Casa de alvenaria com dois

quartos, o terreno tem 400 m2 no Bairro
Três Rios do Norte. R$ 118.000,00 Tr:
9613-5553 aceito propostas.

• Vende - se casa de alvenaria 60m2

próximo a praia de Itajuba. Escriturado.
R$ 120.000,00. Tr: 8448-8644/ 9936-
7400.

• Vende-se casa em Schroeder por R$
125.000,00 com 50 rnt-, aceita - se

financiamento habitacional, tratar no
fone: (47) 9977-9550/9989-6049

• Vende se casa alvenaria no Jaraguá 84,
R$ 60.000,00. Escriturada. Esta alugada

. I.

CASAS

no valor de R$ 400,00. Tr: 3371-3467 /
8455-7810.

• Vendo uma casa de alvenaria no Jgua
84, 130 mt2, 4 quartos, sala, cozinha,
garagem para 2 carros e demais

dependências. R$ 70.000,00. Tr: 3371-
8885 ou 8400-2172 (não é liberado

para financiamentos) .acelta-se carro ou

propostas.

Vendo terreno em B.Velha(+j-)
600m da praia de esquina e com

escritura mais Kit casa (72rn2) de
madeira plainada e com Telhas

ECOLÓGICA 54mil. Sem mão de

obra, vendo separado e estudo

propostas (47) 9104-7008
3035-7001- BNU Cj Sr. Roberto

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO!

CHÁCARA
• Vendo uma chácara de 50.000,00 mP
com nascente, cachoeira, plaino pronto
para construir. R$ 110.000,00. Tr:
3376-0726

SALACOMERCIAL
• Alugo sala comercial com 80m2,
na Rua Affonso Nicoluzzi (atrás do
Mercado Brasão) - no Rau. Tr: 3273-
2119

• Aluga-se 2 sala comercial no centro de

Corupá 60 mt2 cada, sobre loja. Tr: no
horário comercial. 3375- 1004

• Aluga se sala comercial em
Guaramirim com 18 mP, ótima
localização. Tr: 3373-1900

• Vendo a Flash vídeo locadora e Alugo
o Ponto Comercial . Localizado na

Barra do Rio Cerro.

18 anos no mercado. Motivo: estou me

aposentando. Tr: 8474-1071.

• Vende-se um pet shop completo, com
consultório veterinário, banho/tosa e

venda de animais. Tr: 47 8492-7060

• Vende-se casa comercial Vila Nova,
terreno 20 x 50 próximo RBN, R$ 600
000,00 Tr: 3371-6623

LOCAÇÃO
• Alugo sala comercial de 100 m2 na Vila

Lenzi, dou preferência para igreja. TR:
3371-6968.

• Aluga - se casa em São Francisco do Sul,
com 3 quartos, 3 salas, banheiro, cozinha,
lavanderia e garagem para 3 carros,

localização: Rua: Travessa Koeller, 214,
bairro Rocio Pequeno (próximo ao centro).
Tratar com a Imobiliaria Regência 3444-
1452 ou 3275-6829 com Laudes.

• Aluga - se galpão de 150 m2, pré
moldado na Rua Cristiane Zerbin, 240 em

Schroeder. Tr: 3374-1488./ 8861-9108.

• Alugo quartos. Tr: 32754315 com

Marlene.

• Alugo apartamento no amizade. Uma suíte,
mais um quarto, sala, cozinha, churrasqueira,
área de serviço e garagem para dois carros,
Valor R$750,OO. Tr: 88519651

• Vendo ou alugo. Casa em Schroeder. Uma
suíte mais dois quartos, sala cozinha área
de serviço, garagem. Com 97 m2• Aluguel
R$900,00. Venda R$250.oo0,00. Fone:
88519651

LOCAÇÃO
• Alugo apto no Rau, com 2 quartos e
garagem coberta. R$ 545,00. Tr: 9993-
2131 com Sandra.

• Alugo quarto para pensionistas, Centro.
R$ 300,00 livre de água, luz e internet..
Tr:9123-5851

• Alugo uma_casa grande na Rua Walter

Breithaupt, n 110 Comercial ou
residencial. Em frente ao clube do Beira

Rio, contrato para 5 anos. Tr: 9102-1212
" com Elzira.

TERRENO
• Oportunidade vendo um lote em

Guaramirim com 368m.2 ,escriturado
pronto p/ construir R$70,000,00 aceito

propostas Tr.9122-7190

• Terreno de 720 m2 em Corupá próximo
ao jipe clube R$ 78.000,00 TR 9613-
5553 aceito veiculo na troca.

• Vendo lote no Nova Brasília de 1053

m2, 25 metros de frente com casa de

alvenaria de 3 quartos mais 1 suíte.
R$ 499.000,00. Tr: 9159-9733. Creci
14482.

• Vende - se lote na praia de Itajuba 300
m2• Escriturado. R$ 20.000,00. Tr: 8448-
8644/ 9936-7400

• Vendo terreno em Schroeder, 900 m2• R$'
50.000,00, aceito propostas. Tr: 3273-
2347 ou 8853-9716.

• Vendo área de reflorestamento de

eucalipto 13 anos, já possui madeira
quadrada, área toda plana de 50.000.00
mP prox. a Rio do Sul. Valor a combinar.
Tr: 47 3328-3560

• Vende - se terreno na Vila Nova de
8.500 mP podendo ser desmembrado
em 5 partes - imóveis no alto com vista

privilegiada da cidade. Tr: 9102-1212.

• Vende - se um terreno na Vila Nova, de
6000.00 mP na rua lateral a 25 de Julho
em frente ao 1.607, valor negociável.Tr:
9102-1212.

• Vende-se terreno na Ilha da Figueira
com 794 mt2 (doc. ok) c/ varias arvores
frutíferas, perto da escola, mercado,
Weg, parque aquátiCO e a menos de 10
mino do Centro. Valor R$ 185.000,00
- tratar fones (11) 5560-1193/ 6657-
0940 direto com proprietário

• Vende - se terreno com 18.750 mP ,

ideal para loteamento com frente de 50
mP situado na Rua Ano Bom, área plana,
em Corupá. Tr: 3375-2286 com Roberto

/3375-1152 Rose depois das 21:00.

• Vende se Terreno com 10.680 mt2, ideal
para loteamento, com frente 75 mt

situado na Rua Ano Bom em Corupá. Tr:
3375-2286 Roberto ou 3375-1152 com

Rose depois das 21:00.

• Vende - se terreno 2500 mP plaino no

Rio Cerro II. Valor a combinar. Tr: 3376-
0726

• Terreno na praia de Itajuba, R$
10.000,00 entrada e saldo parco Direto C.

propriet. Fone 8448-8644

• Vendo 3 terrenos na praia de ltajuba, R$
28.000,00 escriturados 300 m2 fone
8448-8644

• Grande oportunidade Vendo um lote
no perímetro urbano, com 21, 146 m2,
6 do centro de Jaraguá, com escritura,
com casa alvenaria aprox. 80 mts com

água corrente e cachoeira, nascente,
lagoas de peixe. R$ 350.000,00. Aceita
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TERRENO

proposta. Tr: 9118-5474/9662-0895
• Vende-se terreno na praia de ltajuba
R$ 30.000,00 escriturado, 300 m2• Tr:

8448-8644

• Vende - se um terreno com casa mista,
na Rua Oscar Schneider - Barra do Rio

Cerro, R$ 110.000,00 aceito propostas.
Tr 9114-8095.

• Vende se um terreno 7.522 mP Rio

Cerro. ótimo pra construção de galpão.
Tr: 9654-2206.

• Vendo um 2 terreno no champagnat na
Rua: Irmão leão Magno, 15,75 por 24

metros cada lote, R$ 185.00,00 cada.

TR: Sergio 9975-3940.

• Compra-se terreno nos bairros são

Luiz, Jaraguá Esquerdo, Jaraguá 99
e redondezas, R$ 50,00 a vista e o

restante parcelado. Tr:, Dito 9912-3610

• Vendo terreno 368,40m2 com 22,80
de frente, matricula n° 61.445 pode
ser financiado. Rua Henrique Fuck
n° 182, (lateral da Roberto Seidel),
bairro Seminário, Corupá SC. Valor

R$55.000,00 Tr: com Renate Fone

9137-4701

• Compro motos e carros financiados com
doc e prestação em atraso, pago a vista.

47 9662-3668

• Compro Carros e Motos de todas as

marcas, financiados ou de consorcio,
mesmo com prestação atrasada, busca
e apreensão, documentos em atraso, ou

já apreendido. Tr: (47) 9696-3566.

• Troque seu volante que esta velho
por um novo,trabalhamos com todas

os modelos e atendemos a domicilio.

Tr:8812-7170 /7813-4785

• Ta financiado? Eu compro carros e motos

com pare ou documento em atraso, pago
a vista. Tr: 9967-2770

• Compra - se automóvel 2010,2011 ou

2012, com financiamento, ou parcelas
atrasadas, transfere. Tr: 3370-1550/
9929-8922 TIM / 8811-0769 CLARO

Chevrolet

• Vendo Corsa Clasic, ano 2003. Completo,
branco, com KM 70.000, R$ 14.900,00.
Tr: 47 3054-1368/ 9144.3631

• Vendo um Kadet 94 vermelho metálico,
motor novo. R$ 7.000,00. Tr: 7813-4785

• Vende-se Vectra Elegance, ano 2009
modelo 2010, com 45.000km. Valor R$
37.500,00. Tr: 3376-2776.

• Vectra Elite 2007,2.4, prata, completo.
Valor a negociar. Tr: 9979-3308.

• Vende-se celta 2004,básico. R$
14.200,00. Tr: 9962-3664

• Vende - se Celta vermelho 2010

completo 4 portas. Tr: 9962-3747 com

José.

• Vendo uma Cherokee ano 97, completa
com kit GNV. R$ 25.000,00. TR: 3084-
1061/9163-8894. Com Almir.

• Vende - se Vectra 2007 Elegance,
controle de som no volante, cinza
comDieta. ótimo estado. R$ 32.000.00.

,.

E

Chevrolet

Tr: 3376-1060 ou 9157-6924

• Vendo Vectra gls, 2.2, no GNV, preto, ano
2002, em ótimo estado de conservação.
Tr: 9102-9254

• Vendo um corsa super 97, branco 2

portas com ar cond, R$ 11.500,00. Tr:
8425-6491/ 3273-2098.

• Vendo uma Blazer completa - GNV. R$
14.500,00. Tr: 3371-6968

• Vende-se Corsa 1.0 MPFi - 97 Ar quente,
Desembaçador, lnsulfilm, Roda de Liga
leve. Preço pra fechar negócio: R$
9.000,00 à vista. Entrar em contato com

Alexandre pelo fone 9137-9304 (após
18h)

• Vendo Corsa ret ano e modelo 98 4 portas
cor verde perolizado, Ar condicionado,
travas elétricas, alarme, chave geral,
cd com OVO totalmente revisado. R$
13.000,00 somente venda. Tr: 8313-
6088.

• Vendo GM Prisma Maxx 1.4 2008, Prata,
top de linha, rodas de liga leve, som e

outros acessórios. R$ 24.800,00. Contato:
9102-9162 ou 3370-1155 com Rafael

• Celta Spirit 20114 Portas completo R$
22.990,00, metálico, estado de zero, 60 x

R$ 640,00, ou entrada em até 10 x sem

juros no cartão de crédito, viabilizamos
troca, IPVA 2012 totalmente pago. Fone
3032-1400.

• Celta lS 2012, metálico, estado de zero
+ 60 x de 555,00, ou entrada em até
10 x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, IPVA 2012 totalmente

pago. Fone: 3032-1400.

• Vende-se Montana Sport 2007 R$
27.500,00 Tr: 91577525 Neto

• Vendo ou troco Montana Made Off roud,
1.8 prata, ano 2005, completa, rodas
17.Tr: 3276-0826 ou 9973-5960.

• Vendo Opala Cupê 1982 - Vermelho -

Direção Hidráulica, Elétrica e Mecânica
em dia. Carro em bom estado de

conservação. Valor a negociar. Contato
com Dany pelo 8408-8384

• Vendo um Corsa Wind, ano 99, vermelho,
4 p. revisões de R$ 1900,00 reais, 4

pneus novos. R$ 10.500,00 sem troca.

Tr:3371-1634

• Vendo um Astra sedan 2000, prata,
completo, ótimo estado de conservação,
4 pneus novos. R$ 17.500,00. Tr: 9114-
4135 c/ Maicon

• Vendo um Corsa Wind, 96, preto, carro

particular com km baixa. R$ 8500,00. Tr:
3397-2050.

Peugeot
• Peugeot 206, ano 2004, 4 portas,
1.0, ótimo estado, particular. R$
15.000,00. Tr: 3273-7644 ou

7813-4785

• Pick-up Peugeot 504, diesel, 94,
carroceria longa, ótimo estado.

Particular. R$ 15.000,00. Tr: 3273-

7644/8812-7170.

• Vendo um Peugeot 206, 1.6, 2006 _

flex, 4 portas, completo c/ ar,
direção, couro, c/ som. Particular.
R$ 9.500,00 + presto Tr: 3273-

7644 ou 8812-7170.

• Vende - se Peugeot 206 1.0 16

válvulas gasolina, 2005, vermelho
ar cond, vidro ele/ trava manual

Peugeot
insufilm, mp3, etc. R$ 15.500,00.
3371-1634.

• Vendo um Peugeot 207, sw xrs,

2010. Única dona. R$ 30.900,00.
Aceito moto de até R$ 5.000,00 de

entrada. Tr: 9183-1162 ou 9183-

8930 Sandra ou Junior.

• Vende + S e Peugeot 2007, xr Sport
1.4 completo 2009/2010 R$
26.990,00. Tr: 9966-4909.

• Vende - se um Peugeot 206, ano
2003 completo, 2 portas, manual,
chave reserva, bem conservado. R$
15.900,00. Tr: 3275-3538/9931-
9410.

Renault

• Vendo Megane 2007, 2.0 16 V,
preto,bancos de couro,top de linha.

R$ 27.300,00.(A vista s/ troca)

• Clio Sedan Privilege 1.0 16 v ano

2004, cor prata, completo. Ar Cond,
Air Bag Duplo, Direção hid, Vidros

elétricos,Volante com regulagern de

altura,Controle som no volante, IPVA

pago.Sem troca. R$ 16.000,00. Tr:

8410-0000 Fabio.

• Vende - se Renault t.ogan ano 2011,
completo com 23.000,00 km R$
27.000,00. Aceito Saveiro na troca.

Tr:9931-9410 ou 3275-3538

• Vendo Renault laguna 2000/2001
Completo. Valor R$ 14.000,00. Fone
47-9975-2864

• Vendo Renault 2006, 1.6 privilége
sedam - air bag, som ... Etc.(carro
particular, baixa km) R$ 20.000,00.
Tr: 3397-2050

Volkswagen
• GOL CITY 2006, FlEX, Completo, 04
portas, cor prata, alarme inteligente e

radio lG com entrada para pen drive.

Carro de mulher está inteiro e lindo.

Forma de pagamento: 3 mil de entrada

(negociável) + assumir 50 parcelas
de 570,00 (Santander). Transferência
imediata. Tr: com Caroline 8478--7422

• Vende - se um go11000, ano 99, 8 v, cor

verde. R$10.000,00. Tr: 3370-1161

• Um Jetta 2007 modelo 2007, top de

linha, prata, R$ 42000,00. TR: 9176-
4929. 3371-8208.

• Vendo um Gol cl 1.6 ano 92 azul. R$
4.000,00. Tr: 9213-2502 9644-2125.

• Vendo um Gol 89, cinza, 1.8, roda
de liga leve,em ótimo estado de

conservação. R$ 6000,00. Tr: 3371-
1960.

• Vendo Pollo sedam 2006, prata,
completo. R$24.000,00. Tr: 88519651

• Vende - se parati 99,1.0,16 v, 4

portas. R$ 8900,00. Tr:9962-3664.

• Vendo um Gol 2 portas, ano 2004. R$
14.000,00. Tr: 9163-8894/ 3084-1061

• Vendo Gol G3, 2 portas, completo,
confortline, ano 2000, motor 8 v, 2.0.

R$ a negociar. Tr: 9962-3584 (Obs:
carro quitado e documentos em dia).

• Vende-se saveiro super surf 2004/2004
G3 prata completa em ótimo estado, 2 o

dono, 24.50d:00 Jeferson 9104!093'8
.
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Fiat

• Vendo um Stilo 2007, ótimo estado,
completo. Tr: 15.000,00 + prestações.(não
precisa transferir). Tr: 3273-7644.

• Vende - se Pálio Fire Flex 1.0 2007/2008
Vermelho, 2 portas, direção hidráulica, Vidros
e travas elétricas, som. Único dono, com
39.000 km. R$ 18.000,00. Interessados
falar com Lucio 9973-3-781

• Vendo Palio Branco, 4 portas, ano e modelo
2002 fire, vidro elétrico na frente, limpador
trazeiro. R$ 11.500,00. Tr: 9114-3374 com
André ou 9243-8500 Néia.

• Vendo Escapade 2008 1.6 completa abaixo
da FIPE. Telefone de contato: 9992-4000

• Fiat Strada 2007 fire flex R$21.200,00. Te!.
3373-4131

.

• PalioWeekend 2001, motor 1.0 16 V. com ar

cond e direção hidr. e trio elétrico. Tr: 9632-
5528. R$ 12.500,00.

• Fiorino 1.3 ano 2006 no GNV. R$ 9000,00 +

26 parcelas de R$ 533,00. Tr: 9988-6649.

Ford
• Vendo um Fiesta 2002 Gl, R$ 5000,00 + 14

prestações de R$ 400,00 ou carro ou moto

de entrada. Tr 9137-1504/ .9153-1600.

• Fiesta 2006, 4 portas básico, R$ 13.800,00.
. Tr: 9962-3664

• Vendo Fiesta Trail, 2008 Prata, completo,
único dono. R$ 13, 500 + 8x de 1.126,00. Tr:
3273-7645/9966-9448C/Wilson

• Ford Fiesta, ano 99, 4 portas, cor azul, R$
8.500,00. Tr: 3370-1161.

• Ford/KA GL - Ano 2000, Branco, gasolina,
roda de liga leve e tapete de alumínio. Lic.
2012 pago. R$11.500,00. Fone: 9126-9853

• Ford ka ano 2000 completo, 2 dono. R$ valor
a combinar. Tr:9168-7441.

• Vendo Fiesta 98 1.0 básico, motor novo, IPVA
pago. R$ 8500,00. Tr: 3370-6910/ 8816-
4437.

• Vende-se Ford Ka preto -1.0, flex 2009,com
ar condicionado, totalmente revisado e

emplacado. R$ 21.000,00. Tr: 9936-0243.

• Ford Ranger XLT Limited 4x4, diesel �.O
eletrônico, 2008, completa (air bag, abs,
santo Antônio, estribos capota marítima,
protetor de caçamba, trava elétrica no

tampão traseiro e demais opcionais da
Limited. Estudo troca veículo de menor valor.
R$ 60.000,00. Tr: 47 9138-9592.

Diversos
• Vendo semi reboque ano 1998,(tipo
carretinha) tamanho 1,10x2 metros, serve
para motos 'de carga pesada. R$ 1500,00.
Tr: 3371-1634

• Vendo Honda Civic 2010, Ixl, banco de couro,
único dono. R$ 53.000,00. Tr: 8402-5923.

• Vendo Trailer Turiscar Eldorado, ano 86, R$
9.000,00. Tr: 3371-1634

• Vendo capota de fibra para Ford Curie
modelo alta, (1,40 m altura interior): Semi -

nova. R$ 1500,00. Tr: 8422-1926.

• Vende - se Jogo de molas cortadas para Gol
Gl, G2, G3 ou G4 Fica na altura de 2 dedos
do pára-lama. Valor: R$ 80,00. Tr: 9943-
4172

• Vendo Carreta Random, LS Graneleira 2002,
trucada. Com pneus em ótimo estado. R$
45.000,00. Tr. 3276-0264 a noite /8856-
7660.

• Caminhão Puma 914 Cd 1993 com Baú
4,80C x 2,4 L x 2,10 altura. Motor revisado
(Kit novo), pneus em bom estado.MWM 229.
R$ 25.410,00 Ano: Ano 1993.Tr: 3373-
4105/9103-7300

• Vendo uma Pampa, ano 92. R$ 5.500,00. Tr.
3370-0719/ 9953-3878

• Vendo um Jipe ano 65, 6 cilindros, 3 dono
toda original, na cor azul, restaurado. ótimo
estado de conservação. Tr: 3375-2136. R$
20.000,00

• Vendo um Hyundai 130 cor prata, ano 2011,
completo, com cambio autornátiçq ear
digital, 8 air bag. Tr: 9609-1179.

,

VEI

Diversos
• Vende-se Santana 2001, 2.0, 4 portas,
completo (vidro elétrico, direção, ar e alarme)
em ótimo estado de conservação.Valor: R$
16.500,00. Tr: 9973 1420

• Vendo Caminhão 608, baú. Aceito
propostas. Tr: 9213-2502/ 9644-2125.

• Vende - se um 'caminhão Scania modelo
124/420, frontal trucado, 2001, revisado. R$
valor a combinar. Tr: 9664-0865 (tim) 9122-
0300(vivo)

• Vendo - se caminhão Scania 142, motor
113, trucado, ano 88 semi novo, revisado.
R$ valor a combinar. Tr: 9664-0865 (tim)
9122-0300 (vivo)

• Vendo caminhão Fiat Iveco truck no chassi,
15 toneladas, ano 81. Bom de mecânica. R$
30.000,00, aceito propostas, troco, financio.
Tr: 3370-1550/ 9929-8922 tim / 8811-
0769 claro.

• PARATI CL 1.8 MI, 97/97, Cor Cinza, Placa
final 5. Avista R$ 12.000.00 ou entrada
R$ 4.000+assumir o financiamento. Fone
(47) 3379.1342 - Ivo ou Jonatan (Estuda
Proposta)

• Vendo Ranger 2006, prata, diesel, completa.
R$ 56.000,00. Tr: 3376-4611 ou 9277-0356
com Almir.

• Vendo Corolla, 2004/2005 - preto completo.
Com sensor de estacionamento dianteiro e

traseiro. Fechamento automático dos vidros,
licenciado. R$ 29.000,00. 47 9937-0655 -

com Elizabete

• Vende - se um Corolla XEI 2004, 1.8 prata,
completo, automático- couro, emplacado
12/12, R$ 31.000,00 sem troca, liberado
para financiamento. Tr: 3376-1737

• Audi 1.8 ano 99, todo preto, 2 portas,
turbo 150 cv, com couro. Em ótimo estado,
revisado. R$ 19. 500,00 particular. Tr: 3273-
7644 ou 7813-4785

• Vende-se C3 Exclusive 1.6 Ano 2006, Ar,
Direção elétrica, air bag, freios abs, trava,
vidros ótimo estado - Cor prata contato com
Juliano fone (47) 9176-9625. R$12.700,00
+ 37 parcelas de R$ 408,58.

• Audi A3, 2006, prata, cambio automático, ar
bag duplo, ar digital, abs completo, revisões
sempre na autorizada. R$ 30.000,00. Tr:
com Fábio (47) 9103-7300/ 9103-7200 /
3373-4105

• Vendo Toyota Corolla Altis, 2.0, prata, ano
2011.20.000 km. Tr: 3370-5591 ou 9927-
9944.

• Vendo um Verona, 91, 1.6. R$ 3800,00. Tr:
9962-3664.

• Vende -se ou troca - se por Terreno um
Troller 2010, preço abaixo da tabela Fipe. R$
3372-0665

• Vende - se uma Fiorino furgão, ano 94, 1.0,
R$ 6500,00.Tr: 3370-1161

MO O

• Moto Titam, prata ano 2001 - Baixa km,
doc. 2012 pago. R$ 2.500 Tr: 8452-
0178

• Vendo uma biz 100, verde, 2003, bom
estado de conservação. R$ 2500,00.
Doc 2012 pago.Tr: 8452-0178

• Vendo moto XLR, ano 99, 125 R$
3.000,00. Tr: 3370-1161

• Vendo moto suzuki bandite 1250, ano
2011.cor prata com apenas 4000
kilometros R$ 28.000,00. Tr: 9136-
0049.

• Moto Honda vb 300r 2010 com 3800 km

original IPVA 2012/2013 'pago. Moto
estado nova, sem troca R$ 9800,00. Tr:
47 9138-9592 c/ Rodrigo.

• Vende-se uma moto Yamaha Lander 250
ano modelo 2007, cor azul, em bom
estado de conservação, com baú lateral
e traseiro. Documentação em dia. Tratar
9132-6160 ou 8859-9378 após 18
horas.

• MOTO TRAXX, JH125L, 2007/2007, Cor
Vermelha, Placa Final 4, ODM 02545.
Avista R$ 3.990. - Fone (47) 3379.1342
- Ivo ou Joatan (Estuda Proposta
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E MAIS: DIREÇÃO ELÉTRICA COM ASSISTÊNCIA VARIÁVEL CRUISE CONTROL, RETROVISOR ELETROCROMO,
ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DOS FARÓiS, SENSOR DE CHUVA, DETECTOR DE OBSTÁCULOS TRASEIRO.

NOVO CITROEN C3. É MUITO MAIS C3.

CRÊATIV TECHNO OGIr!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



6 I NEGÓCIOS I QUARTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2012

2004 - Prata - Gasolina - 4 portas - Ar-condicionado, Vidros e Travas
Elétricas, Limpador e DesembaçadorTraseiro.

L200 Triton 3.2 CR

87.500,00

2008. - Preta - Diesel- 72.800 Km - Ar-condicionado Automático, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro,
Bancos em Couro, CD Player, Câmbio Automático, Freios Abs, Air Bag
Duplo, Sensor de Estacionamento, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina. .

Fiesta Hatch Street 1.0

14.800,00

Corsa Classic 1.0

18.800,00
2006 - Prata - Gaso ma - 72.000 Km - Aquecimento, Oesembaçador
Traseiro, Travas Elétricas, Alarme, CO Player.

C4 Palias
Exclusive AT 2.0

38.500,00
2,008 - Preto - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de
Liga-leve, Cd Player, Bancos em Couro, Computador de Bordo, Sensor De
Estacionamento Dianteiros e Traseiros, Freios Abs. Air Bag Duplo:

Zafira Elite 2.0 Aut

44.500,00
2008 - Prata - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Faróis de Neblina, Bancos em Couro, Cd Player, Piloto
Automático, Câmbio Automático, Freios Abs, 4 Air bag' s.

C N·· I t d I "�I
Rua Angelo Schiochet, 80 Centroarras aCIO�als e mpo� a os. Maurinho"",,: Veículos I 473275.1132 Fax, 473275.1132Novos e Semi-novos Revisados ,J
Jaraguá do Sul SC'

- Sportage Ex At 2.0

54.000,00
2010 - Preta - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Câmbio Automático, Freios Abs, Air Bag Duplo, Rodas de Liga-leve, Cd
Player, Sensor de Estacionamento� Faróis de Neblina, Píloto Automático.

Sx4 MT 4x4 2.0
Valor a partir de

61.490,00
o KM - Prata- Gasolina - O KM - Ar-condicionado Digital Automático,
Direção Eletro-assistida, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e
Desembaçador Traseiro, Cd Player Mp3, Air bag Duplos, Freios Abs,
Tração 4x2, 4x4 e 4x4 Bloqueada, Faróis de Neblina, Rodas de Liga-leve.

..

Na teoria,
o conhecimento leva longe"
Na prática, a Pós-Graduação
Senacte leva além.

,/
/
;'.I

,/

1

Procurando
por um veículo?
As melhores opções de veículos
da região você encontra aqui no
jornal O CORREIO DO POVO.

Cítroên Gran C4 Picasso
* Teto Panorãmico
* Chave Reserva
* Emplacado 2012
* Único dono
* Aro liga leve 17'
* 7 Lugares
* Completo
* 13.000 Km

I
I
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ai Jaraeuá do Sul: 47 3275-0808
I '- Av. PreléitoWaldemar Grubba, 1346 - Baependi

;

li
li
II
II
I'Promoção válida até 31/8/2012 ou término do estoque, o que ocorrer primeiro. Condições válidas para o Kia Cerato código E.283: R$ 64.200,00 à vista e financiamento com entrada mlnima de 50% (R$ 32.100,00) + 24 parcelas fixas de R$ 1.358,63. Valor total a ,Iii'prazo: R$ 64.707,18. Para o Kia Soul código U.174: R$ 68.900,00 à vista e financiamento com entrada mínima de 50% (R$ 34.450,00) + 24 parcelas fixas de R$1.458, 10. Valor total a prazo: R$ 69.444,31. Para o Kia Cadenza código Z.555: R$124.900,OO à vista e

financiamento com entrada minima de 50% (R$ 62.450,00) + 24 parcelas fixas de R$ 2.643,20. Valor total a prazo: R$ 125.886,71. Para o Kia Sorento código S.558: R$121.400,00 à vista e financiamento com entrada minima de 50% (R$ 60.700,00) + 24 parcelas lifixas de R$ 2.569,13. Valor total a prazo: R$ 122.359,06. IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) induso nas parcelas. TC (Tarifa de Cadastro) devida à instituição financeira indicada pela concessionária e Tarifas de Registro de Contrato e Registro de Gravame li
não inclusas nas parcelas. Demais modelos, consulte a concessionária Kia mais próxima. Frete não incluso, frete mínimo de R$ 500,00 e máximo de R$ 5.000,00 variável de acordo com o modelo do veiculo e o Estado da Federação. Estoque de 5 unidades para o liKia Cerato código E.283, 5 unidades para o Kla Soul código U.174, 5 unidades para o Kia Cadenza código Z.555 e 5 unidades para o Kia Sorento código liS 558. Declaração de Consumo de Combustível em conformidade com a Portaría Inmetro n° 010/2012. "'Redução

.,
IPI válida para o Kia Soul e Kia

d'''_'.e·' S'e'... ·.9.·.·.�u"_ lva vídas' I.erato. Garantia de 5 anos ou 100.000km, o que ocorrer primeiro, para cobertura básica. Fotos ilustrativas. I .... '. .." I!
. ._ .____ >1::.c::i.I

Slumenau • Sal. (amboriú • Jaraguá do Sul
joinville .. Florianópolis· São José

Faça revisões em seu veículo regularmente.

MOTION & EMOTION PEUCEOT

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Celta LS 2012
A partir de

à vista

Chevrolet-SPIN.

Respeite os limites de velocidade.
,

CONTECOMIGOGMAC

EM TODA A REDE DE CONCESSIONÁRIAS CHEVROLET I CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SITE: WWW.CHEVROLET.COM.BR/OFERTAS

Ceita lS 1.0l. 3 portás. Aexpower (Contig. R9A), anoJmodelo 201212012, com preço promocional à 'lista a partir de R$ 21.990,00. Prisma lT 1.4, 4 portas, Ecooo.ftex (Coofig. R7R)
anohoodeto 201212012. com preço promocional à vista a partir de R$ 27.290,00 ou através de plano de financiamento com 52,65� de entrada (RS 14.890,(0),48 prestações mensais
de R$ 348,54 tom taxa a,81% a.m. CET: 16.70� a.a Valor total financiado: RS 31.620,00. Ofertas vâlidas para Q, periodo de 29 de agosto de 2012 para o Estado de Santa Catarina,
pa.la ve{cufQ$ Chevro!et O km adquiridos nas Coneessionârias Chevrolet . Ofertas não vâUdas ou cumulativas com modalidade de venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais.
Consulte cQl1ldtçôes em sua OOftcessionâria Cltellrotet. Os veiculas Chevro!et estão em ronform!dade com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar PQf Veiculos
Alltomotofes. www.cl.te.tfo(et.com.br-SAC: 0800 1024200. OU\lldoria GMAC - 0800 722 fl022.lmagem do autolf\ov:el Spin e meramente illlstratiYa. Coosulteuma concesstOlllãlliaoQl.osite
Chev:roIet para obter Informações sobre as versões e configurações disponíveis. Preserve a vida. Use cinto, de segurança. Os: veículos Chevrotet estão em confmmidade ccm o Proguama de CODrrete da
Poluição doAr por Velculos Automotores-PROCONVE. www.chewQlelcom ..br - SAC: 0600 7024200.
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Campeonato Brasileiro

Rodadamarca a
abertura do returno

Fluminense, Corinthians, Grêmio e Vasco

protagonizam os clássicos desta noite

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

OCampeonato Brasileiro da
Série A abre hoje seu re

turno. A competição caminha

para
.

a sua reta final, cercada
de indefinições nas questões
de título e rebaixamento. Líder,
o Atlético-MG enfrenta a Pon
te Preta, sabendo que com um

resultado negativo pode perder
a liderança para o Fluminense
(20h30, no Independência).

De olho, o Fluminense en

cara o Corinthians, podendo
com a vitória assumir a ponta

da tabela (22h, no Engenhão).
Em Porto Alegre, Grêmio

e Vasco vão realizar uma das

principais partidas da abertu
ra do returno. Considerado um
clássico, o jogo ganha impor
tância por reunir o 30 e o 40 co

locados (22h, no Olímpico).
Quinto colocado, o São Pau

lo enfrenta o Botafogo, no Mo
rumbi. Luis Fabiano, em boa
fase, é a esperança de aproxi
mar o tricolor da zona da Liber
tadores (amanhã, 21h).

No clássico paulista da ro

dada, Palmeiras e Portugue
sa se enfrentam no Canindé.

Na zona de rebaixamento, um
resultado negativo pode até
colocar o Verdão na lanterna
(20h30).

Nos Aflitos, o Figueirense
vai tentar provar que a vitória
contra o Coritiba não foi um
acaso. Precisará vencer o Náu
tico e secar quatro adversários

para finalmente sair da zona de
rebaixamento (20h30).

Completam a rodada Santos
e Bahia (l9h30), Coritiba e Inter

(l9h30), Atlético-GO e Cruzei
ro (22h), além de Flamengo e

Sport (amanhã, 21h).

Na abertura do

returno, Galo e Flu
estão separados por
apenas um ponto.

BRUNO CANTINI/CAM

LIDERANÇA Jogando em casa, Galo tentamanter a ponta contra a Macaca

Atletismo

Superação
Pouco comentado pela

mídia, o sul-africano Oscar
Pistorius é uma lenda espor
tiva. Recentemente ele ar

rancou uma semifinal olím

pica nos 400m rasos, não se

classificando para a final.
Porém, poderia ser cogita
do normal se ele não tivesse
as duas pernas amputadas.
Neste sábado, ele inicia as

paraolimpíadas em busca de

quatro medalhas de ouro.

Futebol

Calendário
A CBF divulgou o calen

dário do futebol brasileiro

para a próxima temporada,
A reclamação dos clubes fi
cou pelo pouco período de

pré-temporada de apenas 16
dias. Os Estaduais vão conti
nuar com 23 datas. O Catari
nense inicia no dia 20 de ja
neiro e encerra no dia 19 de
maio. As alterações ocorrem
devido a amistosos do Brasil
e Copa das Confederações.

Tênis

Decepção
O brasileiro Thomaz

Bellucci novamente de

cepcionou. O melhor bra
sileiro no ranking foi der
rotado por 3 sets a 1, com

parciais de 7 -6 (5), 3-6,' 7-6
(1) e 7-5. Com o resultado,
Bellucci foi eliminado do
US Open e deve cair no

rankíng da ATP. Bellucci la
mentou' pois nunca havia
sido derrotado pelo espa
nhol Pablo Andújar.

Série B

JEC foi a surpresa do turno
o Joinville é amaior surpresa da Série B na temporada. Promovido

da Série C, o clube estápróximo de alcançar o terceiro acesso consecu

tivo. Do time campeão da Série C, o Joinville garantiu a permanência
de 9 titulares. Pensando em longo prazo, a díretoríajá renovou com os

principais jogadores. Nas arquibancadas o êxito não tem sido diferen
te. Com participação ativa do torcedor, o Joinville temmédia de públi
co de 10.061 por jogo e um total de 100.612 pagantes na Série B.

PEONA'ro B

Coi. Times

CLASSIFICAÇÃO
PJ' V E 'D GP GC SG A

PRÓXIMOS JOGOS
20· rodada

29/08
19:30 Santos x Bahia
19:30 Coritlba x Intemacional
20:30 Atlético-MG x Ponte Preta
20:30 Náutico x Figueirense
20:30 Portuguesa x Palmeiras
22:00 Atlético-GO x Cruzeiro
22:00 Grêmio x Vasco

6 Internacional

7 Botafogo 28

8 Cruzeíro 28 19 8
9 Flamengo
10 Santos ,45,6%

22:00 Fluminense x Corinthians

30/08
21:00 São Paulo x Botafogo
21:00 Flamengo x Sport

14 Portuguesa 22 19 5 7 -4 38,6%
15 Coritiba 19 19 5 4 10 31 37 -6 33,3%
16 Bahia 17 19 3 8

17 Palmeíras 16 19 4
18 Atlético-GO 16 19 3 7 9 20 33 -1328,1%
19 Sport 15 19 3 6 10 13 26 -1326,3%
20 Figueirense 14 19 3 5 11 18 33 -1524,6% Rebaixados para Série B

Classificados libe�dõJ�
Classificados Copa Sul-Americana

1111'"
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CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS
20· rodada

Coi. SG A 28/08
1 19:30 Atlético-PR x Joinville

2 19:30 Bragantino x CRB
19:30 Vitória x Barueri

3 19:30 Guarani-SP x Paraná
4

. "tp,�" 19:30 Avaí x Boa·MG

5 Goiás 33 4 31 22 9 57,9% 21:50 América·MG x Ceará

6 Atlético-PR 32 19 102 7 23 16 7 56,1%
21:50 ABC-RN x Ipatinga
21:50 Goiás x América-RN

7 América-RN 31 19 9 4 6 30 25 5 54,4% 21:50 ASA-AL x São Caetano

8 América-MG 30 19 9 3 7 28 23 5 '52,6% 21:50 Guaratinguetá x Criciúma

9 Avaí 30 19 9 3 7 23 21 2 52,6%
10 Ceará 27 19 7 6 6 31 29 2 47,4%
11 Paraná 26 19 7 5 7 27 25 2 45,6%
12 Boa-MG 25 19 6 7 6 26 25 1 43,9%
13 Guarani-SP 24 19 6 6 7 22 20 2 42,1%
14 ASA-AL 21 19 6 3 10 22 27 -5 36,8%
15 CRB 21 19 6 3 10 21 33 -12'36,8%
16 ABC-RN 20 19 5 5 9 25 27 -2 35,1%
17 Guaratinguetá 15 19 4 3 12 18 34 -1626,3%
18 Bragantino 15 19 3 6 10 20 31 -1126,3%
19 lpatinga 13 19 4 1 14 15 40 -2522,8%
20 Barueri 10 19 2 4 13 15 37 -2217,5%

Ptomovidos R,ara"â'§e.rfé A
Rebaixados para a Série C
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Mulher émorta com 36 facadas
Corpo de Mirian Raquel Greul, 24, foi achado
pelo padastro da vítima na noite de segunda
JARAGUÁ no SUL

Carolina Veiga

Ouvir uma criança de três
anos perguntar: "por que

mataram minha mamãe?" só
torna ainda mais difícil para a

família Greul aceitar a tragédia
que atingiu a vida deles. En

quanto algumas crianças maio
res correm pelo galpão da Pa

róquia Evangélica Luterana, a

pequena de calças jeans, sobre
tudo rosa e tênis colorido olha
atentamente, do alto do colo
de uma das tias, para o esquife
coberto de flores. Dali desvia o

olhar assustado para as pesso
as no entorno. Algumas estão
em silêncio, outras choram,
outras conversam. Mas, todos
a olham. "Porque não· tinham

coração", é a resposta que dão
à filha de Mirian Raquel Greul,
a jovem de 24 anos encontrada
morta na última segunda-feira.
Mirian morreu com 36 facadas

que atingiram seus braços, pei
to e pescoço.

o corpo de Mirian foi en
contrado pelo padrasto, o vigi
lante João Sartonato Nazário,
46 anos, por volta das 18h50, no
corredor da pequena residên
cia de três cômodos construí
da para ela e a filha, ao lado da
casa onde João vive com a es

posa. Ao caminhar os 30 metros
que separam as residências, ele
percebeu que o vidro do quar
to onde a jovem dormia com a

criança estava quebrado e aja
nela completamente aberta.

Prevendo que algo de ruim

poderia ter acontecido, impe
diu que a esposa olhasse para
dentro e a aconselhou acha
mar o vizinho e pedir para que
ele fosse até o local. Neste ins
tante, João abriu a cortina. Viu
manchas de sangue pelo chão
e uma camiseta, que pode ser "Mírian não era de faltar.ao
de Mirian, ensanguentada, em serviço", afirma Joseane Greul,
cima da cama. Segundo ele, o 25 anos, prima da vítima. Jose
corpo só foi descoberto porque ane também achou estranho o

a jovem não apareceu para bus- fato da jovem não ter apareci
car a filha no sábado na casa do no Frigorífico Mathias, local
da babá, com quem a deixava. onde trabalhava)!" '}d ;J(i:

sempre que queria sair à noite e

também por não ter aparecido
na segunda-feira pela manhã,
para entregar a pequena para
avó materna, como acontecia
diariamente, quando Mirian
saia para trabalhar.

Dedicada ao

trabalho

MÃE Mirian deixa
uma tUba de três anos

Segundo ela, às vezes Mirian
pedia carona e nunca, até então,
havia faltado sem ligar para avi
sar com um dia de antecedên
cia. "Ela me avisava até para eu

cobrir a parte dela", afirma Io
seane, contando que, tanto ela

quanto os supervisores da em

presa ligaram para o número da

jovem várias vezes e o resultado
foi sempre o mesmo: caixa pos
tal. Até então, a única diferença
visível no comportamento de
Mirian, segundo a prima, era o

fato de que ela "estava sempre
mexendo no celular",

Joseane diz não saber se a

jovem havia começado algum
relacionamento. i'A_Mirian sem

pre foi muito reservada, quieta
e não gostava de falar sobre a

sua vida", resumiu. Ainda aba-"
lada com a notícia e sem acre

ditar na forma como o crime
aconteceu, Joseane relembra
das gargalhadas daquela que
seria uma das últimas noites
de risadas de Mirian. "Fomos
todos juntos. Ela, nossas filhas
e eu a uma pizzaria para come
morar o aniversário da minha
filha. Rimos tanto e ela estava

tão bem"; )té'CbNlóu.· c�} "

;
,

Fomos todos juntos.
Ela, nossas filhas
e eu a uma pizzaria
para comemorar

o aniverSário da
minha filha. Rimos
tanto e ela estava

tão bem.

Joseane Greul,
,

prima da vítima
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Mírían era umamulher calada
Mesmo sendo uma garota

quieta, que não costumava fa
lar de seus problemas para os

familiares, segundo João, du
rante os finais de semana, Mi
rian Raquel Greul costumava
ir até a casa damãe, com quem
se dava bem e eles conversa

vam bastante. "Ela só falava as

coisas em últimos casos", afir
ma. Dada com as crianças, ela
era extrovertida, tranquila e

caseira. Saia, às vezes, apenas
com' colegas de trabalho e com

a prima. "Ela tinha uma boa

relação comigo, com a mãe e

os três irmãos".
Mirian tinha 24 anos e era. a

única mulher de quatro filhos.

Teve um relacionamento em

2009, que acabou recentemen

te. O ex-companheiro e pai da
criança construiu, nos fundos
da casa, um oratório com uma

imagem de Nossa SenhoraApa
recida' exatamente em frente à

janela por onde entrou o assas

sino da jovem. De acordo com à
padrasto, Mirian já havia regis
trado um boletim de ocorrência
contra o ex-companheiro, pai
da filha, após uma ameaça dele
de retirar a criança, e iniciado o

processo por pensão alimentí
cia. O padrasto ainda conta que
uma faca sumiu de casa: "nin

guém sabe, mas eu dei falta e

tava procurando no quintal".

Eu ajudei a criar a minha
neta. Até os cinco anos
ela dormia comigo.
Elfe Greul, avó

paterna da vítima

Em busca do criminoso

.Polícia investiga suspeito
A Polícia Civil continua in

vestigando o caso. De acordo
com Milena de Fátima Rosa,
responsável pela Delegacia da
Mulher de Jaraguá do Sul, Mi
rian Raquel Greul foi vista pela
última vez no sábado pela ma
nhã' quando recebeu a visita
de um homem, aparentemente
desconhecido. Ele teria chega
do à residência de táxi e a cum

primentado com um beijo. No
final de domingo, as luzes da
casa e a televisão da vítima
também estavam ligadas.

O delegado responsável pela
investigação, Adriano Spolaor,
diz que já há uma linha de in-

vestigação definida e indícios
da autoria do crime. Segundo
ele, os trabalhos deverão iniciar
com a escuta dos familiares e

dos vizinhos, a quebra do sigilo
telefônico deMirian e o resulta
do da perícia, que deverá che

gar dentro de aproximadamen
te 20 dias. A arma utilizada no

crime ainda não foi localizada.
O tenente do 140 Batalhão

da Polícia Militar que atendeu -

a ocorrência, Márcio Alberto

Felipe, afirma que pelo estado
do corpo a hipótese é de que
o crime tenha ocorrido no do

mingo, pelo menos 12 horas
antes de ser encontrado.

. i I

A avó paterna da jovem as

sassinada, dona Elfe Greul, es
tava chocada com a violência
sofrida pela neta. Emocionada
ela recordou com carinho o re

lacionamento que tinha com

Mirian. "Eu ajudei a criar a mi
nha neta. Até os cinco anos ela
dormia comigo", chorou.

Mirian morava na rua Ri
chardt Viergutz, no bairro Rio
Cerro I, há 14 anos. João se

juntou a família há sete e des
de então constrói a nova resi
dência do casal. Na localidade,
as residências são espaçadas e

os primeiros vizinhos da famí
lia ficam a aproximadamente
um quilômetro de distância.

ortes

Mulheres
- ,.

sao vítímas

de crimes
Mirian Raquel Greul

é a terceira vítima de ho
micídio em Jaraguá do Sul
este ano. No' primeiro se

mestre, outras duas jovens
foram assassinadas de for
ma brutal. O primeiro caso

ocorreu em 11 de abril e a

vítima, Lucimeri Gonçalves
da Silva, tinha 22 anos. Ela
foi morta com dez golpes
de faca desferidos pelo ex

companheiro Juarez Kara

chowski, de 25 anos. Preso,
ele confessou ter cometido
o crime por ciúmes. Em 31
demaio, a adolescenteAline
Zapora, de 16 anos, morreu

com 36 facadas desferidas

pelo companheiro Mauro

Sérgio Santos Nascimentos,
de 21 anos. O crime ocorreu
no bairro Vieira e o respon
sável foi morto pela polícia
após tentar agredir um dos

policiais.
A delegada Milena de

Fátima Rosa acredita que
a cultura machista, que
ainda é muito forte na re

gião, seja responsável pela
incidência dos homicídios

passionais. Segundo ela,
os casos geralmente envol
vem homens que, após um
longo relacionamento com

a vítima, não aceitam o tér
mino. "O homem ainda se

sente dono, proprietário da
mulher", conclui.

..

Júri adiado para sexta
A sessão do Tribunal do

Júri para o julgamento de
João Carlos Ribeiro de Mo

raes, de 18 anos, e de Luís
Ricardo Cardoso, de 21, mar
cada para ontem, foi trans
ferida para a próxima sexta

feira. Eles respondem pelo
assassinato de Célio Roberto
da Costa, de 35 anos, ocorri
do no dia lo de julho de 2011

Costa foi morto com tiros
na cabeça e no pescoço, em
frente à sua casa, na.rua He
bert Baumann, no bairro Ia
raguá 84, por volta das 20h30.
Uma testemunha apontou
João Carlos Ribeiro de Mo

raes, na época com 17 anos,
como autor dos disparos. Ele
confessou o crime e admitiu
ter recebido mil reais para
matar a vítima.

O mandante seria um tra

ficante conhecido por Pajé,
identificado como Luís Ri
cardo Cardoso. Na casa dele,
a Polícia encontrou um revól
ver calibre 38, uma balança,
2,5 quilos de maconha e 90

gramas de pasta base de co

caína, além de mudas de pés
de maconha.

Esta é a segunda vez que
o júri é adiado. Agendado íní
cialmente para o dia 20 de ju
lho, a sessão não foi realizada
porque o advogado de defesa
não poderia comparecer. O

julgamento foi remarcado

para ontem, porém não se

realizou por um problema na
vindo de um dos réus do Pre
sídio de Itajaí. As testemu

nhas e jurados devem se reu -

.

nir novamente na sexta-feira.

IDlprudêllcifi'
Garoto épegoguiandomoto
Um menino de 12 anos

dirigia uma moto CG 125,
com placas do Paraná, pela
rua Hermínio Stringari, no

bairro Corticeira, em Guara

mirim, na tarde de segunda
feira, dia 20. O passageiro do

veículo era uma criança de

apenas quatro anos. O fla

grante foi presenciado por
Policiais Militares, que con

duziram os menores para
a Delegacia e acionaram o

Conselho Tutelar.

"Enviado por Deus"

Homem quebra loja
Um homem, de 26 ános,

invadiu uma loja de reven

da de celulares no Centro de

Iaraguá do Sul, na manhã de
ontem. Ele se disse um "en
viado de Deus" e começoua
quebrar o estabelecimento.
Testemunhas relataram que
o acusado entrou na loja por
volta das 11h20, derrubou
mesas e computadores e ar

remessou cadeiras contra

funcionários, ferindo uma

atendente. O homem teria

pulado para dentro do balcão
e foi dominado pelo gerente
do estabelecimento. "Ele dis
se que tinha sido enviado por
Deus para destruir esta loja",
contou o gerente, que não

quis se identificar, e acres

centou que o acusado não
era cliente e não conhecia
nenhum dos funcionários.
Na delegacia, o acusado con

tinuava transtornado e segu
ro de ter recebido ordens de
Deus para o ato.

Susto

Criança éatropelada
Uma criança de 7 anos foi atropelada por ummicroônibus,

por volta das 17h15 de ontem, na rua José Bauer, no bairro Rau,
em Iaraguá do Sul. A van escolar entrava na rua quando o me

nino atravessou na frente do veículo. Ele teve ferimentos leves.

Curta a nossa página no Facebook e
.

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo
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COMPOSTO
1\

TERMOGENICO
PHOLIAMAGRA

MAIS QUE QUALIDADE,
BEM-ESTAR PARA SUA VIDA.

oComposto Termogêníco Pholiamagra Receituário é uma excelente alternativa
em substituição aos ano exígenos, proíbídos pelaANVISA (Agência acionai de
Vigílancia Sanitária) no final do ano passado. Foi especialmente desenvolvido
para a xiliarquem tem dfficuldaaeem perderpeso.
Possuí em sua composiçã :
- Insea 2:' h� nóís extraídos de algas que reduzem o nível de açúca no

sangue e .nibem a absorção de caro idratos
- Pholiamagia: extrato concentra o de manga africana que age na redução
de medidas pela -q eima de gordura. Promove saciedade e ajuda no controle
do colesterol.

.

- Càvalínha: planta indicada para desíntoxcacáo. É diurética e depurativa.
- Cáscara Sagrada: planta que estimula a secreção dos tônicos digestivos. É
desintoxícante e laxativa.
- Mulungu: melhora os quadros de ansiedade, auxiliando nos processos de
emagrecimento.
- Maxvegg Slím: composto liofilizado concentrado de legumes, frutas e

vegetais. Promove saciedaoe, auxilia o funcionamento íntestínaí e acelerá o

metabolismo promovendo a queima de gordura.
Faça ..nos uma visita e conheçamais sobre o Composto Termogênico.
Receituárto, cuidando de sua saúde e bem estar!

ou 2 se www.r c ituario com. r I 132150764
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•

•

•

•
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COM IPI REDUZIDO + DESCO TO ADICIONAL

.Faça n3visões em seu veiculo regularrn.(:)nte.
www.vw.com.br. Promoções válidas até 29/08/2012 para veiculos com pintura sólida e custo de frete incluso. Consulte outras condições de financiamento na Caraguá Auto
Elite. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para a Unha 12/13, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de
motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário, para a sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção. Ouvidoria: 0800 701 2834. SAC: 0800
770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935.N�()IMS
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TECNOLOGIA ALEMÃ
Grupo E"OIIM 4732746000
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