
Comunidade

Preocupação no Jaraguá 99
Obra de drenagem destruiu área preservada
que antes servia de contenção para as águas da
chuva. Em função disso, as cerca de 30 moradias
existentes na ruaArduino Perine poderão ser

atingidas por alagamentos. Página 6

Corrupção
Justiça condenaagricultor
Gerson Pedro de Borba, que tentou subornar
policiais militares ao ser abordado transitando
de moto na contramão, em Guaramirim, no
ano de 2007, foi condenado a prestar serviços
comunitários. Página 14

Teatro

Espetáculo gratuito na Scar
Peça lia inspetor geral", que integra o projeto
Palco Giratório do Sesc, será apresentada na
sexta-feira, dia 7, no teatro do Centro Cultural.
A apresentação foi sucesso de público .1na primeira edição, no ano passado.

.

EDUARDO MONTECINO

Conhecendo o território
Uma equipe técnica realiza a análise do solo do terreno
onde será construído o viaduto sobre a 8R-280, em

Guaramirm. Trabalho serve de base para a elaboração do
projeto, que será apresentado em outubro. Página 17

�.
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Região

Amvalí come
planejar,sem

ase
Política

Senadoravisita
Jaraguá do Sul

ara
,

a
Em apoio a

candidatura de
Dieter Janssen (PP),
a parlamentarAna

,

Amélia Lemos (PP) se
surpreendeu com o

tráfego de caminhões.
Ela disse que a cidade
precisa urgente da

duplicação da BR-280.
Plenário, página 5

;

Presidente da Associação dos Municípios do Vale do Itapocu, Felipe Voigt, disse que esse ano a
estutura permanecerá a mesma, mas para o ano que vem, a diretoria que assumir a entidade deverá
fazer reestruturação, caso o principal município do Vale do Itapocu permaneça fora da entidade.

Página4
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PERÍODO

Hospital
Quando foi iniciado o

processo de remodelação
do Hospital São José,
o prefeito da época
comprometeu-se com
o projeto que previa o

aporte de R$ 5 milhões
ao longo da execução do
mesmo. SegundoVicente
Donini, até o momento .

- quase. lO anos e três

administraçõesmunicipais
depois - a participação
damunicipalidade
chegou a R$ 3,3 milhões.
Portanto, se não fossem
os empresários e a

participação do governo
estadual, esta obra ainda
estariamuito distante
de ser a realidade

que conhecemos.

Máquinas
pesadas

.
Q CUf$

promovidôpeÍaApevi.
A qualífícação busca o

. aperfeiçoamento, tanto
na operação como na
legi,sla�ãqdê segurança
no tra1:511lh:o emanutenção
dos equipamentos.

Mercado
ilDobiliário
Para auxiliar corretores
imobiliários e

profissionais das áreas de
marketing e atendimento
a clientes domercado -

construtoras ou pessoas
. físicas - a alavancar suas
vendas utilizando os

" .1

conceitos demarketing,
aADVB /SC promove, nos

próximos dias 28 e 29 de
setembro, em Iaraguá do
Sul, o curso "Marketing
para o Mercado
Imobiliário: preparação
para novas realidades".
O curso é uma parceria
com a Escola Superior de
Propaganda eMarketing
(ESPM-Sul). As inscrições
já estão abertas pelo

, www.a�Vbs.c�·lU.br..

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

I.:étape du tour 2012
Durval Marcatto Junior e Reinaldo

Stuart Junior levaram o seu ho

bby para os Alpes. Uma aventura que
envolve um enorme esforço físico, um
intenso planejamento e muita deter

minação. Subir montanhas de três mil

metros pedalando não é algo para a

maioria dos ciclistas e não são nenhum

exagero os 10meses de preparação que
levou a cargas de 1,2 mil quilômetros
percorridos por mês no selim de uma
bike. Um desafio para poucos.

-

JAMES TAVARES/GOVERNO DO ESTADO/DIVULGAÇÃO

Aviões
-

No último dia 3, na sede da Federação das Indústrias (Fiesc), a
empresa Novaer Craft assinou um protocolo de intenções para a
instalação em Lages de uma fábrica de aviões de pequeno porte
com aplicação civil e militar. A empresa, com sede em São José dos
Campos (SP), está desenvolvendo um protótipo de fibra de carbono

fi-
que deve ficar pronto emmarço de 2013. O documento foi assinado

pela Novaer com o governo do Estado, a Fiesc e omunicípio de

Lages. Na foto, o governador Raimundo Colombo, acompanhado do
ministro de Ciência e tecnologia, MarcoAntônio Raupp, durante a

oficialização do protocolo de intenções para a instalação da empresa.

Pequenos negócios
Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged) aponta para um aumento na participação dos pequenos
negócios na geração de empregos. Grandes unidades são cada vez
mais automatizadas e as pequenas empresas que prestam serviços
e realizam a adequação dos produtos às necessidades específicas
das pessoas é que estão criando mais postos de trabalho. Essa
participação, no mês de julho, se aproximou da casa dos 80%.
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Espaço GourlDet
A Decanter oferece um novo ambiente

para eventos, confrarias e outras

confraternizações em Blumenau.
Situado no andar superior à Enoteca, o
local oferece a possibilidade do cliente

preparar os pratos e ser o chef do

próprio evento. O ambiente é especial
paramomentos de descontração
com os amigos e a família. O Espaço
Gourmet possui cozinha com todos os

equipamentos e utensílios domésticos,
como: fogão, forno, geladeira e freezer,
louças, talheres e panelas. O espaço tem

capacidade para 30 pessoas.

CrescilDento
da eeonomta
O mercado está cada vez mais cético em

relação ao desempenho da economia
_

neste ano. O último boletim Focus do
Banco Central publicou a projeção mais
recente de 1,64% para o crescimento
do PIB em 2012. O mercado também
está trabalhando com uma previsão de
taxa Selic de 7,25% para o final do ano.

E acredita que o governo não tem mais
muito espaço para reduções na taxa básica
de juros, atualmente em 7,5%. As armas
estão se esgotando e a vitória não veio .

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

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 140/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 5/9/2012, das 8h às 11h30 e das 13h às
16h
DATA DA ABERTURA: 20/09/2012 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na
Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-
9100

'

QUINA
SORTEIO N° 2986
16 - 27 - 29 - 38 - 39

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 799
03 - 04 - 06 - 08 - 11
13 - 14 - 15 - 16 - 19
21 - 22 - 23 - 24 - 25

Inflação
As prévias de agosto não
permitem otimismo em

relação à inflação. O último
resultado do Índice de Preços ao
Consumidor Semanal, calculado
pela Fundação GetulioVargas,
foi uma elevação de 0,44%
em relação a julho. Os "vilões"
são os preços de transportes
e habitação. Infelizmente, o
controle da inflação ainda é um
sonho distante. Ela continua
rondando na casa do 6% ao ano.'

AVISO D{: LICITAÇÃO

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



wwwocorreíodopove.ccm.br QUARTA-FEIRA,5 DE SETEMBRO DE 2012 131 OPINIÃO

,

IIQllIlge
VALEU, GUERREIROS!

Do leitor

Apocalipse e esperança
Em 3 de abril de 1991, na ci- universalidade do ensinamento

dade do Rio de Janeiro, tive do Cristo Ecumênico, o Divino
a oportunidade de, pregando, Estadista. Cada vez que se co

dirigir-me aos que me honra- nhece e entende melhor Jesus,
vam com a sua atenção. a vivência do mais abrangente

A Profecia serve para aler- ecumenismo se torna realidade
. tar, fortalecer e dar esperança. entre as criaturas humanas.
Ela assusta apenas os que não Trago-lhes uma passagem
a querem estudar sob a Intui- que vem ao encontro do Natal
ção de Deus, os quais, por isso, Permanente da Legião da Boa.
vivem atemorizados. O Apoca-, Vontade (LBV), que a tantas

lipse não foi feito para apavorar . Almas socorre e ampara todos
com os caminhos obscuros do os dias: "Tenha sempre diante
mistério, mas para iluminar as dos olhos espirituais o fato de
estradas da nossa vida, porque que Deus, com todo seu. poder
Apocalipse significa Revelação. e glória, não paira muito longe,
E, como é Revelação, mostra- em algum remanso cósmico
nos o que estava oculto. E, se longínquo, mas está dentro de
descobrimos o que estava en- você. Adore-O em seu altar de
coberto, perdemos o temor das tranquilidade e silêncio. Sirva-O
coisas. O desconhecimento é o na pessoa necessitada. Garanto
pai e a mãe da ignorância, a ge- que Jesus celebra, no templo de
radora do medo. seu coração, não uma vez por

Esse breve comentário faz ano, mas em todos os dias, o

parte de meu livro "Jesus, o mais Radioso Natal".
Profeta Divino", da Editora Ele-

vação. Nesse despretensioso José ele PaivaNetto, jornalista,
trabalho, procuro demonstrar a radiaUsta e escritor

f Compartilhe a sua opinião. Escreva-nos!
� Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,

COI\l seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Rédeas curtas
Engraçado, não educam os filhos e se queixam da

publicidade infantil. Veja esta manchete: - "Pu
blicidade infantil soma 298 denúncias em seis anos".
Que denúncias? Denúncias de pais idiotas, que não
educam os filhos, e que acham que a publicidade
lhes faz mal. Bolas, nenhuma publicidade tem o po
der de tirar do "bom caminho" crianças bem-educa
das. O problema é encontrar crianças bem-educadas.
Os pais se omitem de puxar as rédeas, de deixá-las
bem curtas desde o nascimento dos filhos e depois
se queixam que as crianças estãomuito consumistas,
que engordam comendo "lixos", que isso e que aqui
lo: .. -, Ah, é? E de quem é a culpa?

Quer dizer que se anunciarem na televisão re

vólveres para vender, vai aumentar o número de
suicidas, é isso? Santo Deus, que ignorância! Crian
ças crescidas em famílias com os pés no chão,
crianças que olham para o pai e para a mãe como

exemplos admiráveis, não se vão perder pelo ca

minho. Publicidade não faz mal a ninguém, falta
de educação faz.

As crianças andam chegando "demoníacas" na

escola, a culpa será da publicidade ou será das nove
las? Não, a culpa é de pais omissos que não discipli
nam, que não querem magoar os "anjinhos" e que os

deixam crescer para as orgias da vida. Isso quando o

indecente do pai não entrega a chave do carro para o

. pivete, desculpe, quis dizer filho, demenor idade. Será
que você não conhece aqui na cidade nenhum caso

demenor de idade dirigindo sob o olhar complacente
de um pai bandido? O mesmo pai que depois vai fin
gir cara de triste no velório do filho acidentado...Acaso
isso não será muito mais nocivo à vida e à cidadania
dos filhos que deixá-los ver publicidades na televisão?
Ora, não sejam hipócritas. Nenhumprograma de tele
visão tem mais força que pais educadores. Educado-

res, eu disse, mas aonde andam elesmesmos...?

Dinheiro
Brad Pitt, o atorzinho aquele, tem o equivalen

te a 546 milhões de reais no banco. Um bom di
nheirinho. Pois ele declarou que "dinheiro nunca é
suficiente ..." Li a declaração dele e puxei para fora
o forro do meu bolso ... Quase saí correndo. De
pois pensei, de fato, dinheiro nunca é suficiente,
daí vem a primeira razão da infelicidade humana:
a de pensar que dinheiro cobre as despesas mal
feitas da-alma. Quem tem vida vazia pode nadar
em dinheiro, sairá seco da "piscina" ... E se dinheiro
garantisse mesmo felicidade, pobres dos pobres ...

Eles
Nos Estados Unidos, homens casados e com fi

lhos têmmais chances de arrumar emprego. Os em
pregadores partem do pressuposto de que homem
casado e com filhos é mais responsáveL Não pensam
o mesmo das mulheres, mulheres casadas e com fi
lhos vivem faltando e não se dedicam tanto ao traba-

-

lho, é o que pensam. Não estão de todo errados, sinto
muito, basta observar em redor, por aqui: ..

Falta dizer
As mulheres respondem por 80% de tudo o que é

consumido no mundo, ou elas mesmas são as con

sumidoras ou regulam a compra dos homens. Quem
mandanomercado são asmulheres, mas omarketing
e a propaganda continuam burramente voltados para
os homens. É que os "inteligentes" pensam que psico
logia de consumo funciona por igual entre os gêneros.
São uns tapados, depois se queixam de vendas em

baixa. No dia em que mudarem o rumo dos negócios,
asmulheres vão responder por 101% das compras...

Diretor: Nelson Luiz Pereira· nelson@ocorreiodopovo.com.br • Chefe de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Diego Rosa e Elisângela Pezzutti
• redacao@ocorre�odopovo.com.br. Fon_!S: (47) 2106-1919· Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268

.

•Comerciai: 9149-9771 • Plantão Entregas: 2106-1919 • 9902 1380· 9161 4112· Horário de atendimento: 8h às 17h30
• Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul· SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo LIda

Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.
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Planejamento sem amantenedora
Com [araguá do Sul fora da associação,
entidade terá de repensar a estrutura

,ARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Diante da decisão do Execu
tivo de Jaraguá do Sul de

continuar afasta da Associação
dos Municípios do Vale do Ita

pocu (Arnvali), a entidade terá

que repensar sua estrutura e

funcionamento para o próxi
mo ano, já que o município é
o maior contribuinte, respon
sável por cerca de 50% do total
arrecadado ao mês.

. "Até esse final de ano vai dar
para tocar, mas para o próximo
exercício (a diretoria) vai ter

que fazer uma nova reflexão de
como conduzir a associação",
disse o presidente da Arnvali,
FelipeVoigt (PP).

O valor repassado pelo
município a entidade repre
senta 1,5% do valor do Fundo
de Participação do Município
(FPM). Os valores variam con

forme a arrecadação. A média
do pagamento mensal é de

aproximadamente R$ 50 mil.
O valor pago das mensalida-

des pelos municípios associa
dos - Jaraguá do Sul, Corupá,
Massaranduba, Barra Velha,
São João do Itaperiu, Schroe
der e Guaramirim - serve para
a manutenção das estruturas,
pagamento de funcionários e

contratação de serviços de as

sessoria, além de um fundo de
reserva que é usado para exe

cução de projetos. Esse ano,

por exemplo, a Amvali pagou
R$ 150 mil para a elaboração
do projeto básico da melhoria
e duplicação do trecho urbano
da BR-280, entre Guaramirim
e Iaraguá do .Sul.

Com a declaração da Pre
feitura de Iaraguá do Sul, os

prefeitos associados decidi
ram, em reunião do Conse
lho Deliberativo na tarde de

segunda - feira, pela suspensão
'dos serviços prestados ao mu
nicípio de Jaraguá do Sul, "até
a regularização da posição de

desligamento, ressaltando o

desejo de que a prefeita de Ia
raguá do Sul (Cecília Konell)
reconsidere a posição adota-

Aprovação daCâmara de
Vereadores é exigência

Para que o desligamento de

Jaraguá do Sul da Associação
dos Municípios do Vale do Ita

pocu (Arnvali) seja oficializado
de acordo com o estatuto da'
entidade, a diretoria exige que a

Prefeitura apresente uma lei es
pecífica de desfiliação aprovada
pela Câmara de Vereadores. Se

gundo o presidente da Arnvali,
Felipe Voigt, enquanto não fizer
isso, Jaraguá do Sul continua fi
liada à entidade e em situação
de inadimplência.

O secretário' de Adminis

tração de Jaraguá, Ivo Konell,

reafirmou que nada será en

caminhado para o Legislativo
já que, segundo ele, a Prefeitu
ra não depende de um pedido
aprovado pela Câmara para a

desfiliação.
. Essa discordância deve virar

polêmica. Ontem, o vereador
Jean Leutprecht (PC do B), disse
que iria solicitar à Arnvali infor
mações oficiais a respeito do as

sunto. "Através de documentos
assinados, queremos- saber o

que está acontecendo, quais os

motivos que levaram a prefeita a

sair daArnvali", disse.

Os benefícios que Jaraguá do Sul deixar de ter

da", escreveram.
Iaraguá do Sul possui débi

to com a entidade no valor de
R$ 259 mil, referentes ao não

pagamento das mensalidades
desde março deste ano. Foi
nesse mês que a prefeita Ce
cília Konell pediu a desfiliação
'por causa de uma briga polí
tica envolvendo o prefeito de
Massaranduba, Mario Fernan
do Reinke.

Cecília reclamou da posi
ção de uma antena de rádio,
situada no Morro das Antenas.

Segundo ela, a estrutura ficava
em Iaraguá do Sul, mas a Secre
taria de Planejamento do Esta
do confirmou estar localizada
em território de Massaranduba.

Débitos de
Jaraguá do Sul

Mar/2012: R$ 45.006,75

Abr/2012: R$ 56.723,28

Mai/2012: R$ 63.440,96

Jun/2012: R$ 54.137,29

Jul/2012: R$ 40.427,92

Tot.al: 259.736,20

Entre os serviços oferecidos
pelaArnvali que Jaraguá do Sul
deixará de ter direito no mo

mento que deixar a entidade
estão: assessorias e consulto
rias em diversas áreas, como a

jurídica, movimento econômi
co, desenvolvimento territorial
e administrativo e financeiro.

Além disso, os trabalhos
desenvolvidos pelos oito cole-

" giados da associação poderão
ficar comprometidos com a

saída do município. Esses co

legiados são compostos por
técnicos e secretários de to

das as prefeituras associadas e

EDUARDO MONTECINO

Vi IGT Presidente disse que até o f"lnal desse ano
dará para manter a estrutura, mas haverá reflexos

conta ainda com um consultor
da Amvali. Eles trazem os pro
blemas enfrentados em seus

municípios nas diferentes áre
as temáticas e definem con

juntamente ações para todas
as prefeituras.

Por exemplo, o Colegiado
de Agricultura, Pesca e Aqui
cultura é responsável pelo
projeto de combate ao ma

ruim, problema que acome-

_ te toda a região. O de Saúde

organizou, no ano passado, a
distribuição entre os municí

pios de cirurgias' eletivas ofer
tadas pelo governo estadual.

Alguns trabalhos desenvolvidos
pela Amvali de forma perma
nente a serviço das prefeituras
associadas:
• Assessoria Jurídica
• Assessoria de Movimento
Econômico

• Assessoria de Planejamento/
Geoprocessamento

• Assessoria de Comunicação
• AssessoriaAdministrativa
e Financeira

• Consultoria em

Saneamento Básico
• Consultoria em Defesa Civil
• Assessoria de Desenvolvimento
� territorial

A Associação Beneficente Novo Amanhã é uma

entidade sem fins lucrativos, fundada em 14 de
setembro de 1998, com sua Comunidade
Terapêutica localizada na Estrada Geral Aurora,
bairro Rio Cerro II, no mwnicípio de Jaraguá do Sul,
SC.
O maior objetivo do "Novo Amanhã" é o de orientar,
prevenir, reabilitar e ressocializar o dependente de

. álcool e outras drogas, bem como orientar os
familiares em particular e a sociedade em geral.
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.. Pro�tor de caçamba

.. Suspensão elevad,a
- Bancos com assento antissubmar.
..

, Cot:"putador de bordo
.. Ganchos para amarração de carga na caçamba
.. Grade protetora do vidro traseiro e porta-escadas

.
,

. .

Strada Working, cabine simples, básica. plnty.ra sólida, 2013, a partir de RS 13.990,00 �e entrada e satdcünanclaeo em 60 meses com parcela � partir de RS 399,00 ou escolha um

q,t"mQdelo5 em estoq'/Jte e adldône o valor dos opcionais presentes no veículo. Valor total-de financlemento: RS 23.940,'00. Finandamento.CDC com taxa de 1,12% a.m. e taxa de
14,00% a.a

'. Disponibilidade em estoque: 211nidades. As Imagens sãe de caráter tlustratlvo. Lona da caçamba Mão inclusa. Validade: 05/09/2012 ou até quando dura�sr«
.

Javel
NEGÓCIO BOM DE V!=RDADE

rIr s:

Ruo Franc:isco Fischer, 100 • Centro· Joraguá do Sul • se
.

(47) 3274 010e • www.lavel!com.br
�BBncoFiat
0 ........................._ ......
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EMPREGO .·iM.:

• Procuro emprego de motorista de ..

•

caminhão para entregas CNH categoria O,
Ir.fene 99834393.Çarlos

• Cuido de pessoas idosas a noite: Tr:' 9989.-
32.05/ 8459-61.06

• Cuida - se de idosos a qualquer período
.

. do dia ou a noite.Tr: 3273-0779.

• Procuro pessoas que queiram vender
. Raco cosméticos, p<;lga se boa comissão.
Tr: 32754315.

• Procuro empregada doméstica pára
casal que mora em São Paulo que saiba
cozinhar e possa residir em São Paulo. Tr:
3372-149.0 Darci..

_

• Procura-se moça para dividir aluguel no
centro Tr: (47) 96.06-7785

.

• Procuro musico com experiência que
toque batena para tocar em Banda. Tr:
9141-681.0 ou 9954-3898

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

• Atelier de costura Marlene, faz reformas
de roupas. Contato: 32754315 .oU 9194-
2435 (MARLENE)

• Quarta-feira da belezacom Vitor

Cabeleleiro, toda quarta-feira com 4.0% de
desconto para deixar o seu cabelo ainda
mais ündo, Vitor cabeleireiro Tr: 8884-1817

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

.

• Vende-se 2 cachorro macho 1 fêmea
'da raça IHASA APS.O,'preço a combinar.
Contato: 8431-.0316 ou 8852-04.0.0..

• Procuro Border Collle macho para
cruzamento. Tr: 993443.0.0.

• Compro um triturador. Tr:·3273-2347

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

• Vendo uma maquina de sorvete

expresso ltallaninha, aceito proposta, R$
155.0.0,.0.0. Tr: 3371-3847 ou 33714147.

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

Angel. Valor a negociar. Tr: 3370-716.0.

• 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$ 6.0.0 reais

(período parcial)ou acima de R$ 2.0.0.0
mês perfodo integral .negocio próprio
c/ baixo lnvestlrnento e alto retorno.

Contato 47 8418-3292/9988-2844.
bemestaredinheiro@yahoo.com.br

• Atenção procuro pessoas para a área de

vendas: Para trabalhar com vendedor

externo, ganhando'com as vendas mais a

comissão e bônus, dependendo apenas
do seu esforço, tendo treinamentos e
todo suporte com matérias na área.
Interessados entrar em contato no fbne:
47991.0-7484.

VEND

•

• llmpressora HD 4.0.0 Fotos e colorida. R$
15.0,.0.0. Tr: 47-3.054-1351/9168-7441

• 1 Computador Windows 256 mhz, semi
novo, pouco uso, o/visor tela plana. R$
35.0,.0.0. Tr: 47-3.054-1351/ 916&7441

• Vendo Notebook Deli - Pentium dual core -

t'
•

.'

2,2.OGHZ 4 GB dememória Hd - 25.0 GB
Placa de vídeo integrada- .ONbord - Móbile
Intel(r) 4 series Express. R$ 95.0,.0.0, c/
Bruno. Tr: . (47)3.055-0.085 / 3�72-2772.
Email: brunorosa9.O@hotmail.com

• Vende - se berço desmontável,
chiqueirinho na cor azul, Bebê conforto
(cor Cinza/azul), andador (cor azul). Por
R$ 3'5.0,.0.0. Tr: 47 9198-56.07 Tatiane .

• Vendo bebe conforto da Burigoto, azul
marinho de menino, R$ 15.0,00 Tr: 3370-
7160 C/ Susan.

• 1 Helicóptero de brinquedo a pilha que
voa, novo. R$ 15.0,00. Tr: 47-3.054-1351
/9168-7441.

• 1 Chopeíra luz plástica . R$ 5.0,.0.0., Tr:
47-3.054-1351/-9.168-7441.

• Vendo uma betoneira 145 litros, nova com
motor, Valor a combinar. Tr: 9243�97.O9'
após as 16:.0.0.

• Vende - se um freezer branco 5.0.0 I,
reformado; horizontal. Tr: 3372-3234 ou

9946-9866.

• Vende se um simulador de caminhada,
novo. R$ 25.0,.0.0. Tr: 3371-9.021 ou 327�
2914 Lori.

VENDAS
• Compro uma maca de estética usada .

Tr: 3275-4315 .

• Procuro um guarça roupa usado para
doação. Tr: 3275-4315

VEND
• carta de crédito contemplada para compra
de imóvel. Crédito R$l'o.O.'o'o.O,'o.O. Entrada

.

de R$3.O.38.O,'o.O +135 parcelas de
.

R$871,3;2. Tr: com Valdir 8494-5911 ou
9270-3638. e-mail: valdir@grupohb.net

, • Câmera digital Cyber-Shot DSC-W55 Sony,
usada em perfeito estado. R$ 8.0,.0.0 -

Tr.9113-266

• Vendo uma radiola antiga de 127 anos.
R$ 1.0.0.0,.0.0. Tr: 3370-8633

.

• Vendo Notebook HP Mini 21.0 c Processador
Intel Atam -1GB de 'memória - WindoWs 7 -

R$ 400,00. 9959-9595 com Elis

• Vende-se 2 overlock struba com

arremate semi-novas com poucos
meses de uso.Valor R$1:65.O,.O.O cada
contato:9142722.O falar com Marcelo

• Tv 24"LED A.OC fininha na caixa sem
nenhum arranhão, 6 meses de uso. Valor
R$ 6.0.0,.0.0 home teater magnavox com
5 caixas de som R$ 2.0.0,.0.0. Se levar os
dois faço tudo por R$ 75.O,Q.O. Telefone:
Falar com Marcele 9923-9418

• 1 televisor 29 polegadas Phillips, usada,
perfeito estado. R$ 35.0,.0.0 Tr: 47-3.054-
1351/9168-7441

• Vendo uma betoneira com 1 ano e meio
'de uso, 4.0.0 litros, profissional, completa.
R$ 24.O.O,.O.O.Tr: 3276-1918 961329.01.

.

• 1 televisor 24 polegadas Philips, usada,
perfeito estado. R$ 25.0;.0.0. Tr: 47-3.054-
1351/9168-7441 .

�

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

• Vendo freezer vertical cônsul 19.0
-

litros, semi novo, retirar no centro
<

de Jaraguá do sul, dar um toque que
retornamos a ligação. R$ 45.0,.0.0. TR:
489143-1969.

• Vendo moveis para salão de

Cabeleleiro, 3 cadeiras de corte,
.

/

poltrona de llugar,poltrona de 3

lugares, balcão De atendimento, 1
vaporizador para hidratação, llavatório
tipo Italiano e bebedor elétrico.Tr:
3376-1737

• Vendo Loja Papelaria e Presentes, ...

estabelecida a 27 anos no centro de
Joinville. Motivo: Aposentadoria. R$
13.0 mil. Tr:( 47)9995-8465

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

• Vende ':' sé mercado na Rua Antonio
Carlos Ferreira, 976 Bairro: Nova
Brasílla. Tr: 99.05-2331/ 3276-.0614
aceito propostas com casa, terreno ou

carro ..

• Vendo empresa no ramo de alimentos

congelados com marca própria,
logística e sem dívidas. Tr: 9652-7646.

*Fonte: Fenabrave. Kia Sorento:
Líder em vendas na categoria SUV médio:
Comprimento entre 4.601 e 4.779 mm. **Itens opcionais.

TAXA
ZeRO')
50% DE 'ENTRADA
+ 24 PARCElAS SEM JUROS

I /

B I r
.

b "'473360.97'77' JQinvllle(ShowRoom)�413435-088S.

·1 Jaralluá do Sul: 47 3275-0808 .

a
'.I-am onu:

Joinville: 47 3435-3595 .

Av. PrereltoWaldemar Grubba,1346. Baependl.
Blumenau (LoJa �7ntro): 47 3�36.8000 Florianópolis: 483248-0777

! Blumenau (LoJa SR). 47, 3323·717� São José: 483288-.0777

I· Promoção válida· até 10/09�12 para Sorento (V6) 2012 cód.: 5.554. 5.556 ou S.658. 2012 nas cores preta ou prata. Financia!flento com entrada mínima
I de 50% + saldo em até 24 parcelas. IOF induso nas parcelas. TC e demais tarifas não Inclusas. Frete no valor de RS 2.500.00 não incluso.

• '
.

.

•

d==�==ede5un__ -:roOU�Go<�'de5aoosou,OOOOJ�",O�ocooerpri"",",pa". . Cinto de segurança salva VI as.l ��_.�._'''''__�._- =_._��.,..__ �_.-_"__�� � ."";'_,-"_�_,_,_�__"-�__ ,__ -_,� .. _,__,_-",,__ ,,,,_,,-.,�.,,._--� -.-�.- '._-_�._�_'-_�_.�='-'_==�'_.'_'_�-_ _._-�_._-.__.._ �._"--- � ..�..

_--.':':- -.._--_ . ._�- .. -.__ ".�_.-.._ _._.-,,-- _._ ,..'""_ _-._._=.- �.,.��_

Power Imports
Blumenau • Sal. Camboriú • jaraguá do Sul .

Joinville • 'Florian6polis· São jose
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Tr4 4x4 AT 2.0

49.900,00 ;
.
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Mille Fire 1.0

18·�OOO;OO
.

Bora Mi 2.0 AT
, .

2007 - Verde - Flex - 4 portas - Ar-condicionado, Vidros e Travas Elétricas,
Limpador e Desembaçador Traseiro, Cd Player.

,s

39.500,00
•

.,.

Fox 1.0
. 2009.- Prata - Gasolina'� Ar-conuícionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos' Retrovisores Eíétrlcos, Desembaçador
Traseiro, Freios ABS, Air Bag Duplo, Câmbio Automático, Faróis de
Neblina, CD Player.

·2009 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e
Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodasde Liga
leve, Bancos em Couro, Faróis de Neblina, Freios Abs, Air Bag Duplo, CD
Player, Tração 4x2, 4x4, Bloqueada e Reduzida.

28.500,00 .

. 2009 - Preto - �3.85Q km - 4 portas - Flex - Ar-condicionado, Direção.

Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Limpador e .

DesembaçadorTraseiro, Faróis de Neblina ..

a teoria,
o con

. �cimento'leva longe.
Na prática, a Pós-Graduação

.

Senac te leva além.

"
·i

Palio Weekend
Adventure
Locker 1.8

Palio Celebration '

Fire Flex 1.0

New Civic LxI1.8· Ar

, 59.200,00
2011 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica/Elétrica, Vidros,
Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Cd Player, Bancos em Couro, Oámbio Automático, Freios
ABS, Air Bag Duplo.Püoto Automático.

. ·18··500,0�
38.9.00,00

.

2007 - Vermelho - 4 portas - Vidros Elétricos, Limpador e Desernbaçador
Traseiro e Aquecimento.

2010 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Computador de
Bordo, Cd Player, Locker, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina.

,

'. .
.

PÓS-GRADUAÇÃO SENAC2012

r
!
I
r

/

Procurando·
. por um vefculoP
As melhores .opções de veículos
da ..região· você eneentra aqui no
jornal O CORREIO- bo POVO. .

Gerenciamento de Pr �etos
, .

. Segurança d' Informaç-
I
I

I

I
I
I

,
-,

Controladorla e Gestã.o Tributária

Governança de Tecnologia da lnformação
Paramais ínfonuações aC.essewww.sc.senac.br

I' erdível
- Cítroên Gran C4 Picasso

.* .Teto Panorãmico
* Chave Reserva
�'Emplacado 2012
* Único dono

.

* Aro liga leve 17' .

.� 7 Lugares
* Completo.
* 13.000 Km

.0
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:ANTESDEVI
PARA ·0·· FERI-A

VENHA CONHECER AS OFERTAS E LANÇAMENTOS CH8VROLET:

,
• Novo volante • Pára-choques na cor do veículo • Brake light

.

• Novo graflsmo do painel • Aviso sonoro de faróis ligados

o

Celta LS 2013
A partir de,

R$Z .990
, à vista

r'

.
,

,
.

.

GMAC Faça revi ões em seu veículo regularmente
EM TODA A R DE DE CONCE 810 .Á IA eH VR' LEr I'

"

C NFI'RA OUTRAS OFERTA NO IT .:WWW�CHEVROL T. OM,BR/OFERTA
(.)t;tltc LS ; "OL, 0 porlB@, 'FlfJj(pow�r (ConfiQ, R9A), Mº/mQd�j!) 2013, com pf.eço pr9f119CltlQª' à yf§'ta t pltr11r 011 RS .22,il9MG, Ofenn vílid II parj D P@(IQ!l6d§ OSã oa dg aetembro de 2012 par.a ri EetlldD
dI} SMta CBhuItH�) pflfB y�lclI1Qi Chev�lel () km adguirído� Il8li Coftce§§!9f\érllili On.��mlet , ClIMas flllf1 ytill!lít§ QU .çu11!(llatlvli� l.it)1!) Inl)�illldiid� il1 Y§,f)�i dlH�la dj filbrloB, taxl§t:a§ !} pf{)dutOIQS' rUf.ªill,
CflfllUJlte eondl�!ls em WlB eooçeljjjoflári Ctl!1Vf9let, Os ,(!1fçJ.lltl� C.hev,olet t'§t.3tJ em conformidade ÇOOl @ 'P�OCONVi • PW.gfílffilj dil CQfltr(}J� .d� PoMçjo do Ar por V�IClijQ� ,Automotorell.
www.ohoyrole!.Ç.otll.pf.SAO:ôeOO.f02 4200, OuVldgri#�4C ,,ºªOO 722 .6tl22, Imagem dos tllJtGmgveii! SONJC fi SP1N i!ão lTlefllme:nle ílú§trativa, Consulte uma C!!flees$lofláfia 01.1 9 iite Çh�vrofetpar-ª obter

_

. il)fQ��bre,fi ver$Õe� fi ÇGOfi9l1r� dj$l)onlv�, Prtl�e ª vida, !)tl§ çijlto� segur�, Os v!lleulO$ Cheyr�t e§tãg eII1 c�mformi�ide 'eom o Pf09ralTla-Oe Controle dª PotlJi� doAr por 'Velculo$AutlXllOlor® .\

'" PR,QCClNVi, www.çh@vrolet.colTl.br"3.AC: 060070242.00.
.
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:. .

Gr�ve continua,
"

TtlÜb indicava que a
greve dos servidores ,

,do Instituto Federal de ,

.1', Santa tatarJ,na CIP-Se)
chegaria ab' fim na iaÍde
de segunda-feira. Mas
.não foi Q que aconteceu

'por que sindicato 'e ,

reitoria não chegaram
a um acordo. Ontem
à tarde eles voltaram

,

a se reunir e; hoje, às
13h30, acontece outra
assembleia que deve
decidlr O·ruIDo'Üa
-paralísação ..Conforme
a decisão nacional, até
'oclialO de �et�mbro

,'I '
"

'

,

o "sindicato p[ecisa "

encontrar uma saída

organizad,\'p�ra agreve.
I

.

,

'Na gaveta
O projeto de lei do

,
,. 'vereadorAdernar
Possamàí (DEM), que
trata da obrigatoriedade
da instalação de sistema, ,

de aqúecimenlo da

água pormeio do
'aproveitamento da
energia solar ou a gás
em novas edificações do
município, está parado na
Casa de Leis. Aproposta, '

que'havia sido aprovada
por unanimidade na
sessão do dia 7 de

I
.

ag9sto; foiquestionada ,

pelaAssociação dos
" Engenheiros eArquitetos.

Na sessão do dia 21 de
,

-agosto, Possamai pediu
a:retiíadâ dp'gcojéto.
Depois ele se reuniu

'

.com aAssociação
. dos ,Engenhe��os e "

.

Arquitetos,''Sindicato da
Indústria da Construção
Civil; Sindicato da ,

.Oonstrução e Mobiliário
e aAssociação das
Imobiliárias para

epco,ntrar uma saída 9-u�
satisfizesse a todos. Após
O' encontro, overeador
resolveu que vai retirar

.' algumas obrigatoriedades
do projeto de lei e
colocar alguns incentivos
pará a instalaç�o de "

equipamentos. As
mudanças não estão
definidas ainda. Mas, o

'

vereàdor tlisse:'quê vai
'

fazer as modificações
com calma para evitar

\

novos tr{)peçO's�l'

"

'-lVIulheres
na eleição
Pela primeiravez, o percentual
de candidatas às vagas de
vereador no País ultrapassou
os 30% da chamada Cota de
Gênero. Neste ano, o índice ,

.

médio é de 32,57%. Conforme o

Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
O' número de candidatos do

'

sexo masculino chegou a 302.348
e o do sexo feminino a 146.059.

Nas eleições de 2008, esse o

percentual foi de 19,84%" sendo
274.110 masculinos e 77.409

do sexo feminino. EmIaraguá
do Sul, Corupá e Schroeder as
mulheres representam 32%

das candidaturas, em
Guaramirim 30,5% e em

Massaranduba 28,8%. _

Nilson Antonio · Interino
, 2106.1923 I. nilson@ocorreiodopovo.com.br

-

O julgamento do
. -

',."" , .. - ,.""

mensalao· _e· as eleíçõés

Senadora vai batalhar_

pela dupücação'
daBR-280
'A senadora gaúchaAnaAmélia Lemos (PP)
esteve oritem em -laraguá do sul para

,

apoiar a candidatura deDieter Ianssen (PP)
< e Jaime Negherbon·(PMDB). E� visita ao

jornal O Correio do Povo, aparlamentar
,

disse que ao transitar pela BR-280 na
chegada amaior cidade do Vale do Itapocu;
ficou impressionada com o tráfego intenso
de veículos pesados na área urbana.

.

uÉ um caminhão atrás do outro, É uma .

rodovia que exige uma duplicação na
via de acesso, já é uma demanda que eu

considero também minha porque esse é
um problema de logística. Uma situação
que tira a competitividade da indústria

brasileira", dec1arou. Ela tambémdestacou a

integração dospartidos coligados na chapa
"Nova Iaraguá. USe o ROSSO candidato a

prefeito tem a companhia de um número

tão grande de partidos importantes é um
sinal maravilhoso de reconhecimento pela
liderança do Dieter, na sua capacidade e

\ .

competência de assumir esse desafio de

governar Iaraguá do Sul. Estoumuito feliz
com: isso", ressaltou.

.

N'este' momento, parte. das atenções' apostavam na justiça do Supremo, outros
estão voltadas ao, julgamento do

'

na falta de justiça. Porém, aos poucos, os
Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal envolvidos começam a receber. as con
(STF). Outra parte está focada nas elei - denações. O eleitor. deve aproveitar esse
ções municipais. Existe,ainda a parcela ensinamento do julgamento do Mensalão

T

dos que estão fazendo pouco caso disso, para fazer um papel de juiz e condenar ao
tudo. Mtiito se falou e pouco se disse nos afastamento do poder os candidatos 'que
anos que perduraram as acusações contra estejam enquadrados na lei da Ficha Lim
os organiZadores de um esquema de des- pa. Ainda há tempo. Basta cada um esco-

via de dinheiro público em Brasília. Uns lher bem o candidato.
'

DI\iuLGAÇÃO
�------��--�--�--�------.

ertoldi na'
1/11, �

CIJS,
o candidato a prefeito Moacir
Bertoldi (PR) inaugurou o espaço
destinado aos postulantes ao
Executivo no município. Durante
40 minutos, Bertoldi falou de

educação, habitação, pavimentação,
e saúde. Depois ele respondeu
perguntas da plateia sobre'
mobilidade urbana e qualificação,
profissional. Na próxima segunda
feira, dia 10, será a vez da
candidata Cecília Konell (PSD).

, .

"

.
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,
Jaraguá 99

Loteamento é causa de preocupação
Obra de drenagem da nova área residencial
vira motivo de reclamação dos moradores'

água. por isso, o risco de enchen-
.u. ,..

tes era incomum naquela região.
No ano passado, . os . mora-

os-moradores da rua Ardui- . dores-ouviam rumores sobre a

no Perine, no Iaraguá 99, venda daquele espaço, mas não

não estão felizes com amaneira acreditavam que aconteceriá

.
como o crescimento imobilí- o desmate da área verde. Em

ário está chegando à região. A novembro tudo mudou com' o

mata nativa, a nascente de um . início das obras do loteamento.

curso de água e o solo fértil dei- Com a retirada do mato, em

xaram de fazer parte do cenário. dias de chuva, à tubulação usa
dessa via a partir de novembro da para a drenagem do local,
de 2011, quando foram inícía�- que não está ligada na rede plu -

.

das as obras para a construção vial, escoa a água para o terreno

do Loteamento' Residencial do loteamento, onde antes es-

25 de Julho, localizado. na rua tava o mato. Ela escorre para o

1.055. O empreendimentoé fei- local onde estão as residências.
to pela empresaProtenge Urba- Cerca de 30 moradias sofrem

nismo, de Londrina (PR). 'com problemas de inundações..
, A'área preservada, que. antes O morador Moacir Pedrelli

existia, servia de contenção das guarda. uma cópia da licença
chuvas. A vegetação absorvia a ambiental do loteamento. Ele

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elicé

"

,

.
.

afirma que deveria existir um

espaço de 1,5 metro que sepa
rasse as residências da área de

terraplanagem, mas isso não

está, acontecendo. "Avala ago
ra serve para escorrer e con

centrar a água no muro das ta':
sas, Isso faz com que os tijolos
dos muros apodreçam e a água
entre nas casas novamente", re
clamou..

.
. Agora, a maior preocupação

dos moradores é 'que, com as

.chuvas, as casas voltem a inun

dar, como aconteceu no início
deste ano. De acordo com o Bo
letim de Cadastramento Imobi

liário, o terreno é reconhecido
.como área rochosa, não unia

área de. alagamento. Por isso
essa mudança de cenário re

sultoúem reclamação dos mo-.
radares. Ana Cláudia Brandt
Paitermoradora há quatro anos
da região, comenta que chegou
pensar em vender a casa onde
vive com a família devido ao

FOTOS EDUARDO MONTECINO

, "

EXIGENCIA 'Moacir Pedrelli diz que a construtora ,

. deveria 'respeitar uma metragem das residências

problema com as inundações. comprovam as consequências
"Não 'tenho ideia' do que vai das obras do loteamento. Em
acontecer corn .a gente daqui - "uma foto antiga, Lucíana apon ...

para frente", .refletíu Paiter. Na
'

tou que o jardim dos fundos da
casa da família de Luciana dos casa era aberto, mas agora ela

" Santos, as marcas de água na precisou -

erguer o: 'muro para'
parede e as rachaduras no muro proteger o terreno da água.

ranco da terraplanageme o muro
. Com essa nova reclamação tas em lei. "Caso isso não seja

das casas.prevísto na licença am- dosmoradores, o engenheiro da - feito, a obra será embargada'i.A
biental. Como isso não ocorreu, a Secretaria Municipal' de Plane-

.

reportagem do jornal OCP rea

Prefeitura notificou a empresa no jamento e Urbanismo, Nelson lizou mais de dez telefonemas

começá do ano para que cumpris- Stinghen., 'se comprometeu a para a e;mpresa Protenge Urba
se essa exigência, a fim de evitar " cobrar da empresa, ainda nesta nismo, em Londrina, mas não.

danos àsmoradias no entorno. semana, as adequações previs- teve as ligações atendidas.

Outro'lado
.

' .

Prefeitura notífícou a',construtora sobre o problema
.

.
. .

,
Para conseguir a liberação e área e a compensação do desma

começar a terraplanagem para, te em mitro terreno na cidade.
dar início às obras do Loteamento Segundo a Prefeitura de Iaraguá
Residencial 25 de Julho, a empre- do SUl essa ação foi feita. Porém,
sa Protenge Urbanismo precisou. o município condicionou o iní
atender aos critérios que incluem .' cio das obras ao cumprimento da
a preservação de uma' parte da distância de 1,5metro entre o bar-

-
.

I I

•
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LionsClube busca parceria
para realizar evento

o Lions Clube Jaraguá oportunidade para as em

do Sul convida os empre- presas e pessoas fazerem do
sários de Iaraguã do Sul a ações a algo que realmente
auxiliarem na 26a Noite Ale- se faz necessário.

mã, programada para dia A pergunta que. Sérgio
21 de setembro, Segundo Luiz Pedrotti, coordenador
os organizadores, este não

.

do evento faz é: "O que você
é um evento qualquer, pelo pode ajudar neste ano? Acre

contrário, tem grande sig- dito que doar alguma coisa faz
nificado e tradicionalmente parte do nosso íntimo huma

ajudou a criar, desenvolver e no, até porque deveríamos ter
manter várias entidades que aobrigaçãomoral de devolver
prestam serViços benefícen- em forma de .boas ações, um
tes em nossa cidade. Este ano pouco daquilo que a nossa

a renda será revertida para a cidade ajudou a ganhar, en
reforma da Apae e o Lions quanto solo fértil de nossos

precisa da ajuda das indús- empreendimentos", conclui.
trias têxteis para a doação de Veja outras formas para
camisetas para o evento. -ajudar em: facebook.coml

O Lions Clube vê este noite.alema ou pelos telefo
evento como uma grande nes: 3370-6638/9118-9618

Schroeder promoveAppfest
Schroeder programa para

este dia 7, no complexo espor
tivo municipal, a 3a Festa da

integração das associações. de
pais e professores das escolas

_

do município (Appfest).
O cronograma festivo inclui:

9h - desfile cívico, 11h - apre
sentação da Banda Marcial de

Schroeder, 11h30 - Grupo Fol
clórico Schroederland Volks

tansgruppe, l2h30 - show com

o grupo da viola, 13h - apresen
tação da Banda Locomotivas,
lSh - Criança em Dança; l7h -

sorteio da rifa e 21h - Baile com
a Banda Elyte.

Haverá completo serviço
de bar e cozinha, além de de

monstração de Sound Car e

presença da Casa do Agricultor,
brinquedos infláveis, pescaria,
e outras atrações. Os recursos

serão destinados às escolas.

MAIS DO QUE
UM INGREDIENTE,
ÉUMTOQUE
DE MESTRE.

.:>-

CHAN

Espetácul
"O inspetor

geral" na Scar
Peça integrante do projeto Palco Giratório do Sesc

será apresentada gratuitamente neste feriado

ucesso de público
na primeira edição,
no ano passado, a

comédia "O inspe
tor geral" retorna

em 2012 com duas ,

sessões que integram o projeto
Palco Giratório do Sesc.

Produção do GpoEx - Gru

po de Experimentação Cênica
da Scar - Sociedade Cultura
Artística e Colher de Pau Cia.
de Teatro, a comédia faz sua

reestreia nesta sexta-feira (Fe
riado Nacional da Indepen
dência), às 20h, no teatro do
Centro Cultural da Scar, em

Jaraguá do Sul, e no dia 11, no
mesmo horário, no teatro do
Sesc de Joinville.

Com classificação para 12

anos e duração de 80 minutos,
as duas apresentações têm in- _

gres_sos de graça, mas eles de
vem ser retirados na secretaria
do Centro Cultural ou na se

cretaria do Sesc nas duas cida
des. Informações pelo telefone
3275-2477 (Jaraguá do Sul) e

3441-3300 (Joinville).

A história foi adaptada
para a realidade brasileira nos

anos de 1930, utilizando a téc
nica de projeção de imagens
contracenando com os atores

em palco, uma linha de pes
quisa que o GpoEx da Scar uti
liza em seus trabalhos.

Com direção de GilmarMo

retti, o projeto teve início em

outubro de 2010 com a seleção
dos atores. Os ensaios e prepa
ração técnica começaram em

março de 2011, com trabalhos
diário de oito horas, que inclu-

.

íram oficinas de técnicas como

pilates, tai chi chuan, prepa
ração corporal, acrobacia, in
terpretação teatral, expressão
vocal de biomecânica, entre

outros recursos com professo
res etécnicos de Jaraguá do Sul,
Porto Alegre e São Paulo.

o espetáculo

Baseada no texto "O Ins

petor Geral" de Nicolai Gogól,
escrito em 1836, a peça conta

a história de um jovem aven

tureiro confundido pelo pre
feito corrupto de uma peque
na cidade do interior como

um inspetor geral enviado

pelo governo federal para fis
calizar. Na peça são aborda
dos temas como corrupção,
suborno, impunidade, tudo de
forma cômica e divertida.
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Fonte: Epagri e Tempo Agora
do TeD1po

Chapecó
"_.Ã.
15° 30°

Rio d.o Sul
.. _.Ã.
10° 25°

Sol e awnento
de temperatura
Na madrugada e

amanhecer formação de
nevoeiros namaior parte
de SC, com chuva fraca
na Grande Florianópolis e

Litoral Norte. No decorrer
do dia o sol predomina no
Estado. Temperatura em
elevação. Quinta, sexta
feira e sábado: Sol com

poucas nuvens em SC.

Temperatura elevada
para época do ano.

Lages
"_.Ã.
80 270

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
Umidade relativa do ar

• 6h Oeste-Noroeste 3km/h 99%
• 9h Oeste 6km/h 100%
• 12h Oeste-Sudoeste 3km/h 73% Omm

• 15h Leste-Nordeste 3km/h 50% 0%
• 18h Leste 6km/h 47%

de possibilidade
de chuva,

Fonte: www.ventnsorasil.com.br

Humor

o prisioneiro educado
Dois prisioneiros foram colocados numa mesma cela.
- Quantos anos você pegou? - pergunta o primeiro.
- Trinta! E você?
- Eu peguei vinte e oito!
- Então você pode ficar com a cama perto da porta, já que vai sair primeiro!

udoku

,

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

,)

São Joaquim
"Â
30 210 São Francisco do Sul

• Preamar
• 7h09: 1,2m
• 18h54: 1,2m
• Baixamar
• 10h53: 04m
• 22h47: O,2m

Itajai
• Preamar
·4h51:1m
• 16h53: O,9m
• Baixamar
• 9h08: O,3m
• 21 h08: O,2m

Florianópolis
• Preamar
• 5h11: 1m
• 17h09: 1m
• Baixamar
• 9h08: O,4m
• 21 h06: O,2m

ricjúma
.. Â
15926°

" 'CHEIA 31/8

Tábua
das marés ImbitubaMINGUANTE 8/9

NOVA 16/9

CRESCENTE 22/9

Palavras Cruzadas

• Preamar
• 3h19: O,6m
• 15h11: O,6m
• Baixamar
• 10h08: O,2m
• 20h17: O,3m

�
--------------------,

7 i
--------------�--�i

'"

8 �,
1----+--+---+--+----11----1---1---1---1 .:ii

f
..

----------------110 e,

-�----�-------------�

j
VERTICAIS --------------�
1. (Med.) Perturbação mental com delírio e alucina- lí� j

-.........---------...........-----+--1
.

ções, em que porém é possível um contato com
13 1ff

o mundo exterior �
2. De bom humor I Moinho de roda, movido a água
3. Espécie de caranguejo semelhante ao guaíamu /

Festas da antiga Roma, em honra de Jano
4. Máquina automática para limpar pratos ou roupas
I (da Silva) Famoso filme de Cacá Diegues. estre
lando Zezá Motta e Vaimor Chagas

5. O tempo de uma geração / Indivíduo que possui
qualidades necessárias ao desempenho de deter
minada função

6. Variedade do fandango, no Rio Grande dO"Sul /
(Fig.) Indivíduo socialmente inútil que não leva
nenhuma contribuição direta de trabalho e pro
dução

7. Colocar no meio de outros I Abreviatura. (em por
tuguês) da Dinamarca

8. Tomar decididamente a iniciativa de um combate

/ Aparelho que serve para tirar e medir pequenas
qu.antidades d.e líquida

9. Gastar largamente,

HORIZONTAIS
1. Nascido no estado de Campinas e Ubatuba
2. (Fig.) Alcance, campo de atuação I As iniciais do

ator norte-americano Power (1914-1958), de "A
Marca do Zorro"

3. Fazer novo cálculo de valor
4 .. As iniciais da apresentadora de TV e modelo Ga-

listeu I Recurvado como um gancho
6. Indivíduo que vive em convento / (Ingl.) Triste
6. Pequeno curso de águas I O amado de Ceci
7. Enfeitar com uma cercadura
8. O famoso percursionista pernambucano Vascon�

celos I Um elemento do madeirame
9. SufiXo que denota qualidade ou estado J Condi

mento e corante culinário de origem indiana
10. O cantor e compositor Raul (1945-1989), de

"Ouro de Tolo" J (Matem.) 3,141.6
11. Falta de sabor ou de graça
12. A mais comum das interjeições / Bonito
13. (Pap.) Não deixar em paz.

345 6 7 . -a 9

4

5

6

9
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Escreva um
bilhetinho hoje.

Elijane Jung lUliversotpm@ocorreiodopovo.com.br

Curtinhas
• Não sei por que cargas d'água, recebi
no email imagens de uma câmera de
monitoramento mostrando um policial
matando um bandido. Assisti ao filme, só
porque li os comentários que haviamme

chocado, que desciam a lenha no policial,
por ter tirado a vida de um sujeito que
nem chegou a cometer o assalto. Como

assim, cara pálida? Ele tinha uma arma
na mão e só não assaltou por que foi

impedido! Temos mais é que agradecer
ao profissa da lei, que se defendeu e nos

defende sempre! Oras!

• É tanto crime bárbaro
que vem acontecendo
mundo afora e aqui
mesmo, na nossa cidade,
que a gente sai na rua e já
fica todo alerta, olhando
pros lados. Mesmo

quando estamos de carro,
começamos a prestar
mais atenção à nossa
volta, procurando possíveis malucos ao volante. Há quem
diga que agir assim, com desconfiança, é o primeiro passo

para uma paranoia. Só que a situação faz isso com a gente,
geramedo, pânico, na verdade. E, do jeito que tá, a tendência
é que cada vezmais a gente viva assim...

• O neto de 19 anos
acabou o namoro e agora
só quer saber de curtir. O

avô, do alto dos seus 67

anos, apoia com o famoso
..�� clichê: Viva sua juventude.

'e 1,\ Então, dia desses o neto

.
'ti .;::) foi lá, na casa do vovô,
'iJ

esperar o busão para
dar um rolê. Com tempo
para um papinho o vovô

pergunta se o neto tá

"pegando" alguém. Ao que
o neto responde que só
tá ficando e que tá indo,
naquele momento, ver
uma das ficantes. O vô,

todo garanhão, faz o seu papel educativo: "Tem camisinha?
Se não tiver, o vô te empresta". Onde vamos parar?

Conselheiro amoroso
P: Meu namorado é um cara quieto, a família e os amigos
consideram isso timidez. E ele sempre foi assim até na nossa

intimidade, sempre muito conservador. Só que de uns

tempos pra cá, quando ele bebe fica cheio de novidades e

ousadia. Devo me preocupar?
R: Bem, a bebida tem o dom de deixar as pessoas mais soltas,

.

entretanto, se não acontecia antes, é bom lembrar que ele pode
ter lido algo, ouvido alguma coisa, percebido que podemelhorar
a situação. Antes que qualquer desconfiança sua prejudique a

relação, vale ainda uma conversa, sem julgamentos.

,

E Das
A tendência glam, que já
vem sendo usada e continua
fortíssima na próxima
estação. Abreviado da palavra
glamour, é isso mesmo o

que a tendência quer dizer.
Brilho, detalhes metalizados!
Seja em looks rocker, seja
em estilos college, navy ou
militar. Brilho sempre cai bem
e pra equilibrar e não parecer
um globo de discoteca arios
80, é só misturar com peças
discretas. Flash mesmo!

,

E at ev
Unhas do pé grandes. Sério,
gente! Você pode deixá-la, no
máximp até onde termina
o dedo, passou disso, já não
rola. Não tô sendo maldosa
e quem discorda, tudo bem.
Mas acho treva deixá-la

comprida demais, sem contar

nos problemas ao usar sapato
fechado. Melhor deixá-la
menorzinha e bem-feita, com
o formato que você quer e as

cores que você desejar. Pode
tudo! Menos unha gigante no

,

T
.

h ,pe. revm a. . !

.
�.

, .-

,

Retratos da vida
No fim de semana, saípra comer um peixe e tomar aquela

cervejinha que minha diabetes já não me permite fazer
quando eu bem entender (Saí do eixo...). Enfim,fomos lá pro
interiorzão do município, num pesque & pague que eu ainda
não conhecia. O lugar era bacana e o peixe, maravilhoso.
Numa das mesas, os integrantes já estavam mais pra lá do que
pra cá, falando (?) alto e eu perguntei a minha amiga como
eles conseguiam se entender. Pra dobrarminha língua, um
deles (o mais alcoolizado) começa a declamar a letra de uma
moda de viola antiga, tão perfeitamente como se estivesse em
um palco! Foi quando surgiu a nossa dúvida: bebuns seriam
como os gagos que quando cantam não gaguejam?

Dica da vez
A dica da vez vai pra quemvai pegar a estrada nesse feriadão, para
visitar amigos e parentes ou só para conhecer um lugar diferente:
Atenção no trânsito.Voltem sãos e salvos para suas famílias.

Divã com

Cnée bah e o I

trabalho na Ale presentes,
como vendedora. usou.

u� pouco de tudo. r Iome s

são. carinhosos e alguns
complicados. Mulhe es sao:

decididas e românticas.
Se meu relacionamento
fosse um ritmo seria:

queria que fosse um ritmo
bem romântico. Desço d
salto quando: quando as

pessoas falam mal de mim.
ara I r Lar �'

ter atitude. e e ; 'o

c eleb 'da te seri .Thaila

Ayala. Po l ari- o ] '�t ,.

Paola Oliveira. v1eu coração
1. ate n l -u te q nodo:
sou surpreendida. Eu sou
ótima em' jogar bola. Eu
sou péssima em em me

comunicar com pessoas. Uma noite perfeita pede. um bom
vinho e uma companhia. Um casal apaixonado p ecisa.
nunca ficar na rotina, sempre inovar e, claro, de amor. Com
50 reais eu: gastaria em coisas para mim. Com um milhão

:
.

: ;1 .q�,�e,ai� ep:tguardariê .ea_r:� meu futuro,
____..... l!_l __ . �.... ,I..._ J

................................................................................................. :
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1509001
Caraguá Auto Elite

A escolho perfeito
Moa Gonçalves

Fofocódromo
DIVULGAÇÃO

T)!lo meu superpop star iPhone vermelho,
rontem à tarde, fiquei sabendo do boato
de que pelo menos uma das equipes de ma
rketingque trabalha nas eleições de laraguâ,
estaria com seu pessoal em "grete":Na verda
de omovimento estaria dando um tempo até
apróxima semana enquanto o candidato em
questão tenta conseguir doações para pagar
as contas. Enquanto isso, porfavor, seu Bru
no, uma bemgelada namesa 12.

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o amigo Marlindo
da Toldos JM. Ele também acompanha
a coluna todos os dias.

Camarotes
Segundos QS organizadores da festa que
movimentará a inauguração da casa de
eventos Épic Concept Club, todos os

camarotes e espaços vips da casa foram
reservados. Certamente o evento deve
marcar o calendário das grandes festas
da urbe sorriso.

Alex &Wilian
Para quem gosta de música sertaneja
de primeira, amanhã, na TheWay tem a

dupla sertanejaAlex &Willian e mais a
P

participação de Elton & Fernando, a partir
das 23h. Bom demais!

FESTADOS AMIGOS Dane Maas, Fran Maas e Carina Goedert.
Belas conferindo a 10a edição da Stammtisch

Fim da picada
Fiquei sabendo que a poderosa
Globo arquiteta, para o próximo
Big Brother Brasil, o BBB, trazer
de volta para a casa Kleber
Bambam ou Dhomini. Estão
vendo, meus amigos? E vocês aí
reclamando das eleições. Bem,
quem vai ganhar eu não sei, só sei

que quem perderá será o público.

Niver do Binho
Não ousem esquecê-lo: o
advogado Fábio Roberto de

Oliveira, o Binho, é o grande
aniversariante de hoje, na
cidade. Ele vai adorar saber

que foi lembrado. Parabéns!
O meu desejo é que você e

sua bela família sejam
plenamente felizes!

Quer apostar'?
Alguém duvida? Logo, logo acaba
essa calmaria toda que se percebe
na campanha em Jaraguá. Se
for para valer mesmo o que se

tem escutado por aí, mísseis
teleguiados serão lançados
para manchar a biografia de
candidatos com boa aceitação
popular. Pode apostar.

Dores

do corpo
A Revista Nossa está

produzindo para a edição
de outubro, umamatéria
bem interessante, sobre os

males da coluna na saúde da

população. É preocupante
o número de pessoas que
cada vez mais se afasta
do trabalho por causa do

problema. E claro, a busca
por tratamento tamb'ém
aumenta.

BALADA

Raquel Ricaeli
nos corredores

da London Pub
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Nas rodas
• O jovem empresário sangue
bom, GilMarcatto, escolheu
o Sportage daKia como seu

I

'n0vo t�aQ,;;

• Nêga Fulo. Esse é o nome
da pinga produzida em botija
de terracota, que vai parar na

prateleira daminha famosa
coleção de cachaças e na

minha roda d;e êlegustação.
O presente foi do diretor do
O Correio do Povo, Nelson '

Pereira. Valeumesmo.

• O renomado médico
Dr. Luiz Carlos Bonilauri
e sua Ester também
escolheram o Restaurante
ParkAurorapara o tradicional

almoço dominical.

Almoce
muito melhor no Kayrõs
porapenas R$ 21,90.

f
KAYiÓS
HOTEL

Um dos primeiros
poderes que o

homem deve cultivar
é o da reflexão.

Carlos Bernardo
González Pecotche

(Raumsol)

Living
O promoter Thiago Mattos traz
paramovimentar hoje à noite a

The Living, o show inédito com

o cantor sertanejo universitário
Juliano Santos. Imperdível.

Canudo
Venilton Cláudio da Silva, está
mais feliz que pinto no lixo.
Pontuou 5.1, voltou a estudar
e agora vai receber o canudo
de Bacharel emGestão

Econômica, pela Fameg.
Parabéns, amigo!

'

moagoncalves@netuno.com.br

NIGIIT Tayna Denk faz peseexelusfva
para a COIWla'1�I ,J;(ppeir ,EloPf IAII

Destaque
A sempre educadaMaria Luiza
Satler radicalizou de vez: trocou
seus cabelos longos, cultivados
há anos, pelo famoso estilo
chanel. Mudou o corte, mas a
morena continua linda.

PRESENÇA
O promoter Thiago
Mattos também
se divertiu na
Stammtisch

Roupa inteira
Sábado, na Stammtisch,
perguntaram para Antídio
Aleixo Lunelli, se ele vestiu
a camisa da candidatura
de Dieter. De imediato,
o industrial disse que está

engajado na campanha por
inteiro. Botei a roupa toda,
desde sapatos e meias à calça,
cinturão e camiseta.

Tec
•

eI
• A empresa Tutty

. RefeiÇões também.
f

sinalizoU sua participação
na 12a Feijoada doMoa,
que acontece dia 22 de
setembro, no Beira Rio
Clube de Campo.

• Aterrissou na minha
.' mesa um belo mimo.da

,··;'1·' I

Damyller. Aliás, demuito
bom gosto.

• Literalmentefalando, o
gatinho Davi Vieira, sob a
batuta damammyMárcia
Vieira, recebe petit comitê,

" no próximo dia 15 de
setembro, em torno de Seu

aniversário.

o que era aconchegante
virou moderno. Palloma,
uma das antenadas do
mundo hair[ashion, deu
repaginada total no salão
Nezita Hair Studio. Ficou
show e a mulherio está

rasgando elogios.

• Valorize seus pais.

Em família
Que belo domingo em família de Douglas Boga, esposa, filhos
e a chefe do clã, dona Dolores Boga. Eles curtiram o almoço no
Restaurante ParkAurora no melhor estilo, com direito a tudo
de bom e tratamento vip. Bom demais!

.'
..

'

Pro
d )

M

aça

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 1121 QUARTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO DE 2012

Elyandria Silva,
escritora

,.

eliandriaas@yahoo.com.br

Crônica

Caderno de Recordações
mulheres, incluindo amim, seguem suas

vidas. Pensei em cada uma: o que terá sido
feito de suas vidas? Estão felizes, realizadas?
Quais são seus amores, que desilusões
tiveram, quais sonhos conquistaram? Em
que trabalham? Era isso que desejavam fazer

enquanto escreviam recordações infantis para
outra amiga?Algumas'apenas passaram pela
minha vida e eu passei pela vida delas, nunca
mais tive notícias, nuncamais as vi, como

Surge de toda aquela bagunça um
velho caderno de recordações, sujo,

destroçado, as folhas ameaçando cair; na
capa plastificada, cor de rosa, um cadeado,
fácil de abrir, todo o conteúdo ali, disponíveL
A chave, provavelmente, perdeu-se, difícil
saber onde e quando. É possível que
alguém a tenha encontrado em algum lugar,
enferrujada como o cadeado que a completa,
e se perguntou de onde era. Nas folhas

escritas, diferentes letras infantis fazem
declarações a uma só pessoa. Versinhos
inocentes e delicados, colagens, palavras
afáveis e amigas escritas com canetas

coloridas e brilhantes. Pequenos restos de
uma infância. Quando criança, o ritual de
passar um álbum de recordações para várias
amigas, pedindo que escrevessem alguma
coisa era comum, divertido, tornou-se uma
tendência naquela época, nas escolas. O
álbum passeava de mão em mão, coisa de
meninas, um código de confidências. Achei
um dos meus recentemente.

Recordações de nomes femininos que se

perderam no tempo. Meninas que viraram

Cinema
PROGRAMAÇÃO DE 31 A 6/9
SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Os Mercenários 2 - Leg. - 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30
• ARCOIRIS 2
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h30
• O que Esperar Quando Você Está Esperando - 16h40, 19h, 21 h1 O
• E aí, Comeu? - Nacional - 15h, 17h
• ARCOIRIS 3 f'

• O Vingador do Futuro - Leg. - 19h, 21 h20

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18H
Dimas pede perdão a Rodrigo. Fernando destrata Regina. Rodrigo reve

la para Teresa os responsáveis por seu sequestro. Gracinha tem uma ideia

para se casar com Pedro e pede ajuda a Jair, Carmem, Valéria e Jacira. Ao
ver o quadro do farol da mansão de Rodrigo, Fernando lembra de sua vida

passada com Miriam e tem um surto. Priscíla afirma a Laura que ela e Gil são

apaixonados um pelo o outro. Jáqui e Henrique se beijam. Laís e Marlene se
recorÍciliam. Valéria declara seu amor por Josué. Laura e Gil ficam juntos. Ro
drigo leva Angélica para a mansão. Gabi e Cris implicam com Zilda pelo trata
mento que dá a Francisco. Depois de mais uma sessão de regressão, Miriam
acredita que pode ser Elisa Neves. Melissa exige que seu advogado a liberte
da cadeia. Dimas se arrepende de seus crimes. Fernando sequestra Miriam.

CHEIAS DE CHllRME • GLOBO· 19H
Penha repreende Gilson. Inácio foge de Rosário. Cida afirma que pagará

um advogado para Sarmento e pede ajuda 'a Humberto. Penha fica nervosa

ao falar com Otto. Gilson empresta seu carro para Samuel. Chayene manda
Socorro fazer uma nova prova. Eloy invade o quarto de Inácio/Fabian. Penha

,

se preocupa ao saber que Alana saiu com Samuel de carro. Rosário fica
furiosa com Inácio/Fabian por seu comportamento com as fãs. Cida recebe

elogios de celebridades no evento de moda em São Paulo. Alana liga para
Penha do hospital. Rosário vê Inácio/Fabian entrar com fãs no quarto, Penha
e Gilson se encontram no hospital.

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21H
Carminha se faz de vítima na frente da família e todos condenam Tufão.

Max se insinua para Nina. Nilo confunde Lucinda ao mencionar a relação
de Nina com 'os homens envolvidos com Carminha. Leleco tenta convencer

Jorginho a desistir de Nina por causa de Tufão. Todos comentam no Divino
sobre a separação do ex-jogador. Zezé confirma que Nina é a nova paixão
de seu patrão. Jorginho conta a Nina que Tufão está apaixonado por ela.
Carminha se revolta ao falar com Max sobre Nina. Jorginho revela a Ivana

quem é sua namorada. Tufão se declara para Nina.

GIlBRlELA- GLOBO - 23H
Ramiro insiste para que Gerusa volte atrás, mas ela mantém sua posi

ção de não se casar com Juvenal. Ramiro pergunta à neta se ela gosta de
outro homem. Josué finge querer conselhos de Coriolano sobre as mulheres.
Melk avisa a Rômulo que quer apressar seu casamento com Malvina. Melk

briga com Malvina e Marialva ao ouvir da filha que sua mãe não é feliz no

casamento. Teodora pede a Berto que descubra quem é o coronel de Piran

gi. Ramiro deixa claro para Gerusa que não admite deixá-Ia se casar com

Mundinho. Ramiro pede para Melk tirar Mundinho de vez de seu caminho.
* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

permanecem durante toda a existência,
saltitam para lá e para cá, nos visitam quando
menos esperamos. Muitos daqueles com os

quais brincávamos na infância, dividíamos
os segredos na hora do lanche na escola
e pensávamos que, depois de adultos,
a amizade permaneceria daquele jeito,
tornaram-se rostos opacos, crianças de cera
eternizadas na nossa lembrança.A vida se

recicla, as amizades também e, embora exista

quem não dê amenor importância para isso,
tenho um sentimento de que faltam pedaços
no quebra-cabeça, quando lembro certas
amigas crianças. Tenho saudade daquelas
em que dormia na casa, passeava de carro

junto com a família, fazia trabalhos escolares,
não via a hora de encontrar depois das férias,
porque com essas pequenas amigas existia a
inocência honesta, a expectativa de crescer
e perpetuar a amizade. Hoje, adulta, uma
tristezame assola por alguns momentos, me
faz companhia para lembrar apenas que a
vida é assimmesmo e que, daqui a pouco,
esqueço de novo e sigo, por outras paragens,
outros caminhos, e fica tudo bem!

'

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

Clique animal

Este é o amado Davi, que completa o seu primeiro
'aninho hoje, cercado de muito amor. Ele terá uma

linda festinha. O clique é de LeonardoVieira

5/9
Adilson Klabunde
Aldo Janir Hoerlle
Angela Sehn
Arenor Lemke
Avanda B. Marquardt
Cesar A. C. Wanier
Cidinei Luchstenberg
Elsa G. Prestes
Evani Beck
Fernando Franzner
Greiciane F. Lienemann
Guilherme A. Tomelim
'Guilherme F. Vieira
Guilherme Zastrow

Gustavo Borges de Campos
Iria Geisler
Irineu Franzner Filho
Ivanildo Acoski
Ivo Ranghetti
Jair Effting
Jair Fernandes
Jo Renan Ayroso
Leandro Rech

Lygia da Silva Perotti
Márcia Ap. Luis Marquardt
Margit Hille
Michel Radtke
Miriam M. L. Glatz
Osmar A. Eíchstarít: " �'i,

Paulo Roberto Doring
Quinter KQnzel
Rafaela M. dos Santos
Ronaldo Schmidt
Roseli Sant'ana Cavalheiro
Salvio Grah
Samuel Marquardt
Sandro R. Schalinski
Scheila F. A. da Silva
Silvana R. Soares
Valdir Athaus
Veudelino Fodi
Vilma O. da Silva
Wendelino Fodi
Zenir Anhaia

www.ocorreiodopovo.com.br

Horóscopo
ARlES

CV) É tempo de organizar finanças. No.

1 trabalho, procure concluir tarefas antes
de começar outras. Evite ficar cobrando
as pessoas, faça a sua parte. No amor,
demonstre seus sentimentos àquela
pessoa especial. Cor. branco.

Versinhos inocentes e

delicados, colagens, palavras
afáveis e amigas escritas com
canetas coloridas e brilhantes.

se fossem personagens fictícios que criei e
não consegui descrevê-los, não consegui
dar-lhes vida de forma convincente. Outras,
acompanho discretamente as conquistas que
são compartilhadas no Facebook.
Os personagens de nosso começo de vida

TOURO

Espante a preguiça! Não conte com

a ajuda de outras pessoas e evite se

intrometer em assuntos que não lhe
dizem respeito. Seu prazer vai estar

ligado a tarefas que exijam atenção
?os detalhes. Em família, mantenha
um diálogo aberto. Cor: azul-claro.

II GÊMEOS
No campo profissional, antes de
começar uma nova tarefa, verifique se
está no caminho certo. Dia propenso a
mal-entendidos. Procure não participar
de discussões improdutivas. No ro
mance, aproxime-se da pessoa amada e

aposte no diálogo. Cor. cinza.

CÂNCER
Trabalhos feitos em equipe contam com

melhores resultados. Reúna o que cada
um tem de melhor, assim conseguirá o
sucesso que almeja. Rnalize uma tarefa
antes de dar início à outra. No contato
com sua alma gêmea, demonstre sua
paixão. Cor. vermelho.

LEÃo
No trabalho, demonstre mais praticidade
na hora de resolver problemas. Em
casa, é hora de agir para acabar com os

conflitos, buscando a harmonia entre os
parentes. No amor, coloque as conversas
em dia, isso fará bem ao seu relaciona
mento. Cor. creme.

VIRGEM
Mantenha o foco em seu trabalho sem
chamarmuita atenção e faça com que
os resultados apareçam. Melhor pensar
em qualidade, com menos pressa. A dois,
mantenha a sua posblra. Quantomais
confiança entre você e a pessoa amada
melhor: Cor. branco.

UBRA
No campo profissional, trabalhe duro
e conseguirá resolver pendências.
Comprometa-se com os resultados e
evite expor tudo o que sabe, é melhor ter
uma carta namanga. Na paixão, cuidado
com mudanças de humor: Ofereça
estabilidade ao par: Cor. cinza.

ESCORPIÃO
Tarefas desenvolvidaS em grupo contam
com boas energias, mas deve controlar
seu impulso autoritário. Ajude os colegas
no que eles precisarem e receberá apoio
para finalizar suas tarefas. A dois, seja
mais compreensivo. Cor. roxo.

SAGITARIO
Se não se dedicar como deve, poderá
perder espaço no ambiente de trabalho.
Para fortalecer sua posição, estreite
os vinculas com seus superiores pelo
diálogo. Na paixão, deixe as dúvidas e
incertezas de lado. Confie mais em você.
Cor. tons pastel.

V\_ CAPRiCÓRNIO

.p Atividades que exijam atenção aos

detalhes são as mais indicadas.
Reserve um tempo para refletir sobre as

informações profissionais que recebe e

poderá melhorar seu desempenho. Hoje,
demonstre seu entusiasmo pela união à
sua cara-metade. Cor. roxo.

� AQUARIO
� Estará com grande capacidade para

enfrentar situações complicadas.
Aproveite para lutar por seus objetivos
e mostrar sua disposição para vencer
as dificuldades. Conte com o apoio de
seus familiares. Na união, o clima é de

compreensão. Cor: azul-claro.

PEIXES
No trabalho, faça a sua parte e sua
produtividade vai interceder a seu favor:
Exercite a tolerância com seus familiares
e tudo sairá bem. No romance, atitudes
delicadas vão trazer um clima mais
suave no contato com sua cara-metade.
Cor. cinza.
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Pelo
1982

Legião Urbana faz a sua
primeira apresentação

Em 5 de setembro de 1982,
a banda Legião Urbana reali
zou sua primeira apresentação.
O show aconteceu durante o

festival de rock, promovido na.

Festa Nacional do Milho, na

cidade de Patos de Minas, em
Minas Gerais. Esse foi o único
show em que a banda apareceu

com a sua primeira formação:
Renato Russo (vocalista e bai
xista), Marcelo Bonfá (bateris
ta), Paulo Paulista (tecladista)
e Eduardo Paraná (guitarrista).
Outras oito bandas se apresen
taram no festival. Após a apre
sentação, Paulo Paulista e Edu
ardo Paraná deixaram a Legião.

1997

Falece Madre
Teresa de Calcutá

No dia 5 de setembro de

1997, Agnes Gonxha Boja
xhiu, conhecida mundial
mente como Madre Teresa
de Calcutá ou Beata Teresa
de Calcutá, faleceu devido a

um ataque cardíaco, aos 87
anos. Ela preparava um ser

viço religioso em memória
da Princesa Diana de Gales,
sua grande amiga. Tratado
como um funeral de Estado,
vários foram os representan
tes do mundo que quiseram
estar presentes para prestar
a sua homenagem a Madre
Teresa. Ela foi uma missio
nária católica, que fundou a

congregação "Missionárias
da Caridade". No dia 19 de
outubro de 2003, o Papa João
Paulo II a beatificou.

FOTOS DIVULGAÇÃO

1981

João do Pulo conquista
medalha de ouro.

João Carlos de Oliveira,
o João do Pulo, conquistou
a medalha de ouro em salto

triplo na 3a Copa Mundial de
Atletismo, em Roma, no dia 5
de setembro de 1981. Ele atin-

giu o auge de sua carreira nos
anos 1970, com o recorde de'

17,89 metros, no Pan-Ameri- '

cano do México, em 1975. Seu
recorde permaneceu imbatí
vel durante dez anos.

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
tIO

Lunender ��
*

Lunelli �a\(aZçO/.·

A invenção do
escorredor de arroz
O escorredor de arroz, uma espécie de bacia conju

gada a uma peneira em uma de suas extremidades que
facilita a lavagem de alimentos, é uma descoberta bra
sileira e foi inventado pela cirurgiã dentista Therezinha
BeatrizAlves de Andrade Zorowich, em 1959. Ela contou
com a ajuda do marido para desenvolver o protótipo de
alumínio que foi apresentado aomundo na Feira de Uti
lidades Domésticas emmaio de 1962.

-

1970

Semana da Pátria iniciou com brllho
Em setembro de 1970, o jornal O Correio do
Povo publicou matéria que dizia: 110 dia 10
de Setembro de 1970 trouxe para o Altar da
Pátria, levantado na PraçaÂngelo Piazera, as
altas autoridades do município, professores,

escolares e grande assistência popular." O
texto finalizou dizendo: "Inicia assim a mu

nicipalidade a Semana da Independência,
na forma preconizada pelo Presidente da

República."

.

Pers nagem hist
_,

rico

Santos Dmnont

GUMZ
Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRClSG,OOGl6!VO
Profissronatismo

,Competência
Credibilidade

(47)3371-4147

www.qurnz.corn.br

Alberto Santos Dumont foi um

aeronauta, esportista e inventor bra
sileiro. Ele projetou e construiu os

primeiros balões dirigíveis com mo

tor a gasolina. Em 1901 conquistou o

Prêmio Deutsch, quando em um voo

contornou a Torre Eiffelcom o seu di

rigível N° 6, transformando-se em uma

das pessoas mais famosas do mundo
durante o século 20. Dumont também
foi o primeiro a decolar a bordo de um
avião impulsionado por motor a gaso
lina. Muitos brasileiros o consideram
o inventor do dirigível, do avião e do
ultraleve. Santos Dumont suicidou-se
em 23 de julho de 1932.

Ouatidade

Confiança

umA f'ARCfJUA 'OUE DÀ tRtO. Desde 1978

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SEGURANÇA 1141 QUARTA-FEIRA,5 DE SETEMBRO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

Corupá
Idosa é

atropelada

•

e

A Justiça contra a corrupção Uma idosa de 82 anos ficou

gravemente ferida ao ser

atropelada por um Fusca

enquanto atravessava a rua

Getúlio Vargas, no Centro
de.Corupá, por volta das
11h15 de ontem. Ela sofreu
traumatismo craniano e foi
encaminhada ao Hospital
São José, em Jaraguá do Sul,
onde permanece internada

para avaliações médicas.

MARCELE GOUCHE

foram consistentes". Condena
do na comarca de Guaramirim
em 2011, o caso foi levado ao

Tribunal de Justiça, que confir
mou a condenação em agosto
deste ano. A defesa não vai re
correr. i'A_ condenação de pres
tar serviços à comunidade foi
aceito", confirmou ·Gomes.

O comandante da PM em

Guaramirim, Iofrey Santos da
Silva, admitiu que não são ra

ros os casos de pessoas ofere
cerem vantagem ilícita a po
liciais. "Nossos policiais são

compromissados com as ci
dades onde trabalham e este é

apenas um exemplo da serie
dade da PM", declarou Silva.
Ele informou que os dois sol
dados permanecem em Gua
ramirim e agora trabalham na

equipe de inteligência.

não ser multado e foi preso em

flagrante. A pena de dois anos

de detenção será substituída

por prestação de serviços à co
munidade e ao pagamento de
um salário mínimo.

O agricultor Gerson Pedro
de Borba, de 40 anos, é de São

João do Itaperiú e dirigia uma

moto CG da rua Athanásio
Rosa, em maio de 2007. Ele es

tava na contra mão e foi abor
dado por dois policiais. Borba
teria então colocado as duas
notas de R$ 10 para e disse que
era "para o café de vocês". Os

policiais o prenderam em fla

grante por corrupção ativa.
O advogado de defesa, Ja

mesMárcio Gomes, tentou des
caracterizar o crime, mas admi
tiu que "o suborno era flagrante
e os depoimentos dos policiais

Agricultor que tentou
subornar policiais
militares com R$
20 foi condenado
a prestar serviços

GUARAMIRIM

Débora Remor

F"'que por dentro de tudque acontece na região
o

O caso do fiscal tributarista

preso em Jaraguá do Sul,
na quarta-feira, dia 29, acusado
de corrupção passiva, influen
ciou a decisão do Tribunal de

Justiça de condenar um agri
cultor que tentou subornar dois

policiais militares em Guarami
rim. Ele colocou R$ 20 entre os

'documentos do veículo para

@ocorreiodopovo

Câmeras

Segurança
nasmas

BOM EXEMPLO Jofrey
destacou atitude de PMs

As câmeras demonitora
mento de Corupá devem ser

inauguradas no próximo dia
14, às 16h. No cronograma
inicial, a inauguração estava

agendada para 15 de agosto,
porém a instalação do siste
ma atrasou devido às chuvas
no mês passado. As imagens
serão monitoradas pela
Central da Polícia Militar de

Jaraguá do Sul e a Delegacia
de Polícia Civil de Corupá
terá acesso às informações.

Jaraguá
Lidtaçãoé
transferida

Delegacia de Guara�irim
Atendimento continua na antiga sede

trato ainda não foi assinado.
O atendimento ao público

permanece no prédio antigo,
mesmo com a mudança de

equipamentos e pessoal para
o prédio novo, alugado em

meados de agosto. O atendi
mento ainda não foi transferi
do por falta da ativação do link
da Polícia Civil, que depende

de instalação de Internet. A

Delegacia Geral informou que
a empresa responsável tem 30
dias para instalar o sistema de
informática, e o prazo vence

no dia 15 de setembro. Até lá,
os plantonistas atendem a po
pulação no imóvel antigo, que
teve interdição aconselhada

pela Defesa Civil.

A nova delegacia de Gua
ramirim será construída pela
empresa Gilson Avila EPP. A
vencedora da licitação tem

prazo de oito meses para a

realização das obras e o valor
estimado do investimento na

obra é de R$ 616 mil, com re

cursos da Secretaria de Estado
da Segurança Pública. O con-

A abertura dos envelopes
da licitação da reforma da

Delegacia da Comarca de

Jaraguá do Sul, inicialmen
te prevista para o dia 22 de

agosto, foi transferida para
14 de setembro. A obra
está orçada em R$ 315 mil.
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- Diligência: R$16,27 Apontamento: 220594/2012 Sacado: SONETTIALIMENTOS ITDA Endereço:REXPEDIC FIDEUS ESTIN-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GHEN 71- JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89265-740 Cedente: INSTAIADORAELEI'RICA CONTI LIMITA-
Apontamento: 220660/2012 Sacado: LUZIA MACHADO FWRIANO Endereço: RUA CARIDS FREDERI- DA Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 1238041- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 474,70Data para
CO RANTHUM, 1 - SANTA LUZIA - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89250-000 Cedente: BANCO BRADESCO FI-pagamento: 05 de setembro de 2012ValorR$24,35 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 416,76 - Juros:
NANCIAMENTOS S/A Sacador: - Espécie: NP - N°TItulo: 3669051186 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1,25 Emolumentos: R$11,60 - Publicação eclital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39
R$ 14.039,07 Data para pagamento: 05 de setembro de 2012ValorR$5.182,72 Descrição dos valores: Valor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

do título: R$ 8.799,81- Juros: R$ 5.159,62 Emolumentos: R$11,6O - Publicação eclital: R$ 23,10 Condução: Apontamento: 220595/.2012 Sacado: SONETTIALIMENTOSITDA Endereço: REXPEDICFIDEUSESTIN-
R$ 23,20 - Diligência: R$ 42,34 GHEN 71 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89265-740 Cedente: INSTAIADORA ELEI'RICA CONTI LIMITA-
-----------------.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- DA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 1239541 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 578,85 Data para
Apontamento: 220522/2012 Sacado:MGREFEICOES ITDA Endereço: REXPEDIC FIDEUS STHINGHEN pagamento: 05 de setembro de2012ValorR$24,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 520,95 - Juros:
71 - JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente: SEGAIAS ALIMENTOS LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Ti- R$1,21 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 19,39
tulo: 010268771 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 787,75 Data para pagamento: 05 de setembro de ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012ValorR$26,01 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 728,15 - Juros: R$ 2,91 Emolumentos: R$11,60 Apontamento: 220534/2012 Sacado: SONETTI ALIMENTOS ITDA EPP Endereço: RUA EXP. FIDEUS
- Publicação eclital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39 STINGHEN 71 - JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente: CANTINHO DOCE MASSAS ITOA Sacador: - Es-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- pécie: DMI - N°TItulo: 2800000010 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.520,81 Data para pagamento:
Apontamento: 220655/2012 Sacado: ORIANDO GOMES DE OLIVEIRA Endereço: RUAMANOELFRAN- 05 de setembro de 2012Valor R$25,53 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.461,69 - Juros: R$ 2,43
asco DA COS'D\, 2633 - JOAO PESSOA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89257-000 Cedente: BVFINANCEIRA Emolumentos: R$11,60 - Publicação eclital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 19,39
SACREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Sacador: - Espécie: CBI - N°TItulo: 131038031-Mo- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.170,23 Data para pagamento: 05 de setembro de 2012Valor R$217,82 Apontamento: 220542/2012 Sacado: SONETTI AUMENTOS LIDA EPP Endereço: RUA EXP.FIDEUS
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 914,20 - Juros: R$ 194,72 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação STINGHEN 71- JARAGUADO SUL - CEP: Cedente: TRAMONTINASULS/A Sacador: - Espécie:DMI - N°
eclital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01 TItulo: 00160310-3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 387,35 Data para pagamento: 05 de setembro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- de 2012Valor R$23,86 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 329,90 - Juros: R$ 0,76 Emolumentos: R$
Apontamento: 220475/2012 Sacado: RODRIGO�DESÓUZA Endereço: AVMALDEODORO DA 11,60 - Publicação eclital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 19,39
FONSECA; 776 APTO 103 - CENTRO - JARAGUADO SUL-SC" CEP: 89251-700 Cedente: COOPERATIVA ---\----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DE ECONOMIAECREDITOMUTUO DOS P Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 201207103 - Motivo: fal- Apontamento: 220510/2012 Sacado: UPPERMAN COMERCIO DOVESTUARI Endereço: AV PREFEITO
ta de pagamentoValor: R$ 615,24 Data para pagamento: 05 de setembro de 2012Valor R$26,48 Descrição WAlDEMAR GRUBBA 524 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-502 Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO
dos valores: Valor do título: R$ 564,60 - Juros: R$ 3,38 Emolumentos: R$11,6O - Publicação eclital: R$ 23,10 EM DIREITOS CREDIT Sacador: NICOIA COLEUA IND DE ROUPAS ITDA Espécie: DMI - N° Titulo:
Condução: R$ 23,20 - Diligência; R$ 9,96 0105281 EC - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.070,44 Data para pagamento: 05 de setembro de
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2012Valor R$28,45 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.008,40 - Juros: R$ 5,35 Emolumentos: R$
Apontamento: 220591/2012 Sacado: SILVESTRE MEURER Endereço: RUA JOSE JACOB MARTINS 272 11,60 - Publicação eclital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39
WTE 11 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-410 Cedente: INFRASUL - INFRAESTRUTIJRA E EMPREEN- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIMENT Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 0214545001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 189,57 Apontamento: 220488/2012 Sacado: WAGNER ISSAO SAKATA Endereço: AVMAL DEODORO DA FON-
Data para pagamento: 05 de setembro de 2012Valor R$-23,95 Descrição dos valores: Valor do título: R$ SECA, 776 - CENTRO - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89251-700 Cedente: COOPERATIVA DE ECONOMIA E
134,40 - Juros: R$ 0,85 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação eclital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili- CREDITO MUTUO DOS P Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 20127202 - Motivo: falta de pagamento
gência: R$17,02 Valor: R$ 335,37Data para pagamento: 05 de setembro de 2012ValorR$24,81 Descrição dos valores: Valor
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- do título: R$ 286,40 - Juros: R$ 1,71 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação eclital: R$ 23,10 Condução: R$
Apontamento: 220533/2012 Sacado:SONEITIALIMENTOS ITDA Endereço:REXPEDICFIDEUS ESTIN- 23,20 - Dili�ência: R$ 9,96GHEN 71 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89265-740 Cedente: AllNEITO DIST DE AUM ITDA Sacador: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Espécie: DMI - N°TItulo: 1372 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.157,70 Data para pagamento: Certifico, que este Eclital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
05 de setembro de 2012Valor R$32,16 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.091,95 - Juros: R$ 9,06 05/09/2012. Jaraguá do Sul (SC), 05 de setembro de 2012.
Emolumentos: R$11,60 - Publicação eclital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39
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"1 Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

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

Apontamento: 220598/2012 Sacado: CIAUOINEI MEIRA Endereço: RUA FRIEDRICHWILHElM SON
NENHOHL 279 - Jaraguá do sul-se - CEP: 89256-320 Cedente: MARECHAL PNEUS E AUTOCENTER
llDA Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: CF 1519/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 237,72 Data
para pagamento: 05 de setembro de 2012Valor R$23,64 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 181,23
- Juros: R$ 0,54 Emolumentos: R$11,60 - Publicação eclital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
18,65

Apontamento: 220548/2012 Sacado: ESTAMPARIA MAIS BRASIL ITDA Endereço: RUA JOAO WIEST
JUNIOR 969 GALPAO 4 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-500 Cedente:WEIITEC COMERCIAL IMPOR
TADORA E EXPORTADORA ITDA Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: C61-1/48 - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 31.040,17 Data para pagamento: 05 de setembro de 2012Valor R$105,51 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 30.905,00 - Juros: R$ 82,41 Emolumentos: R$11,6O - Publicação eclital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 220585/2012 Sacado: JANAlNA DERINGER Endereço: RUA GUS'D\VO LESSMANN 541 -

Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89257-200 Cedente: BANCO BRADESCOFINANCIAMENTOS SA Sacador: - Es
pécie: NP - N°TItulo: 4293893361- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 42.603,54 Data para pagamento:
05 de setembro de 2012Valor R$4.112,26 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 38.456,12 - Juros: R$
4.089,16 Emolumentos: R$11,6O - Publicação eclital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 220578/2012 Sacado: WJA DE CONVENIENCIA PFATA ITD Endereço: AV PREFEITO
WAlDEMAR GRUBBA 3536 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-502 Cedente: DISTRIB AUM SARDAGNA
ITDA Sacador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 008584691- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 190,86Data
para pagamento: 05 de setembro de 2012Valor R$23,96 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 136,43
- Juros: R$ 0,86 Emolumentos: R$11,60 - Publicação eclital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
16,27

Apontamento: 220611/2012 Sacado: WJA DE CONVENIENCIA PFATA ITD Endereço: AV PREFEITO
WAlDEMAR GRUBBA 3536 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-502 Cedente: BANCO COOPERATIVO SI
CREDI SA Sacador: DISTDEALIMENTOS SARDAGNA Espécie:DMI - N°TItulo: 008438781-Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 1.455,77 Data para pagamento: 05 de setembro de 2012Valor R$32,38 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 1.392,92 - Juros: R$ 9,28 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação eclital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 220465/2012 Sacado: WJA DE DEPARTAMENTOS MAl( llDA Endereço: R MARECHAL
FWR. PEIXOTO 80 SL 8 - CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-150 Cedente: BANCO ABC BRA
SIL S/A Sacador:MIMO DO BRASIL ITDA Espécie: DMI - N°TItulo: 3453/B - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 330,68Data para pagamento: 05 de setembro de 2012ValorR$23,85Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 282,67 - Juros: R$ 0,75 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação eclital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REPÚBÍlCAFEDERATIVAÍ:lO BRASIL-FsTADO OE SANTACA1l\RINA
,

Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTA INGEHILLEWAGNER, Interventora
,

Rua 28 deAgosto n° 19i8 - Telefone: (47) 3373-04Ó4
Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h '

'EDITALDEINfIMAÇÃO
'

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia ostítulos abaixo relacio
nados, ficando os devedores intimados a partir da-publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo
legal (3 dias úteis), ,alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no
mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente, A pre
sente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) des
conhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora
da Circunscrição Geográfica da Serventia 'ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no
endereço fornecidopelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos doCNCGJ.

Protocolo: 3502(J'Sacado: ABDIAS ALVES DA COSTA CPF: ,003.116.133�22 Endereço: Rua Padre Rora
cio Rabello rio s/n, Amizade, 89270-000, Guaramirim Cedente: WS CONSTRUTORA lIDA EPP CNI'J:
,09.372.958(0001-88 Número do Título: 133-22002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante:
CAIXAECONOMlCAFEDERALDataVencimento: 15/08/2012 Valor: 54'8,03 Liquidação após a ihtimaçâo:
R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00 1 �

----------------------------------------------------!--------------------------------------------_.:._---------:.:------'---------

Protocolo: 35254 Sacado: ADILSON rínss DOS SANTOS CPF: 046.263.159-17 Endereço: RuaPaulo Ben
to d!\._Azevedo (cx.02) nO slti, Bananal do Sul, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO FICSA s/ACNPJ:
61.348.538/0001-86 Número do Título: 998181015-4 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: BANCO F1CSA S/A DataVencimento: 08/05/2009 Valor: 15.362,76 Liquidação após a inti

mação: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, EditaI: R$ 15,00
,

,p;�����i��-3Mi7Õ���d�:-ADõLÃR-illi;-CPF�-Õ04�268.;29�2�------Ê�d�����R��-Ãib���-��Ü�-��-743,
Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: MECANlCA LERFEI lIDA CNPJ: 95.844.593/0001-89 Número do.
Título: -1410/03 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL

_

SA - AGENCIA GUARAMJRIM DataVencimento: 15/08/2012 Valor: 125,00 Liquidação após a intimação:
R$lI,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 35252 Sacado: ALFREDO UNO DETOFFOL CPF: 383.518.469-53, Endereço: 'flua Bracinho n°
s/n, Braço Direito, 89108-000, Massaranduba Cedente: BVFINANCEIRA S/ACEI CNPJ: 01.149.953/0001-
89Número doTítulo: 2510 i2991 Espécie:Cédula de.Crédito Bancário por IndicaçãoApresentante: SERGIO
SCHillZE EADVOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 07/12/2010 Valor: 53.874,60 Liquidação após'
a intimação: R$11;60, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 35263 Sacado: ANA PAULA BlBlANAToMAZINI CPF: 067.716.279-00 Endereço: Rua Jacu
Açu nO 01, laeu-Açu, 89270-000, Guaramirim Cedente: BV FINANCEIRA S/A CEI CNPJ: 01.149.953/0001-
89 Número do Título:' 251009460 Espécie: Cédula de CréditoBancário por Indicação Apresentante: BV
FINANCEIRA S/A CEI DataVencimento: 26/10/2010 Valor: 20.293,61 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 7,20, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
�---�._-------------------------":'--------;.---:----------_-_------------------_----------------------------------------------

Protocolo: 35027 Sacado: CHARLESDENIS MlCHELMANN CPF: 025.031.939-00 Endereço: Rua Fundos
Suecos nO s/n, Fundos Suecos, 89108-()()(),Massaranduba Cedente:OFlCINAMECANlCAJAIRNONES lIDA

'

ME CNPJ: 04.662.120/0001-05 Número doTítulo: 4/02 Espécíe: Duplicata deVendaMercantil porlndícação
Apresentante:BANCODOBRASll.SA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimento: 17/08/2012 Valor:403,00
Liquidação após a intimação:R$lI,60, Condução: R$ 32,99,Diligência: R$ 35,60, EditaI: R$15,00

rotocolo: 34950 Sacado: CICERO ClAUDIO WPES PEREIRA CPF: 017.448.889:06 Endereço: Rua Clapl
Bolinelli nO 167, Centro, 89250-000, Schroeder Cedente: ANDISAT COMERCIODE ELETRONICOS lIDA
ME CNPJ: 11.069,258/0001-60 Número doTítulo: 213-02 Espécie: Duplicata deVendaMercaptilApresen-,
tahte: CAIXAECONOMlCAFEDERAL DataVencimento: 13/08/2012 Valor: 750,00 Liquidação após a inti-
mação: R$11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

-
. .

Protocolo: 34801 Sacado: DEYZEANNE RElS EGERCPF: 053.106.409-32 Endereço: RuaMario Zerbín nO

244, RioHem, 8�275-ooo, Schroeder Cedente: COOPERATIVADE CRÉDITO DE LIVREADMlSSÃO DEAS
SOCIADOS DE GUARAMlRlM - CREvISC CNPJ: 10.143.7'13/0001-74 Número doTítulo: 0000000003/0004
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:.BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMlRlM DataVencimento: 10/08/2012' Valor: 250,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Con
dução: R$ 24,14,Diligência: R$ 35,60, Edital: B$15!00
------------_:.._------------------------------------------------------------------------------------_:._---------------_..._---

.,.... Protocolo: 35056 Sacado: DNAPRODUTOS PARA ESTAMPARIA lIDA CNPJ: 14.273.588/0001-61 Endere
ço: AVenida Izidio Carlos Peixer nO sln, Ilha daFigueira, 8�270-oo0, Guaramirim Cedente: GRAITOFACFO-

.

--------"'�-----------------------�---------------------------------------------------------------------------------.-------
Protocolo: 351.12 Sacado: GLECITHElSEN CPF: 031.952.179-61. Endereço: Rua Guilherme Bauer ns s/n,
Centro Norte, 89275-000, SchroederCedente: ULEANDROMACHADOME CNPJ: 05.338.614/0001-00Nú
mero doTítulo: 425 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante:muUNlBANCO

.

Protocolo: 35268 Sacado: OSMARVAllER CPF: 294.046.309-34 Endereço: Rodovia SC-413 n° 03, Barro
SA Data Vencimento: 15/08/2012 Valor: 255,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$') 'Branco, 89270-000, Guaramirim Cedente: BVFINANCEIRAS/ACELCNPJ: 01.149.953/0001-89Número do
24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15!00 Título: 251015339.Espécie: Cédula.de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: BVFINANCEIRA S/A

CEIDataVencimento: 19/01/2011 Valor: 41.528':l2Uquidação após a intimação: R$lI,60, Condução: R$
16,77, Diligência: R$ 35,60, Edital: B$15,00 '

':
.

� .

MENTO E ASSESSORIA COMERCIAL lIDA CNPJ: 03.625.949/0001-75 Número do Título: 86õ-2,Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENCIAGUARAM!
RIM-DataVéncimento: 20/08/20.12 Valor: 1.892,31 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

-
-

__________________________ "' l_: : _

Protocolo: 35072 Sacado: G. ECCEL BARBEARIACNPJ: 11.117.582/0001:07 Endereço: Rua 28 de Agosto nO

500, Centro, 89270'000,GuaramirimCedente:BANCOCOOPERATNOSICREDI SACNPJ: 01.181.521/0001-
55 Número doTítulo: 14072020 Espécie: Duplicara deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO BRADESCO SADataVencimento: 12/08/2012 Valor: 54,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Gondução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,OO

Protocolo: 34936Sacado: INDUSTRIASDEESQUADRIASMASSARANDUBAlIDACNPJ: 05.202.318/0001-
79 Endereço: Estrada Primeiro Braço do Norte nO s/no, Primeiro Braço do Norte, 89108-000, Massa-

.

-randuba'Cedente: JPERFIL INDUSTRIA E- COMERCIO DE PERFIlADOS EM ALuMlNIO lIDA CNPJ:
07.00B.93710001-52 Número do Título: 2489 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM DataVencimento: 14/08/2012 Valor: 661,04
Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 77,43, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$.15,00

.

----------- .. ------------------------------------------7---1"-------------------------------""--------------------------------

Protocolo: 35005 Sacado: JAMILE LEITE - ME CNPJ: 14.397.499/0001-27 Endereço: Rua Emilio Manke
Junior n° 7193,. Rio Branco, 89270-000,.Guaramirim Cedente: TRANSPORTES KELLER LIDA CNPJ:
82.666.983/0001-64 Número do Título: 0001620487 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante:muUNlBANCO SADataVencimento: 05/08/2012, Valor: 80,00 Liquidação após a intima-

.

ção: R$ 11,60,Condução:R$lO,88, Diligência: R$ 35,60, Edital: �$ 15,00 •

.
--_.!_-------------------------------------------------:_---------------------------------------_..:_----------------�--------

Protocolo: 35021 Sacado: JANEDE FÁTIMA FERNANDES DE JESUS CPF: 026.409.989;35 Endereço: Rua
AlfredoPieper nO 92,NovaEsperariça, 89270-000,GuararnirímCedente:WP. JUNIOR&CIAlIDAMECNPJ:
04.303.006/0001-99 Número do Título: �82 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: ÇAIXA
ECONOMlCÀ FEDERAL Data Vencimento: 15/08/2012 'Valor: 263,25 Liquidação ílPÓS a intimação: R$ ,

11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
'

Protocolo: 35282 Sacado: JCL PINTURAS E JAfEAMEl\JTOS lIDA - ME CNPj: 02.4'73.951/0001-03 Ende
reço: Rua Pedro Francisco Klein nO 605, Amizade"89270-000, Guaramirim Cedente: SINCROTEL ElEIRO
NICA E TELECOMUNICACOES lIDA - EPP CNPJ: 00.257.32210001-10 Número do Título: 3018/1 Espé
cie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: mu UNIBANCO SA DataVencimento:
14/08/2012 Valor: 95,90 Liquidação após a intimação: R$U,60, Condução: 11$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$ 15,00

.

.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
, ,

Protocolo: 35194 Sacado: JOSE AlITON DA SILVA CNPJ: 11.732.962/0001-51 Endereço: Rodovia BR 280,
km <:2 nO s/n, Corticeira, 89270-000,Guarainirim Cedente; JAN�A BEPPLER CNPJ: 14.420.320/0001-05
Número doTítulo: 5463/6464 Espécie: Duplicàta deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO

.

DOBRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimento: 27/08/2012 Valor: 1.086,60 Liquidação após a
intlinação: R$lI,60, Condução: R$ 22,76,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
------------------.:.-----._----------------------------------,----------------------_:.._-------------"--------------------------

Protocolo: 35102 Sacado: LUMÁLIN COMERClO DE GENÉRos AilMENTIcos lIDA CNPJ:
05.049.992/0001-65 Endereço: Rodovia SC 413,.KM 1 nO 121, Centro, 89270-000, Guaramirim Ceden
te: DJ COryruNICAÇOES E EXPWRAÇÃO DE SERVlÇOS CNPJ: 03.658.136/0001-81 Número do Título:
0000319104 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA.·
DataVencimento: 22/08/2012 Valor: 693,33 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

'
'

Protocolo: 35104 Endereço: RodoviaSC 413, KM I nO 121, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: DJ CO-
, MUNICAÇOES E EXPWRAÇÃO DE SERVIÇOS CNPJ: 03.658.136/0001-81 Número do Título: 000355405
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVenci
mento: 22108/2012 Valor: 693,33 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
------------------------------------------------------.:._--------'---------------------_..:_-----------------------------------

Protocolo: 34918 Sacado: MAIUANA GASDA CPF: 061.558.089-02 Endereço: Rua 28 de Agosto nO 1818,
Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: NATIJIAR lIDAME CNPJ: 04.191.412/0001-07 Número do Tí
tulo: 874 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIxA ECONOMlCA FIillERAL Data Ven
cimento: 10/08/2012 Valor: 115,00 Líquídàção após a intimação: R$ll,60, Condução: R$ 5,00,Diligência:
R$ 23,20, Edital: R$15,OO

�
_ ....

,

Protocolo: 35206Sacado:MlLLENIUMAUTOPEÇAS CNPJ: 80;969.876/0001-80 Endereço: RodoviaBR-280
nO SN, Imigrantes, 89270-000, GuaramirimCedente: EDITDIARIO DOVALE lIDACNPJ: 11.797.601/0001-
93 Número do Título: 0000818 Espécie: Duplicata de.Venda MercantilApresentante: CAIXAECONOMlCA
FEDERALDataVencimento: 20/08/2012 Valor: 50,00 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

.

r-'

Protocolo: 35099 Sacado:.MOACm CRIIiOSKI CPf: 018.100.989-71 Endereço: Estrada GeraI Massa-'
randubinha nO s/n, São Miguel, 89108-000, Massaranduba Cedente: ZANDONA COMBUSTIVEIS, lIDA
CNPJ: 86.830.056/0001-99 Número do Título: 242/7 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 15/08/2012 Valor: 2.000,00Uquidação após a

.

intimação: R$U,60, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
-------------------------------------------'------------------_:._---------------------------------------------------_:_------

Protocolo: 34771 Sacado: RESTAUJ{ANTE, lANCHONETE E PIZ2ARlA BUCATàRIE TIDA - ME CNPJ:
15.551.460/0001-85 Endereço: Rua 7 de Setembro nO 566, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente:
PASTIFICIO SELMl SA CNPJ: 46.025.722/0001-00 Número do Título: 1605566901 Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por Indicação Apresentante; BANCO SANTANDER f'BRASIL) S.A. DataVencimen-,
to: 06/08/2012 Valor: 169,48 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
,35,60, Edital: R$ 15;00
___________________ � .:.� ,,-----------:o----- _

Protocolo: 35205 Sacado: RUBENS GONÇALVES CPF: 669.664.699-04 . Endereço: Rodovia SC 413 Km
1 nO s/n, Beira Rio, 89270-000, Guaramirim Cedente: JAMATEX COM. EQUIP. TEXTEIS lIDA CNPJ:
04.317.708/0001-21 Número do Título: �152.1R004 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante:
CAIXAECONÓMlCA FEDERALDataVencimento: 20/08/2012 Valor: 162,31 Liquidação após a intimação:
R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

,

Protocolo: 35022 Sacado: SONlAMARIA SOARES PINTO CPF: 682.342.369-20 Endereço: Rua Frederico
Guenther nO íoo, Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim Cedente: WP. JUNIOR & CIA lIDA ME CNPJ:
04.303.006/0001-99 Número do Título: 171-1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERALDataVencimento: 15/08/201� Valor: 1.666,00 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,OO

'

___________________________ J, :. _

, '

Protocolo: 35085 Sacado: TANIAMARA REUDIGER CPF: 810.438:649-20 Endereço: Rua 7 de Setembro
nO 566, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: DJ COMUNICAÇOES E EXPWRAÇÃO DE SERVlÇOS
CNPJ: 03.658.136/ooo1-8I Núrhero doTítulo: 0000370302 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indi
caçãoApresentante: BANCO BRADE1)COSADataVencimento: 22/08/2012 Valor: 195,00 Liquidação após

. a intimação: R$1l,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 35lll Sacado: VITAL INDUSTRIA E COMERClO DE ALIMENTOS FuNClONAIS-lIDA ME
CNPJ: 08.058.394/0001-40 Endereço: Avenida Marechal Castelo Branco nO 762, Çentro SlJ), 89275-000,
SchroederCedente: BRVCOMERClO DEAROMAS E FRAGRANCIAS lIDA CNPJ: 13.535.579/0001-39Nú
mero do Título: 0152-1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRA
DESCOSADataVencimento: 15/08/2012 Valor: 892,50 Liquidação após a intimação:R$1I,60, Condução:
R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: B$ 15,00

.

---------------------------------:---7--------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 34958 Sacado: WA1MIR SOARES PADILHA CNPJ: 14.893.376/0001-87 Endereço: Rua Fun
, do Sueco n° s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: REALVIDROS COMERCIODEVIDROS

. LIDA EPP CNPJ: 03.648.667/0001-93 Número do Título: 146421-1 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SÁ - AGENCIA GUARAMIRIMDataVencimen-
to: 17/08/2012 Valor: 371,29 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
35;60, Edital: R$15,00 _

.

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

Protocolo: 34726 Sacado: WILSON RlBEIRO DO. ESPIRITO SANTO CPF: 297.217.958-79 Endereço: Rua
Augusto laffin n� 220, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: MASSARANDUBAAUfO PEÇAS LIDA
CNPJ: 75.294.447/0001-10 Número do Título: NOTA FISCAL Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apre
sentante; BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento: 10/08/2012 Valor: 180,00
Liquídaçâo após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 32,99;Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Guaramirim,05 de setembro de 2012. '

CHRISTA INGEHILLEWAGNER; Interventora

\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Raphael Rocha Lopes,
advogado e professor'

,

Ollto de ista.

Eutanásia e·ortotanásia
-

.
\

Para,' come§arlll?S nossa cretada a nulidade da referida
conversa de hoje a com- resolução. Felizmente- a de

preensão de dois termosé im- manda foi julgada improce
portante: eutanásia e ortotaná- dente em 2010!
sia. A·primeira é a prática para '. O�CFM agora mais úma vez

abreviar a vida de um paciente evoluiu positivamente na re

terminal. Difere da ortotanásia lação medico-paciente. Com a'

porque esta é a não interferên- Resolução n. 1995/2012 esta

cia médica para .permitir que beleceu os critérios para que"
o paciente morra com a evo- qualquer pessoa maior de "ida
lução natural da doença. Ou de e consciente possa definir

seja, quando se deixa de utilizar junto ao seu médico quais os

meios científicos ou tecnológi- limites da terapia na fase ter

cos para prorrogar a vida de um minal. Formalmente tal ajuste
paciente desenganado. chama-se diretiva antecipada

Em outras palavras, na eu-de vontade. Informalmente já
tanásia o médico adota me- está ficando conhecido como

didas que aceleram o óbito testamento vital..

enquanto na ortotanásia o mé- Na . decisão do paciente,
dica não aplica tratamentos com aoríentação ou ajuda de

.

que possivelmente não resol- seu médico, poderá constar se

veriam o problema. Enquanto vai querer, entre outros exem

aquela.é considerada homicí -

.

plos, usar respirador artificial,
dio, esta é aceita pelá comuni - tratamentos dolorosos ou mes

dade médica. mo a reanimação �a ocorrência
Em novembro de 2006, o de parada cardiorrespiratória

Conselho Federal de Medicina (exemplos que retirei do sítio

(CFM) publicou a Resolução do CFM). Segundo a resolução,
n. 1805/2006, que permite "ao ,essa diretiva do paciente deve

médico limitar ou suspender ser registrada pelo médico no

procedimentos e tratamen - prontuário..
tos que prolonguem a vida do 'N�da mais justo do que o

doente em fase terminal, de próprio- paciente poder esco

enfermidade. grave e incurá - lher se quer ou não prolongar
vel, respeitada. a vontade da sua vida, que muitas das vezes

.

pessoa oude seu representan- nada maís.é do que prolongar
te legal". O Ministério Público seu sofrimento e, sem a menor

Federal (de novei) entrou com sombra de dúvida, o sofrimen
uma ação querendo fosse de- to .de seus familiares e-amigos:

E está. dor física do paciente
muitas vezes é indescritível,

.
tornando-se.em não raras situ

ações, uma tortura psicológica
para os mais próximos.

Permitir que o pacien
te, devidamente informado e

.

orientado por 'seu médico de

confiança, tome· a decisão. so
bre seu próprio futuro quan
do ãcometido de uma doença
terminal é um ato humanitário
com todos. Qual, afinal, o sen

tido de postergar a morte com

'tratamentos paliativos que não
salvarão o paciente, gerando,
algumas vezes, apenas o pro
longamento da dor?

Nesta linha de raciocínio,
não consigo conceber,' tam
bém, a eutanásia como. homi

cídio. Às vezes o fluxo natural
'

é muito 'lento, a dor 'muito se

vera e o sofrimento insuportá
vel. Restringir-se à ortotanásia,
nestes casos, deixando. que a
doença vagarosamente destrua
qualquer resquício de dignida
de daquele ser humano enfer
mo 'soa-me como um exercício
de crueldade e sadismo. '

Os passos estão sendo da
dos .. É importante, para a evo

lução do próprio se� humano,
que dispamo-nos de precon
ceitos metafísicos e aceitenios

.

que é muito mais louvável pre�
cipitar sem sofrimento o que já
está fadado a acontecer.

Slluação:

EDITAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFíCIO DE RAGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

Municípios qye compõem a comarca: Jaraguá do Sul e Corupá.
OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá·do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jara

guá do 'Sul/SC, torna público pelo presente edital, queANITA KRUEGER BRANDEN-

SURG, CI nO 374.146-SESP/SC, CPF nO 069.090.009-00, brasileira viúva, aposentada, residente e domiciliada

na Rua Carlos May, nO, 69, bairro l?aependi, nesta cidade; requer com base no -art. 18 da Lei nO 6.766/79,0
REGISTRO DE_DESMEMBRAMEN�O, situado na Rua 144�ºarlos �ay, bairrQ Baependi, perímetro' urbano de

.

Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme
. Certidã'o nO 110/2012, expedida em 02/05/2012, assinando como responsável técnico, o engenheiro civil Adriano

Antônio da Fonseca, CBEA nO 36872-9, ART nO 4355745-9. O desmembramento é de caráter residencial, possui'
a ár:ea total de 1.542,56m2, sendo constituído de 1 (uma) parcela remanescente.

O prazo de. impugnação por terceiro? é de 15(qwinze) dias, c0t:1tados da data da última publicação do presente
edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a 9ficiala que subscreve este, no endereço da �erventia:
Rua 16-Barão do Rio Branco, nO 414, sala 02, centro,.Jaraguá do sul/se.

JARAGUÁ DO SUL, 23 de Agosto de 2012.

AOFICIALA,dt� h--..o-� �-����
�tl •

.

Endereço: Rua Bar·ão do Rio Branco, 414 - Sala 02 - Centro - Jaraguá do Sul CEP: 89251-400

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

ESTADO DE SA�TA CATÂRINA
OFicIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

COM'AiRGA.DE JARAGUÁ DO SUL
-

MunicllliEls que compõem a comarca: Jaraguá do Sul e Corupá.
OF1CIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN .

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

,

ISA MARTAMOHR ZIEMANN: Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca
de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo ,presente edital, que RENE AFONSO
MAHNKE, CI RG n° 15/R-1.980.596-SSP/SC, CPF n° 607.812.899-04. brasileiro
divorcialio, empresário, residente e domiciliado na Rua Germano Matinke nO 115'
bairro João Tozini, em· Corupá-SC; e ROSEMERI TREIS, .

CI' RG n�
19/R-2.440.153/SC, CPF nO 682.199.709--87, brasileira, divorciada, do lar, residente. e
domiciliada na Rua Wally Emília Mohr riO 260, bairro Água' Verde, nesta cidade;
REQUERERAM com base no artigo 213, inciso II, da lei nO 6.015/73 com as

modificações introduzidas pela Lei nO 10.931, de 02.082004, a RETIFICA'ÇÃO .

DE
ÁREA do imóvel consistente em um terreno situado' no município de Corupá-SC,
desta Comarca, na Rua 20-Ano Bom, matrtcuíadosob nO 4.650, ficha 01; Livro 2-RG,
a �er. retiflcado conforme planta e memorial descritivo arquívados .neste Registro d�

· tmóveis, sendo que; nos termos dos §§ 2° e 3° do mencionado dispositivo legal
FICAM NOTIFICADOS OS CONFRONTANTES A SEGUIR. NOMINADOS para:
que�end�, se manifestarem, no. prazo de 15 (quinze) dias (a contar da presente
pubhcaçao): CONFRONTANTES. - MARGA MARtA MOBIUS, Rua Ano Bom nO 785,
Bairro Ano Bom, (CEP) 89.278-000, Carupá-SC; ILONA ELFRIDA HELLMANN- e
ROLF HELLMANN, Rua A00 Bom, n� 785, Bairro Ano Born.. (CEP) 89.278-000,
Corupá-SC; STEFAN LEONARHARD SCHNtTZLBAUMER e URSULA FUCHS'

SCHN�TZLBAUMER, Rua Ano BO,:" n�' 785, Bairro Ano Bom, (CEP) 89.278-000,
Corupa�SC. Se =. o caso, a manifestação deverá ser feita na forma de impugnação
fundamentada, dmglda ao endereço deste Registro de Imóveis(situado na Rua Barão
do Rio Branc� nO 414, satá 02, Centro, na cidade de JáraguádoSul-SC, expediente
?as 09:00hs as 12.:00hs e das 14:00hs às 18:00hs),' advertindo-se desde já que
pres�mlr:se.-á a anuencia do . confrontante que não apresentar impugnação no prazo da
notiflcaçâc

.

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 414 - Sala 02 - Centro -.Jaraguá do Sul CEP: 89251-400
Fone: (47) 3371-3975· Email: registrodeimo\leisisa@terra.com.br _

.

Horário de ExpedIente: 09:00 as 12:00 f 14:00 ás 18:00
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I sua esposa JOANA BELARMINO GRAF, na formal
I -

. que segue: '}
i

.

'. .

S A I 8 A M quantos esta pública escritura virem que.!

laos
vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e do�e (24108/2012) nesta I

?ldad�. de Jaraguá do Sul, Estado ·de Santa Catarina, neste Tabelionato, perant� mim,
I

·

�abeh,�o, compareceu ,� parte corno ollrorgantç;$ e reciprocamente outorgacló$: Ar�lsTEuj -

j ENIO GRA� f?rtad()r da C�,rtelra Nacional de Habilitação o') 007903345558 DETHAN/SC,
lms�nto ':0 Cf F/MP,SOb.o" ,007.809.16í'l.-72, nas?ido na data de 26/0l/1968 na cidade de!: ! LUIZ Alves - Santa �atanna, gerente, e sua espos.a JOANA BELARMINO GRAF, portadora
Ida. Cédula de Identidade nO 2.444.093 SSP/SC, inscrita nO'CPF/MF sob n" 716.750.789-04,

In<lSCfd� na data. de 16/04/1973 na cidade de Jaraguá do Sul - Santa Catarina, �o lar, ambos
�msll?lros, casadc:s entre si na data de 31f08/1991 na cioade de Jaraguá do Sul - SIHtta

I Catarína, pelo c�eglrM; da comunhão universal de. bens, na vigência da Lei 6,515/77, cujo .

[pacto antenupcíat acha-se devidamente f(iJgistrado no O.R!. da comarca da ,!araguá do Sul .

11-
Santa

cata.'rina, sob
n" 4'.764, ficha

01.,
do livro 3-RA, conforme certldáo de casarne.nto!. matricula n" 1073S3 0155 1991 300008067000413401, do C.Re. da cidade Jaraguá do]

Sul - Santa �ata�lna, selo; digital de fiscafi�ação n" CUR18287-00LB. domiciliados el

i'reSlder:tóis
na Rua 767-Leonardo Klein; n° 45, bairro Ilha da 1-7igueif'a na cidade de JaragUã!:10 ..��I .. S,:ntli:i Catarma ..

Os pr��entlê$ recor�hecid6� cor.no o rnesr;lO pela documentaçao
epresentaoa, do. que dou fé, E por ele foi-me dito que em data de 26/06/200"7, pariImstrU?,,;n;o p_úbhco lavra�� no Tabellonato de Notas e prote�tos da cidade de Guaramld01-

S�!1ta C?tan!I�, no livro ii 174, às fls. 4.4145, de procuração, confirrnada sua .validade 6)
eflca�la, constItUIU poderes para: ANDREA NUNES DA SILVA, portadora da Cédula dei

. Identlqade nO 2/C<:l,.379,21O SSP/SC. inscrita no CPF/MP sob nO 019.759,729-70, braSileira,jestt.ldante, solteira, maior; e RAULlNO KREIS, portador da Cédula de IdentidadH n°·
I H57:! 80-4

. S�P{Sc, inscrito no CPr=/MF sob n" i 21.160,,849-20, brasileiro, aposentado.
I separado J()�lcwlrnente, ambos domiciltados. e residentes na Rua Amazonas, na' 230,
!Centro, na CIdade ·de Guaramirim - Sa!lta Catarina. Que, por este instrum�ntor revoga em

II todos os seus termos,. a PROCURAÇAo. acima referida para' que, a pal'tjr desta datá nãol
gere mais nenhum efeito em juízo ou fora dele e maís nenhwT! ato possa ser praticado pejo!
joulorg�do ealçado no instrumento ora revogado e que a presente revofJação fica fazenda!
I parte! Integrante e comp!emeolar da PROCURAÇAo ora revotlada, para que jtlntosj�r?duza�, SeUS�d(�vidos', e .legais efeitos. As partes foram advertidas co!)�orme Seção K!ll,!
art. 944-8 do CNCGJ/SC que a presente revogação somente terá efeito op.onlvel ergal
omnes se observados todos os requisitos judicialmente exigíveis, que dependendo da!
espéCie _SãÓ a n�tif�caçao do mandatário, de terceiros, da serventia que lavrou o ato, af
lPubhcaçao de edItaIS, ,bem como tudo que se fizer adequaqo, e foram advertidos que o!

<'l!endlJ"nÇln.to
desses presSLlpostos são de inteira resPOl1�abWdadé. do ma.nd.

<:mte, De aoordollcom os artigos n" 686 e n° 687· do Código Civil Brasileiro, o outorgante, P9r s.eu

11 repl'esentantê, compromete-Se!}
em comunicar o outorgado da existência da presente,!As parles afirn:am sob responsabilidade civil e criminal que o estado civll i'lquí relatado, e.

declarações feitas são a exata expressa0 da verdade, ficando os outorgantes PlenamentelI ci�ntes da responsabilidade assumida lê advertidos das implicações legais por seus atos. O

i nome fi) dados dos partes e os elementos 'relativos ao objeto do presiilnte instrumento!
i foram ..fornecIdos iii COnferidos. pelos outorgontl}l$, que por eles 1!iie, respol1$l'Ibilíz:am.j
'IAssirn o disseram, .do que dou fé, a pedido lavrei este'instrumentá público que d-epõ�"de'l1 tido e achado em tudo conforme, aceitam e assinam. Ficám dispensad;;ls as testemunl1as

1 instrumentarias, conforme artigo n°. 884', do Código de Normas da Corregedoria Geral dai

!JLlSliça
do Estado de Santa Catarina· CNCGJ. Eu TABEUÃO, a conferi, subscrevo e assinol

· em público e raso; (AA) AR,ISTEU ENIO GRAF, JOANA BELARMINO GRAf;, Jaraguá do

.

Sul. 24 ele agosü) de 2012; (Ass) T�ABEUA(O), subscrevo e a51:.,i/10 em pàbllco � raso,

lproioootada em 24/08/2012. Emolumentos RS 23,20. Selo R$ 1,30. Total R$ 24,60. Nada

) M,ai�. Trasladada �111 seguida, conferindo com o original,; ao qual me reporto e dou fé.!!DigItadora: Fernanda Becker. .

I . I
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Projeto é
apresentado
A primeira fase do projeto bá

sico da duplicação do trecho ur

bano daBR-280, em Guaramirim,
foi apresentada aos empresários
do município naAssociação Em
presarial de Guaramirim (Aciag),
ontem à noite. Os convidados

puderam sugerir alterações e co

mentar sobre como deverá ficar a
rodovia. De acordo com o secre

tário executivo da Arnvali, Ales
sandroVargas, o projeto básico da
duplicação da BR-280 será entre

gue em outubro, juntamente com
o projeto executivo do viaduto.

Na cerimônia, o engenheiro
civil responsável pela elaboração
do projeto, Edson Rocha Nery,
explanou sobre o impacto da

duplicação, que envolve outras

13 obras na região, incluindo a

construção de uma nova pon
te sobre o Rio Itapocuzinho até
o viaduto entre Guaramirim e

a SC-413. Também serão cons

truídos mais cinco viadutos, um
trevo de entroncamento e mais

cinco ligações com a SC-416.

O projeto base da duplicação
da área custará aproximadamente
R$ 558mil e foi custeado pelo Fun
do Social do Governo do Estado,
através do convênio firmado pela
Arnvali - que entrou com uma

contrapartida social de R$ 58 mil
- com a Secretaria de Desenvolvi
mento Regional de Jaraguá do Sul.

Guaramirim

Recursos estão garantidos
EDUARDO MONTECINO

Obra vai custar R$ 27
milhões e aumentará
amobilidade do local
tido como corredor
de exportações em se

GUARAMIRIM

Carolina Veiga

Oprojeto executivo do viadu
to que será construído em

Guaramirim, junto ao entronca

mento da BR-280 com a SC-413,
está quase concluído. De acordo
com a Associação dos Municí

pios doVale do Itapocu (Arnvali),
a expectativa é que ele seja apre
sentado até o final de outubro.
No local onde será executada
a obra, uma equipe de análise
trabalha na sondagem do solo.
Até ontem à tarde, já haviam
sido perfurados seis metros e

retiradas amostras de cada uma
das camadas do solo. De acor

do com um dos operários, eles
estavam em busca de pedras e

a primeira de três perfurações
acontece no canteiro central do
acesso a Guaramirim. É a partir
do Laudo de Sondagem do Solo

que será realizado o dimensio
namento da fundação e da es

trutura do elevado.
O dinheiro para a construção

do viaduto já está garantido atra
vés de uma emenda da bancada
do deputado federal Mauro Ma-

TRABALHOS INICIAIS Equipe de análise realiza a sondagem do solo

É a partir do projeto execu

tivo que a obra começará a ser

especificamente desenhada.
São definidos desde a geome
tria e o formato da estrutura

do viaduto, o material que de
verá ser utilizado, sobretudo

para o estaqueamento, até es

timativa no número de horas e

funcionários necessários até a

conclusão do elevado.
De acordo com Vargas, a

probabilidade é a de que o

projeto executivo do elevado

seja concluído juntamente
com o projeto básico de du

plicação do trecho urbano da

BR-280, em Guaramirim, "já
que a primeira obra faz parte
da segunda".

O projeto contratado pela
Arnvali à Azimute Consulto
ria e Projetos de Engenharia
custou R$ 149.524,00, pagos
integralmente pela entidade.
Com o serviço de fiscalização,
foram desembolsados cerca

de R$ 170 mil. A Amvali ban
cou o projeto com recursos

próprios.

riani (pMDB), no valor total de
R$ 27 milhões. De acordo com

a assessoria do deputado, falta
apenas a conclusão do projeto
executivo para que a emenda

seja acionada junto ao DNIT.
De acordo com o secretá

rio executivo da Arnvali, Ales
sandro Vargas, após a fina

lização, o projeto deverá ser

encaminhado para aprovação
no Departamento. Nacional
de Infraestrura nos Transpor
tes (DNIT) e então caberá ao

órgão a abertura do edital de

licitação da obra. Sem um

. valor fixo sobre o custo total,
a estimativa conforme o an

damento do projeto é de que
a. obra, com orçamento ini

cial estimado em torno de R$
10 milhões, custe algo entre

R$ 14 ou R$ 20 milhões. De
acordo com o projeto base

já apresentado, a estrutura a

ser construída em Guarami -.

rim deverá sermaior do que o

viaduto localizado na BR-101,
em frente à entrada principal
do município de Joinville.

O viaduto é uma reivindi

cação antiga dos moradores e

paraVargas trarámaior mobi
lidade ao local, chamado por
ele de corredor de exporta
ções. Segundo o secretário, a
rodovia é a única alternativa
de escoamento para as ex

portações e importações das

empresas localizadas no Vale
do Itajaí e no Vale do Itapocu.
Além disso, até o entronca

menta com a SC-413 e a BR

IOl, através da Rodovia do Ar
roz, a BR-280 é a única ligação
da região como Porto de São
Francisco do Sul e ainda con

verge o tráfego oriundo dos

municípios de Jaraguá do Sul,
Guaramirim e Massarandu
ba. "É um gargalo rodoviário",
afirma Vargas, complemen
tando que "com o viaduto, o

custo Brasil das mercadorias
da região poderá diminuir". O
"custo Brasil" é um dos gran
des vilões dos empresários e

um dos responsáveis por ele
var o preço das mercadorias

para o consumidor final.

Obras que s.erão realizadas:
• Ponte Sobre o Rio Itapocuzinho
• Viaduto/Trevo Rua Tomazelli
• Viaduto sobre a Rede Ferroviária
• Viaduto no entroncamento com

a SC-413 (Acesso Guaramirim)
• Viaduto/trevo no entroncamento

com a rua 28 de Agosto
• Viaduto/ligação no entroncamento

com a Rua Rodolfo Tepasse
• Viaduto no entroncamento da
Rua Lauro Zimmermann

• Trevo no entroncamento com

a SC 413 (Rod. Do Arroz)
• Ligação com Viaduto SC 416 (Vieiras)
• Ligação com Viaduto SC 416 (Vieiras)
• Ligação com Viaduto início

Contorno Viário BR-280.
• Ligação com Viaduto SC-416 (Vieiras)
• Ligação com Viaduto no início

do Contorno Viário BR-280.

O projeto básico da

duplicação da BR- .

280 será entregue
em outubro,

juntamente com o

projeto executivo
do viaduto.

Alessandro Vargas,
secretário da Amvali

* COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS
* LOCACÃO

:o

* GESTÃO DE IMÓVEIS

* CONSULTORIA DE IMÓVEIS.
* LOTEAMENTOS
* AVALlACÃO DE IMÓVEIS

:o

Novo Lar
I M ,Ó V E I S Estamos preparados para lhe
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Medalhas na pista e na água
Atletismo e natação
. ,

ja encerraram sua

participação no

evento que acontece
em Curitibanos

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Qatletismo jaraguaense via

jou ao Planalto Serrano na

expectativa de ficar entre as seis
melhores equipes do 25° Iogui
nhos Abertos de Santa Catarina.

Após disputarem provas quin
ta, sexta e sábado, os 21 atletas

conquistaram quatro medalhas

(duas pratas e dois bronzes).
A principal esperança era

Leonardo Rezende. A expec
tativa se confirmou e Rezende
trouxe a prata no decatlo. "Acre
dito que a prova que decidiu o

ouro em favor de Criciúma foi
os 110 metros com barreira.
Mas foi um grande resultado",
analisa Adriano Moras, coorde-

.

nador da modalidade..
Outra medalha de prata veio

com Guilherme Pinheiro Gil, no
salto com vara. Gil e Jonathan
Santos, de Balneário Camboriú,

IRIANE PORTO/AVANTE!

}1Ef�('BDISTA, Guilherme Gil (E) perdeu o ouro no critério de desempate

superaram o varão em 3,80me
tros (novo recorde da prova).
Porém, o adversário levou ame
lhor nos critérios de desempate,
pois precisou demenos tentati
vas para alcançar a marca.

Jéssica Rodrigues da Silva

(no lançamento de dardo) e

Oziel da Silva (nos 400 ,metros

rasos) conquistaram meda
lhas de bronze.

Outra modalidade que já
se despediu dos Joguinhos foi
a natação. Representada por
uma equipe renovada, os co

mandados de Ronaldo "Kiko"
Fructuozo garimparam duas
medalhas de prata, com Vi-

Júlio Patrício confirmado na Seleção
A 19a edição do Campeona

to Sul-Americano sub lf femi
nino, já tem data e local para
acontecer. Será na cidade de

Cumana, na Venezuela, entre

os dias 19 e 25 de novembro. No
comando da Seleção Brasileira
estará Júlio César Patrício. O

jaraguaense tem prestígio jun
to à Confederação Brasileira
de Basketball, após conduzir a
Seleção Sub18 até amedalha de

prata na CopaAmérica.
,

Além do título, estará em

jogo naVenezuela a classificação

do Brasil para a Copa América

Sub16, em 2013. "Quando dispu
tamos uma competição sul-ame
ricana, a expectativa é sempre o

título. A vaga será consequência
do trabalho realizado. Estamos
com uma lista grande de atletas

que já vem sendo acompanha
das há bastante tempo. Será um
grupo bastante eclético e vin
-do de todas as regiões do Brasil. '

Nosso objetivo é dar chance a to

das as jogadoras, além de realizar
um trabalho consistente", diz.

Sobre as estratégias para

a conquista de mais resulta
dos, Patrício garante que irá
manter a mesma filosofia das
demais seleções femininas. '�
nossa proposta é a mesma. Va
mos trabalhar para termos um

grupo comprometido, focado
e que vai dar seu máximo em

quadra. E é uma filosofia que
vem dando resultado. Quando
realizamos uma convocação, já
estamos pensando também no

futuro das seleções", completa
o técnico, que, saiu de Iaraguá
do Sul para fazer história.

tor Dalcanale (nos 100 metros

peito) e Ana Weller (nos 200
metros livre), confirmando as

expectativas. A delegação foi
formada por 18 atletas. Por fal
ta de estrutura na cidade sede,
as provas foram realizadas em

Lages, distante cerca de 90 qui
lômetros de Curitibanos.

Basquete
Bronze no
Sulbrasileiro

A Seleção Catarinense de bas
quete feminino sub 14 voltou
do Campeonato Sulbrasileiro
com amedalha de bronze. O
evento ocorreu entre os dias
28 de agosto e 1 de setembro,
em Fazenda Rio Grande, no
Paraná. Das 18 meninas sele
cionadas para o campeonato,
nove eram de Iaraguá do Sul,
assim como a treinadoraVivian

Campos Martins.

Corupá
Abertura do
Varzeano

Teve início no domingo,
mais uma edição do. Cam

peonatoVarzeano de Co

rupá. Como de costume,
os jogos foram realizados

pelamanhã, na Sociedade
XV de Novembro, onde o

- Isabel bateu o Grêmio Co

rupá (4 a 1), o time da casa

passou pelo Palmeiras (4 a
2) e a For Prem superou o

Seminário (4 a 1). A segun
da rodada acontece
no próximo dia 16.

Bolão 23

Baependiem
Rio do Sul

O Bolão 23 do ClubeAtlético

Baependi participa, de 7 a 9

de setembro, do Campeona
to Catarinense - Taça Ouro.
A competição será realizada
no Clube DiasVelho, em
Rio do Sul e representa a

primeira divisão damodali -
dade em Santa Catarina. As

quatro melhores equipes
se classificam para o Cam

peonato Brasileiro de
2013, que será realizado
em julho, no Paraná.

Ciclismo

Campeões em
MinasGerais

Depois da conquista do

tricampeonato dos Io
guinhos Abertos de Santa
Catarina, na categoria
BMX, os atletas de Jaraguá
do Sul partem no feriado

para Betim (MG). Lá, o
medalhista de ouro Felipe
Gonçalves e mais oito

pilotos terão pela frente
uma etapa do Campeona
to Brasileiro da modalida
de. Será nos dias 7,
8 e 9 de setembro.

LOCAL: GT Society (em frente ao Arroz Urbano) I INSCRIÇÕES: Até 3 de Outubro

INFORMAÇÕES: 9193 7609/3370 8451 I gtfutebolsociety@gmail.com
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FluOUGrêmiopodem
assumira liderança

Jogando em casa, tricolores carioca e gaúcho
tem chances de ultrapassar o Galo mineiro

A goleada sofrida para o

Internacional está viva na me

mória dos rubro-negros, que
exigem vitória contra a Ponte

Preta hoje, às 19h30, no Raulino
de Oliveira.

O Cruzeiro enfrenta o Bota

fogo hoje, às 22h, no Indepen
dência. O atacante Wellington
Paulista, ex-Botafogo, promete
ser decisivo e marcar gols na

partida. Com desfalques, o Co

rinthians enfrenta o Figueiren
se que tenta se aproveitar deste
fato, às 22h, no Orlando Scar

pelli. O alvinegro deseja deixar

o Z4 o mais rápido possível.
Portuguesa e Coritba, às

19h30, completam os jogos de

quarta-feira. Amanhã, Palmei
ras e Sport fecham a rodada.

JARAGUÁ DO SUL fronto com o Bahia hoje, às
. 19h30, no Pituaçu. O Galo não

sabe o que é vencer a três jogos.
Na briga, o Vasco tem a mis

são espinhosa de vencer o Náu
tico, às 19h30, nos Aflitos. Para
alcançar o objetivo, o atacante

Tenório é uma das esperanças.
Ainda na briga pelo títu

lo e iguais na pontuação, São

Paulo e Inter realizam jogo de
Useis pontos" hoje, às 22h, no
Morumbi. A esperança do São

Paulo está em Luís Fabiano. Da
mião e Forlán, convocados, são
desfalques no Inter.

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

Agência Avante!

/\ rodada deste meio de se

rlmana pode modificar a li

derança da SérieA. OGrêmio vai
ter amissão de vencer oAtlético
GO hoje, às 20h30, no Olímpico.
Para superar o vice-lanterna, os

gremistas terão o retorno de Gil
berto Silva e Elano.

Enquanto isso, o Fluminen
se desafia o Santos e sua crise

amanhã, às 21h, no Engenhão.
De alerta ligado, o Atlético

MG vive a expectativa do con-

BRUNO HADDAD/FLUMINENSE

OPORTUNIDADE Flwninense espera pela 3& chance de asswnir a liderança

UFC I laterra Rússia

JoséAldo Cityquer Hulké
acidentado Ronaldo doZenit
o campeão dos pesos penas Emmeio às declarações de O mercado russo é um

do UFC, JoséAldo, sofreu insatisfação de Cristiano potencial investidor do fu-
um acidente no Rio de Ronaldo no RealMadrid, tebol, mas o Zenit surpreen-
Janeiro e corre risco de estar a imprensa europeia já es- deu omundo nesta semana.

ausente do UFC 153, marca- pecula um possível acerto Os russos contrataram o

do para o dia 13 de outubro, domeia com o Manchester atacante Hulk, da Seleção
na capital carioca. O lutador City. Os inglesesestariam Brasileira e do Porto, por 55
conduzia suamoto, quando dispostos a abrir o caixa milhões de euros, o equiva-
se chocou com um carro. e desembolsar R$ 307,4 lente a R$ 140,8milhões. A

Apesar dos ferimentos milhões para contar com negociação é a sétimamaior

não serem graves, podem ojogado�Porém,caso da história.Amaior foi a

prejudicar o rendimento do confirme as negociações, contratação de Cristiano

lutador. Seriamais um revés Cristiano Ronaldo só pode- Ronaldo pelo RealMadrid,
do UFC na temporada. rá jogar pelo City em 2013. por 94milhões de euros.

CSIVI
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Componentes, Sistemos e Máquinos poro Construção

Jaraguá do Sul, 04 de setembro de 2012.

MEUS AGRADECIMENTOS À EQUIPE
DE FUTSAL DE JARAGUÁ DO SUL

No início deste ano, assumi junto aos colaboradores da CSM o desa

fio de patrocinar a equipe de futsal de Jaraguá do Sul. Acreditava que
esta seria uma oportunidade para retribuir à nossa cidade um pouco
do que aqui conquistei até hoje.

No entanto, no decorrer do ano fui aos poucos sendo invadido por um

sentimento mágico, repleto de entusiasmo e alegria que me proporcio
nou algo bem maior do que imaginara a princípio, o resgate do orgulho
jaraguaense. Essa foi a sensação mais forte que passei a ter ao ser

abordado por colaboradores nas fábricas, por amigos e concidadãos

nas ruas e, sobretudo, em meio a vibração da torcida na Arena Jara

guá a cada novo jogo .

Para mim, que me dedico com amor a tudo o que faço, é extrema

mente gratificante acompanhar a transformação da nossa equipe,
inicialmente despretensiosa e tímida, em um time de ponta que joga
bonito, com raça e mostra muito talento.

Brilhando mais a cada partida, nosso elenco de atletas demonstrou

superação, garra, determinação e qualidade. Já nas quartas de final,
nosso futsal deu um shaw na vitória sobre o Carlos Barbosa aqui na
Arena Jaraguá e por pouco não repetiu o feito no Rio Grande do Sul,
frente aos atuais campeões do mundo, algo lindo de se ver!

Finalizada a participação da equipe na Liga Nacional de Futsal deste

ano, continuaremos empenhados nas demais competições em curso,

muito mais fortalecidos.

Ao fazer um balanço de todo esse andamento e pelas vitórias e alegri
as vividas até aqui, gostaria de fazer alguns agradecimentos:

Primeiramente a Deus, pela oportunidade de realizar este projeto, aos
colaboradores da CSM que se dedicaram para o sucesso desta emp
reitada, à ADJ, à FME e aos demais patrocinadores, que juntamente
comigo e minha equipe acreditaram e investiram nesta ideia, aos atle
tas pela dedicação, amor e superação que demonstraram até aqui e,
sobretudo, a cada torcedor pela vibração, pelos gritos e pelas alegrias
que compartilhamos.

Por tudo isso, digo com absoluta franqueza que embora não tenham

os saído campeões, certamente saímos vitoriosos.

Muito obrigado,

Renato Raboch, Presidente

Brasil eÁfrica na sexta
o Brasil já está concentrado para o confronto com aÁfrica do Sul

na sexta-feira, às 15h45, noMorumbi. O treinadorMano Menezesen
cara o amistoso com receio. Por se tratar de uma seleção de menor

potencial, um resultado negativo agravaria a crise. A aposta de Mano
está no artilheiro Damião, que aproveitou a viagem a São Paulo para
realizar reunião com oManchesterUnited.

SÉfllE A"
CLASSIFICAÇÃO

Coi. Times P J V E D GP GC 'SG A

14 Portuguesa
15 Bahia 23 21 5 i 8
16 Coritiba 22 21 6 4

,

17 Sport 19 21 4' 7 10 16 28 -1230.2%
...

,'"
.

19 Atlético-Gü 16 21 3 7 11 21 38 -1725.4%

20 Figueirense 15 21 3 6 12 22 38 -1623,8';!, Rebaixados pala Série B

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PUBLICIDADE 120 I QUARTA-FEIRA,S DE SETEMBRO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

PATROCINADOR OFICIAL

Bradesco

Contar com o Gerente Bradesco
é.contar com alguém que dá crédito
à sua história de vida.

-

Segundo o dicionário, crédito é a confianç-a que as qualidades
de uma pessoa inspiram. Por isso, o Bradesco valoriza cada

um de seus clientes e faz questão de conhecer suas necessidades

e seus valores para oferecer opções de crédito sob medida.

Fale com seu Gerente Bradesco. Lado a lado com você.

1!1� 1!1 Baixe um leitor de

.,...1-"11
QR Code em seu celular

....
e aproxime o telefone

1!1 .. do código ao lado.

fone Fácil Bradesco: 4002 0022 I 0800 570 0022
SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383

- SAC - Deficiência Auditiva ou de fala: 0800 722 0099
Ouvidoria: 0800 727 9933

bradesco.com.br
t:witte,.» @Bradesco

. :...� facebook.com/Bradesco

BORA 2.0 AUT. / 2010
COMPLETO

POR:

R$42.900,
POlO SEDAN 1.6 / 2004
COMPLETO

POR:

R$22.200,

COROllA XLI AUT. /2009
COMPLETO

POR:

R$49.ooo,
GOL POWER 1.6/2010
COMPLETO .

POR:

R$33.900,
FqX PRIME 1.6/,2010
COMPLETO

POR:

Rs35.900,
Faça revisões em seu veículo regularrnente,
Promoções válidas até 05/09/2012. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio. Financiamento sujeito \

a aprovação de Cadastro. Qualquer percentual de desconto anula a promoção.
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SAVEIRO CS 1.6/2010
AC/ VE/ TEI AQ! LM

POR:

R$33.900,

PALIO FIRE 1.0 / 2010
VE! TE! ALI AQI LDT

POR2PORTAS

R$22.900,

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeito
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