
Morte de gêmeas
Políciaaponta culpa domotorista
Inquérito pede o indiciamento do condutor do
caminhão que provocou um acidente na BR-280

em Corupá, ematou as irmãs Raquelli e Raélli
Melcherdt, emmarço deste ano. Página 19

Eleições 2012
Justiçaalertapara irregularidades
Cartório Eleitoral orienta candidatos a respeitarem
as normas ao colocar placas em locais públicos.
Em Jaraguá do Sul já foram identificadas

40 situações irregulares. Página 4

otl�On.\il
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'A Monsoi
www.marlsolsO.com.br

População

Região soma 230mil
moradores em 2012 Educação

Estimativa feita pelo IBGE revela um crescimento de quase 4% dos moradores de Jaraguá do Sul

em comparação ao Censo realizado em 2010. Amaior ciade do Vale do Itapocu se aproxima dos

150 mil habitantes. Expansão demográfica exige políticas públicas voltadas ao ordenamento urbano.

Página 20 e 21

Quem faz o sucesso ou

o fracasso de wna
escola são os allUlOS.

Luiz Carlos Prates

Página 3

EDUARDO MONTECINO
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Com o olhar voltado para as
"

.·n.àências,do.Í\l:tuFõ,;á�iWég in"IVaao" I. 'ii; II
disponibilizar Uma nova tecrtolôgia
ao mercado brasíleírõ de geração de

nergia que são os tgrbQgera
,

,li

patêlficia áte 15� MVA:/
acesso a esta tecnologia se tornou

ossível com a aquisição da Electric
, àchineey (Grupo \Veg). Hán)ais

de 100 anos no mercado, a Electric
Machinery é urna companhia norte-
;

mericana que atua no segmento de '

geração (fe energia, papel e celulose,
petróleo e gás, separação de ar,
saneamento emineração. Já fabricou

"

ais de iooo turQogêradores I�:�i,
polos, totalizando 20GW de potência
instalada, desde a década de 1950'.

câf ',' in'ias" 'g léva '

os

elo IBGE, a produção índustríal de
julho teve alta de 0,3%na comparação
:",ÇGIU om��,a�terior. �a cornpar,ç.ç�º ';1

anual, no entanto, a queda foi de
2,9% em relação a julho de 2011. No
acumulado deste ano até julho, a
queda é de 3,7% na comparação com
igual período do ano passado. Alguns
setores apresentam um desempenho
razoável e até crescimento, mas a
situação de forma global émuito
preocupante. Omaior problema é
ue está acontecendo .él desativação

.

.,

rodúção 'enl dive'f§as empFe�as ,e 'ai,' ':, :

desativação do trabalho de um grupo
.

,de pessoas implica na perda irrêparável
i�9�capacidade de nr�(jução� Mes.P1o
que o mercadomelhore, émuito
difícil uma retomada damesma.

I·i Comércio
A Fundação GetulioVargas divulgou
o Índice de Confiança do Comércio

que aponta para uma queda de
4% na média de junho a agosto na
comparação com igual período de

ZOll. Até o momento, o crescimento
da economia está totalmente
assentado no consumo, mas, como se

pode observar, este setor já não está
, �ais tão sólido quanto o desejado.

wwwocorretodopovo.com.br

PERÍODO

lkarsten@netuno.com.br
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Lourival Karsten

Facisc
POUPANÇA 0,4788 6,SETEMBRO,2012

eOMMODITIES

PETRÓLEO" BRENT .. - 1,66%
OURO .. - 0,01%

US$ 113,480
US$ 1694,060

Referência no associativis
mo no País, a Federação

das Associações Empresariais
de Santa Catarina (Facisc)
foi convidada para apresen
tar seu modelo de gestão no

22° Congresso da Confedera

ção das Associações Comer
ciais e Empresariais do Brasil

(CACB), que teve início na úl
tima segunda-feira, dia 3, em
Belém (Pará). O evento en

cerrou ontem e contou com

a presença dos presidentes
das 27 federações estaduais
de associações empresariais.
O presidente da Facisc, Alaor
Tíssot, e o diretor executivo,

Gilson Zimmermann, desta
caram cases de sucesso da en

tidade, que desenvolve solu

ções empresariais para as 27

mil empresas que fazem parte
das 145 associações filiadas
à entidade no Estado. Entre

eles, são destaque o Sigaem,
software desenvolvido pela
própria Facisc para atender
as necessidades administrati
vas e financeiras de empresas,
projetos de sustentabilidade
ambiental e a Rede Util Card,
que compreende cartões de

benefícios, alimentação e re

feição, e também é própria da
Federação.
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SORTEIO N° 1104
Primeiro Sorteio
10" 13 " 25 " 31 " 36 " 45

Segundo Sorteio
08" 14" 17" 34 " 36 " 48

QUINA
SORTEIO N° 2987
10" 26 " 65 . 66 " 68

Cesta básica
Os preços dos produtos que compõem
a cesta básica são tradicionalmente

pesquisados pelo Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (DIEESE) e, no mês de

agosto, os mesmos registraram alta em
15 das 17 capitais pesquisadas. Nas duas
capitais em que ocorreram, as quedas foram
bem pequenas, mas os aumentos tiveram

picos como o crescimento de 10,92% em

Florianópolis e 4,69% em Curitiba. Este
indicadormostra que o preço dos alimentos
continua sendo um grande problema.

EDUARDO MONTECINO

Algodão
O indicador de preços do algodão em pluma
elaborado pelo Centro de Estudos Avançados
de EconomiaAplicada (Cepea) registrou alta
de 6,04% no mês de julho em ummovimento

totalmente atípico, uma vez que a safra já
está no final e existem excedentes. O que
está acontecendo é que os produtores estão
segurando a safra na expectativa de melhores
preços e, como - embora relativamente fraca
- existe demanda, estão conseguindo. Este
é um novo motivo para preocupação entre
as empresas do setor têxtil de nossa região,
que terão de repassarmais este aumento nos
custos para o mercado nummomento em

que as importações continuam crescendo.

"
sucesso

anda de Limosine"
JotaAbussaf esteve ontem naAcijs para agendar a palestra
110 sucesso anda de limosine" em Jaraguá do Sul, para
dia 28 de novembro. Conhecido como Jota deMiami, o

empresário conta sua trajetória pessoal, quando saiu do
Brasil com R$ 450 para tentar a vida nos Estados Unidos,
até alcançar o sucesso com uma empresa de aluguel
de carros de luxo. 110 mercado está carente de troca de

experiências e de contato como público", definiu Jota,
que volta aMiami no domingo. A palestra, com foco nos

empresários e jovens executivos da região, será aprimeira
com enfoque no '� dica é minha, o sucesso é seu".

/

Informa abertura de processo seletivo

Areal Re uisito Cidade
DENTISTA: Formação superior completa em Odontologia; Inscrição no

CRO, Atuação em clínica geral. Aperfeiçoamento ou Especialização em JA�GUÁ DO SUL
Endodontia. 20h/semanais.

Por meio do site até
dia 09/09/2012

INSTRUTOR DE ATIVIDADES: Formação superior completa em

Educação Física (Bacharelado). Habilidade com Natação e JARAGUÁ DO SUL
Hidroginástica; Inscrição no CREF, 40hfsemanais - R$13,72 (hora-aula).

Por meio do site até

dia 09/09/2012

INSTRUTOR DE ATIVIDADES (INGLES): Formação em Inglês, Fluência
no idioma, Habilidade na área de ensino de línguas (Inglês Avançado). JARAGUÁ DO SUL

Disponibilidade e flexibilidade de horários. 20h/semanais - R$14,77
hora/aula.

Comparecer no SESC Jaraguá do Sul dia

14/09/2012 às 14h para Entrega
de Currículo e Prova Escrita.

ASSISTENTE DE SAUDE BUCAL: Ensino médio completo; Curso de

THD, ACD. Para trabalho de segunda a sábado, no período matutino. JARAGUA DO SUL
36h/semanais.

Comparecer no SESC Jaraguá do Sul dia

14/09/2012 às 10h para Entrega
de Currículo e Prova Escrita.

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC
Por meio do site www.sesc-sc.com.br ícone Trabalhe Conosco

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Crescimento exige desenvolviDlento
A região do Vale do Itapocu conta com uma popula
Ilção de 230milmoradores, segundo atualização dos
dados do IBGE em 2012. No levantamento, Iaraguá do
Sul teve um crescimento de 4% em comparação a 2010.
O percentual, segundo o instituto, émaior do que amé
dianacional para cidades domesmo porte. No principal
emais populosomunicípio da região vivem atualmente
148.353 pessoas. E a tendência é de aumento.

Embora Jaráguá do Sul não conviva mais com al
tos perc.entuªis de expansão demográfica que ocorre,
raro na explOSão das décadas de 1990 e BOnO, a cidade
continua sendo vista como um novo eldorado para
muitos migrantes devido ao mercado de trabalho. E

desenvolvimento e não apenas o crescimento. Por esse

motivo, a cada aferição sobre o perfil populacional, vá
rias leituras podem ser feitas e vários alertas emitidos.

Todo o aumento populacional exige maior estru
tura de serviços, principalmente daqueles básicos e

essenciais à sobrevivência e evolução humana: saúde
e educação, Depois seguido de emprego emobilidade.

Para que toda a população possa ser atendida com

qualidade haverá a necessidade de maior compro
metimento das políticas públicas estarem voltadas a'

açÕes que atendam essas iáreas,·primordials. Setp. um.'
,

planejamento visando o longo prazo, corremos o risco
de crescer sem ter qualidade de vida.

Todo o aumento populacional
exige maior estrutura de serviços,
principalmente daqueles básicos e

essenciais à sobrevivência.

#

.,a qualidade de vida tão valoriza, aqui estimula que os
" "nibrad(!)res aumentem ,suas família:s.

'

Mas toda expansão quantitativa exige a superação
de desafios para a que a sociedade consiga alcançar o

Charge
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JARAGUÁ DO SUL

�'170,

Do leitor

Questão deVaidade
A segurança pública é "dever
I\do Estado, direito e respon
sabilidade de todos", e objetiva
preservar a "ordem pública" e "a
incolumidade das pessoas e do

patrimônio". Deveria funcionar

para evitar furtos, roubos, se

questros e toda a sorte de ilícitos.
Funciona assim? Evidente que
não. Talvez uma das causas seja
a divisão de atribuições para vá
rias polícias, como a rodoviária

federal, a militar e a civil. E adi
ciono nesse rol a guarda, presen- ,

te em municípios maiores, cuja
atribuição de muito superou
aquela inicial de apenas proteger
o patrimônio público.

Em 1985, a Lei Orgânica do
Ministério Público inovou com

a criação de uma ação coletiva,
denominada "civil pública", com
o objetivo de atender diversas

pessoas num único processo.
Quando surgiu o Código de De
fesa do Consumidor, em 1990,
ampliou-se o rol dos legitimados
porque se entendeu que, quan-

to maior, melhor a proteção do
interesse público. Atualmente, a
lei assegura à Defensoria Públi
ca a defesa dos hipossuficientes
(pessoas que não têm recursos

para pagar advogado) e do Es
tado Democrático de Direito, o
que significa muito, legitiman
do-a na propositura de diversas

ações de interesse coletivo. Es

tranhamente, há representan
tes do Ministério Público que
ignoram a origem do instituto
denominado ilação civil públi
ca", que era o de propiciar o de

safogamento do Judiciário e o

acesso efetivo à justiça, e se vol
tam contra quem ousa propor
esse procedimento alegando
ausência de "legítímidade ativa"

quando amatéria em discussão
não for diretamente relaciona
da ao interesse de pessoas po
bres, ao invés de se juntar àquele
que busca a tutela de direitos.

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

WII

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I
Pais e escolas

Vamos de novo, vamos repetir a lição, afinal,
a repetição é a mãe do aprendizado. Quem é

que suja as paredes dos colégios? Os alunos. Quem
é que depreda banheiros nas escolas? Os alunos.

Quem é que inferniza professores em sala de aula?
Os alunos. Quem é que usa celular o tempo todo

enquanto o professor perde tempo lá na frente? Os
alunos. Quem é que díz desaforos para a professo
ra? Os alunos. Quem é que responde pelas notas

baixas dos alunos? Os pais dos alunos e os alunos ...

Quer dizer, quem faz o sucesso ou o fracasso
de uma escola são os alunos. E outra coisa: nunca
vi um professor dar nota baixa a quem não a me

receu. Nunca vi também um professor encrencar
com bons alunos, nunca. Então que conversa é
essa de que tudo o que acontece de ruim na escola

pública é de responsabilidade dos professores ou

do prefeito ou do governador, hein?
Será que os pais não sabem que educação é via

de mão dupla? O colégio faz a sua parte e a família
faz a dela, Ou isso ou nada feito, companheiros. Aí,
de repente, vem uma dengosa ou um pivete qual
quer a criticar a escola, a sair por aí abanando o

leque e a dizer tolices contra a escola e ninguém
diz nada? E outra coisa: quantos pais de alunos são
eletricistas, jardineiros, pedreiros, carpinteiros,
pintores, de qualquer atividade, enfim, e não aju
dam em nada amanter viva e bonita a escola? Sem
essa de que tudo tem que ser de responsabilidade
do Estado.

É hora de as partes assumirem suas funções e

responsabilidades. Os professores precisam ser

respeitados, a escola tem que ser preservada e cui
dada como patrimônio de todos, responsabilidade
de todos, e os pais precisam assumir-se como pais
e não como meros reprodutores. Chega de moleza,

que as famílias assumam o dever de educar os fi
lhos e ajudar no patrimônio que é de todos.

Pais
Estudei no colégio mais caro de Porto Alegre, o

Nossa Senhora do Rosário. Meu pai dava a volta no
quarteirão para pagar as mensalidades ... Chegado
o fim do ano letivo, IS-de dezembro, no dia seguin
te todos nós, alunos, tínhamos que voltar à sala de
aula com martelo, pregos, lixas e latinha de verniz

para consertar as classes, as mesinhas que tínha
mos sujado ou estragado. E era colégio particular,
caro. Hoje os pais de alunos das escolas públicas
não querem assumir a sua parte na responsabili
dade pela escola, querem que o Estado faça tudo
sozinho. Omissos, irresponsáveis.

Punição
Hoje, quando um professor perde os cadernos,

exaurido pela falta de educação demoleques em sala
de aula, e aplica a quem de direito uma punição, ah,
saiam da frente, o professor é levado ao calvário, à

.

delegacia. Ninguém admite que o pivete é um safado
em sala de aula, que a punição- que lhe foi dada foi
merecida, ninguém ouve o professor, ninguém lhe
dá razão. Eu dou. Tipinhos mal-educados em sala de
aula têm que levar pua, e assim, entrar nos eixos ...

Falta dizer
Pobres dos candidatos' a prefeito. O que mais

lhes pedem é creche. Creche aqui, creche ali, e

ninguém quer discutir a paternidade responsável.
Fizeste filho sem recursos para educá-lo e ter onde
deixá-lo? Problema teu. Marido e mulher têm que
fazer planejamento familiar, antes de casar. Olhar
bem os bolsos ... Antes. Depois não adianta.

Fale conosco

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiod0povo.com.br • Chefe de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Diego Rosa e Elisângela Pezzutti
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• Endereço: Av. PrefenoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.
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Irregularidades

Justiça alerta sobre campanha
Juíza revela que

. . .

as pnncipais
ocorrências estão
relacionadas à

colocação de placas

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

-.

Faltando quase um mês para
as eleições municipais de ou

tubro' as campanhas políticas se

intensificam e, com elas, também
as irregularidades. De acordo com
a juiza da 87a Zona Eleitoral, Can
dida Brugnoli, até o momento já
são mais de 40 situações de pro
paganda irregular, a maioria en

volvendo a colocação de placas.
"As irregularidades apontam

placas em locais proibidos, como
comércio, ou por estarem colo
cadas uma ao lado da outra, cau
sando efeito de outdoor e ultra

passando o tamanhó máximo de
4 m- por placa", explicou a juíza.

Dos 40 procedimentos, pelo
menos 15 já estão com o Minis
tério Público, que poderá entrar
com represéntação contra os

MARCELE GOUCHE

LEI Juíza Candida Brugnoü disse que placas devem respeitar as normas

candidatos ou coligações por
propaganda irregular.

Nos casos em que as pla-.
cas estão justapostas, a multa
pode variar de R$ 2 mil a R$
8 mil e no uso de outdoor, a

multa mínima é de R$ 5 mil,
podendo chegar a quase R$

16 mil. Já para outras irregu
laridades - placas em locais

proibidos - a multa mínima é
de R$ 2 mil. "Em um primeiro
momento é feita a notificação
(do candidato ou coligação) e

a regularização deve .ser fei
ta em até 48 horas. Se for um

COMO DENUNCIAR
Quem quiser denunciar irregularidades

na campanha deve ligar para os telefones 3371-0443 ou

3275-1183, ou então ir ao Cartório Eleitoral,
na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 972, Centro.

Internet

Redes sociais também sãomonítoradas
A juíza da 87a Zona Elei

toral, Candida Brugnoli, re

velou que dois casos de Irre
gularidade nas redes sociais

já estão sob investigação. Um
trata da criação de um perfil
falso em nome de um can

didato e outro, de um perfil
anônimo, sendo ambos usa

dos para denegrir a imagem
de adversários.

Segundo a magistrada, '

com o auxílio da Polícia Fede
ral e o rastreio do IP (Internet
Protocol) é possível identifi
car o responsável, que poderá
responder por crime de falsi-

dade ideológica na esfera pe
nal; calúnia, difamação e in

júria na esfera criminal e ser

condenado por danos morais
na esfera civil.

A denúncia para a apura
ção da responsabilidade pela
criação de perfis falsos ou

perfis, páginas e .blogs anô

nimos, conforme explicou a

juíza, deve ser feita através
do candidato, das coligações,
dos partidos ou do Ministério

Público, mediante advogado,'
representando judicialmen
te. "Tem que haver uma peça
formal, senão, não é possível a

apuração", disse.
"A propaganda nas redes

sociais foi liberada por ser

uma ferramenta gratuita, que
dá oportunidade para qual
quer candidato fazer sua pro
paganda, preservando o prin
cípio da igualdade na questão
econômica, mas seu sentido já
está sendo deturpado", disse

Candida, que alertou: "Espera
se que o eleitor tenha a cons

ciência de' eleger candidatos
que respeitem a lei eleitoral.
Porque se já a estão desrespei
tando, será que vão respeitar
outras leis vigentes?", alertou.

caso com outdoor, a regulari
zação não exime o candidato
ou a coligação do pagamento
damulta", explicou a juíza.

A magistrada também aler
tou sobre o pagamento de alu

guéis ou oferecimento de van

tagens por parte dos candidatos
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em troca da colocação de placas
em propriedades residenciais. Se
gundo ela, qualquer tipo de alu

guel, pagamento ou oferecimento
de vantagem sujeita o candidato
à perda de registro ou mesmo do

mandato, se tal situação for identi
ficada posteriormente às eleições.

Para realizar a fiscalização,
uma equipe de servidores da

Justiça Eleitoral tem feito ron

das para identificar as irregu
laridades. Entretanto, a equipe
não é suficiente para cobrir
toda a cidade, por isso, a juíza
pediu a colaboração da popula
ção' ressaltando que não serão
aceitas denúncias anônimas.
"A Justiça Eleitoral não é escudo

para candidatos atingirem os

adversários", ressaltou a juíza.
Como uma forma de reforço

ao trabalho da Justiça Eleitoral,
na semana que vem cerca de
120 policiais militares recebe
rão treinamento e orientações
durante quatro dias para o au

xílio às fiscalizações durante
os próximos dias até a data da

eleição. Segundo a juíza, uma
portaria já autorizou uma dele
gação para iniciar o serviço.
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Informe
semanal
A coligação lia trabalho
continua", de Nilson
Bylaardt (PMDB),
em Guaramirim,

-

vem produzindo
semanalmente um

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

As propostas de

governo e as eleições
Neste ano, pela p:imeira �ez, �s can

didatos a prefeito e a Vice tiveram

de apresentar o plano de governo quan
do fizeram o registro das candidaturas.

o

Esta é uma exigência da Lei 12.034, de
2009, e 'deve servir como ferramenta de

fiscalização da sociedade. Não basta

prometer. Tem de honrar as promessas.
Neste sentido, os programas de go

verno exercem um papel importante
nas disputas. As eleições adquirem cada
vez mais um caráter de responsabili
dade com o dinheiro público e com os

compromissos assumidos. Pois, o pro-
o

grama de governo nada mais é do que

um conjunto de propostas e pactos
apresentados pelo partido ou coligação.

É ele que deve orientar a ação do
candidato depois de eleito e a sociedade
na fiscalização das ações. É a parte visí
vel dos compromissos dos postulantes
ao Executivo. Mas também deve ser um

desafio focado nas proposições de par
tidos e alianças.

Não deixa de ser uma prova de que
as coisas estão melhorando. Hoje temos
a Lei da Ficha Limpa e Fidelidade Par

tidária, que almejam uma responsabili
dade maior com o eleitor. Agora só falta
cada um escolher bem antes de votar.

EDUARDO MONTECINO

B8-280
AAmvali apresentou na noite
de terça-feira, dia 5, o projeto de
Duplicação do Trecho Urbano da
BR-280 na reunião daAssociação
Empresarial de Guaramirim (Aciag).
As obras de duplicação devem
se estender da ponte do portal
até o trevo da rodovia. O trecho

compreende uma extensão de 8,6
km e ainda não tem data

prevista para ser iniciada.

Amvali
A discussão sobre omunicípio de

Jaraguá do Sul e a entidade promete
ser quente. Mas, o desfecho deve
ficarmesmo somente para depois

o das eleições. Após ficar sabendo das

informações pela imprensa, o vereador
Jean Leutprecht (PCdoB) usou a tribuna
na sessão de terça-feira para solicitar à
MesaDiretora que envie um ofício para
que a entidade informe a Câmara sobre a

situação de inadimplência da prefeitura.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRC/SC, on62S9/O

PlüfiSSIClII':i.lISino. ,Compe1.fmt;Íd
Credibilidade

WWW.gUll1.;;:.com.Ur

Qualidade

Confiança

gumz@gumz.com.br

Del/de 1978
I,

umA PARCERIA QUE 011 CtiftTO.
o I

Planos de

governo
Os planos de governo corneçam a

sair do forno e as candidaturas já
iniciam a divulgação das datas de

lançamento. O candidatoMoacir
Bertoldi (PR) fará o lançamento
no dia 22, na antigaÁrea 51, onde

o

funciona o comitê da coligação.
Conforme a coordenação de

.

campanha, serão produzidos em
o

torno de 30mil exemplares do
material. Dieter Janssen (PP) adiou

o

a data de lançamento do seu plano
de governo do dia 11 para 18 de

setembro, no salão Amizade.
\

Ao todo, serão produzidos 40
mil exemplares. A assessoria da
candidata Cecília Konell (PSD)
não repassou informações
sobre o tema.

o que vai
estar no plano
No plano do candidato Moacir
Bertoldi (PR) deve constar como
proposta a criação daArena Park,
com a construção de área de

lazer, pistas esportivas e esportes
radicais junto àArena Jaraguá.
No último esboço do plano
de governo de Dieter Ianssen
(PP), o candidato afirma que
quer "fazer uma administração
pública pautada no planejamento
participativo, na honestidade e na

transparência". Nas 20 páginas,
o pepista apresenta propostas
em diversas áreas. Na saúde, por
exemplo, ele se compromete com
a implantação de três Unidades
de Pronto de Atendimento (UPAs)
com atendimento 24 horas.

Fritsch
.,..,

na regaao
O presidente estadual do PT, José
Fritsch, visitou os candidatos de

Corupá e Guaramirim e na tarde
de ontem passou por Jaraguá do
Sul paramotivar amilitância.
Em Corupã, a única cidade
da região onde o partido tem
candidatura própria (João Carlos
Gottardi), ele ,acredita que a

"disputa será pesada". Em Jaraguá
do Sul, Prítsch visitou o comitê
da coligação "Nova Jara�uá", de
Dieter Janssen, e gravou inserções
para os programas do partido.
Antes disso, ele fez uma breve
avaliação da campanha na cidade.
"Eleição é tempo de colheita.
Neste período, os trabalhos
bem feitos elegem vereadores, o

prefeitos, governadores e

presidentes", disse ao se referir à
I 'situação do PT na cidade.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

,!","'J''',;�,,;j,:d'J��i'Wl Balanço Patrimonial em 31 de II/Iarço�e 2012 e 31 de Dezl'!mbro de'2011 (Em Milhares de reais] i[J!' ' '
r "ff'

Ativo Mar.2012 2011 Passivo e patrimônio liquido Mar,2012 2011
Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 257 1.657 Empréstimos e financiamentos 9.764 10.572
Contas a receber de clientes 29.357 34.038 Fornecedores 17.646 22.088

Estoques 2.616 4.999 Salários, férias e encargos sociais 25 432

Impostos e contribuições a recuperar 5.402 5.001 Impostos e contribuições a recolher 544 892
Créditos parcelados com clientes 1.653 1.505 Obrigações com sócios - 640
Créditos concedidos a revendedores 3.197 2.488 Partes relacionadas - 1.277
Outros créditos 135 1.206 Outras contas a pagar 33 366

28.012 36.267

42.617 50.894

Não circulante Não circulante

Realizável a longo prazo Exigível a longo prazo
Créditos parcelados com clientes 1.074 445 Empréstimos e financiamentos 5.873 7.216

Outros créditos 3 282 Impostos e contribuições a recolher 592 604

Outras obrigações 3 3

1.077 727

I 6.468 7.823

Imobilizado 6.040 10.157 Patrimônio líquido
Intangivel - 46 Capital social 16.660 16.660
Diterido - 457 Reserva de capital 94 94

Reserva de lucros �1.500l 1.437

7·l17 11.387

15.254 18.191

Total do ativo 49.734 62.281 Total do oasslvo e patrimônio líauido 49.734 62.281

Reserva de
Total

lucros

3.726 20.480

3.461 3.461

�5.750� 5.750

1.437 18.191

(1.214) (1.214)
(23) " (23)

(1.700) (1.700)

. ,

Capital
social

Reserva de

capital
Saldos em 31 de dezembro de 2010

Lucro líquido do exercício
Distribuição de lucros

Saldos em 31 de dezembro de 2011

16.660 94

16.660 94

Prejuízo líquido do exercício

Ajuste de exercícios anteriores

Dístribuição de lucros

,.'

875

Mar.2012

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucrei líquido do exercício(Prejuízo) (1.214)

Ajustes para conciliar o lucro do exercício ao caixa

gerádo pelas atividades operacionais:
.

Depreciação e amortização
Encargos sobre empréstimos e financiamentos

Perdas com Clientes

Baixas do imobilizado/intangível

(Aumento) redução nos ativos:
Contas a receber de clientes

Estoques
Impostos e contribuições a recuperar
Outros ativos

Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores

Salários, férias e encargos sociais

Impostos e contribuições a recolher

Outros passivos
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

327

490

1.388

3.806

4.681

2.383

(401)
(136)

(4.442)
(407)
(348)

(3.161)
2.966

. j
I

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aquisições do imobilizado

Aquisições do intangível
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos e financiamentos obtidos de terceiros'

Empréstimos concedidos a /obtidos de partes relacionadas

Pagamento de empréstimos e financiamentos

Pagamento de distribuição de lucros

Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos

Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa

Demonstração do aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa:

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

(25)

(25)

3.300

(5.941)
(1.700)
(4.341)
(1.400)

1.657

257

Alexandre Hoepers - Contador - CRC SC 026669/0-9

2011

3.461

1.643

2.379

292

(2.970)
(1.052)
(2.630)
(1.309)

4.898

(632)
(43)
367

4.404

8.614

3.843

(8.572)
5.750

(1.865
875

782

1.657

Examinamos as demonstrações financeiras da Raízen Mime Combustíveis S.A., que compreendem o balanço patrimonial em
31 de Março de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração da Empresa, é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria,
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de

exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de
que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos
selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras.
Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor
considera os controles infernos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da
Empresa para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar
uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Empresa. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação
das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação
da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.
Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações financeiras
Conforme informado na Nota Explicativa 9 que trata da avaliação do Ativo Imobilizado, a Empresa não revisou as vidas úteis e

nem fixou o valor residual de determinados bens, conforme os Pronunciamentos Técnicos CPC 27 e ICPC 10, portanto, em

desacordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Opinião com ressalva sobre as demonstrações financeiras
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos gerados pelo assunto descrito no parágrafo "Base para opinião com ressalva
sobre as demonstrações financeiras", as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os

aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Raízen Mime Combustíveis S.A. em 31 de Março de 2012, o

desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.

Mar.2012

199.014

(3.465l
Receita operacional bruta
Impostos e outras deduções
Receita operacional liquida
Custos das mercadorias e serviços vendidos

Lucro bruto

195.549

(188.052)
7.497

2011

Despesas operacionais
Vendas

Administrativas

Amortização de ágio
Outras receitas operacionais

(4.542)
(3.451 )

62

(18.978)
(8.803)

221

Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2011, apresentadas para fins de comparação, foram
por nós auditadas, quando emitimos parecer com ressalva em 16 de março de 2012, em virtude do mesmo teor da ressalva
deste exercício. Conforme apontado em nota explicativa de Eventos Subsequentes, a Raízen Mime Combustíveis S.A. passou
por um processo de unificação com as atividades da companhia Raízen Combustíveis S.A. por intermédio de uma Joint
Venture. Em função da data-base de fechamento da Raízen Combustíveis SA ser 31 de Março, aplicamos nossos

procedimentos de auditoria sobre as Demonstrações financeiras findas nessa data-base.

As Demonstrações Financeiras Completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório da Administração, encontram-se à disposição dos ACionistas na sede social da Companhia.

(7.931l
(434)Lucro (Prejuízo) operacional antes do resultado financeiro

295

(921 )
Receitas financeiras

Despesas financeiras

CRC SC 001489/0-8

Hélio Eiji Yamasaki

Contador CRC SP 138420/0-9 T-SC

(626l
(1.060)Lucro (Prejuízo) antes do ímposto de renda e da contribuição socíal

Imposto de renda e contribuição social

Correntes

Lucro (Prejuízo) líquido do exercício

Lucro

Aos administradores e sócios da
Raízen Mime Combustíveis S.A. (anteriormente denominada Mime Distribuidora Uda.)
Jaraguá do Sul- SC

MOORE STEP,H,ENS
••UOiJUIJ/du_mWU/IUIl//wmm/DmUJ/J//mlu/m/l/lDlhHIIlJdiJI1iiiIi/UIU/DfllJJJil1h1111iMOORE STEPHENS METRI AUDITORES SIS
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EDUARDO MONTECINO

,

FAMILIA Charlene Preus aprendeu a preparar o strudel com a mãe. O f"llho Augusto, de três anos, adora

J

Comunidade

Para dar água na boca,
Festa do Strudel, que acontece nos dias 15

_
e 16, foi lançada ontem em Jaraguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL lho realizado pela Associação
Húngara de Iaraguá do Sul em
manter esta culinária, a cidade
foi reconhecida, pelo governo
do Estado, como Capital Catari
nense do Strudel.

Durante a festa serão ven

didas 11 variedades, sendo seis
doces e cinco salgados. Segundo
a presidente da comissão orga
nizadora da festa, Lucimara De
marchi, estão sendo preparadas
cerca de 3,5 mil unidades do

prato. "Estamos com a expecta
tiva de receber entre cinco a sete

mil pessoas na festa", disse.
No ano passado a festa não

aconteceu por falta de local e de

patrocinadores. De acordo com

o presidente da Sociedade 25 de
Julho, Elberto Wagenknecht, a

retomada desse evento era uma

Heloísa [ahn

sz: só acontece daqui a
uma semana, mas a provo

cação para dar água na boca foi
feita ontem com o lançamento
4a Festa Catarinense do Strudel.
O evento será realizado nos dias
15 e 16, na sede daSociedade 25
de Julho, no bairro Iaraguã 99.
-

.

A festividade terá parceria
também da Associação Húnga
ra de Jaraguá do Sul. O strudel
é um prato de origem húngara
e é considerada uma referência
da culinária de Jaraguá do Sul.
O sabor clássico desse doce é o

de queijinho. Mas, com o pas
sar dos anos foram incorpora
dos novas variações ao prato.
Em 2007, devido a um traba-

vontade antiga da comunidade.
"Esta parceria com a Associação
Húngara é muito importante
para manter essa tradição na co

munidade", afirmou. Ele desta
cou que o diferencial desta edição
é a presença de Djs para anima
rem a festano sábado, após o bai
le, "Desta forma estaremos envol
vendo os jovens a se divertirem e

saborearem o strudel", declarou.
Membro da Associação há

muitos anos, a faccionista Verô
nica Ersching, ajuda na prepara
ção do strudel desde a primeira
edição da festa. 'Agente faz com
muito gosto. Põe amão na massa
com amor e carinho", disse. Ela
acha essencial a realização des
te evento, pois firma os laços da
tradição húngara e é um traba
lho que envolve toda a família. A
filha-dela, Charlene Patrícia Ers
ching Preus, sempre participa
da realização da festa e também
do grupo de dança tradicional

húngara, Dunántúl..e já leva o

filhoAugusto Ersching Preus, de
. três anos, para conhecer a cul
tura da família. "Acho muito im

portante que ele conheça desde
pequeno e tenha gosto pela cul
tura húngara", afirmou.

'I

SJE�R�l]ÇO
• O quê: 4a Festa
Catarinense do Strudel

• Onde: Sociedade
Recreativa e Desportiva
25 de Julho, Rua
BerthaWeege, 3280 -

Jaraguá do Sul
• Quando: 15 e 16
de Setembro

•Valor: Sábado até às 20
horas entrada livre, após
R$10. Domingo, até às 15
horas livre, após R$10

Programação
da Festa

• Dia 15 de setembro - Sábado
O evento inicia às 15 horas. O

Grupo de Danças Húngaras
Dunántúl se apresenta às 19
horas. Será servido um jantar
com o prato típico húngaro
Goulash, no valor de R$ 15.

Após acontece o baile, com
animação das bandas San

Remy e Banda Safira. Ameia
noite o Dj Marcelo Luis e o Dj
Mario Junior entram no palco
externo para animar a festa.

• Dia 16 de setembro -

Domingo
A Festa do Strudel continua
a partir das la horas. Será
servido um almoço, com
o prato típico Goulash
e também um prato
tradicional, com frango. O
valor do Goulash será de R$
15. A festa continua com a

apresentação do Grupo de

Danças Húngaras Dunántúl
e dos Grupos Folclóricos
Regenwalde e Sünnros

Volkstanzgruppe. A partir
das 14 horas, inicia a tarde

dançante com o Grupo San

Remy e Banda Safira.

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, n° 3201, Centro,

CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: htlp://www.schroeder.sc.gov.br
Extrato de Contrato nO, 158/2012-PMS - Modalidade Tomada de Preços nO.
19/2012-PMS, Processo n". 102/2012-PMS
Contratante: UUNICíplO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o n",

\
83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nO.
3201, Centro, no Município de Schroeder/SC.
Contratada: CONSTRUTORA E INCORPORADORA JARAGUA LTDA, inscrita no

CNPJ sob o n? 84.433.705/0001-92, estabelecida na Rua Carlos Hruschka, nO 161,
Bairro Rau, na cidade de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.254-
432.

Objeto: contratação de empresa especializada para execução (com fornecimen
to de mão de obra, materiais e equipamentos), de um reservatório de água com

capacidade para 100m3 e suas instalações serem implantadas na Estação de Tra
tamento de Água, localizada na Rua Marechal Castelo Branco, Bracinho, neste
Município, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e de
mais anexos que fazem parte integrante deste Instrumento convocatório, conforme
consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se

transcrito fosse.
Valor do contrato: R$ 88,578,21 (oitenta e oito mil, quinhentos e setenta e oito
reais e vinte e um centavos).
Data da Assinatura: 05/09/2012 - Vigência: 31/12/2012

Felipe Voigt - Prefeito Municipal
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José Auguslj()
Caglioni

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Neto do Canoeiro Mor
Edmundo Borba ou Edi como é conhecido, nasceu em Jaraguá do Sul

rio dia 24 de novembro de 1944. É filho de Sizenando Borba e Catarina

Borges Borba. É neto de Calisto Borges, o CanoeiroMar da expedição
comandada por Emílio Carlos Jordan, que em 15 de abril de 1876 ancorou

em nossa Jaraguá, com uma frota de vinte canoas e uma tripulação de

62 trabalhadores, cujo objetivo era desbravar Iaraguá e região. Edi casou
com Bernardina Fernandes Borba e tem três filhos: Edmilson, Édio Carlos

.

e Elisângela; um neto, Miguel. Estudou de 1 a a 4a Série no Grupo Escolar
Euclides da Cunha, em Nereu Ramos. Lembra-se da primeira professora,
DonaAmélia, e dos coleguinhas de aula, Adolar Becker e JoséMurara.

FOTOS DNULGAÇÃO
E.C. Estreia - no

Campeonato Estadual
de 1964. Em pé:

Moacir, Garcia, Nike,
Geraldo, Humberto
Moretti, Renato,
Edézio e Osny.

�hados:AJfredo
(mmass�ta), Ivo,
Jaime, Amaury,

Dalmo, Perigo e Edi

Times e Conquistas
Jogando pelo E.C. Estrela, Edi foi Campeão Norte Catarinense;
Tricampeão da PrimeiraDivisão da LJF (1977/78/79); Campeão
do Troféu Luiz GonzagaAyroso (1973). Pelo Acaraí conquistou o

Bicampeonato da Primeira Divisão de 1969 e 1971. Conquistou
também o campeonato de 1970 peloAcaraí, título este, não

homologado pela Federação Catarinense pelo fato da Liga Jaraguaense
estar em débito com a Federação. Pela equipe daMetalúrgica Erwino
Menegotti foi Tricampeão do Campeonato Sesiano (1971/72/73).
Pelo Baependi foi Campeão Norte Catarinense. Brilhou também no

atletismo, nas provas de 400m rasos e revezamento 4x400m.

Craque
Edi foi um ponta-esquerda veloz e inteligente. Muitas vezes
fazia a função de meia-armador. Tinha ótima noção de espaço e

tempo, fazia bem a leitura do jogo e se antecipava as ações dos
adversários. Arrancava com potência e dava preferências pelo
jogo coletivo, oferecendo sempre muitas opções: tabelas, passes,
infiltrações ou arremates. Bom nas conclusões, excelente nos
cabeceias. Conquistou títulos em todos os times em que jogou.
Edi iniciou no futebol aos 14 anos nas categorias de base do E.C.

Estrela de Nereu Ramos. Aos 17 foi efetivado ponta-esquerda do
time principal. Eternizou-se com a camisa número "11".

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
ii"

Lunerider ���Z-

EDMUNDO'BORBA - EDI

Causa & Efeito
Na Itália, em Florença o futebol se chamava
"cálcio'; como se chama até hoje em toda

Itália. Leonardo daVinci era torcedor

fervoroso, eMaquiavel jogador de futebol.
Em nossa Jaraguá, na Piccola Itália (Nereu
Ramos), o jogo se chama futebol, Padre
Antônio e o senhor João Theodoro (pai
do Nike) foram torcedores fanáticos, e Edi

jogava uma barbaridade. Nunca poderá ser
jogador de futebol quem se sentir contente

S.D. Acaraí campeão da LJF - Ia

Divisão - 1969. Em pé: Ângelo Pradi,
Vergundes Krause, Paulo Papp,
Levinus Krause (presidente), os

jogadores - Dalbérgio, Reginaldo,
Caglioni, Amauri, Sebastião Ayroso,

Juvenal, Guido Sclunitt,
Ginho, DúIcio Lenzi (técnico) e
Valmor Zonta (vice-presidente).
Agachados: Alceu, Darcy. Nike,
Adilson, Marcos, Nagel e Edi

Trabalho

depois de perder uma partida. O futebol é

um jogo de tomadas de decisões precisas,
transformando-se numa competição de

perspicácia, velocidade, habilidade, raça e

força, que tem como combustível o desejo
de vencer. Edi, assim como todos do time do

Estrela, iam para o jogo de corpo e alma em

busca da vitória. Talvez, daí,se explica o grito
de guerra da torcida do time dos "italianos":
Estrelinha daminha alma.

Até a idade de 17 anos Edi trabalhou na lavoura, no cultivo de banana, arroz, milho
e feijão. Integrou o quadro de funcionários da PrefeituraMunicipal de Iaraguá do
Sul no período de 1962 a 1964, no setor de serviços gerais. Em 1965 (três meses),
trabalhou na Companhia Telefônica Paulista, na cidade de São Paulo. Retornou à

Iaraguá do Sul e ingressou naMetalúrgica Erwino Menegotti exercendo a função de

soldador. Permaneceu nesta empresa até 1993, quando se aposentou.

Fim da maldição
o Acaraí foi um dos grandes times do

Norte Catarinense dos anos 50,60 e

70, porém, nunca havia conquistado o

galardão máximo da Liga Jaraguaense
de Futebol. Sempre esbarrava com
Baependi pelo caminho. Para por fim

a esta verdadeiramaldição, em 1969

a diretoria acaraiana investiu pesado.
Coube ao técnico Dúlcio Theodonir

Lenzi a incumbência de montar um

esquadrão capaz de quebrar este
paradigma. Sebastião Ayroso e Guida

Schmitt eram os únicos remanescentes

do time. Do Tupy Gaspar foi contratado
o meio-campista, Adilson; do Botafogo o

alaizagueiro, Laura Stoinski; do Estrela
de Nereu vieram: Nike, Reginaldo, Edi,
Iuvenal e Osny. Foram promovidos das
categorias de base: Dalbérgio, Caglioni,
Nagel, Darcy, Ginho, Marcos, Darcy,
Alceu e Amauri. Final do campeonato
de 1969: Acaraí x Baependi...

Edi voltou no tempo
E, com olhar no horizonte o grande ponteiro
esquerdo reviveu com emoção ao descrever o

gol que pôs fim àmaldição: 110 goleiro Dalbérgio
defendeu um chute perigoso do baependiano
Bürger, e lançou com amão a bola na ala

esquerda para o Caglioni. O "menino corredor"

tocou de cabeça para o Tião Ayroso no circulo
central. O "capitão" passou de trivela para o

Adilson na intermediária adversária. O "elétrico"

se livrou de um adversário e acionou Nike no

lado direito do gramado, ali, onde começa o

tudo e termina o nada. O "mágico" da camisa 117"

empreendeu escalada pela ponta direita com
fintas e dribles, passou pelo marcador, foi à linha
de fundo, e fez o cruzamento... O Edi adentrou

na área como um raio "voou de peixinho" e
de cabeça colocou a gorduchinha no fundo
da rede azurra. Amaldição caiu por terra, e a
torcida vermelha, enfim comemorou: o Acaraí

é campeão"! Enquanto o herói da conquista
revivia o lance, uma lágrima teimosa traçou o

seu rosto de extremo a outro.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Vestibular e Verão
o Centro Universitário - Católica de Santa

Catarina deu início ao período de inscrições
para o Vestibular de Verão 2013. Os candidatos

podem se inscrever no site www.catolicasc.org.
br/vestibular. O valor da inscrição até o dia 15

de outubro é de R$ 30. Depois desta data, o valor
será de R$ 45, mantido até 11 de novembro. Em

Jaraguá estão sendo ofertados cursos de graduação
em: administração (matutino/noturno), ciências
contábeis (noturno), informática (sistemas de

informação) (noturno), gestão de rh (noturno),

design (noturno), direito (matutino /noturno),

engenharia civil (vespertino/noturno), engenharia
elétrica (vespertino /noturno), engenharia
mecânica (vespertino/noturno), engenharia de

produção (vespertino/noturno) e moda (noturno).
As informações sobre os cursos de graduação
ofertados estão disponíveis no site da instituição:
www.catolicasc.org.br. A prova vai ocorrer no dia

18 de novembro. Mais informações podem ser

obtidas pelos telefones 3275-8251- Jaraguá do Sul

ou 3145-9701 / 3145-9715 - Joinville, ou pelo e-mail
vestibular@catolicasc.org.br.

Semana da micro e

pequena empresa
AApevi comemora aniversário em setembro com a

realização da 3a Semana daMicro e Pequena Empresa
e do Empreendedor Individual. Realizada em parceria

PATROCINADOR OFICIAL

Bradesco

com o Instituto Cassuli, entre os dias 10 e 13 de

setembro, a entidade promove uma programação
voltada a empresários, lideranças e comunidade

em geral. As palestras seguidas de debates com a

participação de representantes daApevi, do Instituto
Cassuli, do Sebrae/SC e da Católica SC, ocorrem no

auditório do Centro Empresarial de Jaraguá do Sul,
com entrada franca. Informações e inscrições podem
ser feitas pelo telefone 3275-7024 ou pelo e-mail

eventos@apevi.com.br.

Fluxo de caixa
Dias 15,22 e 29 de setembro, das 8h às 12h, no
Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, .ocorre
o curso Fluxo de Caixa, que irá proporcionar o
conhecimento dos mecanismos de controle e

análise para o desempenho eficaz na área de

finanças. O público alvo são profissionais que
atuam nas áreas financeira e administrativa e

que pretendem ampliar seus conhecimentos.
Investimento: nucleados: R$ 207; associados: R$
228; e demais interessados: R$ 342. Instrutor:
Claudeson Hornburg. Inscrições na Apevei através
do 3275-7024 ou e-mail capacitacao@apevi.com.br.

Educação financeira
o curso Aprenda a Investir o Seu Dinheiro ocorre

dias 12 e 13 de setembro, das 19h às 22h30,
no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul. O

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

um de seus clientes e faz questão de conhecer sua.s necessidades

e seus valores para oferecer opções de crédito sob medida.

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

Contar com o Gerente Bradesco

é contar com alguém que dá crédito

à sua história de vida.

[!]Jrr.:.[!] Baixe um leitor de

-.LI:i'
�

.... QR Code em seu celular

JI
e aproxime o telefone

[!] .. do código ao lado.

Fone Fácil Bradesco: 4002 0022 f 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,.Jt @Bradesco
�r'JCurtir facebook.com/Bradesco

participante irá aprender sobre o ciclo financeiro;

juros simples x juros compostos; risco x retorno;
spread bancário; investir em imóveis de forma

inteligente; escolher os melhores investimentos e

muito mais. O curso tem duração de 7h teóricas

e mais uma hora de aula prática individual.
Investimento: nucleados: R$ 264; associados: R$
290; e demais interessados: R$ 435. Instrutor:

Leandro Corrêa. Para se inscrever ligue: 3275-7024
ou e-mail capacitacao@apevi.com.br.

Operadores de

máquinas pesadas
o curso visa oferecer aos alunos o conhecimento

específico de operação das máquinas e

equipamentos pesados, com aulas teóricas sobre

legislação de segurança no trabalho e manutenção,
conforme portaria 3214/78 - NR06, NR11, NR12 e

NR18, além de aulas práticas onde os operadores
irão trabalhar aplicando a teoria estudada em sala

de aula. Aula teórica: dia 13 e 14 de setembro -das

18h às 22h, no Centro Empresarial de Jaraguá do
Sul. Aula prática: dia 15 de setembro - das 7h às

19h. Carga Horária: 20h. Instrutores: Engenheiro
Mecânico Responsável: Maycon Rodrigo Sandrs
- Crea RS 144337/D e Técnico em Segurança
do Trabalho: Ademir Chaves Matoso - Crea

PR 0009804. Mais informações e inscrições na

Apevi, pelo telefone 3275-7024 ou pelo e-mail
capacitacao@apevi.com.br
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Previsão do Te:mpo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Canoinhas
.....
10° 27°

São Miguel
do Oeste
.....
16° 33°

Chapecó
......
15° 32°

Joaçaba
.....
12°27°

Predomina o

tempobom
Amassa de ar seco
mantém o predomínio de
sol em todas as regiões,
com nevoeiros isolados ao
amanhecer. Temperatura

. elevada para época do
ano. Sexta-feira: O tempo
segue estável com sol e
aumento de nuvens nas

regiões de divisa com o RS.

Temperatura elevada para
época do ano.

Lages
.....
10° 26°

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 2h23: 1,1m • 5h54: O,9m
• 8h04: 1,1m .17h53: 1m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 31/8 • 11 h28: O,6m • 9h43: O,5m

Tábua
• 23h19: O,3m • 21 h39: O,2m

MINGUANTE 8/9 das marés Itajai Imbituba
• Preamar • Preamar ,

• NOVA 16/9
• 5h57: O,9m • 3h58: O,6m
• 17h17: O,8m • 15h41: O,6m
• Baixamar • Baixamar

CRESCENTE 22/9 • 9h47: O,4m • 9h21: O,3m
• 21 h36: O,3m • 20h34: O,2m

Mafra
... ..
11027°

Joinville
.....
14° 26°

Jaraguá do Sul
.....
11 ° 26°

Rio do Sul
.....
11 ° 27°

Blumenau
.....
12° 27°

Florianópolis
.....
18° 28°

São Joaquim
.....
7° 23°

Lagqna
... ..
20°22°

Nublado GeadaChuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
Umidade relativa do ar

Ortcíúma
.....
Xo Xo

• 6h Oeste-Noroeste 1km/h 97%
• 9h Oeste 2km/tl 98%
• 12h Leste-Sudeste 2km/h 78% Omm

• 15h Leste-Nordeste 7km/h 58% 0%
• 18h Leste 12km/h 60%

de possibilidade
de chuva,

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Humor
Mosquito no teatro
O mosquitinho pede à mãe para ir ao teatro, mas ela não deixa.

Ele insiste:
- Mas, mamãe! O que é que isso tem de mal?
E a mãe cedendo, recomenda:
- Estábem, você pode ir. Mas muito cuidado com as palmas!

Sudoku f'

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.

o
'.ca
�
=
-

O
cn

Palavras Cruzadas

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Proteja
os olhos!

/
AMANHÃ
MíN: 13°C
MÁX: 27°C

SÁBADO
MíN: 15°C
MÁX: 300C

• J

DOMINGO
MíN: 15°C
MÁX: 28°C

Jeans e

camisete para
o clima ameno

HORIZONTAIS
1. O juristaMiguel (1910-2006). notável por sua vasta

obra filosófica; membro da ABL I O bar caracterís
tico da Grã-Bretanha

2. Cidade do Espírito Santo, na região de Alegre I O
quinto imperador romano, desumano e matricida

3. O primeiro-ministro do Império Otomano
4. Abreviatura de editores I (Quím.) Substância usada

como fonte de silício para semicondutores
5. Sigla de líquido cerebrQspinal / Mover-se em volta

de um eixo
6. (Bot.) Diz-se dos botões de que saem folhas e flores 6

7. Bonito ------+------------- i
8. Ferir, retalhar 7 . ii
9. A sexta nota musical/ Acrescentar, somar ___I--+-_-__-_!!_-+__-__-__I I
10. Abreviatura inglesa de mislress (senhora) / Capital 8 I

em circulação
I----I--+--t---t---f--+---I----t---f �

9 i
11. Que se pode cunhar !
12. Diz-se da vida mundana. considerada pelo lado

__-_-__- __- __-_-

1
material e transitório 10 .

":

��__--�---T--�--�--�--���
13. Doce oriental, semelhante ao manjar-branco / 1.�

s

Grande antílope dos desertos e planícies áridas da j
África e Arábia. �

12 8

----�--------------__,1VERTICAIS 13 �
1. A se.gunda estrela mais brilhante da constelaçâo de !l

O'· /. C�· d d
�

I t h "lGlIOH 'SOJOJ
non. . ao gran' e, e pe O cur 0, com mane as

-oa '6 'aAl!H 'lllU!JO "9 ll!AnV 'Iljlez"d '[ 'Olllll!lodol!N "9 'apep!l1J11\. "Ç 'e13 'l!llll'l

Pretas ou castanhas 'soe1 '17 'OJOS 'nqw3 '!lllll·f: ',BWJe!) 'll:Jru0:J"1! 'll.lIlWI!lO ',aD!t:I "i :SIV:JUill/\
'X110 'eoflf 'E� 'eU6lJ81 'll

2. Interj,: acheiI, encontrei! / Cidade do litoral da Cali- '!aAllpaowv 'L t 'IlfI!lV 'SlW 'OI 'llll!PV 'lfl "6 'Jl!I!líl:JV 'H 'olag '1 'OJl!dJQUJV '9 '.mp
fórnia (EUA), sofisticado centro de turismo -OH 'a:n'ç'OUtll!S 'a3 '17 'l!l!1l Ojl19 "E 'OlIJN 'eU!}I';': 'qod '3l'ealj'l :SI\llNOZI�OH

3. Mulher de estatura muito abaixo damédiaj A 'Terra oyJn10S
das Artes", cidade próxima à capital paulista I Par
te líquida do sangue e do leite

.

4. País da Indochina. com capital Vientiane I A segun-
da letra do alfabeto grego I Ciclo histórico \

5. A fase do homem. maduro e na plenitude de suas

forças
6_ Habitante da cidade fluminense com a escola de

samba Beija-Flor'
7. Golpe forte desferido com a extremidade do mem

bro inferior I Pôr em ação
8. Faz.er xixi / Uma festa de longa duração
9. Tribo indígena de Mato Grosso, uma das maiores do,

Brasil central/Famosa marca de relógios.

2 3 5 6 7

2

3

4

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br QUINTA-FEIRA,6 DE SETEMBRO DE 2012 1111 VARIEDADES

Fãs de um bom baile e contadores, anotem a data, que está
marcado para próximo dia 14 a sexta edição do Baile do
Contabilista. O evento será no C.A. Baependi, com animação pela
banda Freeband. A venda de ingressos antecipados já começou.
Adquira o seu a R$15 no Sindicont. Informações: 3371 8920.

DIEGO JARSCHEL Daiane Milni.tz e a pa�sa na
Quarta Sertaneja do club The .

Living para o clique da cohma .......
.'

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

contato@poracaso.com @poracaso /poracaso

Baile à vista

O simpático casal formado por Eduarda
Caroline Hornburg e Thiago Rubin em happy

. hour no Madalena Chopp & Cozinha

DIEGO JARSCHEL

No ar
Novidade na rede, Thiago Mattos manda
informar que agora o club The Living
também está com site próprio. A vista
faz-se naURL theliving.com.br, onde
confere-se a agenda de eventos, coberturas
fotográficas e também pode-se fazer
reserva de mesas para as baladas do point.

Feriadâ na cidade
Quem quer balada em Jaraguá, aproveite.
Hoje é o último dia que vão rolar eventos
esta semana. Todos os clubes param
geral para o feriadão, menos aMovíng
Up, que sábado fará balada funk em
Schroeder, apresentando DJ Cah Silveira
eMulherMelancia. Já nossos restaurantes
e barzinhos favoritos não decepcionam:
Sacramentum, CachaçariaÁgua Doce,
Madalena,Arriba eMr. Beefabrem, como
de costume, na sexta-feira, e a Lico já
retorna a toda no sábado.

ERIC DE LIMA
.

·k
/

,d.'

Thaise Ruon desfilando pelos
corredores da London Pub em !
noite de Quinta Sertaneja
...................................................................................

Eleições.2012
0·,.,.,,,.,,."'... ·

"O que mais espero é uma

proposta para o trânsito
caótico de Jaraguá do
Sul. Não bastando os
II' ,

I motoristas inexperientes, o
planejamento atual ainda

possui muitos pontos
fracos. Quem dirige sabe

qae não..é fácil/!',

Iuan Carlos
RealiRodrigues,

'. rsuperl1Ísor técnico

Cuidado na viagem
o DNIT não facilitou na liberação de informações,
então ainda não se sabe a partir de quando os

equipamentos passarão a emitir multas, mas o fato é

que os radares presentes na estimada rodovia BR-

280 já foram aferidos pelo Inmetro. Quem for para a

praia é melhor que. tome as devidas precauções - só

em Guaramirim são cinco os presentes ... Situação
para ainda se acostumar são as filas que os redutores

causam e nesse feriadão vamos ter um gostinho do

que nos aguarda no verão.
DIVULGAÇÃO

Os empresários Chiquinho (E) e Cleiton
Jantsch (D) junto ao lutador de UFC

Tiago Tavares, após reunião para def"mir

detalhes do evento deMMA que será

promovido dia 17 de novembro, na Arena

Jaraguá.. O nome do evento será Arena

Force, e terá a presença do lutador Tiago e !
outros nomes de peso da cena nacional
..................................................................................................................

• 22h - Ladies Convidam / Show comJean & Daniel /
;' ))J'Alan Silva

I

Local: Upper Floor, em Guaramirim 147 9915 2239

• 22h - Festa.dosVirgens I Os Sabermos I DM Boys I
DIs Ihonz Muller eAdrian P. I Elas free até as 23h30

LÇ)cal: Moving UPI ein Schroeder 14788568389
"

,'1 "O, ,
"/1"

• 22h - Música aoVivo / Shaw com a bandaDemoVia

Lpc�l: Sacr�eijW� r4b 1,47 8832 1�2�
'I'

1!í,;C'iiOI,i,���IIIfI!AII!lJWgOl':�se;�o�OJRAS OP,Ç:ÓES: ArIiba PAexicanBar
- 3371 1160/Confi'arj;) doChurfi)Sa! - 32751449/ EspaçoOca - 3370 9160 / The LiviI19Restaurante -,33764822/lõI;1dQn Pub - 3055 0065 /

:ilijii!f,
l

riaAgWlDooH3111 8942/'Üc�-305408$S I�Jer\êI� e(:ozinhâ -'�0�1i.30�� IMovlngUp" 9966 669� ;'M�Qeeí· 9008 21��Patuá Mi.isic� 3@85 bo641.
..

.

RoomMusic&Arts.9€iS413'73/saaamenturn�b.883� :524:.r:ewa��ub,.84330083�íJwerFIojJr-9915.2239/�no,aub-�767 /ViIIa�uranteeéhoperia.32751277
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"
Bendito aquele que
aprende a admirar,

, mas não invejar, seguir e
não imitar, elogiar, mas
não bajular, liderar,
mas não manipular.
William Arthur Ward

Feijoada
do Moa

OJrimeiro lote de ingress�s
Vparaa 12aFeijoada doMoa,
que rola dia 22 de setembro, nas
piscinas do Beira Rio Clube. de
Campo, já está a venda. O Valor
éR$ 35 e pode ser adquirido na

Revista Nossa, com os voluntá
rios da AjadeJi, Vida Nova e na

loja Tevah Moda Masculina, no
Shopping Breithaupt. Mais in

formaçõespelofone 3370-2900

Bob
O médico Dr. Roberto KeIl
Jr. está fazendo um grande
sucesso com a colunaHobby
do Bob, todos os meses na

RevistaNossa. Suas "tiradas"
têm chamado a atenção pela ,

irreverência, misturada com
, alegria e pitadas inteligentes de
humor. Na edição de setembro
satirizaAli Babá e os 40 Ladrões
em versão atual. Divirta-se!

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o grande
vovô atleta Leonidas Nora. Ele
é outro amigo que acompanha
a coluna todos os dias para
ficar antenado nos buxixos da

região. Valeumesmo!

Grávidos
Toninha José Gomes, o Sorvete,
e sua esposa Silvia estão na

contagem para a chegada de

Bernardo, o segundo herdeiro
do casal, que já tem uma linda
menina. Que venha com muita

saúde. Parabéns, amigos!

Buxixo
Depois de criar coragem e dar
o cartão vermelho para aquela
loira de abalar quarteirões, põe
coragem nisso! O bem-sucedido ,",

profissional liberal caixa alta
voltou a circular com a ex

mulher. Agora quermostrar que
está bem, viajando e curtindo

jantares regados amuito vinho.
Seu Bruno, por favor, reserva
uma bem gelada na mesa 12,
que hoje estou com sede.

laboratorio
L e n z i

'\ ISO 9001
Caraguá Auto Elite

A escolho perfeito

, ••,!#,
BALADA As belas Greice

Regina e Carmen Vieira nos

corredores do London Pub

Contabilistas
No préxímo dia 14 de
setembro rola no Clube
Atlético Baependi, o 6° Baile
dos Contabilistas. Informações
no fone 3371-8920

Moa Gonçalves
FOTOS MAURICIO HERMANN/DIVULGAÇÃO

CLIQUE O fotógrafo CleitonMetzger
dá um tempo com sua máquina e

posa para a coluna com Alessandra

Zimmermann, na Stammtisch

Linda
Linda de viver, e esbanjando
um corpo de parar o trânsito,
Raquel de Jesus, curtiu
a 10a Stammtisch ao lado
do maridão.

Pesquisa
Já têm novos números
de pesquisas rolando
secretamente nos

gabinetes, em Jaraguá.
O buxixo está grande!

STAMIVI Fernando Luiz Parizotto
e Jailson Angeli comandando o

espaço movimentado da
FM Super Nova, na Stammtisch.

,

GRAVIDOS Juliano Janssen
com a sua Taissa Suelen Guimarães,

gTávida de quatro meses,
conferindo a 10a Stammtisch
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Menos ...
Cá para nós, o guia eleitoral
dos candidatos majoritários
da urbe sorriso está cada
vez mais burocrático e

despolitizado. Falta uma
"pimentinha" do Quintal de
Casa e uma boa dose de bom
humor. Cadê o Cabeça?

as rodas
• Moj� q:4�m,iJ:eS�ib� 0,
carinho dos amigos e
familiares pela estreia de
mais um aniversário é
Thais Schmidt. Os nossos
maiores cumprimentos.

·"A experiência do
promoter Thiago Mattos,
da TheWay, estará junto
com este colunista na 12a

Feijoada do Moa, dia 22
de setembro, no Beira Rio
Clube de Campo.

• A revista Nossa já está
nas bancas. Nelson
Pereira, diretor do jornal
O Correio do Povo,
estampa a capa. Fala do
sucesso do OCE

f
KAY�ÓS
H O J E l

moagoncalves@netuno.com.br

Valeu!
Fiquei muito feliz com o

registro que Graziela Tasso
Fernandes fez em favor deste
colunista no Facebook. Um

gesto bacana, que certamente
dá mais energia para que
façamos mais eventos sociais
filantrópicos. Valeu mesmo!

J�dins 8 inter,iores ,

Arr8f1ios I Buquês I Acessórios I Arvores 'frutferas !
1
1

Minha costela
No próximo sábado, dia 15, a partir das 10h30,
vai rolar na sede do Moto Clube Cano Quente,
na Ilha da Figueira, a 4a Minha Costela. Muito
rock com a banda Camaleão Robô e o grupo
Entre Amigos. Festa das
boas, onde marcarei presença.

Sertanejão
Hoje, namovimentada casa noturna

TheWay, temmuita boamúsica com o

sertanejão das duplas Alex &Willian e

Elton & Fernando a partir das 23h, com
muita gente bonita e animada. Uma

imperdível noitada com boas atrações.
DIVULGAÇÃO

, .

APATICO O gTUpo Loks inaugurou
o novo uniforme ontem num

jogo de muitas emoções. Os
camisas escuras venceram com

folga o apático time de branco.

Vem revanche por aí

Fofocódromo
O empresário do ramo imobiliário Guida
Rincaveski desfilou na 10a Stammtisch com
uma linda e sarada loira. Deixou todo mundo
curioso. Tá podendo, hein, Guidol?

Presença
A empresa BellArte, comandada pelo
empresário Renato Freiberger, também será

presença na 12a Feijoada Moa.

Mortes
Número de homicídios tem aumentado em

Jaraguá nos últimos meses, porém, com
resposta à altura por parte da Polícia. Todos os
casos tiveram solução imediata.

Que tal?
Quer ganhar uma camiseta ingresso para a

12a Feijoada do Moa? Então envie e-mail para
feijoadadomoa2012@gmail.com e escreva

aonde e quando será a maior feijoada do
norte do estado de Santa Catarina. O sorteio
será dia 12 de setembro. Vai perder?

Estranho
Tem uma lei que obrigá os partidos declararem
previsão de custos durante campanha eleitoral,
mas não manda que usem transparência
divulgando gastos efetivados -quanto, onde e

como. Quer dizer, fica o dito por não dito.

;;Te centei
• a dentista Dr. Caio

Emmendorfer também foi
conferir a concorrida barraca
daABa, na Stammtisch.

de um dono de
contabilidade. Isso vai dar
muito buxixo ainda.

• a industrialMoacir
.

Schmidt, LecimanMalhas,
.

comemora no próximo dia
nove de setembro idade nova.

• a amigo AdilsonMacário,
diretor do Procon, enviou
bolós e cucas.A galera
da redação revista Nossa,
ontem, fez a festa! Valeu!

• Tem uma loira no

Calçadão daMarechal
que está tirando o fôlego

• Valorize seus pais

• Com essa, fui!

. DIOO AL

DE O A

........,_É OSOC

A

HORA

RRO

j 109 (
11h ... Churrasco
14h .. Bingo P êmio
19h .., Santa Missa
20h ,.. Churrasco

08 e 09 de
Setembro 2012

n ii
1iooooa��.A"110 .. Após a issa
delicioso ,C II, ,asco..

14h Bingo Prêmio
18h Sorteio da Rifa

•
i
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Marcelo Lamas,
escritor e engenheiro

marcelolamas@globo.com.

Crônica

O imaginário e a vingança delas

Não era pra ter vazado. Mesmo tendo o

maior cuidado, o sigilo foi quebrado e

a informação veio à tona.

Começou num final de sexta-feira, no
escritório. Procurando uma distração
momentânea, o sujeito tirou os olhos do
monitor e olhou para a menina que estava

ao lado, imaginou alguma coisa proibida,
pensou, riu e comentou baixinho, com um

colega:
- Jaime, como tu achas que é o estilo do
corte - apontando para a região pubiana -

da Cláudia?
- Máquina zero com certeza! Respondeu
ele, controlando o riso.
E a Selminha?
- Moicano. E a Dona Mércia, consegues
imaginar?
- Cláudia Ohana.
- Cláudia Ohana?
- É Claudia Ohana. Mata Atlântica, en-
tendeu?
- Entendi.
Muito pró-ativo, o Jaime pegou um cartão

de apresentação e no verso fez uma coluna

Novelas

IlMOR ETERNO IlMOR - GLOBO· 18H

Não divulgou o resumo.

com as iniciais ou os apelidos das mulhe
res. Ao lado, listou as alternativas, onde

aparecia também a opção bigode do Hitler.
Em seguida passou a cédula única entre os

mais chegados, com QImais alto, que seriam
discretos. Antes do sinal do expediente tocar,
os dados estavam compilados e 68% disse
ram que a 'Ajeitada' seguia o tipomoicano.
Mas como sempre acontece, a informação
de que uma pesquisa do gênero havia sido
feita chegou até o clube da luluzinha.

neou brava duas vezes,
primeiro por estar na lista e

depois por, talvez, não estar.

Elas deixaram transparecer que eram sa

bedoras da enquete. Pareceram ter levado

na esportiva. Uma delas comentou: "Com,
esse meu cabelão, sem chapinha, o que
será que não pensaram?".
Outra indagou: "O 'que que deu' meu resul-

CHEIIlS DE CHIlRME • GLOBO· 19H

Penha descobre que foi injusta com Gilson. Cida parti
cipa de um desfile. Fabian reclama com Inácio por ter saído

com suas fãs. Chayene fala para Socorro não contar a nin

guém que cantará com ela no show de Luan Santana. Penha

leva Patrick para a aula de surf e encontra Gilson novarnen

te. Socorro ouve Chayene dizer que não vai deixá-Ia cantar

no shaw. Fabian vai para São Paulo e diz que Inácio usará

um ponto eletrônico. Sarmento se emociona com o apoio de

Cida. Chayene estranha o comportamento de Socorro. Tom

descobre' a farsa de Inácio com suas fãs. Rosário fica com

ciúmes de Inácio/Fabian com Scarlet. Inácio se livra do ponto
eletrônico e manda um recado para Chayene por Eloy. Penha
encontra Gilson no Chopeokê.

IlVENIDIl BRIlSIL • GLOBO· 21H

Tufão pede Nina em casamento. Ivana acusa a cozinhei

ra de tentar seduzir os homens da família, e Jorginho tenta

defender a namorada. Janaína incentiva Nina a aceitar o pe
dido de Tufão. Carminha e Max combinam um golpe. Ivana é
hostil com Nina. Ofenka comenta com Silas sobre o arquiteto
que está investindo em Monalisa. Suelen fica com Leandro.

Janaína flagra Max falando com Nina. Tufão não consegue

disfarçar a tristeza ao se despedir da cozinheira. Monalisa

e Silas ficam juntos. Verônica expulsa Cadinho de casa.

Leandro confessa a Roni que, ficou com Suelen. Nina fala

para Jorginho que ficou abalada com a declaração de Tufão.

Zezé ouve Carminha reclamando de Muricy. Noêmia discute

com Cadinho. Ágata e Tufão conversam. Carminha confronta

Nina no apartamento de Jorginho.

GIlBRIELIl - GLOBO - 23H

Melk diz, a Ramiro que está tudo acertado para incendiar

o jornal e acabar com Mundinho. Gerusa pede para Malvina

avisar a Mundinho que ele corre perigo de vida. Fagundes
pede Lindinalva em casamento, mas ela não aceita. Altino

diz a Mundinho que seu apoio o ajudará a vencer as eleições.
Berto conversa com o pai sobre o misterioso c.oronel de Pi

rangi. Ramiro presenteia Machadão com um anel e a convi

da para morar com ele na fazenda. Fagundes não consegue

atingir Mundinho e acerta Ribeirinho. Mundinho exige que o

delegado prenda Ramiro. Gerusa acusa Ramiro de planejar
a morte de Mundinho. Ramiro se sente castigado por perder
o amor de Gerusa. Fagundes procura abrigo na casa de Ga

briela. Mundinho pergunta a Gabriela por Faqundes.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

tado na pesquisa de vocês, hein?".
A intimidade que ela cultivava com o grupo
até permitia que o resultado fosse revela
do. Mas ela não fez parte da enquete. Não
estava na repartição na hora do pleito. Foi
esquecida. Não acreditou na versão. Tem
certeza que houve um veredito e que não

foi poupada da análise. Ficou brava duas
vezes, primeiro por estar na lista e depois
por, talvez, não estar.

Numa outra reunião, realizada em um chá

de-panela, o clube decidiu retribuir a genti
leza. Assim, foram coletadas informações
com todas as participantes femininas.
O resultado foi impresso em fonte 18. Ha

via uma coluna com o nome de batismo
de todos os colegas. Os percentuais esta
vam apontados embaixo das fotografias
de uma garrafa de Coca-Cola, um sacolé,
um pepino em conserva, um chocolate
Baton e um oriental, entre outros.

Elas deram jeito de, fazer a folha ofício

passar na mesa de todo mundo.
Neste caso, o sigilo, de fato, era
mesmo para ser quebrado.

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 SulClique animal

Pitucha completou 8 anos de puro companheirismo
"

no dia 2 de setembro. Seus donos Marcelo e

Eliane Bacbmann é que enviam o clique

Aniversariantes
6/9
Amário Froti
Anderson R. de Souza
Anderson S. Rufas
Andre F. Prochmow
Antonio Carlos L. dos Santos
Junior
Bruno Soares da Silva
Carla L. Lamge
Cecília Horst
Claudeomiro P. dos Santos
Dalvina M. S. Santos
Débora N. Dias

Diniz J. Losch
Edson J. S. de Souza
Eduardo Rolloff
Evandra M. Fortes
Fabiane G. Franceschi
Fernanda Richter
Glaucinéia Steinert
lolanda Weinfurter
Ivan Cardoso
Janaina da Silva

Jaqueline A. Repelato
José C. Forlin
Julia Estefany Dalagnollo

Julio Max Manske
Ketlin C. Fischer
Lucas Rech
Luis Fernando Olegar
Maguida Regina B. Bertoli
Mercedes Saade
Michael A. Schneider
Pedro A. Weber
Renice Jahn
Rosani Massaia \

Tanisi Cristina Kamchen
Valtrudes Stinghen
\Willjam v,. Petry
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Atriz, cantora, compositora,
dançarina, modelo e , ,

1 ,

emptes'ária,amuito
",,"'.,""'","1'"''''''','''

talentosa Iennifer Lopez, já
1 vendeu mais 'de 70 milhões
de álbuns. "DanceAgain...

.

The Híts" traz os gr�ndes
sucessos dessa incrível"
carreira desde 1999 a 2012.

A coletânea ínclní ainda ,

dois novos bits: "Goin' In"
(com FIo Rida) e "Dance

'.

Agaih" (com Pitbull),
.'iI"IdI�.",";"'""",,,,,

ressaltando que "Dance

Agaín" [ávendeu mais de '��.

IA milhões no mundo
desde seu lançamento,
alcançando a 1 a Po'siçã'o
no Ranking da Billboard
Dqnce/Cl�b Play.

vocr Wílli_""'�

É
INTELIGENTE

o
BASTANTE

PARA
TRABALHAR

NO

QUi<;'6u U,'IIQ';<i'/EIS [

(NeGoI.I"JtS It,r.i� !,.SfoHOS t;SACOS
"A.. l'tIiTSI'VI�AS {'A� UAIORl$

't;"�II'tl!l<: ..,tI"'illf'llo:Y..,. wU,II'I'''''/h:,/;j"
t'J(k:·.�l.'tlt.liil:>f'fliitWploCil"5tt'5f»�I.M"
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Você é inteligente
o bastante para

trabalhar no Google?
• W�Uiall\ �oUDd$t,one
Todo mundo que passou
pelo processo seletíyo
de uma grande empresa
oumultinacional sabe
como são artiilosàs as
perguntas das entrevistas.
Como você pesaria a sua
cabéça? O que faria se

'

fosse reduzido ao tamanho

de 'uma moeda e jQgaclo hI

em um liquidificador que
será ligado em sessenta

segúnClos?WnUam
I

Poundstone usa como

referência oGoogle pa�a
explicar e solucionar

I

dezenas dessas questões
ijesafladdras.Jfleitufa
obrigatória e divertida para

. to(igs os intelres�açlo,8 «(m, !'
.. desafiar a sua capacidade
de raciocínio e desenvolver
Ó pensament0 criativo.!
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Tirinhas

Cinema

PROGRAMAÇÃO DE 31 A 6/9

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Os Mercenários 2 - Leg. - 13h30, 15h30, 17h30,
19h30, 21h30
• ARCOIRIS 2
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h30
• O,que Esperar Quando Você Está Esperando -16h40,
19h,21h10

• E aí, Comeu? - Nacional - 15h, 17h
.ARCOIRIS3
• O Vingador do Futuro - Leg. - 19h, 21 h20

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC1
• Os Mercenários 2 - Dub. - 17h40, 19h5,0 21 h50
• Outback - Uma Galera Animal (3D) - Leg. - 13h30,
15h30
.GNC2
• Os Mercenários 2 - Leg. -14h15, 16h40, 19h, 21h30
.GNC3
• À Beira do Caminho - Dub. -13h:10
·Intocáveis - Leg. -15h10, 17h25, 19h40, 22h10
.GNC4
• Batman: o Cavaleiro Das Trevas Ressurge - Dub. -

13h15,16h20
• Batman: o Cavaleiro Das Trevas Ressurge - Leg.-
21h20

•

• Um Divã Para Dois - Leg. - 19h20
.GNt5
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h
• O Ditador - Leg. - 16h, 18h, 20h, 22h
.GNC6
• A Era do GeJo 4 (3D) - Dub. - 13h, 15h
• O Vingador do Futuro - Dub. - 19h1 O
• O Vingador do Futuro - Leg. - 21 h40
• Valente (3D) - Dub. - 17h

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
• Batman: o Cavaleiro Das Trevas Ressurge � Leg. - 21 h
• Os Mercenários 2 - Dub. -13h45, 16h, 18h15
• GNC 2 '

• A Era do Gelo 4 - Duo. -13h
• O Vingador do Futuro - Leg. - 17h, 19h25
• Rock of Ages: o Filme - Leg. - 21 h45
• Valente - Dub. - 15h
• GNC3
• Os Mercenários 2 - Leg. - 14h, 16h30, 19h, 21 h30

SHOPPING NEUMARKT
• GNC1
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) - Pré-
estréia - Leg. - 19h;50

• Os Mercenários 2 - Dub. - 13h20, 15h30
• Os Mercenários 2 - Leg. - 17h40, 22h
.GNC2
• Batman: o Cavaleiro Das Trevas Ressurge - Dub. -

15h50
• Batman: o Cavaleiro Das Trevas Ressurge - Leg. -

21h30
• O Vingador do Futuro - Dub. - 13h30
• O Vingador do Futuro - Leg. - 19h
.GNC3
• A Era do Gelo 4 - Dub. -16h
• Os Mercenários 2 - Dub. -18h10, 20h10, 22h10
• Outback - Uma Galera Animal - Dub. - 14h
.GNC4
• À Beira do Caminho - Dub. - 13h40
• O Ditador - Leg. - 15h40 18h, 20h, 21 h50
.GNC5
• Na Estrada - Dub. - 13h50
• Procura-se um Amigo Para o Fim do Mundo - Leg. -

\lÊ Se NÃo
ESQJECE!

16h30, 18h45 21 h
• SALA VIP
• 360 - Leg. - 14h15, 16h45, 19h15, 21 h40

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Os Mercenários 2 - Dub. - 14h50, 17h20, 19h50
• Os Mercenários 2 - Leg. - 22h10
• CINÉPOLlS 2
• Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo - Leg. -

14h10, 17h, 19h20, 21h40
• CINÉPOLlS 3
• Outback - Uma Galera Animal (3D) - Leg. -14h, 16h10
• Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. -

18h10, 21h30
• CINÉPOLlS 4
• O Ditador - Dub. - 13h40, 15h45, 18h, 20h1 O
• CINÉPOLlS 5
• E aí, Comeu? - 13h30, 16h, 18h20, 20h50
• CINÉPOLlS 6
• À Beira do Caminho - 14h20, 16h30, 19h, 21 h50
• CINÉPOLlS 7
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. -13h, 15h10
• O Vingador do Futuro - Dub. - 17h30, 20h, 22h30

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• Os Mercenários 2 - Dub. - 14h30, 16h40
• Os Mercenários 2 - Leg. -19h, 21h10
.ARCOPLEX2
-Os Mercenarios 2 - Leg . -14h, 16h10, 18h20, 20h30
• ARCOPLEX3
• O Ditador - Leg'. - 14h20, 16h40, 19h, 21 :20
.ARCOPLEX4
• O Legado Bourne - Leg. - 21 h
• O Que esperar quando voce está esperando - 14h20,
16h30

• O Vingador do Futuro - Leg. - 18h40, 21 h (segunda,
terça, quarta e quinta)
• ARCOPLEX2
• Apenas uma noite - 14h, 15h50h, 17h40, 19h30,
21h20

Em "Procura-se umAmigo Para o Fim doMundo"
um meteoro está em rota de colisão com a Terra, e a
última missão humana enviada para desviá-lo falha
em sua tentativa. Não há mais saída: em três semanas,
o mundo vai acabar.Algumas pessoas aproveitam
os últimos dias de vida para beberem efazerem sexo

sem compromisso; outras se rebelam pelas ruas e

começam a destruir os carros e os comércios.Alem
delas, existeDodge (Steve Carell), corretor solitário
que acaba de ser abandonado pela esposa, ePenny
(KeiraKnightley), sua vizinha triste, que nunca teve

um namoro satisfatório. Juntos, eles decidem percorrer
o país para reencontrarem suasfamílias e seus amores

de juventude antes que seja tarde demais.

Irmão de Zezé e

Luciano é detido
Werley José de Camargo, irmão de

Zezé Di Camargo e Luciano estava em

uma casa de jogos ilegal, em Belo Hori

zonte, quando a polícia chegou e acabou
com a brincadeira. Outras nove pessoas
também foram detidas e a Polícia Militar
fechou o local. "Vim pela primeira vez.

Daqui uns dias, se abrir de novo, eu venho
de novo, porque eu estou jogando com o

meu dinheiro mesmo", afirmouWesley.

Ongs acusam Zorra
Total de racismo
A personagem Adelaide, interpretada

pelo atar Rodrigo Sant'anna no Zorra To

tal, da Globo, foi acusada de racismo por
parte de telespectadores e ONGs. O caso

está' sendo investigado. Várias denúncias
foram recebidas pela Ouvidoria Nacional
da Igualdade Racial, que notificou a pro
motoria sobre os possíveis "estereótipos
racistas" da personagem: O atar Rodrigo
Sant'anna, preferiu não semanifestar.

Eike Batista diz que
quer comprar o SBT

Eike Batista, o homemmais rico do Bra
sil e a sétima fortuna nomundo, está olhan
do para outras frentes para investir seu di
nheiro. Agora ele tem pensado seriamente
em' comprar um canal de tevê e seu alvo

pode ser o SBT, que é de propriedade de
Silvio Santos. "Não há uma negociação con
creta, mas o interesse é real. Estou cansado
de notícia ruim e gostaria de ter um canal

que se dedique.mais às notícias boas", disse.

Horóscopo
CV) ÁRIES

,

l' Cuide de suas tarefas e atribuições sem reclamar
ou criticar os colegas. Ao invés disso, invista em
seus conhecimentos para melhorar sua eficiência

profissional. No amor, procure participar mais das
atividades da sua cara-metade. Cor: vermelho.

U TOURO

U A constância de seu trabalho é o segredo para alcançar
o sucesso que deseja. Seu pique hoje estará invejável,
aproveite para desenvolver atividades com maior

exigência física e mental. O setor afetivo, promete
momentos de paixão. Cor: lilás .

Ir GÊMEOS "

No trabalho, mantenha discrição sobre seus projetos.
Aguarde um momento mais adequado para comentá-
los. Seu temperamento deve estar mais tranquilo,
causando uma melhor impressão nas pessoas. A dois,
seja mais dócil com quem ama. Cor: laranja.

� CÂNCER
� O trabalho vai tomar boa parte do seu dia: empenhe-se

para o dia render. Bom momento para encontrar uma
maneira de melhorar a sua produtividade. Em casa,
visitas inesperadas não estão descartadas. No amor,
momentos intensos na intimidade. Cor: amarelo.

1J LEÃo
'

UL Seu astral está vibrante! Aproveite para contagiar
colegas e amigos com sua disposição. Mas não deixe
de batalhar por seus objetivos. O romance ficará
quente se fizer uma surpresa ao par: demonstre a
intensidade de seus sentimentos. Cor: azul-claro.

YYk VIRGEM

II..\' No trabalho, mostre o que você é capaz de realizar

quandO está motivado(a). Bom dia para conversar com
seus superiores a respeito de melhores oportunidades.
No contato com amigos e parentes, esbanje alegria A
dois, cuidado com brigas! Cor: preto.

Demi Moore vai
escrever um livro
DemiMoore aceitou a oferta de escre

ver um livro onde revelará detalhes sobre
seu casamento e separação de Ashton
Kutcher. As filhas da atriz desaprovam a

publicação do livro, pois não querem se

envolver na história, embora a estrela de

Hollywood já estaria decidida a fazer, e

inclusive teria recebido um adiantamen
to de US$ 2 milhões pelo material. Demi
ficou casada com Kutcher por seis anos.

.o, UBRA
- Terá disposição de sobra para se dedicar ao trabalho.

Mas tenha cuidado com o excesso de criticas, isso
pode atrapalhar seu desempenho. Dê atenção àqueles
amigos que estimulam sua vida. No amor, ótimo
momento para trocar confidências. Cor: creme.

m ESCORPIÃO
II L. No trabalho, evite ficar na dependência dos demais

para concluir suas tarefas. Com eficiência, conseguirá
superar obstáculos com certa facilidade. No amor, uma
nova fase se inicia. Há mais paixão e intensidade na

'

companhia de seu par! Cor: vermelho.

.. '" SAGITÁRIO
)(..

•

Manter sua autonomia no trabalho é o segredo do
sucesso: poderá definir os seus próprios passos sem
depender dos demais. Se esforce. para atingir as suas
metas. No setor afetivo, espere por momentos alegria
ao lado de sua cara-metade. Cor: branco.

V\_ CAPRiCÓRNIO

"F Seja prudente em suas ações, tanto no trabalho como
em casa. Tenha cuidado para não atropelar o ritmo dos
demais com sua pressa. Cada um tem seu tempo. No
setor afetivo, traga mais alegria aos momentos a dois e
surpreenda seu par. Cor: lilás.

AA;\ AqUÁRIO
� No trabalho, cobranças podem surgir. Trabalhe para

ganhar mais ou obter uma melhor colocação. Tudo
indica que estará preocupado com re�ponsabilidades
familiares. No romance, evite pressionar o par em uma

tomada de decisão. Cor: marrom.

PEIXES
O trabalho vai exigir mais dedicação de sua parte.
Mantenha o foco em suas obrigações, sem se esquecer
das domésticas. Então, demonstre alegria e entusiasmo
às pessoas que ama No campo amoroso, cultive
momentos de paixão com o par. Cor: branco.
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Os pais Egon PolImann
e Magrit Richter

parabenizam Alexsandra
Richter PoIimann, pela
formatura no curso
Processos Gerenciais,
pela Uniasselvi/Fameg,
no dia 1. Desejam muito
sucesso em sua vida

profissional!

Ketlin Alaide Fritzke
Zils colou gTau no curso

superior de Pedagogia
da Uniasselvi/Fameg,

no dia 1. A família envia
os parabéns, diz que a
ama muito e sugere que
seja uma "professora

maluquinha"

Dionara Filippi gTaduou-se em Pedagogia no
dia 1, na Scar, e comemorou com baile no Vieirense.

Na foto com os pais Maria de Lurdes e Alcides
Arnoldo Filippi, e os irmãos Daiana Aparecida

e Marcelo. Parabéns e muito sucesso!

Santiago Lucas
comemorou seu primeiro
aniversário dia 3. Seus

pais "babões" Leticia e

Tiago lhe desejam toda
a felicidade do mundo,
pois depois que ele

nasceu o mundo ficou
muito mais colorido

A princesinha Heloisa
completou 2 a.n.inhos
no dia 28. Ela e os pais
agradecem a todos pela
presença na festa que
aconteceu no sábado

I
•

Aluguéis de filmes doYouTube
chegarão à Tevê este ano

ATPVision divulgou umaboa novidade para
os usuários da Smart TV da Philips. Em breve,
será possível alugar filmes do YouTube direto
da televisão. A funcionalidade estará disponível
primeiro em "algumas regiões europeias sele
cionadas", mas há boas chances de que ela seja
internacionalizada pouco depois.

As televisões da Philips estarão entre as pri
meíras.a oferecer este tipo de serviço. Um pas
so importante para a popularização dos alu

guéis de filmes via YouTube, que começaram
a crescer neste ano quando o Google assinou
acordos para oferecer filmes da Paramount

Pictures, MGM e outras grandes produtoras.
Até agora, porém, ele não foi disponibilizado
para televisões e somente está acessível por

computadores.
Há ainda outros aplicativos interessantes

que chegarão aos televisores da marca, como
o "Social App", que integra a programação
da televisão às redes sociais, e o Wi - Fi Smart

Screen, que permite que o usuário assista seus

programas favoritos em um iPhone ou iPad. A
ideia é integrar aomáximo os dispositivosmó
veis e os sites de relacionamentos às telas.

110 crescimento de uso nas mídias sociais

superou as expectativas. Acessar Facebook e

Twitter já era possível na Smart TV; mas fazê
lo ao mesmo tempo em que se assistia algum
programa não era possível até agora. Com a

introdução do SocialApp na Philips Smart TV;
isso muda", diz a nota enviada pela TPVisiono

Mensagem 'alsa diz que WhatsApp será cobrado
Durante esta semana, diversos usuários

do aplicativoWhatsApp começaram a receber
uma notificação que afirma que o app deixará
de ser grátis caso não seja usado com frequ
ência. A nota, mesmo sendo falsa, tem gerado
dúvidas e continua sendo compartilhada por
grande parte dos usuários.

Amensagem usa a fórmula básica das "cor
rentes de e-mail", e pede para que os usuários

repassem a informação para um número es

pecífico de contatos. "Entre sexta e sábado

que vem o Whasapp começa a ser cobrado a

não ser que você use com frequencia. Se tiver
pelo menos 10 contatos encaminhe estamen

sagem e a logo vai ficar vermelha, indicando
uso frequente", diz o viral falso.

Mensagens do gênero são fáceis de serem

identificadas comomentiras, pois em geral con
tém erros de gramática e solicitam que o usuário
envie para outros contatos de sua lista. No caso

desta notificação, ela existe desde o começo do
ano, em inglês, e foi traduzida recentemente

para o português a fim de fazer novas vítimas.
Não é a primeira vez que oWhatsApp é ví

tima de ações mal intencionadas. Há algumas
semanas circularam aplicativos falsos com

o mesmo nome do serviço que induziam os

usuários do Facebook a clicarem em publici
dades de um site externo.

Não é possível que um aplicativo para smar
tphone passe a cobrar algo sem que o próprio
usuário confirme. Se receber uma mensagem
estranha de um desconhecido, não responda
e bloqueie-o no Whatsápp. Caso receba esta

mensagem de um amigo, avise-o de que ela é
falsa e não precisa ser compartilhada. -

Facebook vai remover falsas curtidas em fao pages
o Facebook anunciou que

irá combater fortemente as fal
sas curtidas das fan pages da
rede. A intenção é garantir que
as marcas que utilizam a rede
social tenham. um relaciona
menta mais autêntico com seus

consumidores, já que muitas
burlam os termos de contrato da rede social

para aumentar a popularidade.
O sucesso de uma fan page é medido pela

quantidade de likes e, para alcançar esse obje
tivo, algumas abusam de métodos não-conven
cionais para aumentar o número de fãs artificial
mente. As curtidas falsas costumam ser obtidas

pormalwares, .contas fakes, consumidores enga-

nados - redirecionados para cur
tir uma determinada página sem
saberem - e até mesmo pagando
por pacotes de likes. A rede social

garante que melhorou seus siste
mas de segurança para detectar e
remover as curtidas, o que dimi-
nuiria o número total de "adep

tos" das fan pages com números distorcidos.

Após várias discussões sobre o real valor
da rede social e o benefício que ela traz a seus

clientes, o que inclusive influenciou na queda
de suas ações na bolsa de valores, o Facebook
pretende conferir ares mais concretos aos likes
de modo que sirvam de mote para atrair nova
mente.a atenção dos investidores.
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Massaranduba

Safra com previsão lucrativa
Clima favorável e valorização do preço do

arroz animaram o maior produtorna região

MASSARANDUBA

Heloísa [ahn

/\ produção de arroz é uma

ridas atividades agrícolas mais
fortes do município de Massa
randuba. Nos últimos anos, os

agricultores sofreram com os pre
ços baixos e com as mudanças
climáticas que afetaram a região.
Neste ano, com o clima favorável
e amelhora no preço da saca e os

produtores estão otimistas em re

lação à safra 2012/2013.
De acordo com o presidente da

Cooper luriti, Orlando Giovanella,
o Rio Grande do Sul teve uma sa

fra menor, o que fez com que os

valores mudassem. 110 preço deu
uma boa reagida para recompor
as perdas dos anos anteriores",
afirma. No ano passado o valor da
saca de 50 quilos variou de R$ 18 a

R$ 20.Atualmente o preço está em

R$ 31. Segundo Giovanella, o setor
espera ainda que o preço aumente

para darmaior ânimo aos agricul
tores. 110 valor ideal seria de R$ 33
a R$ 35 por saca", comenta. A ex

pectativa é colher praticamente o

mesmo volume da safra anterior,
que foi de 43.325.

Apesar do produto não es

tar ainda na valorização ideal, a
pequena melhora faz os produ
tores se sentirem mais seguros
para novos investimentos em suas

propriedades. O rizicultor Sérgio
Luchini, 61 anos, possui uma pro
priedade de 25 hectares onde co

lhe em média 170 sacas de arroz

por hectare. Ele está contente com
amelhoria no preço e destaca que
o clima quente e mais seco, favo
rece para uma boa colheita. IIJá faz
uns 30 anos que não tínhamos
um clima tão bom para o cultivo
do arroz", afirmou. Luchiní disse

que no ano passado o rendimen
to da colheita foi bom, mas o pre
ço que deixou a desejar.

Na última safra o agricultor
investiu em maquinário para co

lheita, mas devido ao preço por
saca, teve devender o dobro para
poder pagar. Com este novo pre

ço, ele conta que está mais con

fiante para investir na proprie
dade. "Iemos que comprar peças
para a manutenção da máquina,
com a sacamais valorizada, agora
ficamais fácil", contou.

O engenheiro agrônomo da

Epagri, Hectar Silvio Haverroth,
explicou que mais de 50% das áre
as deproduçãojá foramsemeadas
e que o clima quente favorece a

germinação da planta, fazendo
com que ela cresça melhor. iA

implantação das lavouras está
acima das expectativas devido a

temperatura ter sido superior a

média para o período", disse. Se

gundo ele, nas últimas três safras,
a quebra de produção chegou aos
15%, devido aos problemas en

frentados pelos preços e clima.

Já faz uns 30
anos que não
tínhamos um
clima tão bom

para o cultivo
do arroz.

Sérgio Luchini,
agricultor

Números

A produção
.-

na regiao
A cidade de Massaran

duba registrou na safra de

2011/2012, uma produção
de 43.325 toneladas de ar

roz, sendo a maior cidade

produtora da Região Litoral
Norte do Estado. Entre as ci
dades da região, Guaramirim
produziu 39.776 toneladas;
Schroeder 1.320 toneladas
e Corupá 359 toneladas. A
soca de arroz, que é o re

brote da planta, gera uma

segunda colheita. Em Mas
saranduba alcançou uma

produção de 14.198 tonela
das. Segundo o engenheiro
agrônomo da Epagri, Hec
tar Silvio Haverroth, a ex

pectativa de produção para
a safra 2012/2013 é de que
ela seja muito semelhante
a esta última colheita. "Pelo
histórico de preços do arroz,
a estimativa é de bons pre
ços até a safra 2013/2014,
com pico em janeiro de 2014.

Depois disso o preço volta a

diminuir com menor preço
em 2016", explicou.

\
t·

ii ,r,. .�t �l • �

ARROZ Massaranduba registrou na safra de 2011/2012, 43.325 toneladas. Ess'a quantidade deve permanecer na coUteita 2012/2013

Novas culturas também ganham espaço nomunicípio
Pensando em outras fontes

de renda para os agricultores,
a Cooper Iuriti está iniciando
um projeto de incentivo aos

associados para que eles culti-

vem peixes e palmáceas. Para
ri presidente da Cooperativa,
Orlando Giovanella, o objetivo
é diversificar os cultivos, para
os produtores saírem da mo-

nocultura e terem uma susten

tação de renda. "Quando o pre

ço de uma cultura cai, ele terá
a outra para dar um suporte",
destacou. Ele disse ainda que

os produtores se animaram
com a ideia e que a cultura de

peixes deve ser implantada até
o final deste ano e das palmá
ceas só em 2013. A cooperativa

fará o beneficiamento dos pro
dutos, e inicialmente, pensa em
terceirizar o abate dos peixes,
para depois implantarem um

abatedouro na cooperativa.
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A lgumas semanas atrás rece

rlbi um convite. Fui convida
do para participar da Ciranda
Literária, que acontece na últi
ma quarta-feira de cada mês na
Biblioteca Pública de Jaraguá do
Sul. É claro que aceitei o convite.
Participei da edição que aconte
ceu no dia 29 de agosto. Tinha a

incumbência de falar sobre mi
nhas leituras e meus escritos.

Então alguns dias antes do

encontro, fiz questão de separar
alguns livros para levar junto e

comentar. E encontrei nas mi
nhas prateleiras, um livro que
li há 11 anos atrás, na época ti
nha 15 anos. O título do livro é
"Africa dos meus sonhos" de
Kuki Gallman. Um belo livro.
Acredito que tudo tem um por

q_ue na nossa vida. E por incrível
que pareça, nessa noite um dos

presentes era o Senhor Charles

Zimmermann, e ele comentou

que tem lido muito nos últimos

dias, livros que falam sobre a

África. E olha que coincidência,
.. eu havia levado um livro sobre o

assunto, prontamente, fiz ques
tão de lhe indicar a leitura.

Este livro para mim tem um

significado especial. Quando
eu tinhameus 15 anos, uma das
coisas que mais gostava de fa-

.

zer era ir à tarde à casa de meu

avô, e assistíamos juntos vários
filmes. Lembro-me muito bem
de ter visto com ele, os filmes:
"Karatê Kid", "Caninos Bran-

ista
Cristiano Mahfud Watzko,

escritor

Afri' ,ca.
cos", "Dança com Lobos" e ou

tros. Para mim; eram momen

tos especiais. E na tarde do dia
30 de abril de 200 I, assistimos
ao filme: "África dos Meus So
nhos". Isso mesmo, o livro que
mencionei acima, virou uma

bela produção cinematográfi
ca. Vale a pena assistir.

Tenho certeza que são os

pequenos gestos que fazem a

vida valer a pena. Fiz questão
de partilhar com os presentes
na Ciranda Literária, as pa
lavras que meu avô escreveu

no livro para mim, depois que
assistimos ao filme, e que as

transcrevo aos leitores abaixo: .

Fiz questão de

partilhar com os

presentes na
Ciranda Literária,
as palavras que
meu avô escreveu
no livro para mim.

((O{,Livro que não vou ler...
Cristiano! Assistimos, hoje, o

filme juntos. Continue sem

pre com essa sensibilidade na

escolha de teus livros. Siga teu
'coração', pois em tudo 'vês
muita luz'. Descarte as trevas

dos maus livros. A 'oração' dita

pela mãe (fls. 294/296) no se

pultamento, levou-me às lágri
mas. Para uma mãe não pode
haver uma dor maior: perda de
um filho. Haja coração! Me en

tendes ... Iaraguá do Sul- Minha
Casa - 30 de Abril de 2001".

Com certeza, por causa destas"
palavras, este livro tem um lugar
especial naminha prateleira.

Espero ter deixado a vontade

para cada um dos leitores, de ler
o livro ou de assistir o filme. Eis
uma pequena sinopse: "África
dos meus Sonhos" é uma auto

biografia da ambientalista Kuki

Gallman, e conta a história verí
dica de umamulher apaixonada
pelo Continente Negro e pela
vida selvagem. Kuki perdeu os

dois homens que mais amou - o

marido Paolo e o filho Emanue

le, mortos em acidentes diferen
tes, na África. A tragédia não foi
motivo para ela deixar a região.
E em memória dos dois, Kuki
criou uma fundação para explo
rar novos meios de combinar
desenvolvimento e conserva

ção, garantindo uma convivên
cia harmoniosa entre o homem
e o ambiente. As lembranças
tocantes dos anos em que Kuki
viveu no Quênia com sua famí
lia são resgatadas em 'África dos
meus sonhos'.

E encerro com uma fra
se que Kuki cita em seu livro:
"Iudo que importa são os ami

gos". (Guy Burgess).

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

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

\ Slluação;

EDITAL

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, que ANITA KRUEGER BRANDEN-

BURG, CI nO 374.146-SESP/SC, CPF n° 069.090.009-00, brasileira viúva, aposentada, residente e domiciliada
. na Rua Carlos May, n? 69, bairro Baependi, nesta cidade; requer com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79,0
REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 144-Carlos May, bairro Baependi, perímetro urbano de

Jaraguá do Sul/Se, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme
Certidão n? 110/2012, expedida em 02/05/2012, assinando como responsável técnico, o engenheiro civil Adriano
Antônio da Fonseca, CREA n? 36872-9, ART n° 4355745-9. O desmembramento é de caráter residencial, possui
a área total de 1.542,56m2, sendo constituído de 1 (uma) parcela remanescente.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última publicação do presente
edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia:

Rua 16-Barão do Rio Branco, n° 414, sala '02, centro, Jaraguá do Sul/SC.

JARAGUÁ DO SUL, 23 de Agosto de 2012.

A OFICIALA�c. h--.o-;.o 1.-:> 4rZ.....��
I '

.

Endereço: Rua Barão 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

COMUNICADO
PROMA CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA torna público
que requereu à FUJAMA, autorização para recuperação de área

do imóvel localizado na Rua 664, Arthur Gonçalves de Araújo no

Bairro: João Pessoa, através do projeto deRecuperação de Área
Degradada - PRAD.

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, n° 3201, Centro, CEP: 89275-000 -

SCHROEDER - se
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS N°. 19/2012-PMS
O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal n°. 8.666/93 e suas

alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão
de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e

Julgamento e seu resultado da Tomada de Preços n", 19/2012-PMS, Processo
de licitação n". 102/2012-PMS, adjudicando em favor da empresa abaixo o

objeto da licitação por ter apresentado o menor preço global, determinando
que seja dada ciência aos participantes:

.

Objeto: contratação de empresa especializada para execução (com
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), de um reservatório
de água com capacidade para 100m3 e suas instalações serem implantadas
na Estação de Tratamento de Água, localizada na Rua Marechal Castelo
Branco, Bracinho, neste Município, conforme projetos, memorial descritivo,
planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante do
Instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz

parte integrante do Contrato, como se transcrito fosse.

Empresa vencedora: CONSTRUTORA E INCORPORADORA JARAGUA

LTDA, inscrita no CNPJ sob o nO 84.433.705/0001-92.
Valor da proposta vencedora: R$ 88.578,21 (oitenta e oito mil, quinhentos e

setenta e oito reais e vinte e um centavos).
Schroeder, 05 de setembro de 2012.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

,
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COn1".rca de Jal'aguá do Sui - Estado de Santa Catarina Lvro: 0135 4"0.....:-..
Tabelionato de Natas e Protesto de Tltulce de Jaragllá do Sul Folha; 02:1

.
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ESCRITURÃ�-puBCiCA·-ÕE-REVbGAÇÃÕ\JOE·
PROCURAÇÃO, que fazem ARISTEU ENIO GRAF e
sua esposa JOANA BELARMINO GRAF, na forma
que segue:

... .
..

. ,S A , B A M quantos esta pública escritura virem que,
��Q� vinte e :,uatro dias �a mas de agosto do ano d� dois mil e doze (24/08/2012). nestacidade

•.

de .laraguá do Sul. Estado de Santa Catarina. neste Tabelionato, perante mim,
I

Taceüão, compareceu a parte' como outorgantes e reciprocamente outorgados: ARISTEU
�NjO GRAF, portador da Carteira Nacional de Habílitação n° 007903345558 DETRAN/SC,
mscnto no CPF/f\J1F sob nO 6.o7.809.16�-72, nascido na data de 26101/1968 na cidade de
Luiz �Ives - Santa Catarina, gerente, e 'sua esposa JOANA BELARMINO GRAF, portadora
da C�dula de Identidade nO 2.444.093 SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob nO 716.750.789-04,
nas�lda na data de 16/04/1973 na cidade de Jaraguá do Sul - Santa Catarina, do lar, ambos
braS!'?lros, casad�s entre si na data de 31/0811991 na cidade de Jaraguá do Su' - Santa
Catarina, pelo regIme da comunhão universal de bens, na vigência da Lei 6.515/77 cujo
pacto antenupcial acha-se devidamente registrado no O.R.!. da comarca de .laraguá d'o Sul
- Santa CatarÍl�a, sob na 4.764, ficha 01, do livro 3·RA, conforme certidão de casamento
matricula na 107383 01 55 19l:)1 300008061000413401, do C.R.C. da cidade Jaraguá do
Sul· Santa Catarina, selo digital de fiscalização n� CUR18287-DDLB domIciliados e
residentes na Rua 76!-Leonardo Klein, n� 45, bairro Ilha da Figueira, na cidade de Jaraguá
do Sul - Santa Catarina. Os presentes reconhecidos corno o mesmo pela documentação
�presentada, ,d� que dou fé. E por ele foi-me dita que €Im data de 26/06/2007, por
instrumento publico lavrado no Tabelionato de Notas e Protestos da cidade de Guaramirim •

Santa Catarina, no livro n° 174, às fls. 44/45, de procuração, confirmada sua validade e

eficà�ia, constituiu poderes para: ANDRÉA NUNES DA SILVA, portadora da Cédula de
Identidade nO 2/C-3.379.210 SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob n° 019.759.729-70, brasileira,
estudante, solteira, maior; e RAULINO KREIS, portador da Cédula de Identidade nO
167.180-4

. S�P/SC, inscrito no CPF/MF sob nO 121.160.849-20, brasileiro, aposentado,
separado judlclalmente, ambos domíciliad0S e residentes na Rua Amazonas n° 230
Centro, na cidade de Guaramirim - S�nta Cata�ina. Que, por este tnstrurnento, r�voga en�
todos o� seus termos, a PROCUR.AÇÁO acima referida para que, a partir desta data não
gere mais nenhum efei�o em juizo ou fora dele e mais nenhum ato possa. ser praticado pelo
outorgado oalçaco no Instrumento ora revogado e que a presente revogação fica fazendo
parte integrante e complementar da PROCURAÇÃO ora revogada, para que Juntos
produzam seus devidos e legais efeitos. As partes foram advertidas conforme Seção XIII,
art. 944·8 do CNCGJ/SC que a presente revogação somente terá efeito oponlvel erga

om.ne�
se

.. observ�dOS. todos os requi�itos judíclalrnente exigíveís, que dependendo

da!espécie são a nottücação do mandatárto, de terceiros, da serventia que lavrou o ato. a

publicação de editais, bem coma tudo que se fizer adequada, e foram advertidos que o

atendimento desses pressupostos são de inteira responsabilidade do mandante. De acordo
com os artigos n" 686 e n" 687 do Código Civil Brasileiro, o outorgante, por seu
representants, compromete-se em comunicar o outorgado da existência da presente,
As partes afirmam sob responsabilidade civil e criminal que o estado civil aqui relatado, e
declarações feitas são a exata expressão da verdade, ficando os outorgantes plenamente
cientes da responsabilidade assumida e advertidos das Implicações legais por seus atos. O
nome e dados dos partes iii os elementos 'relativos ao objeto do presente instrumento

I
foram fornecidos e conferidas pelos outor9ant�s, que por eles se responsabftlzam,
'Ás$im o disseram, do que dou fé, a pedido lavrei estê'fnstrumento publico qúe-dêPo�-de
hdo e achado em tudo conforme, aceitam €r asstnarn. Ficam dispensadas as testemunhas
tnsuumentártae, conforme artigo n? 884, do Código de Normas da Corregedoria Geral da
Justiça do Estado de Santa Catarina - CNCGJ. Eu TABELIÃO, a conferi, subscrevo e assíno
em público e raso; (AA) AR1STEU ENtO GRAF, JOANA BElAHMINO GRAF. Jaraguá do
Sul, 24 de agosto de 2012; (Ass) TABEUÁ(O), subscrevo e assino em público à raso.
Protocolada em 24/08/2012. Emolumentos R$ 23,2.0. Selo R$ 1,30. Total R$ 24,50. Nada
Mí,í.;. Trasladaoa em sequida, conferindo com o origímil,. ao qual me reporto e dou fê.
Digitadora: F�na:nda Becker,

Jaraguá do Sul-S7 24 de agosto de 2012.

__ . l{�--_.
Kelyn nsnna Schneider Ehmke

Escrevente Notarial /
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Denúncilt.'

Drogas
na escola

_,

I
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I
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I uJ�

Motorista
A denúncia anônima de que
um aluno de uma escola no
bairro Ilha da Figueira estava

com drogas na sala de aula se

confirmou. O adolescente de
14 anos assumiu a posse de
uma pequena quantidade de
maconha e foi levado à Dele

gacia de Polícia, onde os pais
também compareceram.

será indiciado
por acidente PERDA

Gêmeas Raquelli e Raélli
Melcherdt morreram
em março deste anoAcusado poderá pegar até quatro anos de

detenção e ter direito de dirigir suspenso Samae

Operário é
soterrado

Crime ambiental

Aves silvestres são soltasCORUPÁ em 73Km/h, quando o limite da
rodovia é de 60Km/h", declarou
o responsável pela delegacia de

Corupá, Maurício Francisco.
O motorista, de 42 anos, fez

uma manobra brusca na BR-
280 e as 12 bobinas de papel,
cada uma pesando mais de três
toneladas, se desprenderam. O
Gol onde estavam as irmãs foi

atingido e elas morreram na

hora. O crime de homicídio

culposo praticado na direção
de veículo, previsto no art. 302
do Código Penal, determina

penas de prisão de dois a qua
tro anos, além de suspender o
direito de dirigir.

As nove aves silvestres

capturadas na terça-feira, em
Corupá, foram levadas ontem

pela Polícia Militar Ambien
tal para Joinville. Uma análi
se dos biólogos comprovou
que as aves estavam em per
feitas condições e elas foram
soltas na região do Piraí, no
Planalto Norte. Os pássaros
(trinca-ferro, coleirinha, bico
de-pimenta e sabiá branca)
estavam em cinco gaiolas.

Os animais foram recolhi
dos, juntamente com muni

_ ções e uma espingarda calibre
32, na casa de dois irmãos, no

bairro Rio Paulo Pequeno, em
Corupá. Também foi encon
trado um pedaço de carne de

porco do mato na geladeira,
que foi encaminhado para a

perícia.
O homem, de 27 anos foi

preso em flagrante por porte
de armas e, como não pagou a

fiança, foi levado para o Presí
dio Regional de Iaraguá do SuL
Os acusados vão responder
ainda a umTermo Circunstan
ciado por prática ilegal de caça
e deverão pagar multa de R$
4,5 mil por manter os animais
silvestres em casa.

Débora Remor

Um funcionário foi soterrado
até o tórax, por volta das 15h40
de ontem, enquanto traba
lhava numa obra do Samae,
na esquina entre as ruas João
Planincheck e Expedicioná-
rio João Antônio Ferreira,
no bairro Nova Brasília, em
Iaraguã do SuL O homem, de
27 anos, estava cavando uma
vala quando houve um des
lizamento de terra e ele ficou

preso na tubulação. A vítima
foi levada ao Hospital São José,
com suspeita de fraturas na
perna direita e no ombro.

Chegou ontem ao Fórum de

Iaraguá do Sul o inquérito
policial que pede o índícíamen
to do motorista do caminhão
que provocou um acidente na

BR-280 em Corupá, e matou as

gêmeas Raquelli e Raélli Mel
cherdt, de 20 anos, em março
deste ano. Ele vai responder
por homicídio culposo, quan
do não há intenção de matar,
porém assume a responsabili
dade por imprudência. "Existe
uma prova concreta, o tacógra
fo, que identificou a velocidade

EDITAL DE INTIMAÇÃO .

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

89251-201- JARAGUADO SUL- se NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDEINIlMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DO PROTESTO:
Apontamento: 220806/2012 Sacado: ALBERID FROTSCHER Endereço: RUA ADOLFO ANTONIO EM
MENDOERFER 1750 - B. RlOMOUIA - JARAGUÁDOSUL-SC - CEP: 89259-695Cedente: BVFINANCElRA
S/A CFI Sacador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 251013536 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.027,32
Data para pagamento: 06 de setembro de 2012Valor R$881,22 Descrição dos valores: Valor do título: R$
4.112,44 - Juros: R$ 858,12 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$19,46

raguá do Sul-SC - CEP: 89260-000 Cedente: OSVALDOVILElAJUNlORME Sacador: - Espécie: DMI - N"
Titulo: 002724-3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 813,58 Data para pagamento: 06 de setembro de
2012ValorR$27,10Descrição dos valores: Valor do título: R$ 751,32 - Juros: R$ 4,00 Emolumentos:R$ll,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 220396/2012 Sacado: FRANCELINO MARTINS DOS SANTOS Endereço: RUA JOSE NAR
lDCH 2181- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-790Cedente:M.E COMERCIO DE PRODUTOSAGROPECU
ARlOS LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1790/01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 267,18
Data para pagamento: 06 de setembro de 2012Valor R$36,OI Descrição dos valores: Valor do título: R$
200,70 - Juros: R$ 12,91 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili
gência: R$16,27

Apontamento: 220750/2012 Sacado: ODAIR MARKIEWICZ ME Endereço: RUA MIGUEL MUllER 150
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-210 Cedente: MAZZAROIlD lNDUSTRlA QUIMICA LIDA Sacador:
Espécie: DMI - N°Titulo: 5677 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 386,57 Data para pagamento: 06 de
setembro de 2012Valor R$23,90 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 343,20 - Juros: R$ 0,80 Emolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 220397/2012 Sacado: HERNANl RIEGEL Endereço: ISRAEL GONCALVES 41 - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: Cedente: CM PISCINAS LIDAME Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 7 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 588,58 Data para pagamento: 06 de setembro de 2012Valor R$25,43 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 538,99 - Juros: R$ 2,33 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 220742/2012 Sacado: PERSONAll.I'ZZA BRASIL lNDUSTRlA DE ACESSO Endereço: R
ARGENTINA 80 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-260 Cedente: INDUSTRlA TEXTlL APUCARANA

-, LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 937 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 748,89 Data para
pagamento: 06 de setembro de 2012Valor R$24,73 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 700,00 - Juros:
R$I,63 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 220804/2012 Sacado:ALCIDES CHAVES ALVES Endereço: RUAPEALUlSIO BOEING 1715
CASA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-20 Cedente: BVFINANCEIRA S/ACFI Sacador: - Espécie: CBI - N"
Titulo: 750111532 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 7.534,76 Data para pagamento: 06 de setembro
de 2012Valor R$533,91 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 6.965,69 - Juros: R$ 510,81 Emolumentos:
R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 220477/2012 Sacado: JOHNIS ROBERTO STAHELlN Endereço: RUAVINTE E CINCO DE
JULHO 1418 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-970 Cedente: POSTO DE MOlAS SANTO ANTONIO LIDA
Sacador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 3057-4 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 680,43 Data para pa
gamento: 06 de setembro de 2012Valor R$25,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 635,75 - Juros:
R$ 2,11 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 220450/2012 Sacado: PIZZARIA SCHMIDDEL BONETTI LIDAME Endereço: RUAEPITA
CIO PESSOA 1273 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-400 Cedente: DI COMUNlCACOES E EXPWRA
CAO DE SERVlCOS Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0000429003 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 799,26 Data para pagamento: 06 de setembro de 2012Valor R$25,10 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 750,00 - Juros: R$ 2,00 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 220678/2012 Sacado: BIOMEDI MATERIALMEDICO HOSPITAlAR LIDA Endereço: RUA
MARCEW BARBI 31 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89250-550 Cedente: G.I. KRlBELYCOM !MP EXP Sa
cador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 1083 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 814,92Data para pagamen
to: 06 de setembro de 2012ValorR$33,57 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 748,50 - Juros: R$ 10,47
Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 220803/2012 Sacado: JOSlANEMACHADO Endereço: RUAANTONIO BERNARDO SCH
MIDT 242 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-800 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CFI Sacador: - Espécie:
CBI - N" Titulo: 251028666 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.349,30 Data para pagamento: 06 de
setembro de2012ValorR$147,36Descrição dosvalores: Valor do título: R$1.l72,28 - Juros: R$124,26 Emo
lumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46 Apontamento: 220673/2012 Sacado: RAFAELADE SOUZARODRlGUES Endereço: RUAWRENOANTO

NIOMARCATIO 522 - JARAGUAESQUERDO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-438Cedente: MlILENlUM
FACTORING FOMENTO MERCANTIL LIDA Sacador: DINO DOG PEI LIDA Espécie: DMI - N" Titulo:
1010/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 300,85Data para pagamento: 06 de setembro de 2012Valor
R$23,61 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 257,77 - Juros:R$ 0,51 Emolumentos: R$ 11,60 - Publica
ção edital: R$23,1O Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 220675/2012 Sacado: CAMADA DE OZONIO lND E COM DE ARIVES Endereço: RUA
JOAO AGOSTINHO FABIANO 100 tors 100 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89253-794 Cedente: DECA
PIAST INDUSTRlA E COMEROO DE PLASTlCOS LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 7669 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor: R$ 148,17 Data para pagamento: 06 de setembro de 2012Valor R$23,19
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 92,13 - Juros: R$ 0,09 Emolumentos:R$11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 220680/2012 Sacado: WURDES RODRlGUES Endereço: RUA PEDRO ARCINO DIAS 38
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: B9254-840 Cedente: ULEANDRO MACHADO ME Sacador: - Espécie: DMI
- N" Titulo: 201 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 204,22 Data para pagamento: 06 de setembro de
2012ValorR$23,75 Descrição dos valores: Valor do título: R$150,OO - Juros: R$ 0,65Emolumentos:R$11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 220694/2012 Sacado: RAFAELA DE SOUZA RODRIGUES Endereço: PEDRO GONZAGA
345 - VILA NOVA - laraguá do Sul-SC - CEP: 89259-320 Cedente: lNDUSTRlA E COM DE PAPEIS GG E
LES LIDA Sacador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 0000184002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 687,35
Data para pagamento: 06 de setembro de 2012Valor R$25,02 Descrição dos valores: Valor do título: R$
642,86 - Juros: R$ 1,92 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili-
gência: R$ 5,27 .

Apontamento: 220491/2012 Sacado: CPAR COMUNlCACAO E PROMOCAO LIDA Endereço: AV MA
RECHAL DEODORO DA FONSECA 776 SAlA 03 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-.700
Cedente: COOPERATIVADE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS P Sacador: - Espécie: DMI - N" Ti
tulo: 201207004 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 176,76 Data para pagamento: 06 de setembro de
2012ValorR$23,87 Descrição dos valores: Valor do título: R$128,73 - Juros: R$ 0,77 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 220789/2012 Sacado: LUC�DE FATIMA G.DEANDRADE Endereço: AV.GETULlO VAR
GAS, 268 2° ANDAR - CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-970 Cedente: CAPE AUTOMATIC
LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 15531 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 318,16Data para
pagamento: 06 de setembro de 2012ValorR$24,OO Descrição dos valores: Valor do título: R$ 270,00 - Juros:
R$ 0,90 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 220489/2012 Sacado: MARA FERNANDA SCHUUZ Endereço: AV MAL DEODORO DA
FONSECA 855 APTO 401 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-701 Cedente: ERBE CONSTRlITORA LIDA
Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 00067001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.051,59 Data para
pagamento: 06 de setembro de 2012ValorR$27,43 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.0oo,OO - Ju
ros: R$ 4,33 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 220796/2012 Sacado: RAFAELA DE SOUZA RODRlGUES Endereço: PEDRO GONZAGA
345 - VILANOVA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-320Cedente: SVINJETADOS ITDA Sacador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 000000195 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 633,34 Data para pagamento: 06 de
setembro de 2012Valor R$24,27 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 589,60 - Juros: R$I,17 Emolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27
---------------------------.l.,.------------------------------------------ _

Apontamento: 220737/2012 Sacado: DANIELA ENGELME Endereço: RUA ANGEW RUBlNl1256 SL 08
- JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89260-000Cedente: NlNl E BAMBlNl CONFECCOES LIDA Sacador: - Es
pécie: DMI - N°Titulo: 13431-4/4 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 621,97 Data para pagamento: 06
de setembro de 2012ValorR$24,78 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 562,03 - Juros:R$I,68Emolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 220586/2012 Sacado: MARCIO WDEMIR TESKE Endereço: TF RlO DA LUZVITORlA SN -

JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89264-000Cedente: BANCO PANAMERlCANOS/A Sacador: - Espécie: CB! -

N'Titulo: 48697955 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.108,96Data para pagamento: 06 de setembro
de 2012ValorR$240,59 Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 4.833,21- Juros: R$ 217',49 Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

•

Apontamento: 220681/2012 Sacado: ROGERlO FIND\ Endereço: RUA SILVINO LESKOWlCZ 436 WTE
14 - jARAGUADO SUL-SC - CEP: 89250-000 Cedente: lNFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDI
MENT Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0215056001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 180,58
Data para pagamento: 06 de setembro de 2012Valor R$23,81 Descrição dos valores: Valor do título: H$
112,92 - Juros: R$ 0,71 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili
gência: R$ 29,65

Apontamento: 220476/2012 Sacado: ESTOFADOS GOMES UTIA Endereço: RUA VENANOO DA SILVA
POlITO 219 - NOVA BRASILlA - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89252-230 Cedente: TRANSPORTES CRlSTO
FOU LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: M370443 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 82,26 Data
parapagamento: 06 desetembro de 2012ValorR$23,35 Descrição dosvalores: Valor do título:R$30,OO - Juros:
R$ 0,25Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 220375/2012 Sacado: MORGANA lAIS STINGHEN ME Endereço: RUAANGEWRUBlNl
1053 SL 02. - jaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente: REVALATACADO DE PAPElARIALIDA Sacador: - Espé
cie: DMI - N°Titulo: 01 962442 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 286,61 Data para pagamento: 06 de.
setembro de 2012Valor R$23,85 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 227,60 - Juros: R$ 0,75 Emolu
mentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 220473/2012 Sacado: EZlO SPEZIA Endereço: AVMAL DEODORO DA FONSECA, 776 -

APTO 402 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-700 Cedente: COOPERATIVA DE ECONOMIA E
CREDITO MU11J0 DOS P Sacador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 201207402 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 957,57 Data para pagamento: 06 de setembro de 2012ValorR$28,52 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 904,89 - Juros: R$ 5,42 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 220329/2012 Sacado:VOCARE CONSUlTORlATREINMARKIl'DA Endereço: PROCOPIO
GOMESDEOUVEIRA,1l49AP42 - JARAGUADO SUL-SC- CEP: 89251-201 Cedente: ESCRlTORIOCON
TABILBUCHMANNSCIJDA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1882/030 - Motivo: falta de pagamento _

Valor: R$ 197,61 Data para pagamento: 06 de setembro de 2012Valor R$23,45Descrição cios valores: Valor
do título: R$ 150,00 - Juros: R$ 0,35 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96Apontamento: 220341/2012 Sacado: MORGANA lAIS STlNGHEN-ME Endereço: RUA ANGEW RUBI

NII053 SALA 02 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-000 Cedente: BAPTISTA DE ALMEIDA COMERCIO E
INDUSTRlA LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 25164-01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
385,57Data para pagamento: 06 de setembro de 2012Valor R$23,86 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 326,55 - Juros: R$ 0,76 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di
ligência: R$ 20,96

Apontamento: 220394/2012 Sacado: FRANCELINO MARTINS DOS SANTOS Endereço: RUA JOSE NAR
LOCH 2181- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-790 Cedente: M.E COMERCIODEPRODUTOSAGROPECU
ARlOS LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N"Titulo: 1670/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 372,65
Data para pagamento: 06 de setembro de 2012Valor R$42,38 Descrição dos valores: Valor do título: R$
299,80 - Juros: R$ 19,28 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili
gência: R$16,27

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data. de
06/09/2012.
Iaraguá do Sul (SC), 06 de setembro de 2012.

Tabelionato de ProtestoGriesbach
Total de títulos publicados: 28Apontamento: 220795/2012 Sacado: NOEMEMARCELINO DlNlZ Endereço: RUADR ENCHU 1241 - Ia-
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Popu ação

[araguá chega a quase 150mil
Estimativa do IBGE aponta um crescimento médio de 4% em comparação a 2010

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

NãO troco laraguá do Sul nem

pela cidade onde nasci".
Dorotéia Corrêa de Oliveira, 29

anos, mora no principal municí
pio do Vale do Itapocu desde os

12 anos de idade. Ela foi uma das
diversas pessoas que chegaram
na cidade em busca de melhor

qualidade de vida e uma pers
pectiva clara de futuro.

Há dois meses ela deu a luz à

pequena Izabela. Dorotéria tem

outros dois filhos, Kauã eWagner,
de seis e quatro anos, respectiva
mente. O bebê de trêsmeses, mes- '

mo antes de nascer, fez parte da
estimativa populacional para 2012
realizada pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).

Com base nesse levantamen
to, a pequena Izadora integrou
a projeção de aumento popula
cional da cidade, em relação ao

.' Censo de 2010, e que coloca Ia
raguá dos Sul-com uma estimati
va demográfica para esse ano de

quase 150 mil moradores.
Em números mais exatos, a

projeção feita pelo IBGE aponta
a cidade com 148.353 morado
res. É um aumento de quase 4%
em relação há dois anos, o que
representa 5,3 mil novos mora

dores (veja. quadro).
Os números previstos para Ia

raguá do Sul pelo IBGE refletem
a realidade dos demais municí

pios da região do Vale do Itapocu
- Guaramirim, Schroeder, Mas
saranduba e Corupá. A popula
ção regional atinge atualmente
230 mil moradores.

A expectativa é que em todos
eles o número de habitantes cres
ça de formacontínua, porém, um
pouco acima da média dos de
mais municípios de mesmo por
te' da região, do Brasil e de Santa
Catarina, com destaque para
Guaramirim e Schroeder, que
começam a intensificar seus par
ques fabris. Apenas Guaramirim
e Schroeder devem aumentar sua

população em aproximadamente
2,4 mil pessoas na projeção desse
ano. Esse número representa 71%
do total de pessoas que moravam
em Schroeder na década de 1970
e 25% dos habitantes de Guara
mirim no mesmo período.

,

14.155
habitantes

16.248
habitantes
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148.353
habitantes

JABAGUAENSE

DECORAÇÃO
Dorotéia veio
para a, cidade
em busca de

qualidade de
vida e futuro

melhor

Acima da média

Aumento demográfico já era esperado
Esse crescimento demográfico

em Iaraguá do Sul era esperado pelo
responsável pelo IBGE na região, Sol
demir Zanella. Ele explica que essa

projeção coloca a cidade um pouco
acima das médias nacional e estadu
al em comparação aos municípios
do mesmo porte.

Entretanto, há de se destacar que
"a qualidade de vida da região, a se

gurança pública e a emprega�ilidade
tornam a cidade um destino desejá-

vel". Por isso, mesmo acima da mé
dia, o "crescimento populacional está
dentro da normalidade". "

Segundo Zanella, os altos índices
de aumento populacionais registra
dos nas últimas décadas nos muni

cípios da região se devem à especu
lação imobiliária. "Algumas cidades
são dormitórios de Jaraguá", afirma
ele, explicando que em casos como
Schroeder e Guaramirim, o número
de habitantes cresceu devido aos al-

tos preços dos imóveis namaior cida
de da região. "As pessoas trabalham
em Jaraguá do Sul, mas acabam en

contrando moradias mais baratas nas
cidades próximas, onde decidem ir
morar". O aumento populacional dos
municípios de pequeno porte acabou
atraindo pequenas fábricas e indús
trias para a região, o que fez "Guara
mirim e Schroeder começarem a se

industrializar de forma assustadora",
conclui Zanella.
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Um Juventus ainda
mais forte no returno
Diretoria prestigia comissão técnica e atletas,
além de contratar reforço para o meio-campo

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

No último domingo O Juventus
perdeu a classificação para a

final do turno, ao ser derrotado

pelo Guarani; em Palhoça. Ao in
vés de promover uma "faxina' no
elenco, como é habitual no fute
bol, a diretoria tricolor deu exem
plo. Prestigiou a comissão técnica
e o elenco. De quebra, apresentou
um reforço na tarde de ontem.

110 que falta ao Juventus é
continuidade. Não podemos
deixar que a boa campanha no

turno seja ofuscada pelo resul-

tado contra o Guarani. Acredito
que estamos no caminho certo

para o acesso e a chegada do

Serginho vai fortalecer ainda
mais a nossa equipe", podera o

presidente Ierri Luft.
O Serginho em questão é

Sérgio Roberto de Braga, meio
campo destro, de 27 anos, pre
sente no grupo que conquistou
o acesso em 2009. Ele estava no

paranaense Arapongas, onde

disputou o Campeonato Bra
sileiro da Série D até 15 dias
atrás. O atleta de 1,77m e 76kg
treinou com o grupo ontem e

acredita que poderá estar em

campo contra o Atlético Tuba
rão na próxima quarta, dia 12.
110 returno deve ser equilibra
do, já que teremos uma vaga só
em disputa. Mas temos uma co
missão técnica que eu conheço
bem e acredito que o time tem

tudo para dar certo", analisa.
A diretoria também criou

uma promoção de ingressos
para o returno. Eles podem ser ,

adquiridos em pacote na secre

taria do clube, ao preço promo
cional de R$ 40. 110 torcedor as
sistirá cinco jogos, mas pagará
por quatro", finaliza Luft.

o meio-campo
Serginho começou
a treinar com o

gTupo ontem.

IRIANE PORTO IAVANTE!

REFORÇO Serginho estava no grupo que conquistou o acesso em 2009

Joguinhos Abertos de Sant� Catarina

Voleibol e tênis' demesa retomam
A equipe de tênis de mesa

feminino de Jaraguá do Sul se

despediu ontem dos 25° Ioguí
nhos Abertos de Santa Catari

na, que acontecem em Curiti
banos até o próximo sábado.

O município perdeu as

semifinais por equipes para
Concórdia, que conta com o

reforço da jaraguaense Priscila
Salvador. Na sequência, dispu
tou o bronze contra Chapecó,

sofrendo novo revés. No naipe
masculino, a equipe acabou eli
minada nas fases preliminares.
Apesar dos resultados adversos,
o técnico Israel Santos fez um

balanço positivo da participa
ção jaraguaense. "Nosso grupo
émuito jovem e ficou dentro de
nossa projeção inicial, que era

justamente ficar entre os qua
tro melhores. Agora é focar as

atenções na Olesc, que é nosso

principal objetivo nesta tempo
rada", analisa.

Outra representação jara
guaense que volta para casa

, sem medalhas é o' voleibol fe
minino. As comandadas de Gil
mar Iungton foram derrotadas

por Criciúma, por 3 sets a O, fi
cando fora da briga pelo pódio.
Ontem cumpriram tabela con

tra Ioaçaba, uma das favoritas
ao título neste ano.

-

(�()llfJk Ini;erbl8lr,irJros
Definidos os jogos das quartas
A Fundação Municipal de Esportes divulgou ontem a tabela

dos jogos de ida das quartas-de-finais da 4a Copa Interbairros de
Futebol.As partidas estão programadas para 16 de setembro, nos
campos do Flamengo (Rio Cerro x Irês Rios do Norte, às 8h15, e
Jaraguá 99 x Ilha da Figueira, às 10h15) e do Santo Antônio (Bra
ço do Ribeirão Cavalo x João Pessoa, às 8h15, e Santo Antônio
xVila Lalau, às 10h15). O artilheiro da competição é Alexandra
Klaus, o Pedreiro, representante do Três Rios do Norte, com seis

gols. A Copa Interbairros iniciou com 20 equipes e conta com 70

gols marcados em 24 jogos, umamédia de 2,91 por jogo.

A 'II

elllS

Inscrições
para etapa
O Circuito ATJ de Tênis

está com inscrições abertas
até amanhã para a terceira

etapa. Esta acontece entre

os dias 12 e 16 de setembro,
nas dependências do Clu
be Atlético Baependi. Para
os sócios, a inscrição pode
ser efetuada de forma ele
trônica, no site da entidade

(www.atj.org.br). Os demais
interessados devem se ins
crever diretamente na secre

taria do clube.

www.ocorreiodopovo.corn.br

Peladão

Início será
nodia18
Ocorreu na noite de on

tem, na Arena Jaraguá, o

congresso técnico do Cam

peonato Aberto de Futsal.
,

Neste ano, 28 equipes mas

culinas e seis femininas dis

putam o certame promovido
pela Fundação Municipal de
Esportes. No evento de on

tem foi realizado o sorteio
das chaves. O Peladão tem

seu início previsto para 18 de
setembro, com término em

10 de novembro.

Atletismo

Provada

Acorjs dia 30
No dia 30 de setembro

acontece a terceira etapa do
Circuito de Corridas Acorjs.
Ela será realizada no Parque
Malwee, com provas em três

categorias: 1 km (infanto),
5 km e 10 km (esta valen
do pontos para o ranking).
A etapa foi batizada como

2a Corrida Rústica da OAB e

tem um percurso considera
do leve. As inscrições devem
ser realizadas no site www.

acorjs.org.br.

Ifutsal

CSMjogaem
Blumenau
Eliminada da Liga Futsal,

a CSM volta seu foco para o

Campeonato Catarinense
da Divisão Especial. Logo
mais, às 20h15, a equipe en

tra em quadra para enfren
tar a Hering, em Blumenau.
Os jaraguaenses ocupam a

liderança do certame, onde
estão invictos. "Agora, nosso
objetivo é chegar ao título
do Catarinense e dos Jogos
Abertos", informa o técnico

Sérgio Lacerda.
'

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

AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 141/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇO DE RE

POSiÇÃO DE LAJOTAS, PAVER E PARALELEPíPEDOS
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 6/9/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às
16h

,

DATA DA ABERTURA: 20/9/201210h
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- 21 06-91 00

\

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente
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David Tomio de Mattos, o Xitão*
x-team_team@hotmail.com

Recuperação
1\ pesar damaioria das pessoas procurarem nas lutas urnmeio de

.t\equihbriomental e físico, há também casos em que a pessoa já é
urn renome e cai nomundo das drogas. No caso de Fernando Tererê,

,

foi assim. Cinco vezes campeãomundial, seis vezes campeão brasileiro
e três vezes campeão da Copa doMundo de jiu jitsu, Tererê era urn
endiabrado lutador, que ficou namão do crackpor vários anos. Muitas
campanhas foram feitas para sua recuperação, envolvendo inclusive
nomes famosos, como Kyra Gracie (pentacampeãmundial de jiu jitsu,
que leiloou urn kimono). E parece que surtiu efeito. Estava lendo urna
revista de circulação internacional, quando urna propaganda de kimono
chamouminha atenção. Quem eu vi sorrindo, que só com urna cara

mais que saudável? Ele, o próprio Tererê. Se você digitar noYouTube
o nome dele, vai ver várias lutas embaladas pelo grito "UhTererêê!".
Esse foi o som que ouvi quando vi seu rosto estampado novamente em
revistas, que o consagraram em outros tempos.

Street Fighter
Quem não lembra do jogo de fliperama ou SuperNintendo Street

Fighter? Pois é, você sabia que no jogo tem um personagem com

inspiração em um lutador de MMA? O personagem é o Ken, aquele loiro
de cabelo comprido e kimono vermelho. Ele é inspirado no lutador Ken
Shamrock, hoje em dia aposentado. Ganhoumaior fama quando lutou e

foi eliminado por Royce Gracie no UFC 1 e teve sua chance de vingança
no UFC 5, onde a luta terminou empatada. Depois disso, ainda criou
polêmica comTito Ortiz. Também acabou lutando contra o próprio
irmão no UFC, com quem tinha uma grande rixa. Seu corpo moldado
emmúsculos bem volumosos, dá a entender o porquê de o jogo ter um
personagem com o nome dele. Já que os japoneses adoram essas coisas
chamativas. Eles que "fabricavam" os lutadores e os jogos naquela época.

Trabalhar é duro!
O campeão Ion Iones - que tem luta marcada
contra p brasileiroVitor Belfort dia 22 de

setembro, no UFC 152, em Toronto, no Canadá
- se diz insatisfeito com o tratamento dado
a ele pela empresa, após ter recusado lutar
contra Chael Sonnen. Iones explicou que, por
mais motivos que o presidente DanaWhite
acredite ter para ficar chateado, ele também
tem os seus. Dizendo que não deixaria a boca
de Chael furar a fila na frente de pessoas mais

capacitadas para isso, como por exemplo o

próprioVitor. "Eu admiro muito o Vitor, estou
honrado por lutar contra ele". Já sobre Chael, o
campeão não tem papas na língua, o acusando
de racismo pela forma que tratou o povo
brasileiro em seus comentários maldosos na

época da luta contraAnderson Silva:

Deu a louca!

f,

O que deve ter acontecido com essa

nova geração de lutadores? Acidentes
de trânsito bizarros envolvendo

campeõesmundiais embriagados, brigas
generalizadas em bar e até uma invasão a

uma igreja com o incauto totalmente nu e

armado com um extintor, despejando seu

líquido branco pelos dois andares daquela
pobre igrejinha, nos colocam a pensar se a
fama ou a pressão causada pelamesma às
vezes não atrapalha em demasia os atletas
desta geração. Parece que, ao menor sinal
de "poder", os moleques simplesmente
surtam, causando constrangimento aos

fãs e aos que acompanham e apostam em

seus resultados. Na verdade, isto sempre
vai ocorrer nos esportes de alto nível.
Até porque envolvem cifras

significativamente altas, o que na
real inebria amente damaioria dos

lutadores, já que vieram de uma
realidade totalmente oposta a que lhes é

apresentada no momento. Somos seres
humanos, temos a tendência de errar,
mas acredito que não se deva cometer
os mesmos erros a partir dali. Será que
o MMA atual precisa noticiar coisas
semelhantes ao do futebol, como por
exemplo o comportamento do jogador
Adriano, que mostra nitidamente o

caminho a não ser tomado por qualquer
atleta? Temos o dever de escrever a nossa
história através dos tempos no esporte da
melhor forma que pudermos. Fazer para
que valesse a pena todo nosso esforço
de difundir os reais valores do MMA no

Mundo!

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Team. Especialista em Karatê, JiuJitsu, Submission, MuayThai, Boxe e Mestre Internacional de Kickboxing.

Campeonato Brasileiro Seleção Brasileira
Romário alfineta a CBFGmobu�eAupode�aponm

Com a arma do contra-ata

que, a Ponte Preta conseguiu êxi
to e venceu o Flamengo no Rio
de Janeiro, por 1 a O, com gol de

. Uendel. Em boa fase, a Portugue
sa venceu o Coritiba por 3 a O, no
Canindé. Destaque para Bruno

Mineiro, autor de dois gols na vi
tória da Lusa.

OVasco arrancou empate em
1 a 1 com o Náutico. Após estar

perdendo por 1 a O, conquistou o

empate. A queda do Atlético-MG
prossegue. O Galo empatou em

O a O com o Bahia, no Pituaçu.
Com o resultado, pode perder a
liderança para o Fluminense.

O Grêmio venceu o Atlético
GO por 2 a I, em grande atuação
de -'Elano ao marcar os dois gols
na vitória do Tricolor Gaúcho, no
Olímpico. Com o goleiro Wilson

Nas vésperas do confronto do Brasil com a África do Sul, o
deputado Romário fez graves críticas à CBF. Na interpretação de
Romário, a convocação de Cássio teria interesses internos e so

licita investigação. "Uma instituição como a CBF, que é isenta de

impostos federais, já está na hora de passar por uma auditoria",
afirmou o ex-jogador. Para enfrentar a África do Sul, Mano deve
ser bem ofensivo em busca da vitória. A provável escalação do
Brasil conta comDiego Alves, Adriano, Dedé, David Luiz, Marce
lo, Rómulo e Ramires, Lucas, Oscar, Neymar e Leandro Damião.

inspirado, o Figueirense venceu

o Corínthíans por 1 a O e quebrou
o jejum de nunca ter vencido o

Corinthians no Scarpelli.
No reencontro com o São

Paulo, Dagoberto marcou o gol
do Inter, que ficou no empate
em 1 a 1, noMorumbi. Inspirado,
Seedorfmarcou dois gols navitó
ria do Botafogo contra o Cruzeiro
por 3 a Lno Independência.

WAGNER CARMO/VIPCOMM t\
CLASSIFICAÇÃO

1 a 1 Luis
Fabiano
lamenta o

tropeço do
São Paulo

jogando em'

casa, contra
o Inter, e
equipes
seguem
empatadas

RESULTADOS
22" rodada
5/9
Flamengo O x 1 Ponte Preta
Náutico 1 x 1 Vasco

Portuguesa 3 x O Coritiba
Bahia O x O Atlético-MG
Grêmio 2 x 1 Atlético-GO
São Paulo 1 x llntemacional

Figueirense 1 x O Corinthians
Cruzeiro 1 x 3 Botafogo

PRÓXIMOS JOGOS
22" rodada ,

6/9
21h Palmeiras x Sport
21h Fluminense x Santos

14 Santos

15 Bahia

16 Coritiba

2712117\6 j j. 3128:-5 [42,9%
; i I t �'j 'r' 1

26 '21; 6 ! 8 '7 25; 28 '-3 i41,3%
24 j 22 5 : 9 8, 19 j 25 '-6 36,4%
22 '22 6: 4 12 32 42 -10'33,3%

17 Sport 19 21 4 7 io 16 28 -1230',2%
18 Figueirense 18 22 4 6 12 23 38 -1527,3%

'IIIE.._J_J
20' Atlético-GO 16 22 3 7 12 22 40' -1824,2% Rebaixados para Série B
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Fiftmda completa para que.quer perder·p..' rnIJ8 8 apetite," acelera
•"'.tis_ emibe a ábserfão de parte40$ tadao'drafos ingeridos.

QmpotIeaIeIufói'mllfa:
CWICINIA
A Garefnia é obtida do fruto da Garcinia camboja. Seu principal ativo é o ácido
hidroxicítrico, responsável pela redução no apetite e pera compulsiVidade por
doces.
Além de atuar como moderador do apetite a Garcínia também controla o

metabolismo e reduz o armazenamento degordura corporal.
CI1I18S .

Obtido a partir da laranja amarga, estudos cHnicos mostram que
componentes do Citrus aceleram o metabolismo, promovendo um maior
gasto de calorias e, conseqüentemente, a queima de estoquesde gor,dura.
O Cftrus age ligando-se a receptores encontrados no tecido gorduroso,
ativando ,o metabolismo e a queima de gordura, sem interferir no sistema
cardiovascular e sem causar nenhum efeitoadverso.
fAIBIaIIA
txtrafda do feijão branco, a Faseolàrelna é uma glicoproteína que seqüestra
40% do carboidrato eonsumldn, inibindo assim a absorção de urna parte dos
carboidratós ingeridos na dieta. O 'resultado é a redução dos níveis de
açúcares e as calorias atribuídas a eles e uma dimi,nuição das reservas de
gordura. Ou sela, são dois pontos a favor da sua clntura:·menos carbQidréttos
absorvidos 'e menos fome. Daí sua dJeta fica mágrinha e seu organismo vai
buscar energia nos 'estoques de gordura, normalrnet:Jte instalada na cintura.

A Farmácia Ekilíbdo sempre atenta no que
tem de melhor para seu bem estar!

Conheça também:
CREME DI MASSAGEM HlPERTERMICO SllM
Indicado para melhorar o aspecto da celulite, bem como a
firmeza e elasticidade da pele, além de ajudar na.redução
de medidas em áreas de maior concentração de gordura.
Beneficios do slim:
- Acelera a quebra de gordúra nos adipócitos. Age
também sobre o tecido COl1iuntivo, estimulando a síntese
de colágeno e elasãna na pele.
_, InibídarJndireto da lipogênese, uma vez que impede
que os ácidos graxos livres sejam reaproveitados na

síntese de novas moléculas de gordura.
_, Contém carotenóides, que protegem a pele do estresse
oxidativo, e pollssacandeos que protegem contra a

desidratação cutânea.

�\:.\�OE JARAGUÁ 00
�\o SU(,
Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatológicas· Fitoterápicos

Ir

A .

••

pala SEDAN 1.6 / 2004
COMPLETO

POR:

R$22.2001

COROlLA XLI AUT:' / 2009
COMPLETO

'

,'-'
_, ,

,

, POR:
,

R$49.ooo,

SAVEn�o'cs 1'.6/2010 /'
AC/ VE/ TEI AQ/ LM ; O

'

3�
PR:

, '�:..� R$ 1'.900,

Gal POWER 1.6/2010 ' .

COMPLETO
\�POR:

R$33.9001
FOX PRIME 1.6/2010
COMPLETO

POR:

R$35.900,
PALIO FIRE 1.0 / 2010.,
VE/ TEI ALI AQ/ lOT

POR2 PORTAS

R$ 22.900,

Promoções válidas até 06/09/2012. Preços anunciados sem troca, Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio. Financiamento sujeito
a aprovação de Cadastro. ouaiouerpercentuat de desconto anula a promoção,

'

BANCO VOlKSWAGEN

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeita
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