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para asmscnçoes
Corrida que será realizada
no préxímo domingo em
,:faraguá, do. Sul vai contar COll1
participantes de fora. PágiDa 8

Pela terceira V{�Z .Illunicípio
'tenta licitar a concessão
de transporte público para
melhorar o serviço. Pácina 15
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Rapaz é condenado a
20 anos porhomicídio

.
.

A sessão do.Tribunal do Júri de ontem, em, Jaraguá do Sul, condenou Sidiolei Caldas dos Santos.
Os jurados. oonsíderaram .o réu culpado pelos crimes de furto, porte de arma 'e pelo assassinato deAdão

José dos Santos, em dezembro do ano passado. O condenado está detido noPresídioRegional.
7
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,mM vai abrir eseritório
em JOiuviJle" eam 1000,
em Jarapá do 'S1IL
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IBM em Joinville

AIBM Brasil registrou nos úl
timos anos um aumento ex

pressivo nos negócios realizados
no interior de Santa Catarina. Com
foco nas oportunidades da região,
fomentadas pelas indústrias têxtil,
alimentícia, de fundição e mecâ
nica - principais motores da eco

nomia local -, a empresa anuncia
investimento de 700 mil reais na

abertura de um escritório na ci
dade de Joinville. E a IBM já vem

�

trabalhando com alguns clientes e

parceiros de negócio em Santa Ca
tarina. Somente este ano, já foram

registrados três casos de sucesso

na região: Duas Rodas, Hennin

gs e HACO Etiquetas - em projetos
implementados pelos parceiros Po
wer Solutions, Quick Soft e Lume

Tecnologia -, todos com o objetivo
de modernizar a infraestrutura de

tecnologia para suportar acresci
menta das operações.

DNULGAÇÃO

XDol"taçã,o de fra
No mês de agosto, as exportações de frango in natura cresceram 2,1%
·na comparação com o mês anterior, mas ficaram 10,6% menores

que no mês de agosto de 2011. Os preços subiram 4,4% em relação
aomês anterior e 23,6% em relação a igualmês do ano passado.

Fampesc
A Federação das Associações de Micros e Pequenas
Empresas de Santa Catarina (Fampesc) também
comemorou 27 anos no dia 10 de setembro. Ela
tem sido um exemplo de entidade atuante com
inúmeras vitórias na luta pela classe que representa.

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 801
01 - 03 - 04 - 05 - 06
07 - 10 - 12 - 15 - 17
18 - 19 - 21 - 23 - 25

QUINA
SORTEIO N° 2991
24 - 29 - 30 - 35 - 62

Banho de energia
o projeto consiste no desenvolvimento de
um aquecedor, a partir da sobra de calor
gerada na chaminé do fogão à lenha. O foco
é baratear em 100% o banho de chuveiro,
que é o grande vilão do consumo de energia.
"Queremos que essas famílias 'possam tomar

banho de graça", dizValdoni Aguiar, técnico
da Celesc e coordenador estadual do projeto
piloto, que beneficiará 200 agricultores.

Bolsa de

. Top turismo 2012
Escolhidos os cases de empresas e

instituições catarinenses do Top Turismo
2012, promovido pelaADVB/SC. A entrega
das premiações acontece no dia 9 de outubro.

. " .

mmeme
Na última segunda-feira,
o Ibovespa operou em
alta durante todo o dia
em função da notícia do

pacote de estímulos do

governo chinês. As ações
com maior valorização
foram as das mineradoras,
em especialVale, CSN
e MMX. A conclusão
do mercado é de que o

incentivo às ferrovias
na China vai aquecer o
mercado deminérios.
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Embalagem
como diferencial
AAssociação das Micro e Pequenas
Empresas e Empreendedores Individuais
doVale do Itapocu(Apevi) promove
no próximo dia 19, workshop sobre

embalagem como diferencial para este

segmento da economia. O tema será

apresentado por Ricardo Mayer, membro
daAssociação Brasileira de Embalagem
e profissional com mais de 20 anos de

experiência e um histórico de projetos
realizados em várias regiões do Brasil.

Semana da micro e

pequena empresa
Durante a plenária daAcijs/Apevi de
segunda - feira, Alexandre Truppel Machado
deu por aberta a 3a edição deste evento

que até aquelemomento já contava
com mais de 800 inscrições. Portanto,
mais um grande sucesso namobilização
do empresariado local. O evento conta

com o apoio do Instituto Cassuli e da "

Católica de Santa Catarina, e faz parte
das comemorações dos 27 anos daApevi,
comemorados na última segunda- feira.

Apevi nos bairros
Um dos programas mais tradicionais
da entidade empresarial é a iniciativa
de promover encontros de empresários
em bairros;distantes. O formato é
relativamente simples, pois além de uma

palestra existe um coquetel para troca
de cartões e conversas e a participação
de diversos parceiros que oferecem
consultoria grátis no evento. Conforme o

presidente da Apevi, Alessandro Truppel
Machado, os eventos mais distantes são os

que apresentam maior público, que gira
\

em torno de 100 participantes.Trata-se
de um importante mecanismo de apoio
aos empreendedores da pequena e micro

empresas e do empreendedor individual.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Do leitor'

Restrição ao crédito
Sem dúvida, a edição do Código

de Defesa do Consumidor, em
1990, foi um marco divisório na

efetivação dos direitos da pessoa
mais vulnerável numa relação jurí-

. dica de consumo: não mais seriam
admitidas cobranças vexatórias,
surgiram prazos e garantias ao

consumidor etc. A jurisprudência
evoluiu muito desde então, e os .

assuntos envolvendo essa temática
se tomaram constantes nos 'Iribu
nais. Talvez uma das questõesmais
frequentes seja a seguinte: depois
de paga apendênciaquemotivou a
inserção do nome do consumidor
nos órgãos de proteção ao crédito,
de quem é a obrigação de provi
denciar a exclusão?

Recentemente o STJ (Superior
Tribunal de Justiça) enfrentou esse

tema, motivado pelo entendimen
to do TI IRS (Tribunal de Justiça do
RioGrande do Sul) que negou dano
moral a um consumidor que, mes
mo depois de 12 dias de paga sua

dívida, continuava com seu nome

no cadastro dos maus pagadores.
Para os desembargadores gaúchos,
é do próprio interessado a obriga-

ção de diligenciar para reabilitar
seu nome, exigindo-se do credor
"tão só a conduta de não impor
embaraços, o que se entende por
satisfeito 'pelo fornecimento de re
cibo aautorizar abaixa do assento .

Aprovidência seria, portanto, obri
gação do antigo devedo� após a

quitação da dívida.
Inconformado, o consumidor

levou o caso ao STJ, que reformou
a decisão. Para a ministra relatora
daTerceiraTurma, NancyAndrighi,
em voto acolhido pela unanimida
de dos seus pares, essa obrigação é
do credor, e essa inércia na atuali

zação dos dados do antigo deve
dor gera a obrigação de indenizar,
pois constitui espécie de dano

presumido. É que, com a quitação
da divida, deve ser considerada im
plícita a expectativa do ex-devedor
de ver cancelado o registro negati
vo, bem como implícita a ciência
dó credor, após a confirinação do

pagamento, de que deverá provi
denciar a respectiva baixa.

VladimirPolízio Júnior,
defensor púb6co

Corn:pal"tilhe a sua opinião. Escrelra"'l:los�
Envie sua Carta do Leitor de nomáximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Vá devagar
OS ditados nos devem forrar a cama para o su

cesso. Ou, se preferires, arrumar a cama. Essas
frases populares, costumeiramente desdenhadas

pelos "intelectuais", são na verdade preciosidades
acumuladas e resumidas pelo povo ao longo do

tempo. Ouça esta frase, por exemplo, e tente des- '

menti-la: - "A pressa é inimiga da perfeição". Tente.
A frase é irretocável.

De fato, tudo a que nos propomos a fazer com es

merada qualidade, nos vai tomar tempo, muito tem
po. Os arremates exigidos para a boa conclusão de
um trabalho não prescindem de um tempo elástico.
'Venho a este ponto para dizer que acabei de

ouvir um consultor de carreira, mais uma vez, di
zendo que os jovens de hoje não admitem o "mui
to tempo" para subir na carreira, na profissão, no
emprego. Os tais jovens não têm paciência para
esperar por ummovimento lento e gradual na car
reira, querem saltos. E porque querem esses saltos,
e porque têm essa pressa, o resultado é esse que
anda por aí, os tapados pensam que saber usar os
dedos no computador que isso significa alguma
coisa. Significa nada.

,É preciso muita leitura, muita qualificação"
muito ir e vir para um local de trabalho até que as
cortinas comecem, lentamente, a ser puxadas para
que o sol do sucesso nos contemple com os primei
ros raios. Quem quiser, por exemplo, aprender um
idioma estrangeiro que se prepare, é estudo para
toda a vida. Toda. Ninguém vai aprender inglês em
um ano, não vai mesmo. Nem em dois. Ou três ...

A escada do subir na vida é íngreme, difícil, exi
ge preparo e tempo. Mas os apoucados da mente

querem pressa, chegam hoje à empresa e amanhã

já querem ser gerentes. Coitados, serão consumi
dores de ansiolíticos. Aliás, vale para o casamento.

Não há como se ajustar a uma personalidade estra-

e ooo,asco"
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Os artigos opiniões a�si�aqos não retratéJ.fj1,neFrs1aria.IT,lent� o posici namerto do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus auíores,

nha à nossa sem muito conhecimento, sem bom

tempo de convívio e namoro para as convenientes
descobertas. Hoje, eles se encontram na balada à
noite e se juntam no dia seguinte, chamam a isso
de casamento ... E querem que dê certo. Tonteira.

Elas ,;' .

O Rio Grande do Sul é o Estado onde mcdS os

homens matam as mulheres. Mas eu garanto 'que
os curaria em quatro minutos, daria a eles, mitre
outras "coisas", um vestidinho de prenda, que tanto
admiram... Eles pensam que são machos e são, na
verdade, machinhos ... Lá e cá, é a mesma coisa:

.

Só
macho impotente surra ou mata mulheres. É pre
ciso que as mulheres reajam. Como? Educando as

gurias, desde o berço, para sob nenhuma hipótese
aceitar "gritínho" de "machinho", jamais. A mulher
deve ser educada para bastar-se, para jamais "de
pender de um abobado ou a ele se subjugar. 'M,
Santo Deus, como eu gosto de perder tempo ... ::: /

C•
,

lume' ';J :

'"o'

O que mais leva homens ao crime de surrar ou
matar uma mulher é o ciúme. Os homens se bor
ram de um outro homem nas suas sombras. Sabes

por quê? Porque os homens tremem da "compa
ração" que a mulher pode fazer deles com outro

homem. Não há homem sobre os sapatos que não
pisque diante dessa possível "comparação". Eles se

enfurecem, por isso surram ou matam.

Falta dizer
Está namoda nos Estados Unidos ... a.mulher se

separa, chama as amigas e faz uma baita festa. O
nome da festa é Festa do Relançamento. Não deixa
de ser interessante. Amulher sai de um porre e se

relança no mercado. Taí, gostei!
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Entrevista

"Nossa expectativa é
vencer todas as eleições"

Deputado Carlos Chiodini ePMDB) comenta sobre os trabalhos na
Assembleia e a participação na campanha eleitoral na região

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Odeputado estadual Carlos
Chiodini (PMDB) divide

os trabalhos na Assembleia Le

gislativa e também, agora, na
campanha eleitoral. Visto como

o Correio do Povo - De-:

pois de um ano e seis meses de
mandato como deputado esta

dual, qual o balanço que você
faz desse tempo de trabalho na
Assembléia Legislativa de San
ta Catarina?

Carlos Chiodini - Conside
ro muito produtivo. Focamos o

trabalho em duas vertentes. A

primeira, que é a primordial do
mandato, é a função legislativa.
Na presidência da Comissão de

Educação, Cultura, Esporte e

Lazer discutimos o Plano Na
cional de Educação, os desafios.
do Ensino Superior, do Ensino
Fundamental e, a questão da

educação voltada para pessoas
com necessidades especiais.

OCP - O senhor preside a

comissão de Educação da As
sembleia. Uma das discussões
é sobre o questionamento do

pagamento do piso nacional
dos salários dos professores.
Santa Catarina entrou com

uma Ação Direta de Inconsti-.
tlicionalidade contra o índice
fixado como' reajuste desse sa

lário. Na sua visão essa discus
são poderá refletir de que for
ma no meio educacional?

Chiodini- Não há dúvida ne
nhuma que a educação é a área

-

que o governo deve ter uma

atenção especiaL Entendo que
há muitos anos é um assunto

que ficou para trás rio Brasil.
Tanto que há estados que ainda

hoje não estão cumprindo a lei
do piso, que é lá do ano passa
do. Santa Catarina, mesmo não

chegando ainda' a um estágio
justo, eu gostaria que os profes
sores ganhassem o dobro. Mas

uma das principais lideranças que a região tenha a atenção
do PMDB no Vale do Itapocu, necessária do governo do Es
ele é um dos cabos eleitorais tado em busca de melhorias.
mais influentes para a busca de
votos dos candidatos do parti
do e coligações em que o PMDB
está presente. Além disso, não
perde o foco do trabalho para

evoluiumuito. Se nós pegarmos
a ação desse governo, com o ad
vento da lei do piso nacional, a
repercussão na carreira do pro
fessor e a incorporação dos ou
tros beneffcios, houve melho
rias. Sei que não é o ideal, mas
eu considero que essas conquis
tas, que são dos professores, do
governo, da sociedade, têm de
ser consideradas.

OCP - Como o senhor tra
balha �s pautas de reivindica

. ções da região junto ao gover
no do Estado?

Chiodini - Somos apenas
cinco municípios na regional de
Jaraguá do Sul, mas que corres

pondem a quase 8% do Plli do
Estado. Daí a importância de nós
termos de buscar mais apoio. En
contro uma boa receptividade do

governador Raimundo Colombo.
Ele tem atendido os nossos plei
tos, com destaque especial para a

área da saúde. Conseguimos in
vestimentos, convênios e melho
rias para os nossos hospitais de'
toda a região de Jaraguá do Sul.
Em Guaramirim, principalmen
te, também convênios com os

municípios para rede de atenção
básica na saúde. Destaque tam

bém para a infraestrutura, nós já
estamos desenvolvendo o proje
to de duplicação do trecho urba
no da BR 280, entre Guaramirim
e Jaraguá do Sul. O governador
Raimundo Colombo tem com

promisso com essa obra, que eu

entendo em termos de mobili
dade urbana e tráfego amais im

portante daqui da região.

OCP .; Com a unificação da

alíquota do ICMS, o governo do

Nessa entrevista, Chiodini fala
sobre as principais bandeiras

que defende: educação e forta
lecimento regional e anaiisa a

campanha eleitoral.

Estado tenta reduzir custos para
compensar as perdas de arreca
dação. A ordem do governador
RaimundoColombo é que as se
cretarias cortem gastos extras.

Nessa discussão, uma das ques
tões é sobre o uso das secretarias

regionais. O senhor acha que
reduzir os gastos com as SDRs
é uma maneira de compensar
essas perdas de arrecadação?
'Como deputado da base aliada,
como você acha que o Estado

pode reduzir gastos e como ava
lias o trabalho das SDRs?

Chiodini - Eu entendo que
não. é esse o problema. Santa
Catarina teve uma perda consi
derável com a unificação da alí

quota do ICMS, mas compensou
com um valor de investimentos,
que vai receber aí cerca de R$
3 bilhões (dinheiro financiado

pelo BNDES), e eu creio que a

economia de Santa Catarina vai,
I

no médio prazo, recuperar essa

capacidade de produção e de in
vestimento, não tenho dúvidas
disso. E também entendo que o

,

benefício que a Secretaria de De
senvolvimento Regional (SDR)
traz é muito maior que o custo.

Se a gente pegar o custo de todas
as secretarias do Estado, as folhas
de pagamento das SDRs corres

pondem a cerca de 2% de todo o

Estado. O benefício é maior que
o valor do investimento, eu sou

defensor da manutenção e con

tinuidade da política de descen

tralização.

OCP - Que medidas podem
ser tomadas para proporcio
nar essa recuperação de Santa
Catarina a médio prazo que o

senhor citou? Investir mais ou

\
"

\.

reduzir gastos?
Chiodini - Eu entendo que o

maior desafio do Brasil hoje é o

de diminuir os gastos com amá

quina pública, em todos os sen

tidos. E o governo (do Estado) já
tem feito esforço nesse sentido,
cortando' aditivos de contrato,
reduzindo contratações de ter

ceirizados, enfim, uma série de
medidas que frequentemente
têm sido publicadas, mostran
do o esforço do governo estadu
al nesse sentido. Imagino que o

administrador do Estado, mas

as prefeituras, o governo federal,
enfim, têm que olhar os pontos
que geram custos e começar a
reduzir essas' despesas para au

mentar a taxa de investimento.
O desafio é reduzir a despesa,
não necessariamente só em

uma área. É no conjunto todo.
As secretarias de Estado devem
buscar melhores formas de ges
tão, principalmente nas áreas

que têm muitos investimentos,
como educação, saúde, infraes
trutura e agricultura. Esses seto
res dão um resultado social.

OCP - Falando sobre a cam

panha eleitoral, qual é a meta

do PMDB para as eleições aqui
na região de Jaraguá do Sul?

'

Chiodini - Dos cinco municí

pios, temos candidatos próprios
em Schroeder, Guaramirim e Co

rupá. Participamos da majoritá
ria como vice em Massaranduba
e Iaraguá do Sul. A nossa expec
tativa é vencer todas as eleições
que participamos. Eu entendo

que essa possibilidade existe e

para isso nós temos trabalhado
muito.Visito frequentemente es

ses municípios. Participo de reu-

. ';' .

MARCELE GOUCHE

niões e faço contato direto com

os eleitores. Por mais que muitas

pessoas estão se afastando do

processo eleitoral, esses poucos
dias que faltam para a votação
serão decisivos para o eleitor de
cidir diretamente o nosso futuro

para os próximos quatro anos.

Daí a importância da gente sen

sibilizar a sociedade para' esse
momento e apresentar as nossas
propostas.

OCP - E na proporcional, al
gumametapara Jaraguá do Sul?

Chiodini - Nossa meta é ser a

legenda commaisvotos e creio que
possamos alcançar. O número de
eleitos vai depender da conjuntura.
Aqui em Iaraguá do Sul têm várias

coligações concorrendo.

OCP - Como o senhor ava
lia as eleições de Jaraguá do
Sul até essemomento? E qual a
projeção de campanha para os

próximos dias?
Chiodini - Entendo que

a campanha agora caminha

para um momento decisivo. O
eleitor mesmo vai buscar mais

informações. Eu tenho propó
sito muito firme. Estou muito
convicto e dedicado à causa

da campanha da coligação
.Nova Iaraguá, que tem o Die
ter (Janssen) como candidato a

prefeito e o Jaime (Negherbon)
como vice. Entendo que a coli

gação tem os predicados neces
sários para vencer as eleições e

fazer uma boa administração,
porque é composta por parti
dos que tem história na cidade.
São siglas fortes. Além de ter o
maior número de candidatos a

vereador.
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Esquenta,
,
Nilson Bylaardt (PMDB) começa
hoje à noite urna rodada
de reuniões nos bairros de
Guaramírim. O primeiro evento
acontece no Barro Branco, no
salão da Capela Santíssima
Trindade, a partir das 19h. A

proposta é fazer as reuniões até
aúltima semana de setembro,
quando começam os comícios.

As�ociação .

recebe OS,

candidatos
AAssociação de Moradores
do Bairro BoaVistaconvidou

j os três candidatos a'prefeito
para participar de reunião
da entidade. Os moradores

querem saber quais as

propostas para o bairro e

entregar um documento com as

reivindicações da comunidade.
O candidato Moacir Bertoldi
(PR) já confirmou-a presença
no dia 18, Dieter Janssen (PP)
vai participar no dia 20 e a

candidata Cecília Konell
(PSD) ainda não confirmou.
As reuniões acontecem
às 19h no salão da igreja
São Benedito.

J

Necessidades' /',-

do bairro _'

As necessidades da região já
, são conhecidas dos candidatos. -

fi

Não é de hoje que os

moradores sofrem com a: falta'
,
de água em época de chuvas e '

, têmoroblemas com os poucos
horários de ônibus. Mas, pelo
que tudo indica, a presidente

. da entidade, Cristiane
Balduíno, deve entregar uma
listamaior de reivindicações,

Mais um...

o senador Paulo Bauer
(PSDB) foi o segundo, dos três
senadores catarinenses, que

, emitiram nota justificando
a assinatura na proposta
de Emenda Constitucional
N°. 035/2012 de autoria do
Senador Cyro Miranda (GO),
que prevê retirar os subsídios
dos vereadores em cidades
de até 50 mil habitantes.
Conforme Bauer, 'a assinatura
na proposta não é uma

"declaração antecipada de
voto", mas umamanifestação
que visa, estimular a proposição
do' debate. Cacildo Màldàner
(PMDB) foi o primeiro a se

pronunciar. Agora sófalta.
Luiz Henrique Silveira.
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'foi grande sobre a assessora
de imprensa do candidato
Nilson Bylaardt (PMDB), na
Cenatti, que acompanhava a
apresentação do programa de
governo de Frõhlieh, Blá acabou ,

'eh_amando reforçGJ,o marido,
, pata,permanecer no local.

Falta de espaço
A coligação lia trabalho ,

,

continua", que tem Nilson

Bylaardt (PMDB) como
candidato � préfeito!cancel�u
o passeio cíclístíco que estava :

agendado hámais de um
'

mês. A justificativa é de que a

, coligação adversáriamarcou.
o mesmo evento namesma

, I

. data e local.�'iGop.{�énação
"

,

da campanl)a 4'(;) .,candidat@,
Laura Frõhlích (PSD) hão .-

.

cónfírmouo evento.

,

Servidores' '

públicos'

'com os servidores de Corupá,
Guaramirim e Massaranduba,
reunindo mais de 350 pess.oas.
Na sexta-feira; dia 14, será

."�.,ViezIaFaguá,db Sul, f

�ilson Antonio - ·Interino
2io6.1923 I nilson@ocorreiodopovo.com:br

Ainda não.aprenderam
Muitos, dos candidatos' a vereador proveito da situação e conseguir prome- .

ainda não sabem qual é o papel ter mais que o concorrente.
do parlamentar, A prova está no horário Se 'analisarmos, que' o processo da
eleitoral. Eles esquecem que a função eleição democrática é recente na his
de um legislador não tem' nada a ver tória do País, podemos entender cer-'
com a 'ampliação de .escolas, horário de, tas atitudes. Mas entender não quer
atendimento dos postos de saúde, cons- dizer aceitar. e ficar indifererite a essa

- truções disto e daquilo. Infelizmente as situação. Talvez porisso, a consciência
promessas continuam. política seja um-círculo vícíoso..onde o

O que chama a atenção é que fazem início 'e o final- são confusos e fica' a dú
com amaior naturalidade. Dá a impres- vida sobre se a solução está-no eleitor ou
são de que não estão riem um pouco in- .

no candidato.

teressados em reafirmar e explicar quais Tomara que nos últimos programas
,

são as funções que caberá a eles, se elei - eleitorais as promessas cessem, pois só
tos. Por outro lado, fica uma mensagein quem pode prometer realizar obras são

implícita de que já estão querendo tirar os candidatos a prefeito.

DIVULGAÇÃO

Sociedades de tiro
,

.

Os candidatos a prefeito e vice Dieter Ianssen '(PP) eIaíme Negherbon, 'da
"Coligação Nova Jaraguá" estiveram em uma reunião com as sociedades
de tiro, promovida pela candidata a vereadora Natália Lúcia Petry (PMDB). '

Na pauta, entrou o Projeto de Lei n- L228/2011, que tramita no' Congresso'
Nacional, proibindo a prática do tiro desportivo aos menores de 18 anos.
O encontro aconteceu no clube 25 de Julho, na segunda-feira passada e

contou com a presença do deputado estadual Carlos Chiodiní (PMDB).
, ,

,

.

,
.

,Em Massaranduba ...
o vereador José Osni Ronchi (PP) disse que é favorável ao voto aberto nas sessões
da Câmara. Segundo o parlamentar, há um entendimento do partido neste sentido.

'

Inclusive ele reforça que voto secreto é só para eleições gerais. Ou seja, já são quatro
parlamentares que apoiam o projeto. Só falta um voto para dar amaioria simples.

,

.
-

,

FÁBiO MOREIRA '

Cecília na Acijs ..

.

,A candidata a prefeita Cecília
Konell (PSD), à direita na foto, foi
a segunda postulante ao Executivo

,

,

, que apresentou o programa de
.

governo aos empresários. Durante
a explanação, ela pautou temas

,

relacionados à saúde, segurança,
esporte" saneamento básico
e outros. Na apresentação ela
aproveitou para enaltecer as
realizações do governo. Na próxima

, segunda- feira, dia 17, será a vez do
candidato Dieter Janssen (PP).
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Interessados ainda
podem se inscrever

r

Atividade será realizada no domingo, dia 16"
,

com várias categorias e percurso's diferentes
tegorias, de acordo 'com o sexo

'e aidade e cada uma delas terá
,

uma premiação específica. Para
a caminhada recreativanão ha-

, .

das no dia do evento. Já para as verá premiação.
.

corridas, custam R$ /30 para a ,No dia da prova será obriga-
o

comunidade geral e R$ 20 para tória a apresentação de doeu-

Exercitar o corpo' e arejar os industríárlos ..
As' inscriçõ.es mente .ofícíalcom foto e, pára',

, a mente, essa é a propos- podem ser realizadas no srte os trabalhadores da
.

empresa,'

... ta da 2a Corrida 'Rústica da, wwwfocõradical.com.br e tse- de documento que comprove o

Weg, evento comemorativo, .rão confirmadas somente após vínculo empregatício, como o'

ao aniversário da empresa. As,' ri pagamento da taxa, via boleto' crachá ou a carteira de trabalho.
inscrições para participar da bancário ou cart�o de crédito.. Aos 35 anos, Junior Cesar
brincadeira encerram hoje" Corredores maiores de,60 anos Pedersetti resolveu d,eixar' o
mas ainda há vagás para todas recebem desconto de 50% na sedentarismo de lado e, após,'

, as modalidades e idades, des- taxa de inscrição. ' diversos convites de amigos,
de 68 pequeninos de seis anos , Podem participar. homens e �'resolveu', investir

.

na corrida,
até os maiores de 60 anos. A 2a mulheres maiores de 16 anos, e

'

como exercício físico. Corren
CorridaRústica daWeg será re- 'crianças comídades entre seis e

_
do' há aproximadamente três

ali�ada no próximo domingo,' 15 anos, que integram o Progra- ' meses,' ele participa' da Corri
dia f6,e a concentração come- "

maAtletas do Futuro. As moda- ,da Rústica, sua segunda prova
ça às 6h30, na Associação Re- lidades serão divididas por ca- competitiva. A primeira foi a,
creativa da empresa (Arweg),

,

" Corrida do Sesc, pouco tempo
,

na Avenida Prefeito Waldemar atrás. Como preparação para
Grubba, 2633. A prova para os a prova, Iuníor treina de uma

'-

.adultos está marcada para as a .duas-vezes por semana e diz
8h30' e o percurso especial da "

, que já sente todos ?s benefí-
Maratoninha 'infantil iniciará"

I cios' de praticar uma atividade.
às 9h30, dentro das dependên- • Minha respir�ção física. "Minha respiração e meu,

&�meu preparo f {,_ ddas da recreativa. preparo ísico estao ca a vez
, , tísico estãocada,

al d� As inscrições de crianças, melhores", afirma. An ista e
vez melhores. �

'. ,portadores de necessidades es- vendas naWeg, Junior Ira com-
peciais e para a caminhada são, -c, Junior Cesar ' pétir �os cinco, quilômetros, na '

. gratuitas epoderão ser realizá-
'

, Pédersetti, atleta' categoria de 30 a 44 ano�.

JARAGUÁ DO SUL'

Carolina Veiga

Ieas .

Preparação'
àntecipada

,
Para realizar a prova com

tranquilidade, sem riscos

para a saúde, a preparação
deve iniciar um dia antes, O

profissional em Educação
Física, AndersonBortolini,
.,..

..

dá as dicas: é importante ter ,

uma alimentação rica em
carboidratos na véspera da
corrida e uma boa noite de
sono, evitando ti consumo de' -,
álcool. Namanhã da prova, é
fundamental' ter uma ali
mentação leve. "Para correr,
use roupas adequadas e que
não provoquem incômodo.
durante a atividade. O tênis

.

também deve ser adequado
parao tipo depisada e con

fortável. Hidratação'durante
a prova também, é.essencial" '

completou,
CONDICIONAMENTO FÍSICO ,Para se preparar

"

"

para a 'pro�, Júnior realiza treinos se�en,te
,

,
,

on Ira 0- trajeto:
A concentração acontecerá na sede da Arweg e dali os parti
cipantes sairão pela avenida Prefeito Waldemar'Grubba em

,

, direção ao Centro, até a rua ProfessoraAdélia Fischer. O retor

noacontecepela ruaMarechalFloriano Peixoto (ponteAbdon '

Batista) até a rua ProfessoraAdéliaFiseher e a 'avenidaWalde
marGrubba. O trajeto totaliza cinco quilômetros e os corredo
res do percurso de 10 quilômetros.o farão duas vezes.

"
,

'Prova atrat visitantes
, '

,

o, ex - funcionário da Pe- o falecimento da esposa, há
,

trobras aposentado, wilmar 'quatro anos, e jáparticipou de
•

Nehes, de 64 anos, é um -dos provas semelhantes em Porto

participantes da 2a Maratona Alegre, ande conquistou o pri
Rústiça daWeg e desembar- meiro lugar na categoria de 60
cará direto de Curitiba para a 64 anos, em Florianópolis,
participar do percurso de cor- onde ficou em 10°, e em Ber
rida de cinco quilômetros e lim, naAlemanha.
relembrar a viagem feita a Ia- De" Florianópolis, Sergio
raguá do Sul há'20 anos. Sem, Akcelrud, 'de 65 anos, também
grandes' expectativas, iv�mar virá aIaraguá do Sul para par
diz que irá correr "enquanto ticipar da corrida. Na bagagem
o corpo agüentar". Após parti- ele traz três anos de treina-

-,

cípar da Maratona de Berlim, menta com a equipe Tribo do
'

na Alemanha, ele sofreu uma Esporte, da capital do Estado; e
contusão" na panturrilha e,' duas participações na Corrida
desde então, vinha realizando "de São Silvestre, em São Paulo,
tratamento. fisioterápico. Há além 'de' décadas' de experi-'
uma semana, retomou o trei- ência corréndo atrás' da' bola,
namento e, segundo ele, após como jogador de futebol 'ama- ,

muito tempo sem exercícios" dor.Engenheíro aposentado, a
"o' corpo, um bicho sem ver-

.

expectativa dele é quebrar seu
gonha, ficou folgado e acostu - próprio tempo no percurso'
mado àmoleza".

'

, -de 10 quilômetros, que atual-
O atleta retomou o hábito' mente é deuma hora. Ao visi

da corrida, adquirido durante tar novamente Iaraguã, Sérgio.
o período'em que foi militar, quer aproveitar para conheéer
do Exército Brasileiro, após o Parque .Malweé.

'

....................................... � � :
.

Sérvi�o':
,

, • O quê: 2O-,Corrida Rústica Weg
• Quando: 16 de setembro,
• Horário: 8h30 - a ",
concentração dos participantes
e distribuição dos kits
inicia às 6h30 -

• Caminhada 5km
• Corrida 5k�
• Corrida 10km.

,

CATEGORIAS,
Comunidade/ Corrida lOkm
(feminino e masculino)

• 16 a 19 .cnos
• 20 a 29 anos

• 30 a 39 anos

• 40 a 49 anos

• Àcima de 50 anos

• Onde: Associação Recreotivo
.

da Weg (Arweg),na Avenida
Prefeito' Waldemar
Grubbo, 2633.
Inscri�ões:

•
..Cprridas· 5 e 10km:
�wwJócorad ice l.corn. br

• Caminhada: Até as Bh, no'
dia' do' evento, ou nas empresas '

'

que possuem 'o Programa de
Ginástica na' Empresa do Sesi

• Maratoninha: No dia
do evento, qté as 9h
Vàlores:

, � ,

.' R$ 30 cornunidcde
• R$ 20 industriários '

• Gratuita: Para a caminhada',
,

crianças e portodores de
necessidades especiais.

• Maiores de 60 anos têm
50% de desconto.

Industriário/Corrida 5km

(feminino e masculino)
. i

• 1-6 o 29 anos
" �

• 30 a 44-anps
• Acima de 45, anos

PREMIAÇÃO ,

Comunidade e industriáriol
Colocação geral/Corrida ,

5km'e 10km
.' I •

• 1 ° a 3° lugares: troféu.
.

� Os primeiros colocados nos 1 Okm
ganharão troféu mais quantia
em dinheiro que varia de R$ 300

para b primeiro lugar a R$ 100

para 05°.
-

• Os demais primeiros
colocados das categorias
adultas receberãO troféu. '

, MODALIDADES
• Maratoninha infantil

................................................................................................................ : .
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Bárbara Elice

universo é cer

cada de nomes.
Nomes de luga
res, de objetos,
de pessoas. Se

algo ainda não

tem nome, nós inventamos um

para ele. A curiosidade por esse
hábito humano, demasiado
humano, inspirou a escritora

Elyandria Silva a pensar sobre a
essência dos nomes das coisas.
A começarpelo próprio registro
na carteira de identidade.

O espiral de palavras se for
mau na cabeça de Elyandria,
que escreveu uma crônica so

bre o assunto em2011. Nanoi
te de hoje, ela lança ao público
todas as palavras no livro "la
birinto de nomes". Uma obra
com 50 crônicas publicadas
durante um ano, no jornal O

. Correio do Povo, em blogs e no

Facebook.
Em meio a tantas publica

ções em lugares diferentes, a
autora decidiu reunir os tex

tos em um livro, para registrar
as produções e não perdê-las
com o tempo. O retorno dos
leitores com comentários na

Internet também a ajudou
perceber que o público gosta
ria de guardar as crônicas de

Elyandria na estante.
A crônica, enquanto gêne

ro literário, permite um texto

mais leve, mais claro, com

análises sobre o cotidiano, os
comportamentos, as relações
e reações humanas. "Isso me

tornou 'uma pessoa mais de
talhista, mais observadora,
porque eu preciso colocar
no papel o que os olhos não

veem", revela a autora. No li
vro, não só os textos são da

_ autora. O amarelo da capa,
que remete à alegria e leveza

da crônica, as ilustrações e o

nome do livro são ideias da

própria Elyandria.
Apesar da natureza criati

va' o gosto pela escrita brotou
aos 30 anos, quando trabalha
va como professora de Organi
zação de Empresas, Comuni
cação Oral e Escrita e Projetos.
Hoje ela ministra oficinas de
leitura e escrita em várias ci

dades' o que lhe rende algu
mas horas de viagens e novas

ideias para as crônicas. "Pri
meiro eu crio todas as cenas

naminha cabeça, depois as es
crevo à mão. Quando eu sento

para escrever no computador,
o texto já está completo, fal
tando apenas alguns ajustes",
explica. No momento, ela está
trabalhando em um romance,
com previsão de lançamento
para o final de 2013 .

"labirinto de nomes" é o ter
ceiro lançamento, sem contar

com as participações em cole
tâneas de poesias e contos. O

livro, publicado pelaMolesldne
Editora, tem 209 páginas, pro
jeto gráfico e diagramação de
Beatriz Sasse e será comerciali
zado no lançamento e na livra
riaGrafipel, por R$ 20.

Literatura

Cronista
lança livro

�em Jara á
"labirinto de nomes", de
Elyandria Silva, publicado
pela Moleskine Editora, tem
lançamento marcado para
hoje à noite, na Biblioteca

PUBLICAÇÃO
Elyandria Silva,
catarinense
nascida em

Curitibanos e

radicada em

'araguá do Sul,
soma mais uma
obra na lista
de autores

I regionais

MARCELE GOUCHE

o quê: Lançamento do livro "labirinto de nomes",
de Elyandria Silva.

Quando: 12 de setembro de 2012, às 19h.
Onde: Biblioteca PúblicaMunicipal Rui Barbosa.
Av. GetúlioVargas, em frente ao ShoppingBreithaupt.
Quanto: A entrada é gratuita.'

MAIS DO QUE
UM INGREDIENTE,

É UM TOQUE
DE MESTRE .

.............. ('-<9.....-, .

www.amoselecta.com
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Canoinhas
.....
13° 18°

São Mignel
do Oeste
.....
12° 25°

Chapeêó
..
12° 24°

Sol volta a

predominar
Umamassa de ar seco
mantém o tempo estável
com formação de nevoeiros
ao amanhecer e com sol na
maior parte de se.Variação
de nuvens do Oeste ao
Planalto e noAltoVale do

Itajaí, commais umidade
e chuva fraca na faixa
litorânea, no início e fim do
dia no Litoral Sul e durante
a noite em Florianópolis e

Litoral Norte.

Nublado

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
Direção do vento Velocidade Umidade

do vento relativa (%)
• 6h Leste 2km/h 96
• 9h Leste-Nordeste 2km/h 96
• 12h Leste-Nordeste 4km/h 83
• 15h Leste-Nordeste 5km/h 67

4mm

80%• 18h Leste 7km/h 57
de possibilidade

• 21 h Leste-Nordeste 11km/h 80 de chuvao

Ensolarado Parcialmente
Nublado

umor

Entendido de música
No concerto de um grande pianista no teatro, um homem que não entendia
nada de música clássica pergunta ao vizinho:
-, O senhor conhece música?
- Mais ou menos - responde o outro, vacilante.
- O que ele está tocando?
Nessa hora, o homem dá um sorriso confiante e responde com firmeza:
-Piano!

Sudoku

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

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
lca
f.>I
::I
-

O
cn

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Rio do Sul
.....
12° 16°

Blumenau
.. ...
13° 19°

AMANHÃ
MíN: 14°C
MÁX: 19°C

SEXTA

MíN: 13°C
MÁX: 23°C

Friozinho
na

madrugada.
Leve um
casaco!

SÁBADO
MíN: 14°C
MÁX: 27°C

Florianópo
.

.....
16°26°

São � a
..
rim

......
8° 15° São Francisco do Sul

• Preamar
• Oh19: 1,5m
• 13hll: 1,6m
• Baixamar
• 6h43: O,lm
• 19h06: O,3m

Itajai
• Preamar
.12h38: 1m
• Baixamar
• 6h17: O,lm
• 18h46: O,3m

Imbituba
• Preamar
• 13hll: O,6m
• 23h41: O,5m
• Baixamar
• 5h58: O,lm
• 18h38: O,2m

riciúma
.....
12° 18°

MINGUANTE 8/9

Florianópolis
• Preamar
• 12h49: 1,lm
• Baixamar
• 6h21: O,lm
• 18h51: O,3m

Tábua
das marés

, ,

passatempo . A Recreativo Q primeira revisto d� palavras cruzadps do BraSil
I

j I
J

NOVA 16/9

CRESCENTE 22/9

,

CHEIA 30/9

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Substância que amolece e se desfaz com o cozimen

to, como certas comidas I Forma reduzida de um

instrumento do jazz
2. A rainha francesa Maria, esposa de Luís XVI, destro

nada durante a revolução francesa
3. Cadastro Geral de Contribuintes I Uma tecla muito

utilizada pelo usuário de computadores
4. O sujeito de tomo ou seguro / Antiga túnica sacerdo

tal, que descia até os pés
5. A atriz e apresentadora Piovani I Conjunção que su

gere opção
6. Plantas ou partes de plantas, verdes ou secas, usa-

das para alimentar o gado
7. O diabo
8. Murmurado entre dentes
g. ,As iniciaiS do ator Benício / Reunir e vigiar reses para

que permaneçam em manada
10. Barco, geralmente de alto luxo, usado para cruzeiro
I Oração

11. (Anat.) A abertura posterior da fossa nasal/Código
de Endereçamento Postal

12. Hipertrofia do tecido adiposo
13. (Sio!.) Um dos dois ou mais caracteres contras- 12

tantes transmitidos por genes alternativos / (Quím.)
O ouro.

VERTICAIS
1. O José Carlo$ (1944-1977), ex-piloto de Fórmula 1,

falecido precocemente / Diz-se de composto qufmi
co deriVado do metano

2. Figura matemática que se mede em graus I Demons
tração de alegria, euforia

3. Partido Trabalhista Cristão / Sigla de uma ex-super
potência mundial/Uma medida de peso chinesa

4. Uma contração 'gramatical/De um dos estados lia
Região Sul

5. Relativo às quatro primeiras semanas de vida I O
meio do... trailer

6. Examinador, investigador I A primeira nota musical
7. O número de vícios capitais I Coleçâo de garrafas

de vinho
8. (Med.) Quisto sebáceo I Áspera como o vinagre
9. Peixe de mar que atinge quase um metro de compri- '.

mento I Necrópole próxima a Mênfis (Egito); suas
galerias guardam os sarcófagos dos touros Ápis.

,I 4 52 3 6 7 9

3

II II

II
II

II II
II

II
II

II
II
II

II II

4

5

6

7

8

,9

10
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Retratos da vida
1\ Ta véspera do feriado, dei aquela saidinha básica com
1 \' amigos pra espairecer a cabeça e começar bem o feriado.
Sabe quando você encontra alguém que trabalha na noite e

que mostra total satisfação com isso? Pois é.Numa conversa

amigável, perguntei ao (belo) rapaz como fazia pra namorar
e conciliar o trabalho noturno.Aí ele me pergunta: "Você
conhece alguma mulher que queira namorar um homem da
noite?"Engoli o "eu" sonhador, preso na garganta e dei razão
ao moço. Homens da noite e da estrada exigem demais de uma
mulher. No começo pode parecer legal... mas acompanhar as
andanças ou ficar sozinha em casa, não é nada divertido.

Conselheiro amoroso
P: Comecei a ficar com um rapaz e,mesmo sem poder dizer que
era namoro, parecia sério. Conheci os amigos dele e ele até foi
naminha casa! Só que, há alguns dias ele não liga, não aparece,
nem me atende. O que eu fiz pu o que pode ter acontecido?
R: Pense nas possibilidades: Alguém da sua família assustou o

rapaz. Ele quis curtir o feriadão sozinho. Ele está se apegando
e tentando fugir de uma relação mais séria. Ele está com
algum problema que não quer dividir com você. Ou, ele
simplesmente é covarde demais pra dizer que só queria se

divertir e agora não quer mais brincar.

Coisas da net
CURIOSO

Acessórios que revelam um

gosto ou um hobbie seu.

Podem ser colares, pulseiras,
anéis ou broches e você pode
escolher um penduricalho
que mostre um pouco da
sua personalidade. Gosta de
música? Uma nota musical ou
uma guitarra. Fotografia? Que
tal uma miniatura de máquina
fotográfica? Gosta de animais,
esportes, viagens? Procure o

seu acessório. São lindos e

originais. Além de flash, claro!

"

E atreva
Tatuagem desbotada,
esverdeada e indecifrável. Eu
acho a arte na pele uma coisa
linda, mesmo! E vai do-gosto
de cada um fazer o que quiser.
Mas não rola deixar a tattoo
virar um borrão, uma sujeira
só. Para as meninas, se for
assim, dá uma retocada com o

profissional da sua confiança! .

Ou manda ver muita

maquiagem para disfarçar esse
negócio! Não é legal ... É treva!

-

erjov:
Ct.i"I"'I'!í,c, O'�A.e "0",I.I!!i!!.A·:S·..... ,,("1'. ft ..... - w.�l;i!II ""'. "lilliiOi1'l"1 .. ".,'

CARRS60' SUA (:ARTEIRA; SEU
CELUlAR;, seus OCU1.OS &

. S!U�CASACO, DE FRIOJ'

QUE. SOLSA, ENORME
AMOR'!!lOQUE, você
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.�Não deixepara arntinhã.
Sejafeliz hoje.

Curtinhas
1 ) Na onda das candy
colors, resolvi fazer as
unhas usando apenas
cores em tons pastel.
Só que me aventurei
a pintar uma unha de
cada cor. Meu filho,
orientador "full" do
estilo da mamãe aqui,
olhou e disse: "Não ...
támuito Restart. Um pouco desbotado, mas ainda Restart".
Aí eu restartei tudo e parti para o vermelho básico!

2) Muito já se falou sobre
a lambança dos santinhos
e material político
jogados pelas ruas nessa
pré-eleição. A bem da
verdade é que parece não
adiantar nada a gente
ficar falando. Você vê sua

caixa de correio lotada
com maços do mesmo

santinho, vê os folhetinhos pelas ruas, placas derrubadas
nas calçadas. Que acabe logo de uma vez!

3) De uma
conhecida que,
comS anos de
namoro, levou
o pé na bunda:
"Nunca mais
quero OUVIr

falar em homem
perfeito, nem esperar a carruagem do amor. Chega!
Agora eu vou curtir um lobo mau, que não me mande mil
mensagens e me deixe nervosa sem saber o que ele faz a

cada cinco minutos". Nem sempre o perfeito é perfeito, né?

'" I : , 1 '

t 1 r J

, I
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Feijoada
do Moa

f"'om um mega desfile da

l..JTevah Moda Masculina,
produzido pela estilista e pro
dutora de moda tia Revista

Nossa,Ana Vieira, a participa
ção dos Djs André Heat e Vini
Medeiros, do grupo de pago
de Atitude, da banda Vintage
Cult e os sertanejos Teo & Edu,
vai rolar no dia 22 de setem

bro, nas piscinas do Beira Rio
Clube de Campo, a 12a Feijo
ada do Moa. Festa imperdível
que vai reunir mais de 1 500

pessoas descoladas da região
Norte do Estado de Santa Ca
tarina. Parte da renda será

revertida em prol das entida
des Vida Nova eAjadefi. o pri
meiro lote de ingressos custa

R$ 35 e está sendo comercia

lizado na Revista Nossa e na

loja Tevah, no Shopping Brei
thaupt. Vai perder?

f
-KAY""ÓS
'� O 1" E l

Recreio
Perguntei para um amigo
servidor.público do que
elemais gosta dessa vida:
de bate-pronto e sem

. lera-lera, respondeu:
"feriadão". Depois do
contracheque em dia, claro.

A estolho perfeito

\ 1509001

Moa Gonçalves
UETA

SPORJ ur
U

f�
Ginástica é moda
Av Mal. Deodoro da Fonseca
819 - centro - JAf'8guá 00 Sul

t

ENCONTRO Gibnar More�ti (C), com os empresários Maico Chiodini (E),
diretor regional da ADVB/SC em Jaraguá; Monika Conrads, presidente da

Acijs, Roger Becker, vice-presidente da ADVB/SC em Joinville; e Vicente Donini,
conseUteiro da ADVB/SC e daMarisol, durante Encontro de Ideias, na Scar

Niver da Traudi Pela culatra

Os opostos se

distraem; os

dispostos se

atraem.

Quem esqueceu ainda
está em tempo de

desculpar-se: dona Traudi
Henschel, figura do bem
e muito especial na
minha vida, foi a grande
aniversariante da cidade,
no dia de ontem. Parabéns!

Que Deus abençoe a senhora

e sua linda e feliz família.

Pelo meu fio vermelho, fiquei
sabendo que os números de
uma pesquisa encomendada
junto a um importante
instituto não teria agradado
nada, nada, Cecília Konell. Por
isso, a partir de hoje, a prefeita
sai de licença do Paço para
fazer campanha no tradicional
corpo a corpo.

\

Fernando

Anitelli

BODAS DE OURO As Trudinhas na festa que comemorou

os 50 anos de casamento de Elza Chiodini e Ivo Stinghen

www.ocorreiodopovo.com.br
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MADALENA

O casal

Paola

Gonnelli e
Eduardo

Ciccone

conferindo

o meUtor

happyhour
da cidade

BELAS Sabrine e Jeniffer Moreira

nos corredores da TheWay

Onde comer bem

em Jaraguá
No hotel Kayrós. O melhor

prato executivo do Norte
de Santa Catarina.

"'.1aqueline MoRr e trupe
também já confirmaram
suas presenças dia 22 de"
setembro, na 12a

Feijoada do Moa.

• Pois é, aquelas terras
que pareciam longínquas
começam a valer alguma
coisa e a disputa de poder
sobre seus dividendos vai

- abalarmais os alicerces
da família que nunca se

entendeu.

,

• O comunicador Celso
Luis Nagel já está

preparando o tempero e

"

do churrasco para
éomemorar, no próximo
dia 22, a idade nova.

Fofocódromo
Fiquei sabendo que um
empresário anda com a pulga
atrás da orelha. Dizem por aí

que, caso Dieter seja eleito
prefeito da cidade, para dar
mobilidade no trânsito em

Iaraguá iria desapropriar a
mansão do caixa alta. A casa

estaria impedindo a ligação de
duas ruas importantes. Buxixo
ardido que nem pimenta do

Quintal de Casa. Enquanto
isso, seu Bruno, por favor, uma
bem gelada na mesa 12.

Pensando

bem...

Preocupe-se mais com seu

caráter do que com sua

reputação. Porque seu caráter

é o que você realmente é,
enquanto a reputação é apenas
o que os outros pensam que
você é. E o que os outros

pensam, é problema deles!

moagoncalves@netuno.com.br
FOTOS MAURICIO HERMANNIDIVULGAÇÃO

PRESENÇA Mari Silva nos corredores

das baladas damoda

Pluralidade
"País rico não é aquele onde
todos têm carro e sim aquele
que dispõe de vários meios
de transporte coletivo."
Marcelo Tas - IstoÉ

Frisson
Uma profissional da saúde da
urbe sorriso estava radiante
com seumodelito feito sob
medida em recente coquetel.
Chamoumais atenção que a

hostes ... Com personalidade
forte e sem medo de ser feliz,
ela comentou com amigas que
era isso mesmo que ela queria.
Parar tudo!! Os convidados

pararam para ver a sua

chegada com vestido azul céu,
curtíssimo, que quase dava pra
ver a boca do golfinho. Causou
o maior buxixo ...

Notícia triste
o buxixo de que o craque
de futsal Falcão estaria de

'malas prontas para voltar
a jogar em jaraguá do Sul
não passa de puro balão de
ensaio. Pode acreditar.

Quem viver verá!

Te contei,
• Aquela morena depois
do corte de cabelo,
turbinas e expressões
utilizadas pela chefe,
adotou também a sua

personalidade...Acha que
é líder e está treinando
dar ordens, angariando
antipatia dentro do
importante pasta da
prefeitura. Coisa feia!

• Na sexta-feira, a partir
. das 22h, aconteceno
ClubeAtlético Baependi, o
6°Baile dos Contabilistas.
Aanimação ficará por
conta ila Frêeband.

."Adquira seu ingresso
para aJ2�Feijoada do
Moa, na loja TevahModa
MasculinQ, no Shopping,
e concorra a mazs uma na

. faixa. Corra; o primeiro
lote está se esgotando.

-Nos próximos dias 15 e

163, l1l1i rolarnq Sociedade "

Recreativa eDesportiva
25 de ]ulho/,a'IVResta
Catarinense do Strudel. O
evento contará com várias
atrações entre elas" a
presença do grupo Safira.

I' • Valorize seus pais.

• Com essa, fui
!

rl'REML
MARMORARIA

TREML 55 ANOS CONVIDA:

I EXPOS c O DE RANITO E OTIC

R íCI Q R ZO

47 3635.0125 - www.tremI..br
Rod. SC - 301, n" 274 - Buehmerwald

Próx. ao Viaduto - Sentido Campo Alegre
São Bento do Sul

12 À 15

DE S.ETEMBRO

.DAS 16H ÀS 21'8

DJA15

DAS 10.8 ÀS 17H

caesarstone SÁBADO
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Elyandria Silva,
escritora

eliandriaas@yahoo.com.br

Quarta-feira,
12 de setembro de 2012:

estou lançandomais um livro! Não

gosto de escrever sobre feitos profissionais
porque pode parecer, mesmo sem ser

esta a intenção, uma autopromoção
ou mera exibição, mas gosto e preciso
dividir com vocês, que são meus leitores,
momentos de alegria, de realização, de
contentamento por concretizar algo
que queria. Por isso, hoje escrevo sobre
a alegria de ver pronto o meu livro de

crônicas, reunião dos textos publicados,
toda quarta-feira, aqui no jornal O
Correio do Povo. "Labirinto de nomes",
este é o título do livro, foi tirado de uma
dessas crônicas que escrevi. Poderia ter
'escolhido qualquer outro ou simplesmente
ter inventado algum título diferente,
porém, quis que fosse este justamente pela
dificuldade que eu emuitas pessoas têm

em nomear coisas, pessoas, livros.
O ato de atribuir um nome é um assunto

que sempre me intrigou, despertou
curiosidade e assustou, porque uma

/

Novelas
LADO A LADO - GLOBO· 18H

Constância culpa l.uiza pela saída de Laura. Berenice reage com

despeito à felicidade de Zé Maria e Isabel. Laura e Edgar descobrem
que se desencontraram. Laura estranha o carinho que recebe de
Constância. Chega o dia dos casamentos de Laura e Edgar e de Zé
Maria e Isabel. Guerra critica a desapropriação dos cortiços e Edgar
concorda com ele. Caniço avisa a Zé Maria que a polícia irá invadir o

cortiço onde ele mora. Edgar disfarça seu desânimo,com o casamen

to. Laura fica revoltada ao descobrir que Constânci� doou seus livros

para a biblioteca. Isabel estranha ao saber que seu noivo não chegou
à igreja. Zé Maria e Caniço são presos. Berenice convence o policial a
deixá-Ia retirar os pertences dos moradores que não estão no cortiço.
Constância se irrita com o atraso no casamento de sua filha. Isabel e

Laura se conhecem. Zé Maria acorda na delegacia e se desespera.
Constância destrata Isabel. Zé Maria pede para Praxedes deixá-lo ir

ao seu casamento, Padre Olegário avisa a Isabel e Laura que um dos

noivos chegou para o casamento.

CHEIAS DE CHARME • GLOBO· 19H

Gilson se defende de Sandro. Otto se surpreende ao ver Conrado

trabalhando na sapataria. Laércio é hostil com Chayene. Rosário cho
ra ao lado de Fabian/lnácio e se declara para ele. Penha diz a Sandro

que quer ficar com Gilson. Fabian se entristece por constatar a paixão
de Rosário por Inácio. Máslova sugere que Conrado peça a Cida para

.

falar com Otto sobre ele. Sandro inicia uma corrida de táxi com um

homem que acredita ser um bandido. Inácio procura Rosário. O pas

sageiro sente-se mal no táxi e Sandro o leva para o hospital. Cida vê

Elano beijando Stela. Inácio se emociona com o sofrimento de Rosário

durante o shaw. Sandro encontra uma mala cheia de dinheiro deixada

pelo passageiro no táxi. Inácio decide falar com Rosário.

AVENIDA BRASa. • GLOBO· 21H

Nina e Begônia enfrentam Max. Max fala para Carminha que vai

administrar o dinheiro que pegou de Nina. Jorginho decide entregar
as fotos para Tufão. Carminha chega à mansão com presentes para
o marido e a filha. Janaína ameaça Max. Cadinho fica encantado com
Suelen. Darkson sugere fingir ser o namorado de Tessália para colocar
ciúmes em Leleco. Jorginho chega a mansão e se enfurece ao ver

Max e Carminha. Nina se preocupa com a ida do noivo à mansão.

Carminha ameaça contar para Tufão quem é o namorado de Nina e

Jorginho desiste de falar o que sabe sobre ela para o pai.

GABRIELA - GLOBO - 23H

Olga acusa Fabiana de ter seduzido Tonico. Ramiro demite Fa

biana, mesmo sabendo que foi Tonico quem a procurou. Fagundes
ameaça Berto, mas é impedido por Melk. Berto leva Lindinalva de volta
para o Bataclan. Jesuíno sente falta de Sinhazinha e não consegue
se aproximar de Iracema. Juvenal fica surpreso ao ver Lindinalva no

Bataclan. Gabriela e Tuísca combinam d� ir ao circo. Nacib avisa a

Gabriela que comprou ingressos para o sarau de poesias. Gabriela
fica triste ao saber que o sarau será realizado no dia da apresentação
de Tuísca no circo.

.

* o resumo dos capítulos é de responsabUidade das emissoras_

C
A

ic

Mais um livro que nasce

Ainda que, às vezes, me veja
totalmente fora deste mundo,

estarei presa em algum
labirinto.

sabe da sensação. Não tem a ver com a

valorização do ego nem com sermelhor ou
- diferente dos outros, nada disso, apenas um
sentimento de sucessomaterializado no

papel, sucesso para um universo restrito,
o dos escritores, e invisível aos olhos dos
outros, sejam esses poucos oumuitos,
não importa. Quando se decide escrever
o sucesso é de dimensões pequenas, mas

que preenche vazios enormes e, assim,
transforma aqueles que escrevem em seres

microscópicos, criando mundos irreais
dentro de ummundo gigantesco e real. É
toda essa parafernália de palavras que toma
a literatura, e quem a faz, seres surreais.
Um livro é como um filho, jáme
disseram. Então ele nasceu, pensei, e
passa bem, tem saúde e será amado por
mim, amado ou odiado pelos outros,
quem sabe. Comemoremos, então, mais
um livro que nasceu. Que vocês, leitores,
possam se perder em algum labirinto esta

noite e, se isso acontecer, lembrem desta
cronista hebdomadária.

Clique
animal

Envie a foto do seu anímalzínho para
contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

companheiro de estimação nas páginas do Facebook �
daAjapra e do Focinhos Carentes Iaraguá do Sul

Este filhotiitho está para adoção. É vacinado e muito brincalhão.

Contato no 9851-5733, com Bruna ou Matheus

Aniversariantes
Guilherme Chewinski
Heinz H. Krueger
IIselore Kohler
Ivanildo Finato
Joao dalri
Jonata Fuzzi
Leonida Titz
Lucas Gonçalves de Souza
Lucia H. Carvalho
Luciano Joao Besen
Marcela A. S. Schmitz

Margit S. Kanzler
Mário Strelow

12/9

André Vargas
Camila F. da Brenag
Dandara Lange
Deise Koneli
Eliane A. Muelier
Enadir Garcia

Espedito Pauli
Fátima Kleine

Felipe Hornburg
Flávio G. Baier
Gerald Duwe

vez dado irá se perpetuar por toda uma
vida, fará parte da história de muitos,
marcará época, nos mostrará caminhos,
mesmo no extenso emaranhado que é

o mundo do qual fazemos parte. Ainda
que, às vezes, me veja totalmente fora
deste mundo, estarei presa em algum
labirinto. Em se tratando de nomes de

filhos a responsabilidade é maior ainda,
carregaremos o chamamento por toda a

existência e seremos lembrados

por aquele nome para sempre,
mesmo depois damorte.
Sobre o que sinto quando vejomeu nome
na capa de um livro, só quem escreve

Melitino Markiewicz
Milamar Medeiros Oliveira
Nazarildo Dorizete Venâncio

Nikolay Hensching
Renê Felipe Daniel

Rodrigo Bueno
Rosemari F. de Liz
Silvio do &. Tavares·
Sirlei Engelhardt
Tainara F. da Silva

Tiago Bossani
Ulisses Bertoldi

: . �! \ i I .

CD:
Fundamental -

DigifUe
Entre tantos gêneros e estilos
desse nosso País diverso,
foi aBossaNova que levou
o Brasil para o mundo. Não

por acaso, foi aBossaNova
também que reuniu o pop
britânico deAndySummers
ComFernanda 'Iakaí. Como
abossa, Summers também
tem influência do jazz e seus
trabalhos solo trazem esse

forte acento com toques de
músicaerudita emüsíca do
mundo. Em seu trabalho
como compositora e vocalista
do Pato Fu ela não costuma
cantar relacionamentos,
mas depois de "Insensatez'
e outras pérolas do baú de
Nara já temos mais esse
prazer. Nas canções de
"Pundamental" sua delicada
voz canta o amor, a perda,
adificuldade, a conquista.
Summers escreveu

pensando nessa voz.

A r ror, perdas
e meus vestidos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cinema

PROGRAMAÇÃO DE 7 A 13/9

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13:40
• Os Mercenários 2 - Leg. - 15:30, 17:30, 19:30, 21 :30
• ARCOIRIS 2
• O Legado Bourne - Leg. - 14:00, 16:30, 19:00, 21 :30
• ARCOIRIS 3
• O Ditador - Leg. - 14:00, 15:45, 17:30, 19:15, 21 :00

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• Os Mercenários 2 - Dub. - 19: 1 O, 21 :30
• Paranorman 3D - Dub. - 13:40, 15:30, 17:20
• ARCOPLEX 2
• O Legado Bourne - Leg - 14:00, 16:30, 19:00, 21 :30
• ARCOPLEX 3
• Os Mercenários2 - Leg. - 14:40, 16:40
• Rock of Ages - O Filme / Leg. - 18:40, 21 :00
• ARCOPLEX4
• Um Divã Para Dois - Leg. - 14:00, 15:50, 17:40,
19:30, 21 :20
• ARCOPLEX 5
• Cara ou Coroa - 14:30, 16:40, 18:50
• Polissia - Leg - 21 :00

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC1
• Os Mercenários 2- Dub. - 19:50, 22:00
• Paranorman (3D)- Dub. - 13:45, 15:45,
17:45
• GNC2
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros - Leg. -

14:00,16:15, 19:00,21 :20
• GNC3
• Os Mercenários 2 - Leg. - 15:30, 17:35, 19:40, 21 :45
• Valente- Dub. - 13:30

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Os Mercenários 2 - Dub. - 14:00, 16:20, 18:50
• Os Mercenários 2 - Leg. - 21 :30
• CINÉPOLlS 3
• O Legado Bourne - Leg. - 13:10, 16:10,19:10,
22:10
• CINÉPOLlS 3
-Abraharn Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) -

Dub. - 14:20, 17: 1 O, 19:50
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) -

Leg. - 22:20
• CINÉPOLlS 4
• Rock of Ages: O Filme - Leg. - 18: 10, 21 :00
• À Beira do Caminho - 13:40, 16:00
• CINÉPOLlS 5
• E aí, Comeu? - 13:20, 15:40, 18:20, 20:50
• CINÉPOLlS 6

�

• Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge -

Dub. - 21 :40
• O Ditador - Dub. - 14:30, 17:00, 19:20
• CINÉPOLlS 7
• ParaNorman (3D) - Dub. - 13:00, 15:10, 17:30, 20:20

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC1
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) -

Dub. - 14:00, 19:30

• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) -

Leg. - 16:30, 21 :40
• GNC2
• Os Mercenários 2 - Leg. - 14:20, 16:50, 19:00, 21 :10
• GNC3
• À Beira do Caminho - Dub. - 13: 10
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 15:10,17:10
• Intocáveis - Leg. - 19:20
• Um Divã Para Dois - Leg. - 22:00
• GNC4
• Batmárr o Cavaleiro Das Trevas Ressurge - Dub.

-13:30,21:00
• O Ditador - Leg. - 16:40, 18:45
• GNC5
• O Legado Bourne - Leg. - 13:40, 16:20, 19: 1O; 21 :50
• GNC6
• Os Mercenários 2 - Dub. - 19:50, 22:10
• Paranorman (3D) - Dub. - 13:50, 15:50, 17:50

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) -

Dub. - 14:00,19:10
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) -

Leg. - 16:30, 21 :30
• GNC2
• Os Mercenários 2 - Leg. - 19:45, 21 :50
• Paranorman (3D) - Dub. - 13:30, 15:30, 17:30
• GNC3
• Os Mercenários 2 - Dub. - 13:20, 15:40, 17:50,
20:00,22:10

.• GNC4
• O Legado Bourne - Leg. - 13:40, 16:15, 19:00,
21:40
• GNC5
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13:50, 15:50
• Na Estrada - Dub. - 21 :20
• O Ditador - Leg. - 17:40, 19:30
• SALA VIP
• Rock of Ages: o Filme - Leg. -16:45, 21:15
• Um Divã Para Dois - Leg. - 14:15,19:20

Em "Abraham Lincoln: Caçador de
Vampiros"Nancy Lincoln (Robin
McLeavy) é a mãe do presidente
Abraham Lincoln (Benjamin Walker)
e foi assassinada por uma criatura
sobrenatural. Incorfomado com o fato,
ele declara uma guerra sem piedade
contra os seres das trevas e começa a
destruir todos os vampiros e os escravos

que os ajudam. Dirigidopor Timur
Bekmambetov (O Procurado) e estrelado
por Benjamin Walker, Dominic Cooper e
Mary Elizabeth Winstead.

Autor da Globo
detona Neymar

Comentando a audiência das novelas
na segunda-feira, Aguinaldo Silva afirmou
no Twitter que os números estavam bai
xos por causa do jogo da Seleção Brasilei
ra, que goleou a China por 8 a O. O autor

da Globo aproveitou ainda para detonar

Neymar, que fez três gols na partida. "E
Neyrnar tem que decidir de uma vez por
todas se é um grande craque do nosso fu
tebol ou um personagem de 'Zorra Total'''.

Carlos Lombardi troca
Globo pela Record
o autor Carlos Lombardi não trabalha

mais para a Globo. Ele, que estava hámais
de 30 anos na emissora, assinou contrato

com a Record. Por meio do Twitter expli
cou: "Não sei ainda que projeto vou desen
volver. Só agora vou tratar disso". O último
trabalho do autor da Globo foi em liAVida

Alheia", em 2010, quando escreveu dois

episódios para o seriado. Já a última novela
foi "Pé Na Jaca", que foi ao ar em 2007.

TllaDlmy Miranda conta
que apanhou de Gretchen

Durante entrevista, no Altas Horas de domingo,
ThammyMirandatevelou que suamãe Gretchen de
morou a aceitar sua orientação sexual. Quando Gre

�chendescobriu queThammy é lé�bica, ela não foi nada.
receptiva; 'Minhamãeme levou na igreja eme deu uma

súrra.contou,Mas éom dtempo Gretchen entendeu
e hoje élastêm uma;relação super amistosa. ':rhammy; ,

Q ·eleheq· o�aJlovelada nove, "Salve Ior e,:da
". I

•• �" asno,'I '

'"ir'

BruceWilIis defende
a violência DO cinema

Após o massacre em um cinema de
Aurora, no Colorado, durante a estreia do
"Batman", as críticas pelo uso desmedido
deviolêncianas produções hollywoodianas
não se fizeram esperar. Mas o atar Bruce
WIllis saiu em defesa da inclusão e durante
uma coletivapela estreia de seu novo filme,

.

"Looper", WIllis comentou: liA violência é

parle da vida do ser humano, tirá-la dos fil
mes é tirar a emoção da história", justifica.

Viviane Araújo está
escalada para novela
VivianeAraújo disse em entrevista para

o blog de Aguinaldo Silva como ficou sua

vida após a vitória emA Fazenda 5, da Re
cord. E o dramaturgo da Globo aproveitou
para fazer uma revelação: ela já está esca-

\

lada para uma próxima novela do horário
nobre da Globo, deixando a entender que
a trama será escrita por ele. Apesar de todo
bafafá em tomo dela,Viviane diz que nun
ca "se achou".

Horóscopo
ÁRIES
Tome a sua vida ainda mais divertida, trabalhe com
alegria e bom humor. Que tal dedicar parte do seu
tempo a um hobby? Quem está comprometido conta
com um clima de paixão. Já quem está procurando um
amor, pode encontrar um agora Cor: pink.

\

TOURO
No campo profissional,·aprenda com suas próprias
experiências e a dos outros. Bom momento para reunir

amigos e parentes para uma festa O contato com
familiares será feliz e prazeroso No romance, espere
por momentos de muita paixão. Cor: bege.

Ir GÊMEOS
Com a capacidade de persuasão em alta, suas palavras
vão estimular as pessoas ao seu redor. Bom dia para
buscar o apoio que precisa para desenvolver seus
projetos. Hã boas vibrações para quem procura um
amor: um romance pode surgir. Cor: tons pastel.

CÂNCER
Faça algo que dê mais alegria e prazer a sua vida Nos
assuntos do coração, seus sentimentos se encontram
à flor da pele e o astral é de pura paixão: aproveite!
Se está em busca de um amor, ótimo momento para
começar um namoro. Cor: marrom.

LEÃo .

Estará com disposição física, força e vigor de sobra,
contagiando a todos à sua volta. Tarefas criativas
contam com boas energias. No amor, acredite na força
de seus sentimentos. Na conquista, há boas chances de
começar um romance. Cor: vennelho.

YYh VIRGEM

11..,v Ótimo momento para realizar um desejo ou se dedicar
a alguma atividade criativa. Seu bom humor facilitará
a comunicação com a tunna de casa: aproveite! No
campo sentimental, esta é uma excelente fase para
fortalecer os vinculos afetivos. Cor: vinho.

Jr.l UBRA
I

- Use e abuse de sua criatividade neste dia,
principalmente em atividades profissionais. Bom dia

para estar com amigos de verdade e pera conhecer
pessoas interessantes. A relação a dois ingressa em
uma fase de maior cumplicidade. Cor: tons claros.

m ESCORPIÃO

IIL. Você tem tudo para brilhar no trabalho. Podem surgir
boas oportunidades para assumir novas funções e
demonstrar a sua liderança. Estará com um humor
mais jovial, se sentindo realizado(a). Aguarde por
momentos apaixonados no romance! Cor: tons claros.

.. " SAGITÁRIO
)(.

-

Seu entusiasmo estará em alta, aproveite para
contagiar as pessoas ao seu redor. À noite, dê
prioridade a momentos de lazer e alegria com seus

familiares. No campo sentimental, o clima é de muita
paixão ao lado de sua cara-metade. Cor: tons escuros.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

P Uma fase de mais intensidade e alegria deve começar
hoje. Desenvolva suas tarefas com mais paixão e
compartilhe a felicidade que sente com as pessoas
do seu convMo. Em casa, é tempo de descontração. A
dois, há sinais de muita paixão. Cor: cinza.

� AQUÁRIO
h'\A Bom dia para trabalhar em colaboração com os outros.

Participe dos interesses dos demais e espalhe sua
alegria no serviço. A dois, uma fase de mais paixão se
inicia Se estiver SÓ, há chance-de encontrar alguém
realmente especial. Cor: creme.

PEIXES
No trabalho, compartilhe sua felicidade com os colegas
de serviço. Em casa, dedique-se com mais carinho às
suas tarefas. Já na vida a dois, seja mais intenso(a) no
contato com seu amor e reviva o carinho do início do
relacionamento. Cor: vinho.
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Pelo Mundo
1940

A Capela Sistina
da Pré-história

Em 12 de setembro de

1940, quatro jovens passea
vam com um cão emMontig
nac, na França, quando o cão

entrou em uma estreita passa

gem de uma caverna. Naquele
momento, os jovens descobri
ram uma gruta cheia de pin
turas nas-paredes. Mais tarde,
o arqueólogo Henri Breuil
estudou as pinturas e consta-

tou que eram pré-históricas,
com até 17 mil anos. Os re

gistros de Breuil indicaram
uma caverna com cerca de
600 animais e símbolos dese
nhados. Em 27 de dezembro
do mesmo ano, a gruta ganha
onome de "Capela Sistina da
Pré-história", ou "Capela Sisti
na do Perigord", e é declarado
monumento histórico.

FOTOS DIVULGAÇÃO

1977

Amorte de um idealista
No dia 12 de setembro

de 1977, morreu Steve Bantu
. Biko, um ativista que lutou
contra o regime Apartheid
naÁfrica, na década de 1960.

Biko começou a fazer his
tória quando participou da

filndação da Organização
dos Estudantes Sul-africanos

e, mais tarde, tornou-se pre
sidente -da Convenção dos

Negros. Declarações como

"um dia nós estaremos em

condições de dar à África

do Sul o maior dos presen
tes: uma face mais humana"
foram silenciadas quando
o ativista foi preso e levado
sob custódia. Biko foi acor
rentado à grade de uma ja
nela e sofreu traumatismo

craniano. Ele morreu dentro
de uma viatura com cinco

policiais, durante uma trans
ferência. Os policiais alega
ram desnutrição e, em 2003,
foram inocentados por falta
de provas.

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
III

Lunenâer �2-�;z...
•

Lunelt! lla\ilZQO;:
*

Grupo Lune/li
I

A invenção do semáforo

O engenheiro John Knight criou
o primeiro semáforo, que foi ins
talado em 9 de dezembro de 1868,
entre as ruas Great George Street e

Bridge Street, próximo ao Palácio
de Westminster, onde estão as Câ

maras e o Parlamento ingleses, em
Londres. O aparelho funcionava
com braços móveis, cabos e as duas

lâmpadas de gás, com uma luz ver-

melha e outra verde. Em janeiro do
ano seguinte, as lamparinas explo
diram e causaram a morte de um

policial, o que motivou a retirada
do semáforo. Somente em agosto
de 1914, o semáforo voltou a fun

cionar, agora, nos Estados Unidos.
Em 1923, GarretMorgan inventou o

.

sistema automatizado, que permite
a alternância das cores.

Personagem histórico

Sepé Tiaraju em defesa

do 'território gaúcho
Reconhecido legalmente como um "He

rói Guarani Missioneiro Rio-grandense",
Sepé Tiaraju foi um importante índio guer
reiro que nasceu em São Luís Gonzaga, no
Rio Grande do Sul, .no século 171. Foi um

estrategista e líder dos indígenas nos com
bates às tropas europeias durante a Guerra

Guaranítica, em 1750, quando o povo indí

gena se recusou a migrar para o Uruguai e
deixar as próprias terras para atender a um
acordo entre Portugal e Espanha. A frase
"Esta terra tem dono!" é atribuída a Sepé,
pela resistência e coragem na defesa do
território gaúcho.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRC/SC, 006269/0 Qualidade
Lxpeni'ni'ia

r", ll;rlSilbh ',d'

Credlbitídade Confíança

www.çumz.com.or

(41)3371-4747 UMA PARCERIA OUE DÁ CERTO.

gum;z:@gumz.com.br

Desde 1978
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Mais uma tentativa
para o transporte"

munioípio. o edital de licitação
dos serviços foi montado de

: .

acordo com as sugestões apre-
.

sentadas nesse levantamento. '

. \.
Silva destacou ainda que

. Atualmente o serviçoé pres- . umas das principaismetas é que
tado pela empresa Transpanta- a empresa vencedora, da licita
nal Transporte de Passageiros, ção ofereça condições técnicas. .

Ahistória para a 'implanta-
.

que atua através de um contra- e econômicas para implantar.
.

ção de transporte público to temporário. Eles cuidam de .os serviços nomunicípio, "Se a
de qualidade no município de todo o· transporte 'municipal. empresa tiver sede aqui, .os im
Schroeder está virando novela. A' empresa Viação Canarinho postos ficam na cidade. Além
Pela terceira vez, em três, anos, também circula na cidade, mas disso, muitos empregos podem

•
j

a Prefeitura relançao processo como. linha intermunicipal. ser abertos", afirmou.
. ' ,

licitatório para a concessão de, Porém,
.

devido às limitações . .Uma das preocupações é

prestação e exploração de ser-. de horários, acaba fazendo o 'garantir a movimentação mu

viços de transporte. coletivo de transporte de passageiros do nicipal. "Tornando' o trans

passageiros, Centro de Schroeder até os porte' dos. moradores dentro
-Os . envelopes com: habi- bairros.

.

do município mais fácil, eles

litação, 'proposta técniea e O objetivo da ordenação dos
. valorizarão.o comércio local.

proposta comercial e os' do-" serviços, .de acordo com à pro- Muitos preferem ir a cidades
cumentos necessários para o, curador do município, Kesley vizinhas para efetuar compras
credenciamento .devem 'ser en- de Moraes Silvá,' é estruturar o devído à

facilidade do acesso",
.

tregues até, o dia 8 de outubro, . transporte coletivo municipal, salienta o procurador '

.

D� acordo com o edital, o con- "Temos que garantir que o cida- Atualmente, os ônibus utilí-
cessionário deverá oferecer uma dão consiga se locomover aqui zados para fazer o transporte no
infraestrutura físicamínimapara

.

dentro "com um atendimento município .não têm capacidade
operação do serviço de transpor- mais organizado",' destaca. ". para transportar deficientes ff-I

te coletivo 'de passageiros, com ,

A Prefeitura contratou uma sicos. "Essa é uma grande falha'
tarifa máxima deH$ 3 e proposta empresa - aTectransTecnologia do transporte coletivo munici
mínima de R$ 241.300,00 de pro- .: e Transportes Ltda. - para reali- pal e algo que será cobrado pela
posta comercial para ter a con- zar um estudo de diagnóstico

.

Prefeitura", ressaltou Silvà.
cessão do serviço. de todo o transporte público do

.

__

'.'

"

Prefeitura lança terceiro 'edital para 'a'
\

licitação da concessão do serviço público

SCHROEDER

Heloísa [ahn

\

"Temos que
. garantir que o

.

e,idadão consiga
se locomover aqui
dentro com u� ,

atendimento màis'"

organizado.

.. Kesley de Moraes
Silva, procurador
do município

. Usuários reclamam
'.

. Serviço precisamelhorar
.

As. principais reclamações .das
pessoas que utilizam o transporte
público giram em torno'do preço.
e dos horários de ônibus. O rneta

lúrgico ]oanin Bonfanti, 27 anos,
utiliza o transporte público 'tan
topara trabalhar, quanto para se

locomover dentro de Schroedere
Cidades vizinhas. '

Ele' mora ria comunidade de'
Santa Luzia, em Jaraguá dó Sul, e

'.

costuma circular na cidade vizí-
,

nha. Na visão de Bonfanti, Schro
eder tem um transporte público·
complicado. "São poucos horários
e as tarifas são altas", disse. Ele
afirmou que durante a semana os:

horários dos ônibus vão de acordo
,

com os horários das grandes em

presas e que;nos finais de sema

na, as opções de horários são mais
restritas. "Quase não tem e ainda
os que circulam atrasam muito",

lamentou.
. A dona de çasa IussaraPígueíra

,de Souza, 53 anos, utiliza o trans-
,

porte público durante a semana .

.

.Devido a problemas na coluna e

no joelho, ela reclama da falta de
-acessibilidade dos ônibus. ''As es

cadas são muito altas", destacou: .

Para ela, as mudanças deveriam
ser a acessibilidade, seguido .de
mais horários de ôriibus e preços
menores. "Agora está muito com

plicado para gente que depende,
de ônibus", enfàtizou. Os valores
da passagem variam conforme a

linha. O preço cobrado pela Auto.
Viação Canarinho "no atendimen -

"

to' intermunicipal é de R$ 3,40
{laraguá elo Sul até Schroeder, via
..Santa Luzia). O preço na Circulação
urbana é de R$ 2,75. A Transpan
tanal cobra 'R$ 2,50 no transporte
municipal

'LINHA Ônibus da Canarinho,'que faz o
.traJeto por Santa Luzia, atende os usuários

E
·

ências
da Plee itura

Para poder explorar o

serviço público no muni

cípio, as empresas inte

ressadas devem atender.
. as exigências efetuadas,
no edital. Instalar sede na

Cidade, ampliar o núme-,'
,

ro de linhas e horários de
ônibus, disponibilizar fro
ta com idade 'inferior a seis
anos e com acessibilidade .

'são alguns dos principais
requisitos. A empresa que

.

oferecer o maior valor de
outorga, que parte de R$
241.300'mil, e preço da ta
rifamenor do que R$ 3 tem
pontos a.mais na hora da
concorrência e ãnãlíse dos

, dados que determinarão a
'

empresa vencedora. Quem
.

vencer a -lícitaçâo terá o

. -prazo �e 90 dias após a as
.
sinatura do contrato para
iniciar .as .atívídades no
município, de acordo com

. .

as exígências, A empre
sa terá um contrato de 15

anos;que .poderá serpror
rogado por mais dez anos...
. . .

Após este prazo será aberta '

uma nova licitação.
.

Enredo
da história,

• o processo administrativo

para a concorrência pública
da concessão do transporte
público de passageiros ,

domunicípio iniciou em
. novembro de 2010.
•Aprimeiia sessão para '

.:

julgamentos das propostas' ,

aconteceu em janeiro de 2011 ..
• A empresaViação
: Canarinho protocolou uma
impugnação ao edital-em
21 dejaneiro de 2011.

• Foram efetuadas alterações no
edital e elefoi republicado em
4de agosto de 2011.

'

• Emsetembro de 2011; a
empresaViação Canarinho
promoveu a impugnação
do edital. O processo foi

.

suspenso e após regular
,as respostas.a sessão de

.

.
reabertura do editai ficou para
10 de novembro de 2011.

.. Desta Ultima licitação. .'
participou apenas uma .

empresa, àTranspantanal
Transporte de Passageiros,
considerada inábil porque não

, \ .,'
,

preenchia os requisitos.
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POllto de·
Raphael Rocha Lopes,
advogado e professor

ista

Curso de escutatóría
�

Emuito comum ouvirmos falar
de cursos de oratória. Há sem

pre a natural e louvável preocupa-
.

ção de sabermos nos. comunicar,
nos manifestar, de falarmos- de

. forma que possamos ser mais bem

compreendidos, com uma boa lo

cução e bons modos de expressão.
E, na dúvida, de aprendermos tudo
isso através de aulas ou seminários.

E nesse mundo de abominá
vel fast food (não só por estar em

inglês, mas porque nos tolhe o sa

grado tempo da refeição), do qual
volta e meia também sou vítima,
onde as informações são despeja
das vinte e quatro horas por dia,
via televisão com duzentos canaís.
rádios, jornais e a onipresente In-
ternet, quase todos estamos coti

díanamente com pressa.
Respondemos a tudo e a.todos

imediatamente ou quase imediata
mente, sem sequer ouvirmos ade

quadamente o nosso interlocutor
oumesmo o nosso próprio cérebro
ou consciência. O nosso Grilo Fa
lante anda mudo ultimamente.

Ou seja,' precisamos urgente
mente de cursos de escutatória.
Cursos de oratória já temos aos bor
botões. São necessários, agora, de
meticulosos cursos de. escutatória.
Temos que aprender ou reaprender

APOIO:

a escutar, a ouvir, a refletir,a calar, a
pensar antes de falar, antes de res

ponder,' antes de' retrucar, antes de
discordar, antes de reclamar.

Não estamos no Velho Oeste
dos filmes americanos de caubóis,
onde o dedo mais rápido do gati
lho servia para garantir a própria
sobrevivência. É preciso diminuir
a velocidade, parar um pouco, sa

borear os próprios pensamentos.
É necessário realmente entender
o que nosso interlocutor quer nos
dizer em vez de precipitar as res

postas antes de ele terminar de fa-
·lar. Pressa para quê?

.

Afinal, que mania mais feia é
essa que criamosde adivinhar o que
os outros estãonos dizendoantes de
terminarem de falar o que querem?
E íssoestã contaminando as crian

ças, os adolescentes e os jovens. Nas
salas de aula se percebe isso muito
claramente. O que são esses alunos

impertinentes que concluem as'
. .

'

falas dos professores de forma pre-
cipitada normalmente errando o
raciocúiio? E que simplesmente não
sabem o que responder quando são

verdadeiramente indagados?
Cursos de escutatória, por favor!
Não quero aqui dizer que te

mos que ser lerdos. Gente lerda
é igualmente irritante. E muito

o t:Onlll{IO DO J·(WO

menos que os alunos não ques
tionem! Nosso raciocínio e nosso

pensamento têm que ser rápidos.
Isso se"alcança com leituras, exer
cícios, palavras cruzadas, sudokus,
'quebras de rotinas, diversão e ócio.
Porém, não signifiea que não de
vemos respeitar o que os outros

falam. Sim, porque quando "pre
cipitamos as" respostas, falamos
sem pensar ou refletir,· estamos
simplesmente desrespeitando as

pessoas que nos dirigem a palavra·
e de nós querem alguma resposta
coerente e pensada. Até repensada,.
se for necessário. Ninguém precisa
ter respostas.instantâneas o tempo
todo. Até porque pessoas' cheias de
certeza, e imediata certeza, sempre
me trouxerampreocupação,

Voltando ao velho Ernesto Sa

bato, lembro que não praticamos
mais a arte de contemplar; de pas-

· sear sem pressa. Pego-me surpreso
quando estou de carona no carro

dos outros passando pelos lugares'
que normalmente passo'dirigindo.
Quantas coisas não vejo. Belas ou

· feias; comuns ou diferentes: tudo
acaba me surpreendendo porque
percebo que não consigo enxergar

· quando estou dirigindo, normal-:
mente estressado com a minha

pressa ou com a pressa dos outros.

www.ocorreíodopovo.com.br
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DBN2749-3 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA DataVencimenro:
16/08/2012 Valor: 500,00 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

REPÚBuCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANTACATARlNA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTA INGEHIll.EWAGNER, Interventora

Rua 28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h '

EDITALDE INTIMAÇÃO
.

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os titulos abaixo relacionados, ficando
os devedores intimados apartír da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduolegal (3 dias úteisl.alértando-se,
desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado. e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para
aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s)
ou domiciliada(s) foradaCircunscriçãoGeográficadaServentia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a recebera intimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ,

Protocolo: 35173 Sacado: ATHENAS ADMINISTRADORA DE BENS UDA EPP CNPJ: 72.115,082/0001-20 Endereço: Rua
Antonio Zimmermann nO 283, Centro, 89270-000, Guararnirirn Cedente: MANToMAc COMERCIO DE EEÇAS E SERVI

ÇOS ITDA CNPJ: 79,879.318/0001-44Número doTítulo: 0220085680 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 27/08/2012 Valor: 1.050,00 liquidação
após a Intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

i _

Protocolo: 34924 Sacado: DIANEWAI2 KONEll CPF: 009.805.919-02 Endereço: Rua Alphons Maria Schmalz n° 488,
centro, 89275-000, Schroeder Cedente: JAMATEX COM. EQUIP. TEXfEIS ITDA CNPJ: 04.317,708/0001-21 Número ,do
Título: 41356005 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento:
10/08/20i2 Valor: 150,00 liquidação após a intimação: R$II,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 3507l Sacado: DONIZETEASSIS DE SOUZACPF: 074.009.968-00 Endereço: RuaAlberto Holtz n° 529, Cen
tro, 89108-000, Massaranduba Cedente: ARNO FRANCISCO DEREITI ME CNPJ: 86.727_989/0001-55 Número do Título:
000001221 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARA
MIRIM DataVencimento: 23/08/2012 Valor: 192,50 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$32,g9, Diligência:
R$ 35,60, Edital:� 15,00

-

----------�--------------------------------------------------------_._-------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 35266 Sacado: EDIlAINERODRIGUES DEUMASANTOS CPF: 083.442.499-10 Endereço: Rua PauloDepin nO

100, Escolinha, 89270-000, Guaramirirn Cedente: BVFINANCEIRA S/A C.EI CNPJ: 01.149,953/0001-89 Número do Título:
131040125 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por IndicaçãoApresentante: BVFINANCEIRA S/A C.EI DataVencimento:
02/03/2011 Valor: 6_707,52 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$
15,00

. .

-----------�---------------------------------------------------':'------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 34915 Sacado: EMERSON RIPPEL CPF: 034.443.079-00 Endereço: Rua Ricardo Gorl nO 69, Centro, 89275-.
000, SchroederCedente: AUTO MECANICAKUHlMANNUDAME CNPJ: 85.369_528/0001-95 Número do Título: 13309,2
Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MUI11PW Data
Vencimento: 30/07/2012 Valor: 416,66 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60,
��R$�

,

.

_________________________________________8 8 8 _

Protocolo: 34975 Sacado: FABIO JUUANO MACHADO CPF: 007.157.369-06 Endereço: Rua 25 de Julho, apto 05 n° 864,
Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.E! CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título:
540238246 Espécie-Cédula de Crédito Bancário por IndicaçãoApresentante: BVFINANCEIRA S/A C:::.EI DataVencimento:
08/08/2011 Valor: 28,684,28 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$
15,00

.

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

. -
.

Protocolo: 34999 Sacado: ILRESTAURANTE E PlZZARIAUDACNPJ: 06,921.745/0001-70 Endereço: RuaAntonioZimmer
mann nO 119, Centro, 89270-000, Guararnirirn Cedente: IPE DISTRIBUIDORA ITOA CNPJ: 09.5.24,870/0001-34 Número
doTítulo: 208247/2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SADataVenci
mento: 08/08/2012 Valor:J.303,00 Iíquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital:
R$15,00'

.

Protocolo: 35232 Endereço: RuaAntonio Zimmermann nO 119, Centro, 89270-000; Guararnirirn Cedente: IPE DISTRIBUI
DoRA ITDA CNPJ: 09.524.870/0001-34 Número do Título: 2.08247/3 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: ITAUUNIBANCO SADatavendmento: 15/08{2012 Valor: 1.303,00 Liquidação após a intimação.Râ Il.êü,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

.

Protocolo: 35267 Sacado: ILDO JOSE BAUMHARDTCPF: 034,525.109-13 Endereço: Rua MariaZastriwns 476, NovaEspe
rança, 89270-000,Guaramirim Cedente: BVFlNANCEIRAS/AC,EICNPJ: 0i.149,953/0001-89Número doTítulo: 131038285
Espécie: Cédula deCredito Bancário por IndicaçãoApresentante: BVFINANCEIRA S/A C.EI DataVencimento: 06/12/2010
Valor: 16.458,7l Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
__________________________

;-
J..
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Protocolo: 35253 Sacado: JANAINA DA COSTA LEAL PIEKARZEWICZ CPF: 974,526,969-72 Endereço: Rua Lauro Zim
mermann nO 2933, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: BV LEASING - ABRENDAMENTO MERCANTIL S/A CNPJ:
01.858.774/0001-10Número do Título: 00036130/08Esp'écie: Espécie de Contrato Apresentante: SERGIO SCHUlZE E
ADVOGADOS ASSOCIADOSDataVencimento: 12/05/2008 Valor: 56.789,40 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Gon
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00'

Protocolo: 35120 Sacado: JEANINE SILVADAROSACPF: 032.963.409-7l Endereço: Rua Guilherme 'Iomelin nO 963, Caixa
d' Ágúa, '89270-000, Guaramirirn Cedente: ALVES ALVES INDUSTRIA DE AUMENTOS-LIDA CNPJ: 11.739.555/0001-76
Número do Título: 6514 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data
Vencimento: 27/07/2012 Valor: 125;70'liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$15,00

.

Protocolo: 35237 Endereço: Rua GuilhermeTomelin nO 963, Caixa d'Água, 89270-000, Guaramirim Cedente: ALVESALVES
INDUSTRIADE AUMENTOS ITDA CNPJ: 11.739.555/0001-76 Número do Título: 1736Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SADataVencimento: 17/08/2012 Valor: 198,20 liquidação após a
intimação: R$ n,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00.

Protocolo: 35162 Sacado: JEFERSON BRUCK CPF: 068,490.729-19 Endereço: Rua OIanda Petri Satler nO 58, Beira Rio,
89270-000, GuararnirirnCedente: CONG, PADRESDO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS CNPJ: 62.039,334/0025-01NÚInero
do Título: C 02 E S 02 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVenci-

.

' mento: 18/08/2012 Valor: 320,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$.23,20, Edital:
R$15,00

Protocolo: 35307 Sacado: JOSE AlITON DA SILVA CNPJ: 11.732,962/0001-51 Endereço: Rodovia BR 280, km 72_no s/n,
Corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente: RECAUCHUTADORAVOLNmUDA EPP CNPJ: 81.349,953/0001-61 Núme
ro do Título: 33/3 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL sA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 24/08/201.2 Valor: 410,00 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 22,76,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

.

Protocolo: 35325 Sacado: JUIJO CESAR MASSANEIRO SOARES CPF: 081.186.489-82 Endereço: Rua Padre Silvio Mi
chelluzzi nO s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: BRASEIJO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS ITDA

- CNPJ: 01.768.763/0001-40 Número do Título: 5829/1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIt SA - AGENCIA GUARAMnuM DataVencimento: 25/08/2012 Valor: 73,00 liquidação após aíntíma
ção: R$ 11,60,Condução: R$ 32,99,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 35080 Sacado:MARIAsALErE ERTHALBORGESME CNPJ: 07,517.622/0001-30 Endereço: Rua São PedroApos
tolo nO 76, Caixa D'Agua, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ:
92,702,067/0001-9.6 Número do Título: 59421 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Irídicação.Apresentante: BANCO
BRADESCO SA DataVencimento: 17/08/2012 Valor: 147,49liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 22,76,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 35269 Sacado: MARI1 ISOUNAMARIA DA SILVA DOUNSKI CPF: 936.073.009-25 Endereço: RuaAgostinho
Valentimdo Rosário nO 194, Centro, 89270-000, Guaramirirn Cedente: BVFINANCEIRA S/AC.EICNPJ: 01.l49.953/0001-89
Núrriero doTítulo: 251004125 Espécie: Cédula deCrédito Bancário por IndicaçãoApresentante: BVFINANCEIRAS/A C.EI
DataVencimento: 06/08/2.010 Valor: 25.616,24 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
23,20, Edital: R$ 15,00
----------'-----------------------------------------------------------.-----------,..-------------------------------------------------------------

Protocolo: 35315 Sacado: PAUlO KIDSOWSKI CPF: 586_012.799-53 Endereço: Rua SC-474, KM 11-n° s/n, Centro, 89108-
000, Massaranduba Cedente: OFICINAMECANICAJAlR NONES LIDAME CNPJ: 04,662.120/0001·05 Número do Título:
2277/02 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil-Apresentante:' BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 24/08/2.012 Valor: 782,75liqujdação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

�

•
•

--------------------:.:;::---------------------------.---_:---------------------------------.-------"----------------------------------------------- ....
Protocolo: 35077 Sacado: REINKE & CIA ITDA CNPJ: 09_084,231/0001-03 Endereço: Avenida lzidio Carlos Peixer nO

2500, Centro, 89270-000, Guaramirirn Cedente: coNEXÃo CHCOMERCIO DE CARTOES TELEFONICpS ITDA CNPJ:
09,290.093/0001-00Número do Título: 18176EN Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BAN
COBRADESCOSADataVencimento: 09/07/2012 Valor: 259,17 liquidaçãoapósa intimação: R$11,60,Condução:R$5,00,
Diligência: R$ 23,20, Bdital; R$ 15,00 .

#
.

Protocolo: 35079 Endereço: Avenida lzidio Carlos Peixer nO 2500, Centro, 89270-000, GuararnirirnCedente: CONEXÃo CR
COMERCIODE CARTOESTELEFONlCOS ITDACNPJ: 09,290,093/0001-00Número doTítulo: 18176_EN Espécie: Duplica
ta deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 02/07/2012. Valor: 259,17
liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$-23,20, Edital: R$ 15,00· . .'

Protocolo: 35313 Sacado: ROSNAI.VENANCIOTRINDADE CPF: 044.508,289-50 Endereço: Estrada Guarani-Açu nO s/n,
Guarani-Açu, 89108-000,Massaranduba Cedente:ARNO FRANCISCODEREITIMECNPJ: 86,727.989/0001-55Número do
Título: 000001070 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DOBRASIL SA -'AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 28/08/2012 Valor: 275,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 52,98,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
----------------------------------------------------T------------------------------------------------------------------------------------.-----

Protocolo: 35292 Sacado:WILtJAM LUTZ - CONFECCOES CNPJ: 13.401,092/0001-63 Endereço: RuaEmilio Prüsse nO 35,
NovaEsperança, 89270-000,Guararnirirn Cedente: BLUFITAS ITDA CNPJ; 03,348.121/0001-17 Número doTítulo: 2496 Es

pécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERALData vencimento: 21/08/2012 Valor:
117,50 liquidação após a intimação: R$l1;60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Guaramirim, 12 desetembro de2012.

.

CHRJSTA INGEHILLEWAGNER, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• Coluna de direçõo articulada
com deformação programada

• Bancos com assento

antissubmarining
• Drive byWire
• Econômetro
• Fiat Code 2° geraçõo
• Motor Fire 1.0 8V Flex
• Grade frontal cromada
• Vidros climatizados verdes
• Pórc-choques na cor do veículo
• Hodômetro digital (total e parcial)
• Ventilador de 3 velocidades com redrculo
• Volante EAS -' Energy Absorbing System

Palio Flre Econorny 1,0,2 portas, básico, pintura sólida, 2013, a partir de R$ 9.940,00 de entrada e saldo financiado em 60 meses a partir de

R$ 299,00 a parcela ou escolha um dos modelos em estoque e adicione o valor dos opcionais presentes no veículo. Valor total do

financlarnento: R$ 17.940,00. Financiamento coe com taxa de 1,10% a.m. e taxa de 14,20% a.a, Disponibilidade em estoque: 2 unidades.

Oferta válida até 29/09/2012 ou até quando durar o estoque, As imagens desta divulgação são de caráter ilustrativo. Javel
NEGÓCIO BOM DE VERDADE

FAÇA REVISÕES EM SEU VEíCULO REGULARMENTE.
Ruo Francisco Fischer, 100 - Centro - Jaroguó do Sul � se

(47) 3274 0100 - www.iavel.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2 I NEGÓCIOS I QUARTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2012

EMPREGO
• Procuro emprego de motorista de caminhão

para entregas CNH categoria D, Tr: fone
99834393.Carlos

• Cuido de pessoas idosas a noite. Tr: 9989-

32051 8459-6106

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

• Procuro pessoas que queiram vender Raco

cosméticos, paga se boa comissão. Tr: 3275-
4315.

• Procuro empregada doméstica para casal

que mora em São Paulo que saiba cozinhar
e possa residir em São Paulo. Tr: 3372-1490
Darci.

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

• Procuro musico com experiência que toque
bateria para tocar em Banda. Tr: 9141-6810
ou 9954-3898

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

• Atelier de costura Marlene, faz reformas de
roupas. Contato: 32754315 OU 9194-2435

(MARLENE)

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

•
. Trabalho como diarista ou mensalista. Tr:

3273-D779

• Ofereço serviços de podas de arvores.
Tr:9158-D019·

• JARGAS Instalações de Gás de cozinha
residencial. Tr: 3371-29461 9216-4866

• Disk Frete em geral, caminhão Baú com

capacidade de 4000 k. Tr: 8406-21831
3276-2100

DOAÇÃO
• Preciso da doação de roupas de bebe. Tr:

3275-6258.

VENDAS

• Procuro Border Collie macho para
cruzamento. 1'r: 99344300.

• Compro um triturador. Tr: 3273-2347

• Vendo bicicleta, 18 marchas cor azul em
bom estado. Valor R$ : 170,00. Tr.9251-6210
1 47 3371-8489

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

• Vendo uma maquina de sorvete expresso
Italianinha, aceito proposta. R$ 15.500,00.
Tr: 3371-3847 ou �3714147.

• Vendo carrinho de bebe, para menino, na cor
azul marinho com ursinhos, da marca Angel.
Valor a negociar. Tr: 3370-7160.

• Renda extra, Procura - se pessoas
dinâmicas e empreendedoras, maiores 18
anos para desenvolverem negocio lucrativo.
Trabalhando a partir de sua casa. Aprenda
a ganhar ate R$ 600 reais (período parcial)
ou acima de R$ 2000 mês período integral
.negocío próprio cl baixo investimento e

alto retorno. Contato 47 8418-32921 9988-
2844. bemestaredinheiro@yahoo.com.br

• Atenção procuro pessoas para a área de '\

vendas: Para trabalhar com vendedor
.
externo, ganhando com as vendas mais a

comissâo e bônus, dependendo apenas
do seu esforço, tendo treinamentos e todo
suporte com matérias na área. Interessados
entrar em contato no fone: 47 9910-7484.

• Carta de crédito contemplada para compra
de imóvel. Crédito R$100.000,00. Entrada
de R$30.380,00 +135 parcelas de
R$871,32. Tr: com Valdir 8494-5911 ou
9270-3638. e-mail: valdir@grupohb.net

• Câmera digital Cyber-Shot DSC-W55 Sony,

VENDAS

usada em perfeito estado. R$ 80,00 -

Tr.9113-266

• Vendo uma radiola antiga de 127 anos. R$
1000,00. Tr: 3370-8633

• Vendo Notebook HP Mini 210 - Processador
Intel Atam - 1GB de memória - Windows 7 -

R$ 400,00. 9959-9595 com Elis

• Vende-se 2 overlock siruba com arremate

semi-novas com poucos meses de uso.Valor

R$1.650,00 cada contato:91427220 falar

com Marcelo

• Tv 24"LED AOC fininha na caixa sem nenhum

arranhão, 6 meses de uso. Valor R$ 600,00
home teater rnagnavox com 5 caixas de som

R$ 200,00. Se levar os dois faço tudo por R$
750,00. Telefone: Falar com Marcele 9923-
9418

• Vendo TV 21 p tela plana gradiente com radio
FM.Tr 9953-5554

• Vende--se TV 14.p Cce semi nova com Av . R$
170,00. Tr 9953-5554

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

1351/9168-7441

• Vendo uma betoneira com 1 ano e meio de

uso, 400 litros, profissional, completa. R$
2400,00.Tr: 3276-1918 96132901.

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

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

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

• Vendo Notebook Dell- Pentium dual core-

2,20GHZ 4 GB de memória Hd - 250 GB

Placa de vídeo integrada - ONbord - Móbile

Intel(r) 4 series Express. R$ 950,00, cl
Bruno. Tr: (47)3055-D0851 3372-2772.
Email: brunorosa90@hotmail.com

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

• Empilhadeira hyster para 2.500kg de carga,
MotorOpala 4cc Gás pneus maciço. R$
18.000.00 Tr: (47) 3373-0779

• Vendo bebe conforto da Burigoto, azul
marinho de menino, R$ 150,00 Tr: 3370-

7160 CI Susan.

• 1 Helicóptero de brinquedo a pilha que voa

,novo. R$150,00. Tr: 47-3054-13511
9168-7441.

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

• Vendo uma betoneira 1451itros, nova com
motor, Valor a combinar. Tr: 9243-9709'após .

as 16:00.

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

9946-9866.'

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

• Compro uma maca de estética usada. Tr:

32754315.

• Procuro um guarda roupa usado para

doação. Tr: 32754315

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

• Vendo freezer vertical cônsul190 litros, semi
novo, retirar no centro de Jaraguá do sul,
dar um toque que retornamos a ligação. R$
450,00. TR: 489143-1969.

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

·Iugar,poltrona de 3 lugares, balcão de

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

• Vendo Loja Papelaria e Presentes,
estabelecida a 27 anos no centro de Joinville.

VENDAS

Motivo: Aposentadoria. R$ 130 mil. Tr:(
47)9995-8465

• Vende-se telhas coloniais, quantidade de
7.000 a 8.000 e Esquadrilhas de ferro. Preço
a combinar. Tr: (47)3376-1481

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

• Vende - se mercado na Rua Antonio Carlos

Ferreira, 976 Bairro: Nova Brasília. Tr: 9905-

23311 3276-D614 aceito propostas com
casa, terreno ou carro.

• Vendo empresa no ramo de alimentos

congelados com marca própria, logística e

sem dívidas. Tr: 9652-7646.,

IMÓVEIS
APARTAMENTO

• Vende-se APTO no centro cl 02 dorm, e
demais dep c/ 61m2 privativo. Entrega
OuV13, Apenas 128 mil. Fone 9655-5663
ou 30840408 CREC119368.

• Vende-se APTO, semi novo no Rau, cl 50
m2, tendo 1 dorm. e demais dep. Apenas
102 mil (é financiável) Fone 9655-5663 ou

30840408 CREC119368"
• Vendo um apartamento no jardim Europa,
Bairro Baependi, 2 andar,' 2 quartos, valor
R$ 120.000,00 Tr: 9642-1720. Pronto para
morar AP. novo

• Vende-se APTO no centro cl 02 dores, sala
e cozinha. Entrega mês 10/13, Apenas
127.900 mil. (Financiamos Minha Casa
Minha Vida) Fone 9655-5663 ou 30840408

CREC119368.

• Vende-se APTO no centro cl 02 dor,sala
e cozinha.Entrega mês 10/13, Apenas
127.900 mil. (Financiamos Minha Casa

Minha Vida)Fone 9655-5663 ou 30840408
CREC119368.

• Vende--se APTO em Três rios do sul clp2 dor,
sala, cozinha. Apenas 109.900. Fone'9655-
5663 ou 30840408 CREC119368.

• Aluga - se Ap 120 mt 2, 1 suíte e 2 quartos
, cozinha completa e garagem com água
quente e sem condomínio. R$ 1200,00. Tr:
9134-5434. Rua Emma R. Bartel, 121 -

Baependi.

• VENDE-SE Apartamento 304 no Residencial
Mont Vermont, 1 sufte + 1 quarto e demais

dep. 1 vaga de garagem. No Czerniewicz.
R$210.000,00. Tratar 9979-D650 com

Clesio.

• Apartamento cl 2 quartos +sacada cl
churrasqueira, área de festa, áreas de 53 á
65 m2. R$ entrada + parcelamento + financi.
Tr: 9159-9733. Creci 14482.

• Vendo Apart. NOVO no Agua Verde 2
qtos sac.c/churrasq- Só manhã sego
piso de frente 56 m2 área prív+garagem
R$125.000,00 8443-363.

• Apartamento com 2 quartos, sendo um

mobiliado, cozinha e área de serviço
mobiliadas, vaga de garagem, aceita
financiamento e FGTS. R$ 130.000,00.
Tr:9159-9733. Creci 14482.

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

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

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

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

• Vende - se apto na praia ltajuba 65 mt2 cl
suíte, aceita carro. Tr: 8448-8644

CASAS
• Vende-se casa de alvenaria c/150 m2, 1
suíte mais 3 dorm. Casa nova por apenas
190 mil. Fone 9655-5663 ou 30840408
CREC119368.

• Vende-se Sobrado em Três rios do sul,

IMÓVEIS
CASAS

c/90m2,c/3 dor,sala,coz,WC,área de serviço.
R$ 150mil.Pode Financiar. Fone 9655-566

ou 30840408. CREC119368.

• Vende-se casa no Jaraguá esquerdo, R$
149.900, fica a 1.5 km do centro da Cidade.
9655-566 ou 30840408. CRECI 19368.

• Vende-se casa nova no amizade, R$
135mil. (Financiamos Minha Casa Minha

Vida) 9655-566 ou 30840408. CRECI

19368.

• Vendo sobrado com 190 m2 com 3 moradias

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

• Vende-se casa no Amizade c/160m2-1
suíte cl closet+2 Dor, área de festa+3

garagens, terreno c/420m2.Apenas 320
mil.Fone 9655-5663 ou 30840408 CRECI

19368

• Vende-se casa nova na Barra c/70m2, 2
dor+sala+coz, 1 vaga de garagem. Apenas
145 mil. Fone 9655-5663 ou 30840408

CREC119368.

• Vende-se Casa de Alvenaria com 70m2,
na Vila Lalau, Terreno c/340m2• Pode ser
Financiada. Fone 9655-5663 ou 30840408
CREC119368.

• Vende--se APTO na Barra, com 2

dor,sala,cozinha. Mobiliado por apenas
148.900.(Pode financiar) Fone 9655-5663
ou 30840408 CREC119368.

• Vende-se casa nova no São Luis, c/74m2 por

apenas 155mil. Pode financiar. Fone 9655-
5663 ou 30840408.

• Acesse www.dauerimoveis.zip.net - Uma

nova forma de se atender bem. Fone 9655-
5663 ou 30840408 CRECI 19368

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

Jaraguá. Falar 140 mil, ou troca-se por uma
em Jaraguá. Falar c luciandro 91374420 ou

844O-D390 Raquel.

• Vendo Casa de alvenaria com dois quartos,
o terreno tem 400 m2 no Bairro Três Rios do
Norte.R$ 118.000,00 Tr: 9613-5553 aceito

propostas.

• Vende - se casa de alvenaria 60m2

próximo a praia de ltajuba. Escriturado. R$
120.000,00. Tr: 8448-864419936-7400.

• Vende-se casa em Schroeder por R$
125.060,00 com 50 mt2, aceita - se

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

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

valor de R$ 400,00. Tr: 3371-3467 1 8455-
7810.

• Vendo uma casa de alvenaria no Jgua 84,
130 mt2, 4 quartos, sala, cozinha, garagem
para 2 carros e demais dependências. R$
.70.000,00. Tr: 3371-8885 ou 8400-2172

(não é liberado para financiamentos) .aceita
se carro ou propostas.

CHÁCARA
• Vende - se Sitio há 2 km do centro de

Jaraguá cl área de 11.600 m2 e cl casa de

alvenaria de 160 m2• POR R$ 235 mil. Aceita

se carro. Fone 9655-5663 ou 30840408.

CREC119368.

• Vendo uma chácara de 50.000,00 mt2 com

nascente, cachoeira, plaino pronto para
construir. R$ 110.000,00. Tr: 3376-D726.

SALA COMERCIAL

• Alugo sala comercial com 80m2, na Rua

Affonso Nicoluzzi (atrás do Mercado Brasão)
- no Rau. Tr: 3273-2119

• Aluga-se 2 sala comercial no centro de
Corupá 60 mt2 cada, sobre loja. Tr: no horário
comercial. 3375- 1004

• Aluga se sala comercial em Guaramirim com

18 mt2, ótima localização. Tr: 3373-1900

IMÓVEIS
SALA COMERCIAL

• Vendo a Flash vídeo locadora e Alugo o
Ponto Comercial . Localizado na Barra do
Rio Cerro. 18 anos no mercado. Motivo:

estou me aposentando. Tr: 8474-1071.

• Vende-se um pet shop completo, com
consultório veterinário, banho/tosa e venda
de anfrnais. Tr: 47 84.92-7060

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

.

3371-6623

LOCAÇÃO
• Alugo quartos Mobiliados na Rua Prefeito
Waldemar Grubba, 1532 - Baependi. Tr:
3275-11851 9912-6200.

• Alugo Kitinetes para até 2 pessoas, na Rua
'PrefeitoWaldemarGrubba, 1532 - Baependi.
Tr: 3275-1185 I 9912-6200.

• Alugo sala comercial de 100 m2 na Vila Lenzi,
dou preferência para igreja. TR: 3371-6968.

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

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

3275-6829 com Laudes ..

• Alugo quartos. Tr: 32754315 com Marlene.

• Alugo apartamento no amizade. Uma suíte,
mais um quarto, sala, cozinha, churrasqueira,
área de serviço e garagem para dois carros.
Valor R$750,00. Tr: 88519651

• Vendo ou alugo. Casa em Schroeder. Uma
suíte mais dois quartos, sala cozinha área
de serviço, garagem. Com 97 m2• Aluguel
R$900,00. Venda R$250.000,00. Fone:
88519651

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

• Alugo uma casa grande na Rua Walter

Breithaupt, n 110 Comercial ou residencial.
Em frente ao clube do Beira Rio, contrato para
5 anos. Tr: 9102-1212 com Elzira.

TERRENO
• Dauer vende, APTO na Barra, com 2

dor,sala,cozinha. Mobiliado por apenas
148.900.(Pode financiar) Fone 9655-5663 ou

30840408 CRECI19368.

• Dauer vende 2 lotes R$ 65.000,00, cada cl
351,00m2(13 x 27,00). Financiamos Minha
Casa Minha Vida. Fone 9655-5663 ou 3084-
0408 CRECI19368.

•

• Acesse www.dauerimoveis.zip.net - Uma nova

forma de se atender bem. Fone 9655-5663 ou

30840408 CRECI 19368

• Dauer vende Terreno no Amizade c/340,51m2.
R$ 73 mil. (Financiamos) Fone 9655-5663 ou

3084-0408

• Vendo terreno com 1000 mts sendo 600 mts
de área útil, e 20 mt de frente, no final da rua,
bairro Água Verde.R$ 200.000,00. Tr: 8812-
8971

• Oportunidade vendo um lote em Guaramirirn
com 368m.2 ,escriturado pronto pi construir
R$70,000,00 aceito propostas Tr.9122-7190

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

• Vendo lote no Nova Brasília de 1053 m2, 25
metros de frente com casa de alvenaria de 3

quartos mais 1 suíte.R$ 499.000,00. Tr: 9159-
9733. Creéi 14482.

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

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

8853-9716.

• Vendo área de reflorestamento de eucalipto 13

anos, já possui madeira quadrada, área toda
plana de 50.000.00 mt2 prox. a Rio do Sul.
Valor a combinar. Tr: 47 3328-3560

• Vende - se terreno na Vila Nova de 8.500 mt2

podendo ser desmembrado em 5 partes -

imóveis no alto com vista privilegiada da cidade.
Tr: 9102-1212.

• Vende - se um terreno na Vila Nova, de'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS
TERRENO

6000.00 mP na rua lateral a 25 de Julho em
frente ao 1.607, valor negociável.Tr: 9102-1212,

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

r

o Vende - se terreno com 18.750 mP , ideal para
loteamento com frente de 50 mP situado na

Rua Ano Bom, área plana, em Corupá. Tr. 3375-
2286 com Roberto /3375-1152 Rose depois
das 21:00.

o Vende se Terreno com 10.680 mt2, ideal para
loteamento, com frente 75 mt situado na Rua
Ano Bom em Corupá. Tr. 3375-2286 Roberto ou
3375-1152 com Rose depois das 21:00.

o Vende - se terreno 2500 mt2 plaino no Rio
Cerro II. Valor a combinar. Tr. 3376-0726

o Terreno na praia de ltajuba, R$ 10.000,00
entrada e saldo parco Direto C. propriet. Fone
8448-8644

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

o Grande oportunidade Vendo um lote no

perímetro urbano, com 21, 146 m2, 6 do centro
de Jaraguá, com escritura, com casa alvenaria

aprox. 80 mts com água corrente e cachoeira,
nascente, lagoas de peixe. R$ 350.000,00.
Aceita proposta. Tr: 9118-54741 9662-0895

o Vehde-se terreno na praia de ltajuba R$
30.000,00 escriturado, 300 m2• Tr: 8448-8644

o Vende - se um terreno com casa mista, na
Rua Oscar Schneider - Barra do Rio Cerro, R$
110.000,00 aceito propostas. Tr 9114-8095.

o Vende se um terreno 7.522 mP Rio Cerro. ótimo
.

pra construção de galpão. Tr: 9654-2206.

o Vendo um 2 terreno no champagnat na Rua:
Irmão Leão Magno, 15,75 por 24 metros cada

lote, R$ 185.00,00 cada. TR: Sergio 9975-
3940.

o Compra-se terreno nos bairros são Luiz, Jaraguá
Esquerdo, Jaraguá 99 e redondezas, R$ 50,00
a vista e o restante parcelado. Tr: Dito 9912-
3610

o Vendo terreno 368,40m2 com 22,80 de frente,
matricula n° 61.445 pode ser financiado. Rua
Henrique Fuck n° 182, (lateral da Roberto

Seidel), bairro Seminário, Corupá SC. Valor

R$55.000,OO Tr: com Renate Fone 91374701

• tI t

OPORTUNIDA�
o Compro motos e carros financiados com doc
e prestação em atraso, pago a vista. 47 9662-
3668

o Compro Carros e Motos de todas as marcas,
financiados ou de consorcio, mesmo com
prestação atrasada, busca e apreensão,
documentos em atraso, ou já apreendido. Tr:
(47) 9696-3566.

o Dauer imóveis, sempre com atendimento

diferenciado, moderno e conectado .. Acesse

www.dauerlrnoveis.com. br Fone 9655-5663
ou 30840408 CRECI19368

o Troque seu volante que esta velho por um
novo,trabalhamos com todas os modelos e
atendemos a domicilio. Tr:8812-7170 /7813-
4785

o Ta financiado? Eu compro carros e motos com

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

o Compra - se automóvel 2010,2011 ou 2012,
com financiamento, ou parcelas atrasadas,
transfere. Tr: 3370-1550/9929-8922 TIM /
8811-0769 CLARO

VEicu�os
Chevrolet

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

o Vendo um Kadet 94 vermelho metálico, motor
novo. R$ 7.000,00. Tr: 78134785

o Vende-se Vectra Elegance, ano 2009 modelo

2010, com 45.000km. Valor R$ 37.500,00. Tr.

VEíCULOS
Chevrolet

3376-2776.

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

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

o Vende - se Celta vermelho 2010 completo 4
portas. Tr: 9962-3747 com José.

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

o Vende - se Vectra 2007 Elegance, controle de
som no volante, cinza completo, ótimo estado.
R$ 32.000,00. Tr. 3376-1060 ou 9157-6924

o Vendo um corsa super 97, branco 2 portas com
ar cond, R$ 11.500,00. Tr: 8425-6491/3273-
2098.

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

o Vende-se Corsa 1.0 MPFi - 97 Ar quente,
Desembaçador, Insulfilm, Roda de Liga Leve.

Preço pra fechar negócio: R$ 9.000,00 à vista.
Entrar em contato com Alexandre pelo fone
9137-9304 (após 18h)

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

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

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

o Celta Spirit 20114 Portas completo R$
22.990,00, metálico, estado de zero, 60 x R$
640,00, ou entrada em até 10 x sem juros no
cartão de crédito, viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago. Fone 3032-1400.

...,
. o Celta LS 2012, metálico, estado de zero + 60 x

de 555,00, ou entrada em até 10 x sem juros no
cartão de crédito, viabilizamos troca, IPVA 2012
totalmente pago. Fone: 3032-1400.

o Vende-se Montana Sport 2007 R$ 27.500,00 Tr:

91577525 Neto

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

o Vendo Opala Cupê 1982 - Vermelho - Direção
Hidráulica, Elétrica e Mecânica em dia. Carro em
bom estado de conservação. Valor a negociar.
Contato com Dany pelo 8408-8384

o Vendo um Corsa Wind, ano 99, vermelho, 4 p.
revisões de R$ 1900,00 reais, 4 pneus novos.
R$ 10.500,00 sem troca. Tr:3371-1634

o Vendo um Astra sedan 2000, prata, completo,
ótimo estado de conservação, 4 pneus novos.

R$ 17.500,00. Tr: 91144135 c/ Maicon

o Vendo um Corsa Wind, 96, preto, carro particular
com km baixa. R$ 8.500,00. Tr: 3397-2050.

Peugeot
o Peugeot 206, ano 2004, 4 portas; 1.0, ótimo
estado, particular. R$ 15.000,00. Tr: 3273-
7644 ou 78134785

o Vende - se uma pick-up Peugeot 504, diesel,
.

94, carroceria longa, ótimo estado. Particular.
R$15.000,OO. Tr: 3273-7644/8812-7170.

o Vendo um Peugeot 206, 1.6,2006 flex, 4
portas, completo c/ ar, direção, couro, c/ som.
Particular. R$ 9.500,00 + prest. Tr: 3273-7644
ou 8812-7170.

o Vende - se Peugeot 206 1.0 16 válvulas
gasolina, 2005, vermelho ar cond, vidro ele/
trava manual insufilm, mp3, etc. R$ 15.500,00.
3371-1634.

o Vendo um Peugeot 207, sw xrs, 2010. Única
dona. R$ 30.900,00. Aceito moto de até R$
5.000,00 de entrada. Tr: 9183-1162 ou 9183-
8930 Sandra ou Junior.

o Vende -s e Peugeot 2007, xr Sport 1.4
completo 2009/2010 R� 26.990,00.lr: 9966-
4909.

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

Renault

o Vendo Megane 2007, 2.0 16 V,
preto,bancos de couro,top de linha. R$
27.300,00.(A vista s/ troca)

VEíCULOS
Renault
o Vende - se Sandero Stepway2011, 1.6, 16
v, Flex, preto metálico, TOP de linha, Airbag
duplo, freios ABS, direção hidráulica, ar
condicionado, vidro elétrico nas 4 portas,
trava elétrica, alarme, som com comandos
no volante, 2,5 anos na garantia, 21mil
km, único dono, faróis de neblina. R$
36.000,00 Telefone: 9192-4442, 8829-
9796

o Clio Sedan Privilege 1.0 16 v ano 2004,
cor prata, completo. Ar Cond, Air Bag
Duplo, Direção hid, Vidros elétricos,Volante
com regulagern de altura,Controle som

no volante, IPVA pago.Sem troca. R$
16.000,00. Tr: 8410-0000 Fabio.

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

Tr:9931-9410 ou 3275-3538

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

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

Volkswagen
o GOL CITY 2006, FLEX, Completo, 04 portas,
cor prata, alarme inteligente e radio LG com

entrada para pen drive. Carro de mulher está
inteiro e lindo. Forma de pagamento: 3 mil de
entrada (negociável) + assumir 50 parcelas de
570,00 (Santander). Transferência imediata. Tr:
com Caroline 8478-7422

o Gol Bola 95, prata, com limpador e
desembaçador trazeiro, motor cht, 8 válvulas.
Aceita - se troca de menor valor e de maior
valor. Contato Zito (47) 3370-7994

o Vende - se um go11000, ano 99, 8 v, cor verde.

R$ 9.500,00. Tr: 3370-1161

o Um Jetta 2007 modelo 2007, top de linha,
práta, R$ 42000,00. TR: 91764929. 3371-
8208.

,

o Vendo um Gol cll.6 ano 92 azul. R$ 4.000,00.
Tr: 9213-2502 9644-2125.

o Vendo um Gol 89, cinza, 1.8, roda de liga
leve,em ótimo estado de conservação. R$
6000,00. Tr: 3371-1960.

o Vendo Pollo sedam 2006, prata, completo.
R$24.000,OO. Tr: 8851 9651

o Vende - se parati 99, 1.0, 16 v, 4 portas. R$
8900,00. Tr:9962-3664.

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

o Vendo Gol G3, 2 portas, completo, confortline,
ano 2000, motor 8 v, 2.0. R$ a negociar. Tr:
9962-3584 (Obs: carro quitado e documentos
em dia).

o Vende-se saveiro super surf 2804/2004 G3

prata completa em ótimo estado, 2 o dono,
24.500.00 Jeferson 9104-0938

Fiat

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

o Vende - se Pálio Fire Flex 1.0 2007/2008
Vermelho, 2 portas, direção hidráulica, Vidros
e travas elétricas, som. Único dono, com
39.000 km. R$ 18.000,00. Interessados falar
com Lucio 9973-3781

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

André ou 9243-8500 Néia.

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

o Fiat Strada 2007 fire flex R$21.200,00. Tel.
3373-4131

o Palio Weekend 2001, motor 1.0 16 V. com ar

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

o Fiorino 1.3 ano 2006 no GNV. R$ 7000,00 +

2(} parcelas de R$ 533,00. Tr: 9668-2404.

Ford

o Vendo um Fiesta 2002 GI, R$ 5000,00 + 14

prestações de R$ 400,00 ou carro ou moto de
entrada. Tr 9137-1504/9153-1600.

o Fiesta 2006,4 portas básico, R$ 13.800,00.
Tr: 9962-3664.
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VEíCULOS
Ford
o Vendo Fiesta Trail, 2008 Prata, completo,
único dono. R$ 13, 500 + 8x de 1.126,00. Tr:
3273-7645/9966-9448 C/ Wilson

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

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

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

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

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

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

o Vende - se uma Fiorino furgão, ano 94, 1.0,
R$ 6.000,OO.Tr: 3370-1161

o Ford Ranger XLT Limited 4x4, diesel 3.0
eletrônico, 2008, completa (air bag, abs,
santo Antõnio, estribos capota marítima,
protetor de caçamba, trava elétrica no tampão
traseiro e demais opcionais da Limited.
Estudo troca veículo de menor valor. R$
60.000,00. Tr: 47 9138-9592.

Diversos
o Vendo semi reboque ano 1998,(tipo
carretinha) tamanho 1,10x2 metros, serve

para motos de carga pesada. R$ 1500,00.
Tr: 3371-1634

• Vendo Honda Civic 2010, lxl, banco de

couro, único dono. R$ 53.000,00. Tr: 8402-
5923.

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

• Vendo capota de fibra para Ford Curie

modelo alta, (1,40 m altura interior). Semi -

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

• Vende - se Jogo de molas cortadas para Gol

Gl, G2, G3 ou G4 Fica na altura de 2 dedos

do pára-lama. Valor: R$ 80,00. Tr: 9943- .

4172

o Vendo Carreta Random, LS Graneleira

2002, trucada. Com pneus em ótimo

estado. R$ 45,000,00. Tr: 3276-0264 a

noite 1 8856-7660.

• Caminhão Puma 914 Cd 1993 com Baú

4,80C x 2,4 L x 2,10 altura. Motor revisado

(Kit novo), pneus em bom estado.MWM

229. R$ 25.410,00 Ano: Ano 1993.Tr:

3373-4105/9103-7300

• Caminhão GMC 7110, ano 2000 Todo

original, segundo dono, baú de alumínio, .7
Pneu novo, todo revisado aceita - se troca

de menor valor ou maior valor. Contato Zito

(47) 3370-7994

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

• Vendo um Jipe ano 65,6 cilindros, 3 dono

toda original, na cor azul, restaurado. Ótimo
estado de conservação. Tr: 3375-2136. R$
20.000,00

o Vendo um Hyundai 130 cor prata, ano 2011,'
completo, com cambio automático e ar

digital, 8 air bô�. Tr: 9609-1179.

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

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

o Vende - se um caminhão Scania modelo

124/420, frontal trucado, 2001, revisado.
R$ valor a combinar. Tr: 9664-0865 (tim)
9122-0300 (vivo)

• Vendo - se caminhão Scania 142, motor
113, trucado, ano 88 semi novo, revisado.

R$ valor a combinar. Tr: 9664-0865 (tim)
9122-0300 (vivo)

• Vendo caminhão Fiat Iveco truck no chassi,
15 toneladas, ano 81. Bom de mecânica.
R$ 30.000,00, aceito propostas, troco,

VEíCULOS
Diversos

financio. Tr: 3370-1550/ 9929-8922 tim /
8811-0769 claro.

o PARATI CL 1.8 MI, 97/97, Cor Cinza, Placa
final 5. Avista R$ 12.000.00 ou entrada

R$ 4.000+assumir o financiamento. Fone
(47) 3379.1342 - Ivo ou Jonatan (Estuda
Proposta)

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

9277-0356 com Almir.

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

automático dos vidros, licenciado.
R$ 29.000,00.479937-0655 - com

Elizabete

• Vende - se um Corolla XEI 2004, 1.8prata,
completo, automático- couro, emplacado
12/12, R$ 31.000,00 sem troca, liberado

para financiamento. Tr: 3376-1737

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

i.

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

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

• Vendo Toyota Corolla Altis, 2.0, prata, ano
2011. 20.000 km. Tr: 3370�5591 ou 9927:
9944.

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

• Vende -se ou troca - se por Terreno um

Troller 2010, preço abaixo da tabela Fipe.
R$ 3372-0665

o Bugue amarelo bonitão. Valor a negociar.
Contato Zito (47) 3370-7994.

o Vendo Opala Cupê 1982 4CC, 2 portas,
Direção Hidráulica, Vermelho, Álcool.
Elétrica e Mecânica Revisada. R$ 4.000,00.
Tr: 8408-8384 com Dany

o Vendo Fusca branco ano 83. R$ 4.000,00.
Todo reformado. Tr: 8825-5544.

MOTOS

o Moto CB 300, ano 2010/2011 Com 7 Mil KM,
cor dourada. Valor a negociar. Contato Zito

(47) 3370-7994.

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

o Vendo uma biz 100, verde, 2003, bom estado

de conservação. R$ 2500,00. Doc 2012
pago.Ir: 8452-0178

o Vendo moto XLR, ano 99, 125 R$ 3.000,00 .

Tr: 3370-1161

o Vendo moto suzuki bandite 1250, ano 2011.
cor prata com apenas 4900 kilometros R$
28.000,00. Tr: 9136-0049.

o Moto Honda vb 300r 2010 com 3800 km

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

o Vende-se uma moto Yamaha Lander 250

ano modelo 2007, cor azul, em bom estado

de conservação, com baú lateral e traseiro.

Documentação em dia. Tratar 9132-6160 ou

8859-9378 após 18 horas.

o MOTO TRAXX, JH125L, 2007/2007, Cor
Vermelha, Placa Final 4, ODM 02545. Avista

R$ 3.990. - Fone (47) 3379.1342 - Ivo ou

Joatan (Estuda Proposta
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E MAIS: DIREÇÃO ELÉTRICA COM ASSISTÊNCIA VARIÁVEL CRUISE CONTROl, RETROVISOR ElETROCROMO,
ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DOS FARÓiS, SENSOR DE CHUVA, DETECTOR DE OBSTÁCULOS TRASEIRO.

NOVO CITROEN C3. É MUITO MAIS C3.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITRoÊn
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Kia Picanto
A PARTIR DE RS

38.900
cÓO.:J.318· A VISTA + FRETE

ai
.., JaraJ!uá do Sul: 47 3275-0808

Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1346 - Saependl

www.kia.com.br

KIA
SORENTO
10 em vendas entre os
SUV's médlos.*TAXA

ZEROl)
50% DE ENTRADA
+ 24 PARCELAS SEM JUROS

Sal. Camboriú: 47 3360-9777
Slumenau (Loja (entro): 473236,..8000

Blumenau (Loja BR): 47 3323-7171

MOTOR GASOliNA 2.4l CÂMBIO AtN'OMATlCO
(114CV)ou 3.SL'" IZi'SCV) De6 MAACtIAS COM

TROtASSEQUENOAJS

A/HONOICIONADO
OIGI1Al DUAL zONe

*Fonte: Fenabrave, Kia Sorento:
Líder em vendas na categoria
SUV médio: Comprimento entre CAPAtlDADEl'ARA 7llJ<lARESNASVERSÕes5.S59, 5.658 TETO SOI.AROtlPl..O
4.601 e 4.779 mm. **Opcionais. Euso + AJUSTE eL�TRlCO PARA BANCO MOTORISTA" PANoRAHICO.'

TAXA
ZEROl)
50% DE ENTRADA
+ 24 PARCEI.AS seM JUROS

Ioinvirfe (Shaw Rcom}: 47 3435-0885
Joínvílle: 47 3435-3595
FlonanópoUs: 48 3248-0777
SãO' José: 483288-0117

l
Power Imports I
Blurnenau .. Bal. (amboriú • joinville

jaraguá do Sul" Florianópolis" São José

Preço válido até 10/09/12 para Picanto cód.: ].318, para pagamento à vista. {l} Promoção válida até 10109/12 para Soul cód.: U,173 e cód.: U.174 ou Sorento {V6} 2012 cód.: S.554, S.558 ou
S.658, 2012 nas cores preta ou prata. Financiamento com entrada mínima de 50% + saldo em até 24 parcelas. IOF incluso nas parcelas. TC e demais tarifas não inclusas. Frete no valor de

RS 2.000,00 não inciuso para Picanto. Crédito sujeito a aprovação. Estoque de 5 unidades.para Sorento ou Soui e 1 unidade para Plcanto. Garantia de 5 anos ou 100.000 Km, o que ocorrer

primeiro, para cobertura básica. Fotos ilustrativas. Cinto de segurança salva vidas.
.

. .:._- __j

CHRY
IN

De todos os veículos circulando pelas
ruas, difícil encontrar algo mais

exclusivo, pessoal e rebelde que
uma moto custam com seu motor

bicilíndrico em Ve escapes roncando

alto. A fabricante americana

Harley-Davidson faz sucesso com
sua vasta .oferta de customs para
diversos níveis de rebeldia. A mais

malvada em produção é a Night Rod

Special, inspiração de Almir Rocha

para sua "carreteira" - carro antigo
preparados para corridas de circuito,
muito populares aqui no Brasil e na

Argentina nas décadas de 1950 e

1960.

Para manter o espírito livre e rebelado da

musa de duas rodas, Rocha escolheu
um um hot rod de outra época
como base perfeita: um Chrysler
72 Roadster, ano 1928, com motor

V8 roncando, que já havia sofrido

alterações no anos 1960. O Night
Rock, nome dado a este modelo, foi
montado por Alexandre Benevides.

PREPARAÇÃO
Rocha enviou o roadster para o

interior paulista junto com seus

doadores de mecânica: um motor

V8 Série LA 318 e um câmbio

automático Torqueflite 727 de

LER 72 R
I

T

três marchas, ambos Dodge,
completamente revisados.

.

O primeiro passo foi separar a

carroceria do chassi. Jateamento

com material abrasivo removeu

anos de tinta sobre tinta para
a avaliação do estado geral da
estrutura, surpreendentemente
em boas condições. Fixado à

mesa zero para garantir perfeito
alinhamento, o chassi foi

reparado, remendado, reforçado
e modificado, recebendo novos

pontos de fixação. Estes suportes
acomodam o powertrain Dodge,
a suspensão traseira four link e

o eixo rígido dianteiro Superbell
avançado à frente e ligado por
barras do tipo "four bars".

A carroceria recebeu incontáveis

horas de trabalho. "Não há um

ponto sequer que não tenha sido

cuidado. Capõ e algumas partes
da carroceria são novos, tiveram
de ser fabricados. Claro que na

mais pura lata", narra Benevides.

Com estrutura e funilaria

finalizadas, chassi e carroceria
se encontraram novamente para

modelagem das peças exclusivas

do carro: para-brisa, estribos,

para-lamas, tudo foi modelado em

papelão e depois fabricado em

metal.

Essa base e mais suspensão
e eixos receberam cobertura

preta acetinada que, apesar de

não brilhar, não tem a aspereza

característica da tradicional preta
fosca, difícil de ser cuidada.

Mantendo o estilo da Night Rod
. Special, um par de "racing stripes"
em preto brilhante cruzaram

a carroceria, desde o colar do

radiador até o painel traseiro.

As rodas de a.lumínio usinado são

da Billet Specialties, modelo
Boneville, de aro 17 polegadas
com 7 polegadas de largura na

dianteira e aro 18 com 10 de

tala na traseira. Ambas foram

montadas com pneus Pirelli

P Zero 225/45 e 315/35,
respectivamente. A exemplo da

carroceria, as Billet seguiram o

terna e receberam tinta preta e

"pinstrtpe" laranja circundando-as.

Os bancos da Speedway Company
têm estilo inspirado nos assentos de
aviões bombardeiros da Segunda
Guerra, muito populares nos

primeiros hots, e têm revestimento

u I

com o logo Harley-Davidson. em uma Harley de quatro rodas.

COMO ANDA Suspensão e direção ainda precisam
de alguns ajustes. O volante Billet

copia a mais ínfima imperfeição
da pista. Segundo o customizador,
é "falta de quilometragem" e em
breve tudo estará ajustado.

Tudo bem. Mesmo as Harley têm
SUGlS características marcantes

e são exatamente estes

detalhes que produziram ícones

inspiradores e desejados.

Apesar do aparente desconforto,
andar com o Night-Rock pelas
estradas é uma experiência
agradável. O para-brisa bem baixo

e o espaço interno "generoso"
(para um roadster dos anos 1920,
claro) oferecem uma sensação
de liberdade plena, bem ao estilo

custam, com vento na cara e pernas

esticadas. Parece até que você está
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Zafira Elite 2.0 Aut

Fiesta Hatch
Street 1.0

14.800,00
2004 - 4 portas - Prata - Gasolina -Ar-condicionado, Vidros e Travas
Elétricas, Limpador e DesembaçadorTraseiro.44.500,00

Fox 1.0

28.500,00
2009 - Preto - 43.850 km - 4 portas - Flex - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Limpador e
DesembaçadorTraseiro, Faróis de Neblina.

Fiesta Hatch 1.6

28.900,°°.
2009 - Preto - 42.000 Km - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e DesembaçadorTraseiro.

Palio Weekend
Adventure
Locker 1.8

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

New Civic Lxi 1.8 AT

59.200,00
Corsa Classic 1.0

18.800,002011 - Preto - Flex - Ar-condícíonado, Direção Hidráulica/Elétrica, Vidros,
Travas e Espelhos Retrovisores Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Cd Player, Bancos em Couro, Câmbio Automático, Freios
ABS, AirBag Duplo, Piloto Automático.

2006 - Prata - Gasolina - 72.000 Km - Aquecimento, Desembaçador
Traseiro, Travas Elétricas, Alarme, CO Player.

38.900,00
2010 - Preto - flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

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

PÓ·S-CiRADUACÃO SENAC 2012
•

LINHA DE CREDITOS LIBERADOS·
CRÉDITOS LIBERADOS EM ATE 24 HS S/BUROCRACIA P/QUITAR DIVIDAS, CAPITAL

DE GIRO, INVESTIMENTOS, IMÓVEIS E VARIAS FINALIDADES. PAGr FACILITADO. PES

SOA FISICA/JURIDICA,APOSENTDOS, PENSIONISTAS, FUNC. PÚBLICOS.
CRÉDITOS A PARTIR DE:

R$ 8 Mil - PREST 65,00 / R$10 Mil - PREST 83,00
R$ 15 Mll- PREST 124,00 / R$ 20 Mil - PREST 166,00 / R$ 30 Mil - PREST

249,00 - R$ 50 Mll- PREST 416,00 = CRÉDITOS ATÉ R$ 300 Mil C/PRESTAÇÕES
c

FIXAS. S/CONSULTA SPC/SERASA

CONSULTE (OXX31)4112-3629

GeTenciamento de Projetos
Seguranca da Informac.ão. ,

Controlado·ri·a eGestãoTributária

Govemança deTecnologi.a da Informação

Paramais informacões acessewww.sc.senac.br
.II •

I r
.;-

I I
Cltroén Gran C4 Plcasso
* Teto Panorãmico
* Chave Reserva
* Emplacado 2012
* Único dono
* Aroliqa leve 17'
* 7 Lugares
* Completo
* 13.000 Km

R$ 75,000,,00
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Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (47) 3370-7500

I
I

I
I

I
I
j
i
!

I
UNI

I
I

No último sábado, às 13h, mais de

1.000 automóveis se reuniram

na Inglaterra para atender o

desejo de Connor, um garoto de

onze anos com câncer em fase

terminal. O evento tomou forma

em cerca de uma semana e de

maneira quase espontânea,
depois de Scott, pai do menino',
publicar em um fórum de donos

TAXAS COMPARTILHADAS COM

O MERCADO CARROS COM

PROCEDÊNCIA O CLIENTE É ESPECIAL

,vw PARAT! 1,62006
COMPLETÁ.••�I'"PjIWI"I1II"I"",I�1••�llJuJ=!i&\'p. lyJI. 111

GM\AGILE LTZ 1.42010 I

COMPLETOJB"'"'IfMI}WI"'"."'�II'I'. i
Ir !!,u .ill_1 ,1,/ J .mr I

,

I

'---PROM-OÇÃo-l
RS 31.900,00

FIAT PUNTO ATRACTIVE 1.4 2011

COMPLETO/CD

1:-�-:2gj�:�::��:---'-'--'_--'--'- -'-'I
I VW GOL GIV 2006

'

I VW PARA111. 6 2006 COMPLETO
I VW GOLF 1. 6 2002 .

I VW BORA 2.O 2009 COMPLETO TETO
I HONDA CIVIC EX 1.7 2006 ABS
f HONOA nr LX 1.4 2009 COMPLETO
'I SANOEIRO EXP 1.62011 COMPLETO

I, lOGAN 1.0 2008 COMPLElD
I IH!LUX SRV $W COMPLETAI

I CUO SEDAN PRIVILEGE 1.02005 COMPLETO

J L :������ , , _ _I! g�O��H���jCS
i GM PRISMA 1.4 2007 2008 PRETO\ VERMELHO
! CORSA SEOAN MAX 1.4 2008
I CORSA SEOAN 01\03\08
, CORSA HATCH 1.62001 ARlC GNV
I CORSA HATCH 01\05\07
I CORSA HATCH 1.8 2005 COMPLETO

I FIAT IDEA ELX 2006 COMPLETA
I C4 PAliAS GLX 2,O AT 2008
: PAUO 2010

,
I FIAT UNO ECONOMI 2009

I FIAT/PUNTO SPORTING 1.8 200all PEUGEOur 2062008 PRElD PRATAI COMPLETO/ABS.il/llll.':t•• ' i PEUGEOur 207 PASSION 2010
\l,

L_,_,_,__ ,_,.,. .,_,__,_,__,__ ,,_,_,,_,J I
PICASSO EXCLUSIV 2,0 2003

�":,,'�'-'-;::" II �:�g��,�0�009 PRETA CINZA

I
GM AGILE 1.41JZ 2010 COMPLElD

I GM VECTRA ELEGANCE 2,0 05'2009
I FIAT PUNTO 1,8 SPORllNG 2008

I FIAT PUNTO ELX 1.4 2008

I GM ASTRA SS 2008 COMPLElD ABS
I GM MONTANA 1,4 2008

! 1DYOTA COROliA XE11,8 AT 2007 PRETA
I FORO TAURUS 3.O 1997 U.DONO

CHEVROTO� PRpIS.l��K:,��!:!?,D8 'I CITROEN C3 SPORT!F 1.42006 II GM MERIVA 1.8 2004
ITR/...O/P 11_1Iif!,��_,..ml COMPLETO/COURO.fl'J,:.•",' �'ITIII I GM ZAFIRA ELEGANCE 20057 LUGARES

,-.--- - .. --._-- --.-_._-,--.. _,_,_�.__.. J
r FORO FIESTA HATCH 05 ARe 2007

,I FIESfA SEOAN 1.6 2005 COMPLETO
I FIAT SIENA ELX 2005 COMPLETO

II FORD ECOSPORT FREES1YLE 2007 PRETA

� C3 xm 1.6 2007 A8S '

I C3 EX2oo4
i C3 GLX 1,4 06\07
I BMW 130 HATCH 3. O 2008
I HONDA C8 300 2010
I HONOA l1JYSTER 04\2007
I GM VECTRA 97\99\2000 CINZA\VERMELHapRATA I

I PEUGEOUT 206 1 4 4P 2008 I I GM VECTRA GLS 2000 BRANCA

II COMPLETof_l•• I i PEUGEaT 3071.6 OCK 2009

l-"_H_'�"_"_"_H'�'��_;__'_:'_��_'_"_'_:·�':��'�'�'''':''''-'''_ L.�._,__,_,_�, .. _,,_,,_ .. _,_.�_,_,_,_._.,�_._.. _._,._.__��,,__" ._ .. J

, "Eu combinei com a Fred

Lawton LTD e poderei usar o
estacionamento para a reunião

que quero realizar ... Qualquer
pessoa, com qualquer tipo de '

carro será bem-vinda. Por favor,
por favor, venha se você puder
e faça com que meu garotinho
tenha um dia especial".

Connor já venceu a batalha

contra o câncer duas vezes.

Contudo, a doença voltou e

se manifestou através de dois

tumores inoperáveis que se

instalaram em seu cérebro.

Poucas semanas antes de

receber o diagnóstico, o pai havia

prometido que levaria o menino,
fã de carros, a um encontro de

de Subaru o seguinte pedido: modelos personalizados assim

que pudesse. Mas com a notícia

de que Connor pode ter apenas
um mês de vida, ele decidiu que
não esperaria por um evento, mas

organizaria um encontro particular
para o filho, que não sabe do

retorno da doença.

O pedido se espalhou depressa
pelas redes sociais, ganhou

URGENTE!
Contrata-se Impressor"

Off Set para 'máquina 4 cores.
Interessados ligar para 3313-2139,

Ou enviar curriculum para graficamej@terra.com.br

página no Facebook e tornou-se

um viraI. O resultado foi uma

reunião de Ferraris novinhas,
Lamborghinis víntage, Porsches,
Mustangs, Nobles, Co rvettes,
além de diversos Subaru, claro.
Pessoas que não se conhecem,
que nunca se falaram ou

encontraram participaram 'do

evento, chamado "Connor's

Day", ou "Dia de Connor".
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Caso encerrado

Rapaz é condenado
por assassinato

Como foiSidiclei Caldas dos Santos pegou 20 anos de

detenção pormorte de Adão José dos Santos

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Asessão do Tribunal do Júri
de ontem, em Jaraguá do

Sul, condenou Sidiclei Caldas
dos Santos, de 25 anos, a 20

anos de prisão. Os jurados con
sideraram o réu culpado pelos
crimes de furto e porte de ar

mas e pelo homicídio de Adão
José dos Santos, em dezembro
de 2011. Sidiclei Caldas dos
Santos não vai recorrer da deci
são e pediu para ser transferido

para uma ala do Presídio Regio
nal de Jaraguá do Sul onde pos
sa trabalhar.

Assassino e vítima eram

usuários de crack e uma dívi
da de droga teria motivado o

crime. Durante o julgamento,
porém, o réu apostou na tese

de legítima defesa para o dis

paro que matou Adão José dos

•

O crime

Santos, mas não convenceu

os jurados. Em conversa com

o advogado de defesa, Diego
Bayer, Sidiclei teria dito que
"se os jurados entenderam que
eu sou culpado, vou cumprir a
pena". "Ele apenas pediu para
ser transferido para uma pe
nitenciária ou para um ala do

presídio onde possa aprender
uma profissão e também dimi
nuir a pena", revelou Bayer.

Natural de Guarapuava, no
Paraná, Sidiclei está no Presí
dia Regional de Iaraguá do Sul
desde a data do crime, há nove

meses. Ele confessou o furto e o

porte da arma e negou ter atira
do no policialmilitar que traba
lhava na sua captura. "Ele ficou
satisfeito pela absolvição da
tentativa de homicídio conta o

policial e por isso não pretende
recorrer da sentença", confir
mou o defensor.

Na tarde do dia 16 de de
zembro do ano passado, Sidi
clei Santos teria furtado um

revólver 38 numa residência
do' bairro Tifa Martins. Ele se

guiu para a região conhecida
como "cracolândia", na praça
do Terminal Urbano, no Cen

tro' onde encontrou Adão José
dos Santos e atirou no peito da
vítima por causa de uma dívi
da de droga. A vítima foi levada
ao Hospital São José, mas não
resistiu e morreu duas horas

depois.
Sidiclei Santos fugiu e teria

reagido durante a abordagem
da Polícia Militar na rua Epi
tácio Pessoa, fazendo outro

disparo. Na época do crime, o

acusado negou ter atirado nos

policiais, mas confessou o fur
to e o porte da arma. Ele disse

que havia entregue R$ 150 para
Adão comprar crack e que este

havia sumido com o dinheiro.

Corupá

Empresário sofre tentativa de assalto
A casa de um empresário de cionária teria percebido amovi-Sul, foi encontrado pela Polícia

.Corupá foi alvo de dois assal- mentação e trancou portas e ja- Militar apoucasmetros dacasa.

tantes, na manhã de ontem. Os nelas, impedindo a entrada dos Segundo testemunhas, quatro
acusados usaram uma pistola assaltantes. Eles desistiram do homens teriam saído do Gol e

para render uma empregada, roubo e fugiram do local em um entrado em um Clio. A busca
ainda do lado de fora da casa, na Gol, com placas de Guaramirim. aos suspeitos mobilizou 14 po
rua Getúlio Vargas, no Centro, O veículo, furtado na noite de liciais e o helicóptero Águia, pa
par volta das 7h30. Outra fun- segunda-feira, em Iaraguá do rém ninguém foi detido.

Flagrante
Dois adolescentes
invadem residência
Dois adolescentes se aproveitaram do des

cuido de um vizinho e entraram no aparta
mento da vítima, no condomínio DanteMinel,
no bairro Ribeirão Cavalo, em Jaraguá do Sul, .

.

na tarde de segunda-feira. O proprietário dei
xou a chave de casa embaixo da porta e os acu

sados, de 14 anos, perceberam e invadiram o

apartamento às 15h30. Eles estavam roubando
celulares e caixas de som, mas foram flagrados
por outros moradores, que conseguiram deter
um dos envolvidos e chamar a Polícia. O outro

fugiu levando um celular.

Internado

Abelhas atacam
idoso de 70 anos

Um ataque de abelhas deixou um homem

gravemente ferido, na tarde de ontem, em Ia
raguá do Sul. A vítima, de 70 anos, teria leva
do mais de cem picadas enquanto trabalhava
num terreno nos fundos da sua residência, no
bairro Vila Rau, Os bombeiros encontraram o

idoso caído e reclamando de dores de cabe-
.

ça. Ele foi levado ao Hospital São José, onde
recebia atendimento até a noite de ontem. O

Corpo de Bombeiros acredita que os insetos
não estejam alojados na propriedade, pois a

colmeia não foi encontrada.

PRESÍDIO Acusado está detido há nove meses,

desde a data do crime, em dezembro de 2011

Desligamento da rede

Bairros ficam sem luz
Um problema na transmis

são de energia da subestação
da Ceiesc em Guaramirim
deixou alguns bairros de Gua
ramirim e de' Jaraguá do Sul
sem luz no final da manhã de
ontem. "Os técnicos suspei
tam que uma placa de infor
mática estava desconfigura
da, causando o desligamento
da rede" informou o gerente
regional da Celesc, Luiz de

Freitas Melro Neto. O equipa
mento foi trocado é o abaste
cimento de energia voltou ao

normal por volta das 15h.
A falta de energia prejudi

cou o tratamento de água em
Guaramirim, porém a Águas
de Guaramirim não registrou _

a falta de água nas residên
cias da cidade. O reservatório
voltou ao nível normal du
rante a noite.

REALSEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
CNPJ 09.658.208/0001-77, localizada na Rua Presidente

Epitácio Pessoa, 421, sala 01, Centro - Jaraguá do Sul -

SC, comunica que requereu junto à FUJAMA (Fundação
Jaraguaense do Meio Ambiente), o Licenciamento Ambi
entai (LAP, LAI) e a Autorização para Corte de Vegetação
(AuC), para a atividade de Loteamento predominantemente
residencial, com localização à Rua 918 - José Martins -

Bairro Três Rios do Norte em Jaraguá do Sul- SC, no imóv
el pertencente a Matrícula Imobiliária 1.104, loteamento de
nominado "Residencial Zurique" . O prazo para impugnação
junto a FUJAMA é de 20 dias corridos a partir da data desta

publicação, sendo que o licenciamento será concedido se

atendida a legislação ambiental.
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Atacante Sá é apresentado
Atleta foi formado

nas bases do Avaí e

Figueirense, tendo
uma passagem pelo
Juventus em 2010

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

OJuventus continua se re

forçando para a sequência
do Campeonato Catarinense

da Divisão Especial. Ontem, se

apresentou ao clube o atacan

te Fernando Luiz de Sá Júnior.
Conhecido por Fernando Sá, já
atuou no tricolor jaraguaense
em2010.

Natural de Florianópolis, Sá

é cànhoto, tem 25 anos, 1,76m,

76kg e passagens pelas catego
rias de base de Avaí e Figueiren
se. Rodou pelo País, em clubes

como Suzana (SP), Genus (RO),
CRB (AL) e ASA (AL). Também

.

teve uma breve passagem no fu

tebol europeu.
''A torcida do Juventus já me

conhece. Sou um atacante de

força e velocidade. Chego para
somar e ajudar o clube a conse

guir este acesso. Estou bem fisi-
.

IRIANE PORTO /AVANTE!

HOMElVI GOL Fernando Sá chega para brigar por uma vaga no ataque

camente e se a documentação
estiver liberada, fico à dispo
sição do Pingo para estrear na

quinta-feira", comenta Sá, que
já atuou ao lado de Kiko e Pará.

No segundo semestre des

te ano, o atacante defendeu o

Uniãd'Frederiquense (RS), clu
be que disputa o Campeonato

VitorDalcanale obtém ouro

e recorde nasOlimpíadas
A delegação de Santa Cata

rina fechou participação nos

esportes individuais das Olim

píadas Escolares (12 a 14 anos)
com 24 medalhas - oito delas

de ouro. Durante três dias, 76
atletas disputaram em Poços de
Caldas (MG) provas de atletis

mo, natação,.judô, xadrez, bad
minton, ciclismo, tênis de mesa
e ginástica rítmica.

Entre os medalhistas dou

rados está o jaraguaense Vitor
Dalcanale, .

da natação, que

quebrou o recorde nos SOm peí-

to, com a marca de 31seg20. O
atleta do Bom Jesus conquistou
ainda a prata nos 100m peito.

Ontem iniciaram as dispu
tas das modalidades coletivas,

.

onde o Colégio Evangélico Ia

raguá participa do basquete
masculino. Na estreia, bateu os

paraibanos por 63 a 28 ..

O regulamento da modali

dade conta com particularida
des como a obrigação de todos

os jogadores participarem das

partidas, que tem quartos de

apenas oito minutos.

Gaúcho daDivisão de Acesso.

.

Em contrapartida, o clube

dispensou o meia Remerson.

Ele foi apresentado junto com

a primeira leva de jogadores
mas, devido a uma sequência
de lesões, atuou muito pouco
(118 minutos, o que corres

ponde a 12% do tempo total da

equipe em campo).
Outro que se despediu do

grupo ontem foi o atacan

te Thiago Henrique, que não

marcou nenhuma vez com a

camisa juventina. Hoje a equi
pe treina pela manhã no João
Marcatto, partindo para Tuba

rão depois do almoço.

DIVULGAÇÃO/AJINC

PROMESSA Dalcanale desponta como o gTaIlde
;

nome desta geração da natação masculina
'I

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

INFORMAÇÕES: 9193 7609/33708451 I gtfutebolsociety@gmail.com .

Jaraguá
Ficou para
domingo

o Iaraguá confirmou para
domingo, dia 16, a partida
contra o Caçador, válida
pela abertura do returno
da Divisão de Acesso. Será
no estádio do Botafogo, a
partir das 15h30. O jogo
coloca frente a frente líder

e vice-líder da competi
ção. Lesionado, o lateral
Jefinho desfalca o Leão do
Vale. Recuperado de lesão,
Anderson Oba pode ser a

novidade na equipe.

}utebol7

Inscrições à
OodlesCup

Continuam abertas as

inscrições para a 1a Iara

guáOodles Cup, evento de
futebol sete promovido pelo
GT Society. São R$ 8mil

em premiação. O campeão
levará para casa troféu,
medalhas e um prêmio de

R$ 5mil em dinheiro. As

inscrições vão até o dia 3 de
outubro, no valor de R$ 500

por equipe. Informações no
3370-8451 ou pelo e-mail
gtfutebolsociety@gmail.com

Football

Breakers
selecionam

O Iaraguã Breakers pro
move neste domingo,
dia 16, mais um 'try out'.
Trata-se de uma seletiva

de atletas para reforçar a
equipe.'Os interessados
devem comparecer ao

Centro Esportivo Muni
cipal' no bairro São Luís,
com roupas adequadas e

chuteiras. A idade míni

ma para testes é 16 anos.

Cada participante deve
desembolsar R$ 10.
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Amistoso

Brasil bate

aChina
Em ritmo de treino, o Brasil

�oleou a China por 8 a O, em
unistoso realizado na noite

íe segunda-feira, dia 10, em
?ernambuco. Apesar de uma

ootêncía econômica e popu
.acional, a China ocupa a po

sição 78° no rankíng da FIFA.

i\. seleção de Mano Menezes

contou com o apoio dos tor

cedores nordestinos, que evi

taram vaias e comemoraram a

vitória. Os gols do Brasil foram
marcados por Ramires, Ney
mar (três vezes), Lucas, Hulk,
Liu Iianye (contra) e Oscar. O

próximo desafio será contra a

Argentina, no Superclássico.

DIVULGAÇÃO/CBF

Tênis

Murrayvence
Saiu o último título do Us Open. O

inglêsAndyMurrayvenceu o sérvio
NovakDjokovic, em partida de quase
cinco horas de duração. Foi o primei
ro Grand Slam da carreira deMurray,
que surpreendeu ao declarar o título
olímpico como omais importante
em sua carreira. 110 dia que ganhei as
Olimpíadas, foi um dosmelhores da

minha vida", afirmouMurray.

opa-14
Vandalismo

Torcedores do Peru apedrejaram o

ônibus daArgentina e protagoniza
ramcenas de vandalismo ontem, em

Lima. O ônibus levava os jogadores
para o hotel e pormuito pouco não

deixou feridos. Os responsáveis não
foram identificados. Líder das elimi

natórias para aCopa-14, aArgentina
enfrentou o Perunanoite de ontem. O

donos da casaprecisavam davitória.

Superclássico das Américas

Novidadesna convocaçãodeMano
Logo após a goleada histórica
contra a China, Mano Menezes
comunicou à imprensa os con
vocados para o Superclássico das

Américas, contra aArgentina, no
dia 19 de setembro; Podendo con-

vocar somente jogadores atuando
no Brasil, as principais novidades
foram, Bernard (Atlético-MG),
Lucas (Botafogo), Marcos Rocha
(Atlético-MG), Fernando (Grêmio)
e Luis Fabiano (São Paulo).

FRAGILIDADE Após as vaias em São Paulo,
chineses não tiveram chances no Recife

Apontamento: 221335/2012 Sacado:ANDERSON STASSUNME Endereço: AVMARECHALDEODORO DA

FONSECA 1188 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-700 Cedente: SICOOB BLUCREDI SCCOOPCRED UVRE

ADMIS Sacador: HUANG SANYIH-ME Espécie: DMI - N° Titulo: 29051202 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 78,50 - Data para pagamento: 17/09/2012-Valor total a pagar R$146,56 Descrição dos valores:

Valor do título: R$ 78,50 - Juros: R$ 0,20 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$

23,20 - Diligência: R$ 9,96

EDITALDE lNTIMAÇÃODEPROIFSTO

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida

ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de

protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro
do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO

PROTESTO:

Apontamento: 221070/2012 Sacado: ADElARRUTKE Endereço: RUA OSCAR EHLERT21WTE 143 - Iara

guá do Sul-SC - CEP: 89254-836Cedente: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Sacador:

- Espécie: DMI - N'Titulo: 0212890002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$172,81 - Data para pagamen

to: 17/09/2012-Valor total a pagarR$250,45Descrição dosvalores: Valor do título: R$172,81- Juros: R$l,09
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 221008/2012 Sacado: ADILSON JOSE NAlZER Endereço: EXP.ANTONIO CARLOS FERREI

RA 1058 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-101 Cedente: J.M.C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LIDA Sa

cador: - Espécie: DMI - N"Titulo: C270271022/4 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 299,60
- Data para

pagamento: 17/09/2012-Valor total a pagarR$373,10 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 299,60 - Ju

ros: R$ 0,89 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 221233/2012 Sacado: AFONSO PABST NETO Endereço: RUA AFONSO NAGEL, LOTE 67

- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-768 Cedente: DECORPISOS COM MATDE CONST r:rME Sacador: - Es;
pécie: DMI - N°Titulo: 1007/10802 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.586,50 - Data para pagamento:

17/09/2012- Valor total a pagar R$1.671,24 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.586,50 - Juros: R$

10,57 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 221323/2012 Sacado: ALINEVIEIRADELLANI Endereço: R JOAO PlANINCHECK 407 - Ja

raguá do Sul-SC - CEP: 89250-100 Cedente: OESA COM E E REPRES IJ'DA Sacador: - Espécie: DMI - N"

Titulo: 2446987U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 460,23 - Data para pagamento: 17/09/2012-Valor

total a pagar R$534,52 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 460,23 - Juros: R$ 1,68 Emolumentos: R$

11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 221331/2012 Sacado:ALINEV1EIRADELLANI Endereço: R JOAO PlANINCHECK 407 - Ia

raguá do Sul-SC - CEP: 89250-100Cedente: OESACOME REPRES IJ'DA Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo:

2444462U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$189,84
- Data para pagamento: 17/09/2012-Valor total a

pagar R$263,20 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 189,84 - Juros: R$ 0,75 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 220839/2012 Sacado: AM AGENCIA DE SERVICOS EM PUBUCIDADE Endereço: RUA

ALBERTO SANTOS DUMONT 561 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-250 Cedente: COOPERAJ)VA CREDI

UVREADMISS ASSOCIADOS GUARAM Sacador: GUARACENTER INFORMAII Espécie: DMI - N°Titulo:

000814/0001-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 245,00 - Data para pagamento: 17/09/2012-Valor total

a pagarR$319,98Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 245,00
- Juros: R$ 0,81 Emolumentos:R$l1,60-

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27
-------------.--------------------------------------- ..

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

Apontamento: 221312/2012 Sacado:AUGUSTOFWRDASILVAECIA IJ'DAME Endereço: JOAOPlANIN
CHEK27 SL 03 - JARAGUADO SUL - CEP: Cedente: EDITORADIARIO DOVALE IJ'DA Sacador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 0000767 - Motivo: falta depagamentoValor:R$l00,OO - Dataparapagamento: 17/09/2012-

Valor total a pagarR$l72,94 Descrição dos valores: Valor do título: R$l00,oo
- Juros: R$ 0,33 Emolumentos:

R$l1,60 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 221390/2012Sacado:BCCOMERCIODEPISOSIJ'DAME Endereço:RROBERTOZIEMANN

201 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89255-300 Cedente: UIJ'RAPISO INDUSTRlA,COMEROO,IMPORTACA Sa

cador: - Espécie:DMI - N'Titulo: N32613/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 467,35 - Data para pa

gamento: 17/09/2012- Valor total a pagarR$541,51 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 467,35 - Juros:

R$l,55 Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 221300/2012 Sacado:COM INDMORRODAPEDRA06 Endereço: RUASERGIPE 562 - Iara

guá do Sul-SC - CEP: 89259-130 Cedente: MAGNATRANSPORTES E SERVICOS IJ'DA Sacador.- Espécie:
DMI - N°Titulo: 2685-01-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 654,15 - Data parapagamento: 17/09/2012-

Valor total a pagarR$735,40 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 654,15
- Juros: R$ 2,39 Emolumentos:

R$ 11,60 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 221253/2012 Sacado:DPRAMAlliASIJ'DA Endereço:RJOSETHEODORORIBEIRO 1061-

Jaraguá doSul-SC - CEP: 89258-000Cedente: JARI'EXINDUSTRlATEXTIJ'DAEPP Sacador: - Espécie:DMI
- N'Titulo: 10578 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 2.263,12

- Data parapagamento: 17/09/2012-Valor

total a pagar R$2.347,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.263,12 - Juros: R$l1,31 Emolumentos:

R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 221288/2012 Sacado: D PRAMAlliAS IJ'DA Endereço:R JOSETHEODORO RIBEIRO 1061

SL 01 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000Cedente: COOPERATIVADOS COTONICUITORESDE CAMPO

Sacador: - Espécie:DMI - N'Titulo; 00008726-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.124,72
- Data para

pagamento: 17/09/2012-Valor total a pagar R$3.245,99 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 3.124,72

- Juros: R$ 47,91 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$

15,46

Apontamento: 221353/2012 Sacado: D PRAMAlliAS IJ'DA Endereço: R JOSETHEODORO RIBEIRO 1061

- Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89258-000 Cedente: NRAVIAMENTOS IJ'DAEPP Sacador: - Espécie: DMI - N"

Titulo: 000.000.906C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 784,50 - Data para pagamento: 17/09/2012-

Valor total a pagarR$859,95Descrição dos valores: Valor do título: R$ 784,50
- Juros: R$ 2,09 Emolumentos:

R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 221018/2012 Sacado: ELIAS CHAVESDIAS Endereço:AVMARECHALFWRlANO PEIXOTO

103 - CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-150 Cedente: CCR ETIQUETAS IJ'DA - EPP Sacador:

- Espécie:DMI - N°Titulo: 000902/02 - Motivo: faltade pagamentoValor:R$ 764,00 - Data parapagamento:

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA

Novo endereço:RuaCel, Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUADO SUL-Se NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

1559 GL 04 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-600 Cedente: CIZESKI I ADM EMP !MOBILIARIOS Sacador:

- Espécie: DMI - N"Titulo: 5507/11 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 6.000,00
- Data para pagamen

to: 17/09/2012-Valor total a pagar R$6.255,85 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 6.000,00 - Juros:

R$170,OO Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

17/09/2012- Valor total a pagarR$834,40 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 764,00 - Juros: R$ 2,54

Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 221329/2012 Sacado: FABIANA REIS Endereço: RUA DOMINGOS RODRIGUES DANOVA

635 SALA 5 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-400 Cedente: MARIAADElAIDE FLORES EPP Sacador:

- Espécie: DMI - N"Titulo: 98748 03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 252,68
- Data para pagamento:

17/09/2012- Valor total a pagar R$321,88 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 252,68 - Juros: R$ 1,34

Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 221180/2012 Sacado: FRANOSCO FARIAS KRAUPP Endereço: RUAPROF IRMAO GERAL

DINO 375 C/OI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-310 Cedente: FUND BRAS TECNOLOGIA SOLDAGEM

Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0041209508 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 357,14 - Data para

pagamento: 17/09/2012 - Valor total a pagarR$434,16 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 357,14
- Ju

ros: R$ 2,85Emolumentos:R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 221252/2012 Sacado: GUSSIADM. DE BENS E PARI r:rDA Endereço: RUA EXP. GUMER

CINDODASILVA 52 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89250-000Cedente: IDEALPISOSACAB IJ'DAME Saca

dor: - Espécie:DMI - N°Titulo: 1019 - Motivo: faltadepagamentoValor: R$3.874,00
- Data parapagamento:

17/09/2012- Valor total a pagar R$3.959,93 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.874,00 - Juros: R$-

18,07Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 221392/2012 Sacado: GUSSI ADM. DE BENS EPARI IJ'DA Endereço: RUA EXP. GUMER

CINDO DA SILVA 52 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89250-000 Cedente: INSTALADORA ELETRICACONIl

LIMITADA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1113 125481 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 153,71
- Data para pagamento: 17/09/2012-Valor total a pagar R$221,92 Descrição dos

valores: Valor do título: R$

153,71- Juros:R$ 0,35Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$9,96

Apontamento: 221396/2012 Sacado: GUSSI ADM. DE BENS E PART. IJ'DA Endereço: RUA EXP. GUMER

CINDODASILVA 52 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89250-000Cedente: INSD\LADORAELETRICACONIl

LIMITADA Sacador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 1113 119941 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 39,45
- Data para pagamento: 17/09/2012-Valor total apagarR$107,42 Descrição dos

valores: Valordo título: R$

39,45 - Juros: R$ 0,11 Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$9,96

Apontamento: 221379/2012 Sacado: JA SERVICO DE LOC. DE MAO DE OBRA Endereço: RIJA EU

SA VOLKMAN MAASS 380 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-642 Cedente: PRE METAL IND E COM DE

CONCRETO EMEI Sacador: - Espécie:DMI - N" Titulo: 5952010 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$

10.300,00 - Data para pagamento: 17/09/2012-Valor total a pagarR$10.428,48 Descrição dos
valores: Valor

do título: R$10.300,OO - Juros: R$ 48,06Emolumentos:R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$

23,20 - Diligência: R$ 22,52

Apontamento: 221191/2012 Sacado: JACKSON FERRAZAFONSO DE OliVEIRA Endereço: RUACONDO
MINlORIBElRAOCAVALO433 - JaraguádoSul-SC - CEP: 89265-830Cedente: COOPERATIVADECREDITO

VALE DO ITAJAI-VIACREDI Sacador: SUSZEK COMEROO DE PECAS AUTOM Espécie: DMI - N° Titulo:

10927/0001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 250,00 - Data para pagamento: 17/09/2012-Valor total.

a pagar R$344,62 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 250,00
- Juros: R$ 0,83 Emolumentos: R$ll,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 35,89

Apontamento: 221072/2012 Sacado: JOAO RENI DA SILVA MATHIAS Endereço: RUA GENl DE FATIMA

ZANEllADEUMA 8 - JARAGUADO SUL - CEP: Cedente: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREEN

DIMENT Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0214553001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 134,40
- Data para pagamento: 17/09/2012-Valor total a pagar R$210,17 Descrição dos

valores: Valor do título: R$

134,40 - Juros: R$ 0,85Emolumentos:R$11,60 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$17,02

Apontamento: 221069/2012 Sacado: JULMA MOREIRA MARTINS Endereço: RUA FRANOSCO HRUS

CHKA 2,240 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-600 Cedente: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPRE

ENDIMENT Sacador: - Espécie: DMI - N"Titulo: 0209112004 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$179,21
- Data para pagamento: 17/09/2012-Valor total a pagar R$256,89Descrição dos

valores: Valor do título: R$

179,21- Juros: R$ 1,13Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$18,65

.

Apontamento: 221055/2012 Sacado: KANTAN SUSHI LOUGE RESTAURANTE BAR Endereço: RUA JOAO
PLANINCHECK 2020 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-220 Cedente: BRIMADEC COMERCIO tMIE
RIAIS ELETRICOS Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 4418 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 20,50
- Data para pagamento: 17/09/2012-Valor total a pagar R$93,19 Descrição dos valores: Valor do título: R$

20,50 - Juros: R$ 0,08 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$14,71

Apontamento: 220915/2012 Sacado: lAFARMADIST DEMEDICAMENTOS IJ'DA Endereço: RUAERWI

NO MENEGCYITI 1080 SL 01 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89254-000 Cedente: BR TRANSPORTES E

LOGISTICA IJ'DA ME Sacador: NICSTIPP TRANSPORTES E SERVICOS IJ'DA Espécie: DMI - N" Titulo:

0001458 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.458,OO
- Data para pagamento: 17/09/2012-Valor total a

pagarR$1.539,07 Descrição dosvalores: Valor do título: R$1.458,OO
- Juros: R$ 5,34Emolumentos:R$l1,60

- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 221316/2012 Sacado: MAIK LUIZ RIBEIRO ME Endereço: RUA EXP. ANTONIO CARLOS

FERREIRA850 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-168 Cedente: SITROVILLE IND COM Sacador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 8736 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.483,20 - Data para pagamento: 17/09/2012-

Valortotal apagarR$1.556,49Descrição dosvalores: Valor do título:R$1.483,20
- Juros: R$ 5,43Emolumen

tos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 221096/2012 Sacado: MBP DIST DE PNEUS IJ'DAME Endereço: RUAMAJOR)ULIO FER

REIRA 180 SAL 01 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-210Cedente: F5 FOMENTOMERCANTIL r:rDA Saca

dor: VETOR INDUSTRlA E CO Espécie: DMI - N° Titulo: 051814/01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$

733,62 - Data para pagamento: 17/09/2012-Valor total a pagar R$8lO,23 Descrição dos valores:
Valor do

título: R$ 733,62 - Juros: R$ 2,44 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 221168/2012Sacado:MEIALURGlCADANSULEQUIP.INDU Endereço: RUAALVINKOCH

Apontamento: 221164/2012 Sacado:MHMODAS IJ'DAME Endereço: BRUNOMAHNKE 29 - Jaraguá do

Sul-SC - CEP: 89254-284 Cedente: ROBE BELLE CONFECCOES IJ'DA EPP Sacador: - Espécie: DMI - N°

Titulo: 3272.3/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 286,70
- Data para pagamento: 17/09/2012-Valor

total a pagar R$363,95 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 286,70 - Juros: R$ 1,52 Emolumentos: R$

11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 221295/2012 Sacado: MILElNE PAESE NISSEN Endereço: RUA PRESIDENTE EPlTACIO

PESSOA 566 SL 12 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-100 Cedente: HOMENAGEM BRINDES Sacador: - Es

pécie:DMI - N°Titulo:NF 2020 03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.678,00
- Data para pagamento:

17/09/2012-Valor total a pagarR$2.755,67Descrição dos valores: Valor do título: R$2.678,OO
- Juros: R$ 9,81

Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 221301/2012 Sacado: MINIMERCADO ADRIANO IJ'DAME Endereço: R ROBERTO ZIE

MANN 3485 - JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente: SEGALAS ALIMENTOS IJ'DA Sacador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: 010408521-Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.015,59

- Datapara pagamento: 17/09/2012-

Valor total a pagarR$1.092,26Descrição dosvalores: Valor do título: R$1.015,59
- Juros: R$ 4,06Emolumen

tos: R$11,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 221377/2012 Sacado: MIRCEAMIRANDAROCHAME Endereço: RPASTORALBERl'SCH

NEIDER 759 SL 01 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89260-300 Cedente: LUCIANA DE SOUZAPEREIRA Sa

cador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 286 3 - Motivo: faltade pagamentoValor:R$ 667,41 - Datapara pagamen

to: 17/09/2012-Valor total a pagarR$749,60Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 667,41- Juros: R$3,33
Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 221402/2012Sacado: OTICAHERTEL IJ'DA Endereço:AVGETUUOVARGAS 15 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89251-000Cedente: STEPPERBRASIL !MP ECOM IJ'DA EPP Sacador: - Espécie: DMI -

N'Titulo; 00013701-Motivo: falta depagamentoValor: R$ 4.233,60
- Data para pagamento: 17/09/2012-Va

lor total a pagarR$4.311,33Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 4.233,60
- Juros: R$ 9,87 Emolumentos:

R$11,60 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 221338/2012 Sacado: RAFAELA DE SOUZA RODRIGUES Endereço: RUA WRENO AN

TONIO MARCATTO 522 - JARAGUA ESQUERDO - laraguá do Sul-SC - CEP: 89253-438 Cedente: AJESUL

REPRE COMERCIAlS IJ'DAME Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 953 C - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 384,44 - Data para pagamento: 17/09/2012- Valor total a pagar R$449,14 Descrição dos valores:

Valor do título: R$ 384,44 - Juros: R$ 1,53 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 221369/2012 Sacado: RAFAELA DE SOUZA RODRIGUES Endereço: PEDRO GONZAGA

345 - VILA NOVA - Jaraguá do Sul-SC - C�: 89259-320 Cedente: ATELlERVALVERDE IJ'DA ME Sacador:

- Espécie: DMI - N" Titulo: 13211B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 572,60
- Data para pagamento:

17/09/2012- Valor total a pagar R$638,63 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 572,60 - Juros: R$ 2,86
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 221386/2012 Sacado: RAFAELADE SOUZARODRIGUES Endereço: PEDROGONZAGA345

- VILANOVA - IaraguãdoSul-SC - CEP: 89259-320Cedente: INDUSTRIAECOMDEPAPEISGG E LES IJ'DA

Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0000184003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 642,86 - Data para

pagamento: 17/09/2012 - Valor total a pagar R$707,95 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 642,86 - Ju

ros: R$ 1,92 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 221182/2012 Sacado: ROBSONALEXANDRELEONI Endereço: RUAARNO
HENSCHEL 83

- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-403 Cedente: BELAIR PNEUMATICA IJ'DA Sacador: - Espécie: DMI - N"

Titulo: 0042419-A - Motivo: faltade pagamentoValor:R$1.091,83 - Data para pagamento: 17/09/2012-Valor

total a pagarR$1.l77,25Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.091,83 - Juros: R$ 1,81 Emolumentos: R$

11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 25,71

Apontamento: 221183/2012 Sacado: ROBSONALEXANDRELEONI Endereço: RUAARNOHENSCHEL 83

- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-403 Cedente: BELAIR PNEUMATICA IJ'DA Sacador: - Espécie: DMI - N"

Titulo: 0042409-A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 64,92 - Data para pagamento: 17/09/2012-Valor

total a agar R$l48,63 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 64,92 - Juros: R$ 0,10 Emolumentos: R$

11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 25,71

Apontamento: 221035/2012 Sacado: SALEIE AVILA DE ALMEIDA Endereço: RUA JOAO AGUSTINHO

FABIANO 140 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-794 Cedente: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPRE

ENDIMENT Sacador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 0210650003 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 317,16
- Data para pagamento: 17/09/2012-Valor total a pagar R$395,71 Descrição dos valores:

Valor do título: R$

317,16 - Juros:R$2,OOEmolumentos:R$ll,60 - Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$18,65

Apontamento: 221109/2012 Sacado: SONETTI ALIMENTOS IJ'DA EPP Endereço: E EXP FIDEUS STIN

GHEN 71 - CENTENARl- JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-740 Cedente:WEGTINTAS LIDA Sacador:

- Espécie: DMI - N" Titulo: 0015352802 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.997,60
- Data para paga

mento: 17/09/2012-Valor total a pagarR$3.084,88Descrição dosvalores: Valordo título:R$ 2.997,60
- Juros:

R$ 9,99 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23.10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

. Apontamento: 221242/2012 Sacado: VALDOMIRO JOAQUIM DA SILVA-EPP Endereço: RUA MANOEL

LUIZDA SILVA 163 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89259-360 Cedente: MBR COMEROO DE ISOLANTES

TERMICOS E REFRATARIOS Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1410 - Motivo: falta de pagamentoValor:

R$1.223,79 - Dataparapagamento: 17/09/2012-Valor totalapagarR$1.305,50Descrição dos valores: Valor
do título: R$1.223,79 - Juros: R$ 2,85 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 20,96

•

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data de

12/09/2012. Jaraguá do Sul (SO,12 de setembro de 2012.

ManoelGustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 41

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Campeonato Brasileiro

Rodada pode ser boa
para o Fluminense

Tricolor carioca encara a Portuguesa fora,
enquanto o Atlético-MG recebe o São Paulo

JARAGuÁ DO SUL No clássico nordestino, o Sport
.......................................................................................................................................

Agência Avante! enfrenta o Bahia, às 20h30, na
Ilha do Retiro. O Tricolor da

Nesta quarta-feira o Flu
minense abre a 24a roda

da do Campeonato Brasileiro
enfrentando a Portuguesa, às

19h30, no Canindé. A diretoria
da Portuguesa baixou o valor
dos ingressos e aguarda o está
dia lotado. Empatados na clas

sificação, Corinthians e Ponte
Preta se enfrentam às 19h30, no
Pacaembu, O Timão quer ven

cer' para encostar no G4.
No mesmo horário, o Fi

gueirense encara o Cruzeiro, no
Orlando Scarpelli. Uma derrota
do alvinegro catarinense agra
va as chances de rebaixamento.
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R$ .900,

COROLLA XLI AUT. / 2009
COMPLETO

POR:

Rs49.000,

Boa Terra chega motivado pela
goleada de 4 a ° sobre o Vasco,
em São Januário. Lanterna, o

Atlético-GO desafia o Coritiba,
às 20h30, no Serra Dourada. O
Coxa é concorrente direto do

Dragão contra a degola.
Após demitir Cristovão Bor

ges, o Vasco enfrenta oPalmei

ras, às 22h, em São Januário.
Cada vez mais longe de bri

ga por título, os cruzmaltinos

agora lutam para se manter na

zona de classificação à Liber
tadores. No clássico da crise, o
Santos enfrenta o Flamengo, às
22h, naVila Belmiro. As novida-

POlO SEDAN 1.6 I 2004
COMPLETO

POR:

R$ 22.200,»

GOL POWER 1.6/2010
COMPLETO

POR:

R$33.900,

des do Santos 'são o retorno de

Neymar e Arouca, que estavam

servindo a Seleção Brasileira.
Aguardando um tropeço do

Fluminense, o vice-líderAtlético
MG enfrenta o São Paulo, às 22h,
no Independência. Uma vitória
combinado com derrota do Flu,
recoloca o Galo na liderança.

Dois jogos fecham a rodada
na quinta-feira. Botafogo e In

ternacional dualam às 21h, no

Engenhão, para se aproxima
rem do G4. Enquanto isso, no
Olimpíco, o Grêmio enfrenta o

Náutico. O tricolor .gaúcho pre
cisa vencer para seguir na cola
dos líderes.

Em casa, Grêmio
tem a chance de se

,

recuperar apos a
derrota para o Timão.

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

NA BRIGA Com 44 pontos, Grêmio precisa da
vitória sobre o Náutico para brigar pelo título

CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS
24" rodada

Coi. Times P J V E D GP GC SG A 12/09
o,,, I' 19:30 Figueirense x Cruzeiro

19:30 Portuguesa x Fluminense
, 20:30 Atlético-GO x Coritiba
20:30 Sport x Bahia
20:30 Corinthians x Ponte Preta
22:00 Atlético-MG x São Paulo
22:00 Santos x Flamengo

6 São Paulo 36
22:00 Vasco x Palmeiras

13/09
7 Internacíonal 35 23 9 8 6 27 19 21:00 Grêmio x Náutico

8 Cruzeiro 34 23 104 9 31 32 21:00 Botafogo x Internacional

9 Corinthians 31 23 8 7 8 25';23 2 44,9%
10 Ponte Preta 31 23 8 7 8 29 31 -2 44,9%
11 Portuguesa 29'23 7 818 24',24 O 42,0%
12 Náutico 28 2� 8 4 '11' 29 38 ,-9 40,6%
13 Flamengo ..

27 '22 7 6 9 23,,31' -8 .40,9%
14 Bahia 27 23 6 9 8 23 25 -2 39,1%
15 Santos 27 23 6 9 8 26 31 -5 39,1%
16 Coritiba 25 23 7 4 12 35 42 -7 36,2%
17 Sport 22 23 5 7 11 19 32 -1331,9%

Rebaixados para Série B

SAVEIRO CS 1.6/2010
ACI VEI TEI AQI LM

O

33
PR'

R$ .900,

FOX PRIME 1.6/2010
COMPlETO

POR:

R$35.900,
PALIO FIRE 1.0 / 2010
VEI TEI ALI AQI LOT

POR2 PORTAS

R$22.900,
Faça revisões em seu veículo regularmente.
Promoções válidas até 12/09/2012. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio. Financiamento sujeito
a aprovação de Cadastro. Qualquer percentual de desconto anula a promoção.
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www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

4732746000

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




