
Juventus
Tricolormostra força
e abate o Tubarão
Ao natural, Iuventus aplica 5 a O no
Atlético fora de casa, namaior goleada
da Divisão Especial até o momento.
Max foi o destaque, ao marcar três vezes.
Página 22

/ Saúde
Dez motivos para escolher
alimentos orgânicos, que
incluem benefícios para a

saúde e a preservação
do meíoambíente.

Página 16

www.marisolsa.com.br
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Afúria
do clima
Temporal que caiu na noite de

quarta-feira causou danos em cerca de
500 imóveis de Schroeder. A casa da

aposentada Lawita Feüpe, 65 anos,
foi uma das mais atingidas.
Na agricultlU'a, quatro bananais

. tiveram prejuízos. Um perdeu
85% do plantio. Página 5

-

Dante Minei

Polícia operação
para combater tráfíco

MARCELE GOUCHE •

Uma operação inédita da Polícia Civil de Jaraguá do Sul, que contou com a participação de 40

agentes, fiscalizou os apartamentos do condomínio, localizado no bairro Ribeirão Cavalo, entre 6h e

7h damanhã de ontem. Foram apreendidas drogas e mais de seis mil cigarros contrabandeados.
Páeina21

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ECONOMIA 121 SEXTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

PERÍODO

, ,

/,�

-

. _,.

I,'

"

._

�, :
,

.. ... �

\�. ;
"

-f,�. 1
" �

,

1

,
, �
."

"

Fluxo

tle caixa
Manter o equilíbrio
financeiro através da

'
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visão sistêinica do fluxo
de caixa é o tema do
treinamento - voltado não
só para profissionais da,

'

área, mas também para
empreendedores - que
acontece nos dias 15, 22. e

• ,o..
"

I

29 destemês. Promovido

pelaApevi, será
ministrado nas instalações
do Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul.

B8-280
Embora seja animador
o anúncio de que no

próximo dia 21 será
,

lançado o primeiro edital
de obras de duplicação
daBR-280, fica um ponto
de interrogação, pois
será licitado apenas o

..
trecho entre a B,R-1O1 e

Guararnírím, até o início
do contornode Jaraguá do

,.,

Sul. Trata-se justamente
do menor e menos

.,cpmplej�dos três,trechos, w

com 14,l'quilômetros:

SAC
o teleatendimento a

clientes ainda não é muito
bem compreendido por

, grande parte das empresas
que não sabem como
utilizar esta ferramenta
a seu favor. Um rápido

,

e eficaz atendimento'"
às reclamações dos
clientes - muitas vezes

� "infu,nclqda�,,!;,-,po4,�,��tat I,'" !'

inúmeros danos à irilagem
'

da empresa e, além
,

;"disto, émuíto e�F�� para
H'�âes'€otl 'Bntbs', fãIllos
na atuação da empresa.
Nos dias 17 a 20 este será
o tem,q d,e,;um treinainento
promovido'pelaApeVi e
que seráministrado no
Centro Empresarial de
Jaraguá dó Sul.

'

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Conta da luz
1\ presidente Dilma prometeu uma

.l'\redução de 16,2% na conta de luz e

uma redução de 28% na energia consu
mida pelas indústrias. Isto será possível
basicamente através da redução de iro

postos e taxas que não fazem nenhum
sentido. Esperamos que não haja uma

explosão no consumo, o que levaria todo

o plano por água abaixo, pois teríamos de
recorrer às termelétricas a gás oumesmo
a diesel. O mercado, no entanto, já deu a

sua resposta derrubando as cotações das
empresas do setor elétrico que, apenas
na última quarta-feira, tiveram perda de
R$14,5 bilhões. Para os acionistas a con
ta não foi nada agradável.

AgToindústria
Ontem aconteceu reunião entre os representantes do Ministério
daAgricultura e membros da Câmara de Desenvolvimento da

Agroindústria da Federação das Indústrias (Fiesc), presidida pelo
industrialMário Lanznaster. No encontro foi discutida uma proposta
de agenda emergencial para a agroindústria; considerando o momento

desafiador vivido pelo setor, causado pela alta dos custos dos insumos e

pela ausência adequada de crédito. Em Santa Catarina, o setor emprega
r97 mil trabalhadores em seus 3,4mil estabelecimentos (dados de 2010) .

No segmento de carnes, o número de trabalhadores é de 55 mil em
440 estabelecimentos. Em 2011 o segmento alimentar foi responsável
pela geração de 4,5 mil postos de trabalho no Estado, significando um
acréscimo de 4% no contingente de trabalhadores.

Acordo indígena
Um conflito entre produtores da região de Cunha Porã e Saudades deverá
ser solucionado pela Secretaria de Estado daAgricultura e da Pesca através
da aquisição de uma área de terras no município de Bandeirantes, onde
serão assentadas as 20 famílias indígenas envolvidas. Trata-se de uma

iniciativa criativa que poderá ser ummodelo a ser seguido no futuro.

Acijs/Apevi
Na reunião plenária da próxima segunda-feira, além da apresentação das

propostas do candidato a prefeito Dieter Ianssen, haverá uma apresentação
sobre a atuação da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, pelo sr. Hans

'

Dieter Didjurgeit, Cônsul Honorário da Alemanha. Esta entidade tem uma

unidade em Blumenau, o que facilita muito a utilização de seus serviços.

J�:."!oprE,I'G,J!l!'�;

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04692
1 ° 81.860 250.000,00
2° 56,550 25,000,00
3° 11.552 15,500,00
4° 64,167 14,000,00
5° 03,058 12,058,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1279
11 - 12 - 13 - 17 - 21
25 - 27 - 30 - 35 - 39
43 - 46 - 51 - 52 - 67
71 - 73 - 74 - 87 - 97

o mercado não curtiu
Embora a rede social Facebook seja um grande
sucesso de público, o lançamento de suas ações
trouxe resultados muito aquém do esperado pelo
mercado. Claro que para a empresa é um bom

negócio, pois lançou ações a um preço bem razoável,
aproveitando um bom momento, mas quando o

mercado fez as contas descobriu que as possibilidades ,

de ganho não eram tão boas assim e os especuladores
não demoraram para se livrar das ações. O resultado:

Uma queda constante nas cotações e muitas

acusações e processos dando entrada na Justiça.

MEGASENA
SORTEIO N° 1224
03 - 07 - 15 - 29 - 38 - 60

QUINA
SORTEIO N° 2993
12 - 29 - 31 - 34 - 68

SELIC 7,5% 29,AGOSTO,2012

Ti
· · ·'· ..

6'..o,ooo;�
.. ·· .. · .. · ·'

i'á�SETE'MBR(i'2'61·2'
.. '

·cuS"· :::::':::'·::::::··::·:,:·:::
..

:::
..

::
..

·:::·::·:::::,:::::::XJ9.��?i::::::·:::::::ê�j��'i�i��Q:·�:q:i:�:::
..

:
..

:
BOVE8..I'.i\ ,., :'IJ!t .. º'ª-�O;o 1..ª:,ª�':l'�.Mªªº:.?º.1..?"
NASDAQ )!,ª.�O;o }.3.:.SWr.�MBR'O',.?01.?.,.
Aç6E"s···

.... ·· ...... ·,·· ....

·PETR4 22,90 'II: 4,14%
VALE5 37,29 'Im: 2,78%

......................................I3.�.F..�... ...,��.'.o�, , .. �d�". �.�}.�o/o. , , ..

POUPANÇA 0,4551 14.SETEMBRO.2012

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT .0,69%
OURO 'fi' 0,15%

US$ 116,160
US$ 1770,060

C.�II,!º. , , .. ,., , 7 ç,º.M.I.-.� �N.D.� :v�� ..
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LIBRA (EM R$) 3,2622 3,2646" -0,06%

Processamento

de carne
A produção de alimentos commaior

durabilidade, menor risco de contaminação
emanutenção das características sensoriais

(sabor, aroma, textura) é o sonho de indústrias
de alimentos e consumidores. O avanço das

tecnologias permite que cada vez mais os

produtos alcancem esse nível de excelência.
O tema será apresentado a profissionais
do setor na palestra "Processamento de
carne utilizando alta pressão", no Seminário
Internacional de Industrialização da Carne,
que o Senai promove em Chapecó,
nos dias 19 e 20 deste mês.

Lixo bilionário
. Relatório do Conselho de Defesa dos
Recursos Naturais afirma que 40% dos
alimentos colocados no mercado dos EUA
são desperdiçados e vão principalmente
para aterros. A questão dos alimentos é

complexa e também no Brasil todos os

restos de alimentos que deixamos nos

pratos em um restaurante, por exemplo,
por força da legislação, devem ser

destinados para o lixo. Trata-se de uma

questão de saúde pública que acaba por
encarecer os alimentos. A solução seria
um amplo trabalho de educação.

Agradecemos e parabenizamos o

Hospital e Maternidade Jaraguá
e toda sua equipe - Drs. Gustavo
e. Nardelli, Paulo S.e.M. Veloso,
Simone S. Veloso e Diogo B.A.P.

de Oliveira - pelo profissionalismo
e excelente atendimento presta
do por ocasião do nascimento de
Amanda Konell, no dia 3/9/12.

Gratos!
Bianca França

Konell e Osmar Konell
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do prefeito deMassaianduba pelo ato.

Ou seja, querem que ele se sinta culpado por algo
, gue. foi co��rova,dp n�() �star�e�rado. ;,Quem inic�(J��;todo �sse embate públlco d�'ttena t�confiecer O exa�/'

.

gero feito contra uma autoridade de um municípiO'
vizinho e também contra uma entidade importante'
no desenvolvimento regional.

A população de Jaraguá do Sul e do Vale não pre
cisava ser testemunha dessa novela, que não trouxe'.
nenhum i enefício social, educacional e e'conôIDÍt','I-
"pãr'

,

,ijIaid�de.1 Mosit@'�, s�r 'Úma ução: estr
, gitamen e montada, com inter.e'Ssé político eleitor .J

(

pt,pula.çao
nãO precisava ser téstemnnba dessa n.,ve1&
que não trouxe nenhum benefício' social,

edueaeiooal e econômico para a comunidade.

Do leitor

Professor/ensinador

Charge
BORA JUVENTUS PRA ELITE

'-UeAr<AO ?
e.�Só Ufv\À
P\AV\��Â u

Professor... Segundo dicioná
rios é o Educador, aquele que

ensina uma ciência, arte, técnica,
o mestre, aquele de muito saber,
que serve de.base ou de guia, fun
damental, aquele que tudo se tira

Iição (Michaelis, Aurélio).
Muitas são as dificuldades

dessa profissão, falta de reconhe
cimento (financeiro, da socieda
de, dos alunos... ), falta de recur

sos, materiais, enfim, estrutura.

Bom, mas isso não é de agora, já
vem de longa data. Vejo que em

determinados países tudo acon

tece de outra forma.

Hoje, ouço que a Família tem
usado a escola como depósito de
alunos (filhos}, que abandonou a

Educação dos filhos, que transfe
riu para a Escola essa responsa
bilidade. Em alguns casos isso é
uma dura realidade, muitos pais
não conversam, não brincam,
nem sequer tomam um sorve

te ou saem pra fazer um lanche
com o filho, que dirá cobrar o

bom comportamento na escola,
ajudar a fazer tarefas, cumprir
as obrigações escolares, que vão

muito além dos cadernos e livros.
Ora, tudo isso é uma grande

verdade, mas professores, tam

bém é verdade que muitos usam
isso como "muleta" se apóiam
nessa desculpa, que a família
transferiu para a escola a respon
sabilidade de educar seus filhos,
para não fazerem suas obrigações.

NÃO... Professores, não im-'

porta o que cada família faz, e é
sim sua obrigação educar, conhe
cimento esta disponível em livros
e internet, o que nossos alunos

precisam é de educação aliada ao
conhecimento, e isto, só se con

segue na escola, feito por aqueles
que detêm esse conhecimento,
ou seja, com os PROFESSORES.
Não importam as condições de
trabalho que são oferecidas. A

maioria está disposta a enfrentar
tudo isso, com dedicação, abne
gação. O bom Pai, assim como o

bom Professor, dá aos seus filhos
(e alunos) presentes que-só pode
rão ser abertos anosmais tarde.

MiltonMateus, rofessor

,,-

Compartilhe a sua opinião. Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.
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Dá-me um conselho!
Poucas são as frases tão incontestáveis quanto

esta: - Fala, se queres que te conheça! Incon
testável. O ser humano revela-se por todos os po
ros e não apenas por palavras. As palavras, quando
pronunciados, apenas sublinham o que nós já ha
víamos dito aos outros por gestos e silêncios. Aliás,
não é por outra razão que há também um aforismo

que nos deixa mudos pela sua soberana verdade: -

"Cuidado para que tua língua não te faça perder a
cabeça". Esta frase vem do tempo das guilhotinas ...
•
Vim até aqui, e você sabe que arites de chegar

ao assunto preciso dar algumas voltas, vim até aqui
para dizer de um livro interessante de um america
no, cujo nome perdi, e que produziu grandes ven
das. O livro foi editado depois que o autor colocou

pela cidade caixas, tipo caixas de correios, e onde
os colaboradores, todo o pessoal da cidade, colo
cariam "conselhos" A coisa funcionava à base de
um incentivo para que as pessoas mandassem ao

autor do livro frases que significassem um canse-
-

lho, um conselho para qualquer tipo de necessida
de. Foi um sucesso, mas foi também uma formidá
vel revelação da cabeça das pessoas, legitimando a

citada frase - Fala, se queres que te conheça! Frase
que bem podia ser trocada para: - Dá-me um con
selho para que eu te conheça...

Os conselhos mais comuns que foram colocados
nas caixas eram pornográficos, sexuais; a maioria
abertamente impublicável. Conselhos do tipo - vire

garoto de programa, saia sem calcinhas, dê para o

primeiro que pedir, e daqui em diante não posso
mais escrever. É um constrangimento só.

A ideia do autor, um jornalista, foi interessan
te, mas os conselhos mandados' pelo povo, reve
ladores. O povo é isso, uma lata de lixo que anda,
respira, discute, se queixa, trapaceia, vai à igreja e

finge-se de bom, de justo, não se dando conta de

que é um lixão em forma humana. Essa a regra.
Comportadas as escassas exceções.

Educação
o modo como as crianças andam vestidas, fa

Iam e agem revela a educação que recebem dos

pais. Dia destes, uma foto de jornal me irritou, a
foto foi tirada na praia de Canasvieiras, em Floria

nópolis. A foto mostrava um guri, de uns três ou

quatro anos, andando pela areia pelado, nu. Tem
cabimento? Será que os pais estúpidos deixariam
uma filha andar assim? Esse tipo de pai e mãe tem
que levar um "encontrão", Safados! Estão criando
um pivete machista cheio de direitos ...

Despudor
Agora é assim, desapareceu o pudor, a vergonha,

a moda é mesmo falar de intimidades e de ações
que a ninguém interessam, senão às partes envolvi
das. Numa revista Claudia, urna "psicanalista" dizia
que em 11 anos de casamento nunca fez sexo sem

camisinha. E eu com isso? E desde quando o modo
como ela faz sexo nos pode interessar? Eu imagino
o tipo de psicanalista que não deve ser, imagino...

Falta dizer
Quando a sua amiga, amigo, colega ou não, fala

pouco, conta pouco e faz muitas perguntas ou fin
ge não se espantar com algo que você diz, cuida
do. Essa pessoa provavelmente é falsa, é daquele
tipo que lhe jura amor e amizade mas é, na ver

dade, falsa. Quando você dá as costas, ela falamal
de você ou passa adiante confissões que você fez
a ela, cuidado. São muito comuns essas pessoas, e
muito "simpátícas", mais das vezes ...

Fale
·

conosco
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Jaraguá do Sul

Um lago de esgoto a céu aberto
Falta de sistema de captação de resíduos traz
desconforto em loteamento no Santa Luzia

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

Há aproximadamente 15

dias, uma antiga lagoa
para peixes com capacidade
para aproximadamente 750
metros cúbicos de água se tor

nou um banhado de esgoto a

céu aberto. O motivo: uma vala
de dejetos antiga, que foi des
viada, leva os resíduos das ca

sas situadas na RI 33, no bairro
Santa Luzia, para esse açude.
Revoltados com a situação, os
donos dos terrenos onde está a

lagoa resolveram barrar a pas
sagem do esgoto que, sem ter

para onde escoar, ficou em

possado ocasionando proble
mas para a comunidade.

A situação no local reflete
um problema crônico. A falta
de saneamento básico nessa

região localizada junto à rua

Erminio Nicolini, no Lotea
mento Campregher.

Os moradores afirmam que
em dias de sol forte, o mau

cheiro é insuportável. Além
disso, atraem insetos, como

moscas varejeiras e pernilon-

gos. As consequências que po
dem vir em longo prazo tam

bém assustam. Os moradores
temem que, em dias de.chuva,
o esgoto represado retorne pe
los ralos das pias/e dos chuvei
ros e pelo vaso sanitário. E foi
o que aconteceu na residência
da dona de casa Marlene Su

priano. "Meu marido precisou
abrir os canos para o esgoto
correr no quintal porque es

tava vertendo dentro de casa",
afirma ela, apontando para o

solo britado úmido e enegre
cido onde o esgoto foi depo
sitado. Para ela, além do mau

cheiro, outra preocupação é
com as crianças. "Elas brincam
por aí e podem ficar doentes
facilmente com esse esgoto

aberto", conclui. Outra preo
cupação é que, com a chuva,
o esgoto transborde e atinja as

residências e deixe as pasta
gens dos animais inutilizáveis.

Antes da existência do 10-

Meu esposo
precisou abrir
os canos para o

esgoto correr no
quintal porque
estava vertendo
dentro de casa.

Marlene Supriano,
dona de casa

teamento existia no local um

pequeno riacho, com um file
te de águas que descia de uma
nascente e abastecia um cór

rego, construído à picaretas
no início do século XX para ir

rigação das plantações de ar

roz e escoamento das águas da
chuva. Com a chegada das fa
mílias' os dejetos passaram a

_ser despejados no local, trans- .

formando o pequeno riacho
em uma vala comum.

De acordo com os morado
res, a Prefeitura foi responsável
por dar continuidade ao valo
em direção aos terrenos parti
culares e a obra parou a pedido
de um dos donos dos terrenos,
que não quer o esgoto a céu
aberto na área.

EDUARDO MONTECINO

INSALUBRE Dejetos das casas caem numa lagoa. Local apresenta riscos à saúde dos moradores, atrai insetos e causa mau cheiro

Outro lado
, .

Orgãos competentes dizem não saber do problema no bairro
Os orgaos responsáveis

pelo licenciamento ambiental,
pela rede de água e tratamen

to de esgoto e pela fiscaliza

çã<? das condições sanitárias
do município não tinham co

nhecimento do problema
de esgoto exposto' nessa re

gião do bairro Santa Luzia.

Apenas a Secretaria de Obras
do município, através do dire
tor Alcides Donat, afirmou que

realizou na RI 33, a pedido dos
moradores, a canalização de
um esgoto a céu aberto. Mas,
segundo Donat, o que aconte

ceu foi que os moradores co

meçaram a despejar o esgoto
em um ribeirãozinho que, aos

poucos, se tornou um córrego.
"Nós não fizemos vala, apenas
tampamos o que tinha sido
aberto", explicou.

De acordo com a Samae, a'

regiao do bairro Santa Luzia
ainda não está contemplada
com o sistema de tratamento de

esgoto e que, por isso, não tem

conhecimento da obra realiza
da nas últimas semanas. Com
a exigência do tratamento de

esgoto, os moradores são obri

gados a instalar um sistema de
fossa filtro. Porém, como não há
uma rede específica para a cole
ta de esgoto, apenas a pluvial, os

dejetos acabam indo ao córrego
mais próximo.

Conforme à supervisora da

Vigilância da Sanitária, Leila de
Souza Santiago, a fiscalização
aos locais é realizada conforme
as denúncias, mas o prazo para
o atendimento ao contribuinte,
de acordo com aOuvidoria, é de

,

sete a dez dias. Segundo ela, "a
partir do momento que a recla

mação realizada pelo morador

chegar até a vigilância, um fiscal
será encaminhado ao local".

De acordo com a Fundação
do Meio Ambiente de Iaraguá
do Sul, um fiscal ambiental de
verá ser encaminhado em regi
me de urgência até o local para
averiguar a situação dos mora
dores. O presidente do órgão,
Cesar Rocha, também afirmou

que ainda não tinha conheci
mento sobre o fato.
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Chuva causa estragos em 500 imóveis
A região central do
município foi a área
mais afetada. Até a

Prefeitura teve danos

SCHROEDER

Heloísa [ahn

Poram 40 minutos de rajadas
de vento forte e temporal

para provocar estragos na ci
dade de Schroeder na noite de

quarta-feira, por volta das 21h.
De acordo com levantamen
to da Prefeitura, cerca de 500
imóveis sofreram algum tipo de
dano. A maioria com pequenos
estragos. Não houve feridos.

Até o prédio da
-

Prefeitura foi

atingido. A vidraça onde fica o

gabinete do prefeito Felipe Voigt
estourou com as pedras de grani
zo que caíram com a chuva. Parte
da forração interna também ficou

danificada. Ontem mesmo esses

estragos foram arrumados.
A região central da cidade

foi a que mais sofreu. A resi
dência da aposentada Lauri
ta Felipe, 65 anos, foi uma das

atingidas. Toda a parte da ga
ragem' que abrangia uma área
de festas, ficou totalmente des
truída. A parede na parte lateral
superior da casa ficou quebra
da e várias telhas foram levadas

pelo vento. Ela mora sozinha e

conta que levou um susto. "De

repente deu um estrondo e caiu

tudo", afirmou. A casa da apo
sentada éfinanciada pela Caixa
Econômica Federal.

O secretário de Obras, Ru
bens Fiedler, disse que ° Parque
Municipal de Eventos, pontos
de ônibus e o posto de saúde do
Centro também foram alguns
dos órgãos públicos atingidos.
"Foram estragos pequenos, prin
cipalmente na cobertura", disse. ESTRAGOS A casa da aposentáda Lawita Felipe foi wna das mais atingidas

Prejuízos
Bananicultura teve grandes perdas

O temporal causou estragos
também nas plantações de ba
nanas. O secretário da Agricul
tura, Indústria, Comércio e Tu

rismo' Adilson Pommerening,
disse que os prejuízos giram
em torno dos R$ 70 mil. IIOS ba
nanicultores foram o que mais

sofreram", disse. Conforme le-

no terreno passam dos R$ 30

mil", afirmou Pommerening.
Com a derrubada dos frutos,

o bananicultor perdeu as safras
de outubro, novembro, dezem
bro e fevereiro. Alguns cachos
de banana poderão ser apro
veitados, mas perderão valor de
mercado.

vantamento da Prefeitura, qua
tro propriedades foram as mais

atingidas.
O bananal do produtor Eno

Lange foi quase totalmente
destruído pelo vento. O secre

tário calcula que 85% das seis
mil plantas foram derrubadas
com o vendaval. "Os prejuízos

�

O bananal do produtor Eno Lange foi quase totalment�.d�str1;lÍdo �lo vendaval. Prejuízo passa de RS 30mil
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"Temque ter respeitoCOntosmunicípios"
Prefeito de Massaranduba, Mario Fernando

Reinke, espera que Jaraguá volte à Arnvali

JARAGUÁ DO SUL

Diego Rosa

.!

Depois de acompanhar a re

tomada da discussão sobre
a polêmica envolvendo a saída
de Jaraguá do Sul da Associação
dos Municípios (Arnvali) e ser

acusado de ser o pivô de uma

discussão a respeito de invasão
de limitemunicipal, o prefeito de
Massaranduba, Mario Fernando
Reinke, quebrou o silêncio.

Ele refutou o posicionamen
to do Executivo jaraguaense so

bre um ofício protocolado no

dia 3 de setembro, durante uma

reunião na Arnvali, no qual o se

cretárío de Administração de Ia
raguá do Sul Ivo Konell teria exi

gido, como condicionante para
que Iaraguã do Sul voltasse a in

tegrar a entidade, uma retratação
por parte de Reinke sobre o caso

que envolveu a briga entre as ad

ministrações sobre a divisão geo
gráfica dos doismunicípios.
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Em março desse ano, a pre
feita de Jaraguá do Sul Cecília
Konell solicitou o desligamento
da Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu (Arnvali) em
razão de um desentendimento
com o prefeito de Massaran -

.

duba, Mario Fernando Reinke

(PSDB), que presidiu a entidade
em 2010. Ela teria alegado que

Saiu no OCP
o jornal O Correio do Povo

publicou no final de agosto e

conieço de setembro matérias
que revelaram o roteiro dessa

briga entre as administrações
de Jaraguá do Sul e

Massaranduba, que culminou
com um prejuízo para a
Associação dos Municípios
doVale do Itapocu (Arnvali),
devido a saída - ainda não
oficial- da Prefeitura de

Iaraguá.do Sul e a dívida que
tem com a associação.

Chateado com a exposi
ção negativa com que o seu

nome foi vinculado a esse caso,
Reinke disse que é ele quem
está na espera de uma retrata

ção da prefeita de Jaraguá do
Sul CecíliaKonell devido ao fato
da Secretaria de Planejamento
confirmar que a localização da
antena pertence àMassarantlu
ba e não a Iaraguá do Sul.

Em 2011, o prefeito de Mas
saranduba autorizou a coloca

ção de um transmissor para a

emissora de rádio Super Nova
FM, que fica naquele municí

pio, na antena de rádio da rádio
105 FM, localizada no Morro
das Antenas (saibamais sobre o

caso QO texto. ao lado).
Por duas vezes os técnicos

da Secretaria de Planejamento
do Estado estiveram na região,
acompanhados de servidores
das prefeituras de Iaraguá do Sul
e Massaranduba e confirmaram

que os limites estão corretos. "O

lugar onde está a antena é Mas
saranduba. Está tudo certinho.
Por causa disso, a administração
da Jaraguá do Sul tem de ser re

tratar. Não eu. Até agora não fi
zeram isso", disse Reinke.

O prefeito de Massarandu
ba salientou que a atual admi

nistração da Prefeitura de Iara
guá do Sul age com desrespeito
com a Arnvali e com a região.
"Tem que haver mais respeito
com os outros 'municípios. Eu
ocupo um cargo de responsa
bilidade, que representa uma

comunidade. Quando assinei
o documento autorizando a

instalação na antena fiz com o

mapa naminha frente, com to

das as coordenadas. Mas a ad

ministração de Iaraguá levou

para uma discussão de inte
resse político para atingir ou
tras pessoas e fui usado como

bode expiatório no caso. Estou
na espera da retratação da pre
feita (Cecília Konell) para aca

bar com essa polêmica. Espero
que ela assuma que o local é
de Massaranduba e retorne à
Amvali", desabafou.

Entenda o caso

ele autorizou a instalação de um do Sul. Ela disse que só voltaria
transmissor de uma emissora de à entidade depois que o prefeito
rádio de Massaranduba (Super de Massaranduba fizesse uma

Nova FM) numa antena locali- retratação pública pedindo des
zada no Morro das Antenas. Se- culpas por ter tomado a decisão.

gundo Cecília, o prefeito da cida- Ele negou que houve irregula
de vizinha não teria respeitado ridade no ato e defendeu que
os limites entre os municípios e agiu corretamente porque a an

tomado uma decisão que seria'
.

tena ficadentro domunicípio de
de responsabilidade de Jaraguá Massaranduba.

Plenário
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DESCULPAS ReiDke espera que a prefeita de
. Jaraguá, Cecília KoneU, se retrate das acusações

Uma avaliação técnica fei
ta por uma equipe da Secreta
ria de Planejamento em maio
confirmou que o local onde
está a antena pertence à Mas
saranduba, Mesmo assim, a

atual administração de Iaraguá
do Sul manteve a postura de
não voltar a fazer parte da en

tidade. Porém, o presidente da

Briga começou emmarço com a discussão sobre os limitesmunicipais

lU,.tf,.h,Yo

Entidade foi criada para integrara região .

Arnvali, Felipe Voigt, disse que
para oficializar o desligamen
to o município precisa aprovar
uma autorização na Câmara de
Vereadores. Enquanto isso não
é feito, Jaraguá do Sul acumula
uma dívida de R$ 259 mil. O va

lar é a soma das mensalidades
não pagas para a entidade des
de março.
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Adisputa eleitoral, da forma que
está, acaba 'concedendo privilé

gios para alguns candidatos em rela

ção a outros. Para mudar isso, o ca

minha passa pela reforma política e,

principalmente, pelo debate do finan
ciamento de campanha.

Hoje, os concorrentes que ocupam
cargos públicos levam vantagem sobre
os trabalhadores da iniciativa privada,
pois a lei eleitoral exige que os ocu

pantes de funções públicas deixem os

cargos três meses antes das eleições.
A lei tenta impedir que o funcionário

público utilize o cargo em proveito da
candidatura. O afastamento não im

pede que o servidor continue a rece

ber os rendimentos salariais.
Conforme a lei complementar n-

64, de 18 de maio de 1990, o servidor
que não se afastar no período torna-se
inelegível. Já o candidato da iniciativa

privada não tem esta premissa. Ele

precisa dividir o horário entre o traba
lho e a campanha.

Este ano houve um aumento na

quantidade de servidores candidatos
em Jaraguá do Sul. Nas eleições de

2008, nove candidatos a vereador se

declararam como servidores públicos
municipais. Agora, são 20 candidatos
de cargos públicos, dos quais 17 são
funcionários do município. Em suma,
o privilégio do funcionário público
continua. Mesmo que não tire provei
to no exercício do cargo, ele tem a van

tagem de receber o salário, enquanto
faz campanha.

Sacolas plásticas
Enquanto em Joinville persiste o debate
sobre a utilização das sacolas plásticas
nos supermercados, em Jaraguá do Sul
o projeto está parado. O assunto tem

sido polêmico em todo o País. Por causa

disso, os proponentes procuraram o

CDL para debater o tema, mas não

chegaram a uma conclusão definitiva
sobre o caso. Conforme o vereador
Jean Leutprecht (PCdoB), um dos

propositores do projeto, a discussão
deve voltar depois das eleições. Ele
assegura que para ser aprovado precisa,
o projeto deve apontarmelhorias
para a comunidade e ainda não
existe um acordo sobre isso. , i

Nilson Antonio · Interino
t

I I

I
2106.1923 I nilson@ocorreiodopovo·.com.br

-

Condições na campanha

Em ritmo
acelerado
A campanha do candidato
a prefeito Dieter Janssen
(PP) continua intensa.
Realizando visitações a

diversos bairros, até ontem
ele já havia contabilizado,
pelo menos, 50 reuniões. É
o ritmo acelerado na reta
final da campanha.

Chuva afeta
Schroeder

.

o candidato a prefeito Luís
Aparício Ribas (PMDB) deixou a
campanha de lado e trabalhou
como vice-prefeito para dar
atenção às famílias atingidas
pelos vendavais de quarta-feira
à noite. Em algumas regiões, as
chuvas causaram prejuízo aos

produtores. Até a Prefeitura foi

atingida e teve danosmateriais.
(Vermatéria na pág.4).

Plano de
Governo 15
A partir de terça-feira, dia
18, a coligação lia trabalho
continua!" vai começar
a distribuir o plano de
governo para os eleitores
deGuaramirim. Nilson

Bylaardt (PMDB) fará a

apresentação das propostas
durante a reunião da

Aciag, na segunda-feira.

.,
I

Os' esp�rtinhos
Os espertinhos sempre existiram.
Nas últimas eleições, o Ministério
Público ficou de olho nos servidores

públicos que registraram as

candidaturas e não fizeram campanha.
Para estes, foram abertas ações
de improbidade administrativa. A
fiscalização deve continuar, mas a

possibilidade de.fraudes continua.

, .
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i

r /
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DIVULGAÇÃO

...

Reuniões nos .bairros
Na quarta-feira o candidato Nilson Bylaardt

,

(PMDB) começou a intensificar o ritmo da

campanha. A primeira "grande reunião",
como é chamada pela coligação, aconteceu
na Capela Santíssima Trindade, bairro Barro
Branco. Ontem foi a vez da Figueirinha e

hoje, às 19h, será no Beira Rio Futebol Clube,
bairro Bananal Sul.

io de peso
O empresárioWernerVoigt .

esteve namanhã de ontem no

comitê da coligação 110 trabalho
continua!". Ele declarou apoio
à reeleição de Nilson Bylaardt
(PMDB). "Estou vendo que ele
está fazendo um bom serviço
aqui e precisamos continuar

assim", declarouVoigt.

Vai dar O que falar...
O projeto que trata da reestruturação
de cargos e salários e cria novos cargos
efetivos na Câmara deVereadores de

.

Jaraguá do Sul, para cumprir exigências do
Tribunal de Contas, gerou um princípio de

polêmica na sessão de ontem. A discussão
era sobre amelhor forma de encaminhar
a proposta. Ao final, ficou decidido que
os vereadores Jean Leutprecht (PCdoB) e
Adernar Possamai (DEM), que não estão

disputando as eleições, irão buscar uma
forma para' resolver o impasse, .

BR-280
Ontem, o deputado estadual Carlos Chiodini
(PMDB) se reuniu com o governador
Raimundo Colombo (PSD) e o vice Eduardo
Pinho Moreira (PMDB) para tratar da
duplicação do trecho urbano da BR-280.
Chiodini saiu animado da reunião. Segundo
ele, o início das obras depende apenas da .

finalização do projeto básico e executivo.
IIUma grande notícia para nossa região,

.

que mais uma vez tem o empenho pessoal
do governador Raimundo Colombo para a
realização desta importante obra", disse.
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Personagem órico

Dante A1ighieri

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
*

�
Grupo Lunelli

��2- Lunell,;

FOTOS DNULGAÇÃO

Nascido em Florença, na Itália, em 1265, Dante
Alighieri perpetuou-se na literaturamundial com o

poema épico "A Divina Comédia". A obra tornou-se
referência para a época, pois foi escrita em italiano, a
língua popular, ao contrário dos nobres, que usavam
somente o latim. Na história, o autor viaja pelo inferno
e purgatório, guiado pelo poeta romanoVirgílio e, por
último, é levado ao paraíso por Beatriz Portinari, a
amada esposa. Dante também participou da política
florentina. Foi combatente militar e participou do

governo, o que motivou o exílio em Roma, quando a

cidade foi tomada pelo partido da alta nobreza, e a
pena de morte. Os registros datam amorte de Dante

Alighieri entre os dias 13 e 14 de setembro de 1321.

19 4

Convenção política do PTB
,-

Em setembro de 1954, o jornal O Correio dç
Povo veiculou "Rompida aAliança Social
Trabalhista em Jaraguá". O texto dizia "O fato
mais sensacional da política municipal desta
semana foi a convenção do PTB para escolha de
seus candidatos a vereadores, pois pormaio-

ria esmagadora, quase unanimidade, resolveu
não fazer chapa comum com o PSD, �omo este
partido vinha anunciando". O texto finalizou
com "A escolha recaiu nos seguintes cidadãos:
José Castilho Pinto, Manoel José da Silva, Lauro
Carlos Blunk, José Gonçalves eAldo Prada".

A invenção do mapa
A história do mapa se divide entre os povos
antigos. Pesquisadores apontam registros na
Grécia, Egito e China, com desenhos de até
oito mil anos em peles de animais, cerâmica,
pedras e bronze. A princípio, representavam
o ambiente local, mas, com as expedições
marítimas, os mapas ganharam importância
na localização geográfica e na representação
de aspectos físicos da superfície da Terra. Mais
tarde, informações históricas, econômicas e

políticas passaram a agregar conteúdo aos

mapas, o que ajudou na divulgação de
dados que antes eram centralizados.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRI:J'SC, 1)06169/1)

CredibilitJade

Qualidade

Confiança

UMO f'IlflGEIUA QUE nll CERTO.

gurnz@gumz,com,br

Desde 1978

\NWW.gl.lrnz .corn .br

Pelo IDU do
1959

O projeto Luna
Em 14 de setembro de 1959, a primeira sonda
espacial feita pelo homem aterrissou na Lua. Luna
2 era a segunda tentativa do projeto russo de chegar
ao satélite natural da Terra. A nave era redonda,
com antenas na parte superior e instrumentos de
medição e análise do espaço. Foram mais
de trezentas horas de voo, com

informações transmitidas por
sinais de rádio. Com o impacto
no solo lunar os sinais pararam,
o que indicou a chegada
ao destino. O projeto Luna
continuou com avanços até
1976, mesmo após a chegada
do norte-americano Neil

Armstrong à Lua, em 1969.

1960
A criáção da Opep
No dia 14 de setembro de 1960, foi criada a

Organização dos Países Exportadores de Petróleo

(Opep), durante a Conferência.de Bagdá, em Bagdá,
no Iraque. O cartel surgiu para controlar a política
petrolífera dos 12 países membros e unificar a

administração do produto diante de compradores
como Estados Unidos e Inglaterra. Atualmente,
a Opep abrange 75% das reservas mundiais de

petróleo. A organização é formada pelaVenezuela,
Equador, Argélia, Líbia, Nigéria, Angola, Emirados
Árabes Unidos, Irã, Arábia Saudita, Kuwait, Iraque e

Catar. Gabão e Indonésia são ex-membros.
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Santa Catarina emDança

Grupo JovelD
da Scar é

destaque
Além disso, conquistou a

segunda colocação com a core

agrafia "Trio contemporâneo",
também de Daniel Malagoli,
que dançou acompanhado por
Maria Luiza de Freitas e Thamy
Secco; o segundo lugar no solo
feminino contemporâneo com

Thamy Secco, responsável pela
coreografia; 10 lugar no solo
feminino jazz com Maria Lui
za de Freitas em coreografia de
Alexandra Flores; e o 10 lugar no
solo masculino contemporâneo
com Alexandra Flores em core

ografia de Juliano Peçanha.
Graças ao desempenho, o

Grupo Jovem da Scar foi indica
do como o melhor grupo do 60
Santa Catarina em Dança.

Grupo Jovem goli, Thamy Secco, Maria Luiza
da Sociedade de Freitas e Dionimar dos Santos.
Cultura Artísti
ca (Scar) obte
ve destaque no
60 Festival San

taCatarina em Dança, realizado
em Florianópolis na"primeira
semana de setembro. Sob a co

ordenação do professor Egberto
Saurini, o grupo foi premiado
em todos os trabalhos apresen
tados durante o evento, uma

das mais importantes iniciati
vas da dança no Estado.

Os bailarinos da Scar alcan

çaram resultado positivo com a

coreografia "Desconectas" (con
junto contemporâneo), de Da
niel Malagoli, que conquistou o

primeiro lugar, com Laura See

chis, Felipe Nunes, Daniel Mala-

Noite das sopas e cremes

Nesta sexta-feira, aAssociação Recreativa e
CulturalRio da Luz "Salão Barg", de Jaraguá do
Sul, promove a 39a Noite das Sopas e Cremes.
Haverá também, venda de cucas. Início às 19h30 e

ingressos a R$ 14. A compra antecipada dá direito
a reserva de mesas na secretaria daAssociação dos
Clubes de Tiro 3370-9795 (das 8h às 14h sem fechar

para o almoço) ou pelos telefones 9948-1115,3376-
0634 e 3376-1160. As reservas de mesas ficarão

disponíveis até às 20h. Após este horário serão
liberadas. Endereço da Sociedade: Rua Eurico
Duwe, 2.600, Bairro Rio da Luz I.

No embalo do iêiêiê
O London Pub recebe nesta sexta-feira, o sempre
prestigiado show dabanda Beetles, cover dos
The Beatlesmais requisitada e conceituada
da atualidade. Diretamente de BuenosAires

(Argentina), o grupo se apresenta em espetáculo
que é uma superprodução histórica emusical,
na qual os integrantesmudam de figurino
quatro vezes, "revivendo todas as épocas dos reis
do iêiêiê.Abanda, formada em setembro de

DESTAQUE Acima, bailarinos na coreografia "Desconectos" que ganhou o 10 lugar
(conjunto contemporâneo), e abaixo, "Trio contemporâneo" que ficou com o 20 lugar

FOTOS DNULGAÇÃO

Baile do Contabilista
Está programado para esta sexta-feira, a 6a edição do
Baile do Contabilista, em comemoração ao Dia do
Contador. O evento tem início marcado para as 22h,
no Clube Atlético Baependi, com animação da banda
Freehand. Ingressos antecipados a R$ IS, na hora o valor
será de R$ 20. Informações no Sindicont - 3371-8920. "

BAILE COMEMORATIVO DOS QUINZE ANOS DAS
DEBUTANTES DA TERCEIRA IDADE - JARAGUÁ DO SUL

LOCAL: PARQUE DE EVENTOS
INíCIO: 18 HORAS

DATA: 15 DE SETEMBRO DE 2012

VALOR: R$15,00
ORQUESTRA: BANDA BLUMENTHAL

PROMOÇÃO: AGTt - ASSOCIAÇÃO
DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE2009, já realizoumais de 350 shows no Brasil- as

apresentações percorrerammais de 100 cidades
de diversos Estados, incluindo a abertura do show
do beatle PaulMcôartney, realizado este ano em
Florianópolis. Os ingressos antecipados custam
R$ 15 feminino e R$ 20masculino (primeiro
lote) e estão à venda no Posto Mime da Reinaldo
Rau e LojaUpperMan. Reservas demesa no
londonjaragua.com.br Informações: 3055-0065.
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João Chíodlní,
escritor

escritor@joaochiodini.com.br

Crônica

Paparazzi de aeroporto
Enquanto isso, num aeroporto paulista...

- Ai, amor... tô tão ansiosa! Será que
vamos encontrar algum famoso por aqui?
- Sei lá. Famoso, fora da televisão, não tem
cara de famoso.
- Claro que tem. Duvido que eu não reco

nheça um ator de novela, se aparecer um
por aqui.
- Sei, sei. Mas, e se aparecer? O que você vai
fazer?
- Vou pedir pra tirar uma foto, ué. E, se for
galã, quero postar no Face assim: "Meni
nas, morram de inveja".
- Morram de inveja? Como assim? Por quê?
Você tá pensando em trocar o dedicado
marido por esses caras da tevê?
- Claro que não, ele não iria querer nada
corrugo.
- Ele quem? Que papo é esse?
- Ai... Nada não. Só tô imaginando.
- A é? E tá imaginando quem?
- Sei lá... Talvez o CauãReymond. Mas, ele é
casado com aquelamagra da Grazi.
- Eu não tô gostandomuito dessa conversa,

Novelas

não. Além do mais, acho que você nem
teria coragem de pedir para bater uma foto
com ele.
- Claro que teria, por que não?
- Vergonha...
- Vergonha de quê?
- De incomodar.
- Ele nuncamais vaime ver na vida.
- Mesmo assim, incomodar o cara, sei lá...
- Eles estão aí pra isso. Pra tirar fotos com
as fãs.

- Isso que eu não entendo. Por que quer ter
uma foto com um famoso.
- Pramostrar para os outros, oras! É igual ir
a um zoolõgicoe não bater uma foto com

LADO A LADO - GLOBO - 18H

Edgar decide dormir no quarto de hóspedes. Isabel avisa a Etelvina que
vai procurar Zé Maria. Zé Maria dá um nome falso para Praxedes. Zé Maria
descobre que Quinzinho vai sair da cadeia e exige que ele leve um recado
para Isabel. Isabel entra na delegacia e pergunta por Zé Maria para Praxedes.
Albertinho conta para Femando que tentará encontrar a mulher que viu no Car
naval. Isabel descobre que Zé Maria é capoeirista. Albertino mente para mada
me Besançon para conseguir ter aulas de francês. Mário conversa com Quei
roz sobre o estabelecimento que comprará. Laura e Edgar confessam que não
estavam prontos para se casar. Berenice finge ser Isabel para Quinzinho e

descobre o paradeiro de Zé Maria. Constância afirma a Assunção que voltará
a ser chamada de Baronesa. Isabel diz a Afonso que Zé Maria é capoeirista e

que não quer mais saber dele. Alice chega à sua casa com Matilde, uma em
pregada escolhida por Constância, e Laura se enfurece. Isabel se surpreende
com a presença de Albertinho na casa de madame Besançon.

, CHEIAS DE CHARME - GLOBO - 19B
Inácio expulsa Chayene de seu quarto. Penha fica admirada com a

atitude de Sandro: Sarmento fala para Cida que precisa vender sua casa

em Teresópolis, mas sem que Sônia saiba. Rosário fala para Chayene que
Fabian não gosta de mulher. Dália acerta com capangas a sua fuga do
hospital psiquiátrico. Gentil entrevista Sandro por seu ato heroico e Patrick
se orgulha do pai. Otto convida Conrado para trabalhar no escritório e Ela
no não gosta. Chayene consegue entrar novamente no quarto de Inácio.
Cida ouve Sônia ofender Sarmento e fica nervosa quando o pai passa mal.
Conrado provoca Elano. Cida decide comprar a casa de Teresópolis de
Sarmento. Chayene descobre a farsa de Fabian e Inácio.

AVENIDA BRASa. - GLOBO - 21B

Ágata não deixa Tufão falar com Nina. A cozinheira avisa a Jorginho que
fará uma festa de despedida para Begônia. Betânia chama Valdo para ir à festa
de Nina, e ele se revolta. Max se recusa a contar para Carminha onde guardou
o dinheiro que roubou. Muricye Ivana falam mal de Nina e Tufão as repreende.
Verônica, Noêmia e·Alexia chegam ao Divino e veem Cadinho jogando bola
na pracinha. Adauto pergunta a Tessália por que ela se separou de Leleco.
Diógenes avisa que vai se casar com Dolores. Verônica, Noêmia e Alexia se
recusam a morar com Cadinho no DMno. Carminha oferece dinheiro para Val
do, em troca de informações sobre Nina. Max paga Vrtinho para colocar um
pacote na bolsa de Nina. Apolícia invade a festa e Nina, Betânia e Begônia são
presas. Max encontra suas fotos na mala de Begônia. Carminha manda uma

mensagem para Tufão, pelo celular de Nina. Jorginho se esconde ao ver seu
pai chegar à delegacia. Tufão pede para falar com Nina.

G.IUIRIEIJI. - GLOBO - 22H
Zarolha aconselha Tonico a ir ao circo se encontrar com Gabriela. To

nico inventa uma desculpa para não ir ao sarau. As famílias de Berto e

Zuleika acertam o casamento do .casal. Depois do sarau, Gabriela corre

para o circo, sem que Nacib saiba. Tonico oferece um ingresso do circo
para Gabriela, como forma de sensibilizá-Ia. Chico e Bico Fino observam
Tonico e Gabriela saírem do circo. Lindinalva trata Juvenal como cliente e

ele estranha. Gerusa se preocupa por Malvina não poder se casar com

Rômulo. Mundinho comunica a Douglas e a Pelópidas que a estrada de
IIhéus-ltabuna será protegida pelo governo federal. Mundinho enfrenta Ra
miro e diz ao coronel que ele não pode controlar o amor que sua neta sente

por ele. Chico conta para Nacib que Gabriela foi ao circo.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

uma girafa. Não tem utilidade nenhuma,
mas tem que provar que chegou pertinho
da girafa.
- Assim você menospreza a profissão deles.
Eles são atores.
- Não estoumenosprezando. Eles gostam
disso. Desse assédio. Se fosse apenas por
ser ator, eles trabalhariam em teatro. Aí
nunca ficariam famosos.
- Não é bem assim.
- Claro que é. Quem vai tirar foto com ator

no final de uma peça de teatro? Só se faz
isso se o sujeito já trabalhou na televisão.
- Não foi isso que eu quis dizer. Existem
outros motivos para eles trabalharem na

tevê. Salário, por exemplo.
- Não importa, também. Não precisamos
discutir planos de carreira de atores. Só fa
lei que quero tirar uma fotografia e colocar
no meu Face.
- No fim das contas, se achar algum famo-.
so, ainda serei o fotógrafo.
- Com certeza. E não ouse tremer a foto.
Tira duas, só pra garantir.

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

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
da Ajapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

Clique animal

Esse cãozinho aguarda
adoção. Ele foi recolhido
das ruas pelo setor
de Zoonoses e já
recebeu tratamento
veterinário completo.
Os interessados devem
entrar em contato com

a Clínica Schweitzer,
pelo telefone 3275-
3268. É bastante dócil,
têm porte médio e

aproximadamente um
ano de idade

Aniversariantes
14/9
Agostinho Cilusinsky
Aguinaldo Spezia
Alessandro Rosa
Carmem Vegini
Caroline Todt
Deise Rafaela Muller
Elfi M. Lux
Eno Mahs
Esmeralda Chiodini

Eugenio Prestini
Franciele Matuszewski
Francisco Piontkewicz

lIona B. Erdrnann
Jorge Stelow
Josiane Vicente
Leotildes Pessate
Lucas Antonio Azevedo
Lucas M. Kekis
Marcos Gellhardt
Marlise Tecilla
Matheus Ploszai
Návila C. Bortolini
Neuton F. Fabiani
Osmar Pahr
Otávio A. Bledorn

Patricia K. Tecilla
Regiane Carline

Regimara B. C. dos Santos
Reinaldo Correia
Rejane Carvalho
Rovena Hinsching
Sally Muller erbarch
Senir stenert
Sidinei Jordan ,

Sidônia M. B. Gimenes
Terezlnha Taba
Vilmar Enke Junior
Waldemir Lange

www.ocorreiodopovo.com.br

Horóscopo
cr ARlES

o dia pede concentração para finalizar
as pendências. Quanto mais capricho ti-
ver, melhor. Não dê ouvidos a conversas
improdutivas. Comece a cuidar melhor
de sua dieta alimentar. No campo afe-
tivo, tenha um pouco mais de paciência
Cor: verde-claro.

� TOURO
Procure sempre expandir seus conhe-
cimentos. Colegas podem ajudar você
a ver tarefas rotineiras com mais prati-
cidade: melhore seu desempenho no
emprego. No campo amoroso, aposte
em momentos de mais alegria e leveza
e só terá a ganhar. Cor: rosa.

II GÊMEOS
No trabalho, procure distribuir respon-
sabilidades para não se sobrecarregar.
A famma deve exigir sua atenção. Tente
resolver definitivamente as divergências
existentes entre seus parentes.
Aproveite para ficar mais íntimo(a) de
quem ama. Cor: vinho.

�
cANCER
Bom dia para trabalhos que exijam
habilidade técnica ou manual. Porém,
não convém dispersar sua atenção com
sonhos e fantasias, mantenha-se na

realidade. Cuidado com pessoas opor-
tunistas. No setor afetivo, dedique-se
mais à pessoa amada Cor: rosa.

ó2
LEÃo
Rque de olho em suas finanças e não
faça gastos desnecessários. Talvez
tenha que rever suas contas neste dia
Também não conte com dinheiro que
ainda não recebeu. No romance, terá o
apoio de sua alma gêmea para resolver
problemas. Cor: cinza.

TU> VIRGEM
Terá destaque, então é hora de caprichar
namaneira como se apresenta. Como
sua ansiedade estará em alta, fique
alerta ou poderá cometer excessos
alimentares. No setor afetivo, dê mais
espaço para cara-metade. Cor: rosa.

.o, UBRA
No ambiente profissional, mantenha o
foco em suas atividades e adote uma
postura mais discreta para não ver seu
nome envolvido em fofocas. No setor
amoroso, tudo indica que os momentos
com o par serão ótimos e felizes.
Aproveite! Cor: preto.

Tll ESCORPIÃO
Cuidado com pessoas oportunistas
ou poderá se tomar alvo de fofocas.
Demonstre sua capacidade profis-
sional com ações e resultados. Fazer
as vontades do seu par vai aproximar
o casal. Se estiver só, prepare-se para
conquistar um coração. Cor: branco.

><' SAGITARIO
Organize seu tempo para dar conta de
suas responsabilidades. Boa chance de
começar em um novo emprego ou uma
nova atividade. Com o par, compartilhe
sua felicidade, seus sonhos e também
suas conquistas. Cor: azul-escuro.

Y}>
CAPRiCÓRNIO
Fofocas no serviço não estão descarta-
das, então, prove o seu valor com re-

sultados e não com palavras. Relações
com superiores protegidas. Na paixão,
não pennita que intrigas interfiram no

contato com a cara-metade. Cor: rosa.

A'Y\ AQUÁRIO
� Tarefas que exijam atenção aos

detalhes serão favorecidas. É um bom
dia para melhorar a eficiência em suas

atividades. Mantenha a discrição e

demonstre sua competência com re-

sultados. No amor, não faça promessas
que não pode cumprir. Cor: verde-claro.

tt
PEIXES
No ambiente de trabalho, atividades em
grupo devem gerar melhores resulta-
dos. Em casa, o maior entrosamento
entre as pessoas deixa o astral mais
leve. Aposte no diálogo para restabel-
ecer a harmonia no contato com a sua

alma gêmea Cor: branco.
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DIEGO JARSCHEL

eontato@poraeaso.eom @poraeaso

Um big ha
,

urguer
Novidade no cantinho de delícias Du Chocolat: a cozinha da Bebel

agora está fazendo cheeseburguers daqueles enormes e suculentos,
com hambúrguer de produção caseira e tempero especial.
Acompanha essa delícia pão fresco e macio, uma camada de queijo
mussarela derretida e delicioso ketchup Heinz. Só a descrição já é de
salivar... Confira a novidade: facebook.comlsoduchocolat.

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

.
:
.....

Eduardo
Mora (E),

Daniel
Vasselai e

Rigor Gneipel
marcando

presença
noshow
nacional

coma banda

Chimarruts,
na Patuá

Music

Cresceu
Boa foi ver que, devido à grande quantidade de inscrições, o nosso
Jaraguá em Dança cresceu, aumentando de seis para oito o número
de dias. O evento vai acontecer no Teatro da Scar, começando neste
domingo com apresentações das 14h às 15h30; das 16h30 às 18h30;
e das 19h30, com previsãomáxima de término às 22h30. Durante
a semana as apresentações ocorrem apenas à noite, a partir das
19h30. O evento encerra dia 23 com chave de ouro, com presença da
bailarinaAna Botafogo, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro.

-

çao
Opa, tem novo evento daAjapra
movimentando o fim de semana!
Neste sábado, das 15h às 19h, vai rolar
em parceria com o Grupo Breithaupt
a 1 a Feirinha de Adoção de Animais.
Ela acontecerá no Shopping Center
Breithaupt, proporcionando mais
uma oportunidade para adoção
de um amiguinho. Dê uma passada
lá, nem que seja só pra dar um

afago nesses pets carentes.

MatáDza
E tem mais inauguração prevista para a semana que vem, é o
Pirata Rock Bar que chega a toda neste sábado, escancarando
as portas com o show do Matanza. As paredes da antiga Área 51
nunca mais serão as mesmas. Ingressos já estão no segundo lote.
Compre o seu ao valor de R$ 25 na Mega Rock Store, Posto Mime
Matriz ou loja Ponto Certo. Dúvidas? Liguem no 8407 -9266.

Domingo tem
Extranóica
Olhaí, que Vicky Bartel está com
nova venda de peças programada
para este fim de semana. Designers,
estilistas, poetas, músicos e loucos,
todos combinam encontro no Bazar
Extranóica agendado para este

domingo, que começa às 15h e termina
lá pelas 21h. Completando a cena,
banda Infanta vem de Joinville para
apresentar-se junto à jaraguaense
Vocês. Quem aí curte um brechó,
decoração pop, novas amizades e papo
cabeça não deve deixar de comparecer
por nada. O endereço fica ali no
Baependi, na rua que leva à Bretzke - o

point estará sinalizado. Peçam mais
infos via extranoica@gmail.com.

DIEGO JARSCHEL

ELTON MELCHIORETTO

Gyane Mannes no show com

dupla Dany & Rafa no Divino

Club, em Massaranduba
................ _

.

TaIyta Gabriela Kamer
descontraindo no Happy Hour

�� ..�����.. �����.�..���� ..
/ I o'

I

Sexta-Feira 14
• 21h - Shaw comWesley &André / DI BibbeAndreatta
Local: The Living 147 3376 4822

• 22h - The Beetles - diretamente daArgentina'
Local: LondonPub 147 3055 0065

• 22h - SextaUniversitáría I Shaw comAnder & Fael / Elas free
até as 23h., .'

"

LqcaI:'OppeJ:Floot, em Guar .............c> •.••,..

• 22h-SmirnoffParty f Sertanejo com Juliano Santos! Showcom
Grupo Desafio f Dls IhonzMuller eAdrian P. I Elas free até 23h45
Local: Movíng Up, em Schroeder 147 8856 8389

• 22h':_ Sacra-Feira / Música ao vivo comVíni e Dudu
Local: Sacramentum Pub 147 88321524

Sábado 15
• 22h - RockBrasil! Música aoVivo com Ale eMuni
Local: SacramentumPub 147 8832 1524

• 22h - Great Opening ! Dls Olin Batista, Edu Schwartz eMarco
Tomelin
Local: Epic Club 147 3098 2121

"

• 22h - Festa do Prazer J Bonde dos Chocolícías ! DIs Kbeça,
IhonzMUller eAdrian P. / Elas free até as 23h30
Local: MovingUp, em Schroeder 147 8856 8389

• 22h - Balada deAniversário! Shaw comDany&Rafa!DI IgorUma
Local: Patuá Music 147 3054 0800

• 22h30 - Shaw comAlex &Willian
Local: Divinç Club, em Massaranduba 147 9915 2239

Domingo 16
22h - Pagode e Sertanejo f Shaw com Juliano Santos e banda
Puro Sentimento I DI FelipeAdriano / Elas free até as 23h
Local: London Pub 147 3055 0065

CONTATOS eOUTRASOPÇÕES: AnibaMexican Bar- 33711160 1Confraria doChurrasco -3275 1449/ EspaçoOca - 3370 9160 1 lhe LMngRestaurante- 337648221London Pub - 3055 r:Xx55/
Cachaçaria Agua Doce - 3371 8942( Licoleria - 3054 08551MadalenaChoppeCozinha - 3055 30591MovingUp - 996666911MrBeef- 9608 21661PatuáMusic - 3055 0064/

RoomMusiç&ArtS-9654 1373/SaaamentumPub-88321524/TheWayClub-8433 0083/UpperFloor-9915-2239 1DivinoOub- 96444767/VillaRestauranteeChoperia- 32751277
I'
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Epic
1\ Jéste sábado, será inaugura-
'1 \'da em Iaraguá do Sul, a Epic
ConceptClub. Uma casa diferente,
que terá como ponto alto a sua ar

quitetura, osmóveis e seusjardins,
totalmente inspirados nos lobbies
dos hotéis de New York. E claro,
aliada a boa música num am

bientemoderno e sofisticado cheio
de conforto..Na área externa a

casa apresenta o Epic Garden, um
amplo lounge, com o Sushi Bar
do Kantan e um bar de coquetéis.
E o que é melhor, estacionamento
coberto e ambiente climatizado.

Para a festa de inauguração os

bambambãsFernado Raboch e os

irmãos Rodrigo e Eduardo Foga
ça, donos do pedaço, trarão o so

fisticado DI Olin Batista, filho do
bilionárioEikeBatista. Um show!

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é omeu

amigo das antigas Adejair
Balsanelli, o Deja. Ele também
acompanha a coluna todos os

dias. Valeu, irmão!

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

.Labora,follhI
ls e n z i

Moa Gonçalves

MADALENA Juliana Maffesolli e Alana Silveira

conferindo o mellior. happy hour da cidade

Espaço maior
o meu camarada Fábio
Ronchi está amil com
os últimos detalhes da

inauguração da sua moderna

academia Espaço Maior.
Aliás, é bom dizer, Fábio,
está caprichando. O espaço
é amplo, aconchegante,
climatizado, possui
estacionamento para mais de

100 carros e o que é melhor,
os equipamentos são de
última geração. Ah! Ia me
esquecendo: fica às margens
do Rio Iaraguá, do lado da

ponte do Beira Rio. Em meio à
natureza. Muito dezl

Casório
o empresário do mundo
financeiro DieterWerninghaus
escolheu o estrelado

Copacabana Palace Hotel, no
Rio de janeiro, para festejar o
casamento com a cantoraKarina

K. O grande evento será no ano
.

de 2013.Volto ao assunto.

,

Café colonial
o cantor e compositor
Enéias Raasch estará no

sábado, a partir das 15h,
movimentado com o melhor
do MPB, o café colonial da
Confeitaria Bela Catarina.

Niver do

Portuga
Não ousem esquecê-lo:
Reinaldo Correia, figura do
bem e amigo deste colunista,
é o grande aniversariante de

hoje na cidade. Liguem! Ele vai
adorar saber que foi lembrado.
Parabéns! Que Deus abençoe
você e sua linda e feliz família.

ParkAurora
Mauricio Hermann, fotógrafo
da Revista Nossa e desta coluna
de papel, vai reunir sua trupe
para almoçar no domingo, no
movimentado Restaurante
ParkAurora. Haja flash!

Niver do Lio
Meu grande amigo-irmão, o
empresário e Secretario Estadual
Lio Tironi, destacado nome da

.

história da política em Iaraguá,
é omais festejado aniversariante
de hoje na cidade. Mil vivas!
O meu desejo é que você e toda
a sua família, que émuito

_

querida por este colunista,
sejam felizes eternamente.

Dipil
O presidente do grupo Dipil, Sr.
Adalberto Correa, reservou 20

camisetas para a '12a Feijoada
do Moa, que acontece no

próximo dia 22, no Beira Rio.
Vai levar todo seu staff.

www.ocorreiodopovo.com.br
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Assediada
GislaneMichels, bonitona e

empresária, continua arrasando
corações e sendo assediada por
uma figura conhecida de nossa
sociedade. Todo mundo sabe

que esse romance vai dar certo,
mas ela continua esnobando.
Para quem pode!

MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

cmCULANDO O jovem casal Jussara Rozza e

Diego Petry conferindo os lugares da moda

.

• O empresário Renato
e sua Lurdes Freiberger
(leia-se Bell i\Ite)esfão

'

,

,

batendo p�rnas erq.
Cancun. O casal'foi

comemorar .'
os 24, anos de

,I" .Ir.
.

•

vida conjugal. Parabéns,
amigos!

Almoce
muito melhor no Kayrós
porapenas �S 21,90,

f
KAY-{ÓS
H o 1 E 1.

• Omeu amigo das
melhores peladas, Martin
Weminghaus, que se

divÍde entre Miami, Parati
e Balneário Cambonü,
acaba de comprar seu

primeiro avião. Segundo
minhas fontes a nave é

'pequena; mas o big shdt
reservou o maior �spaço
do hangar. Significa que o

pró�mo será gigante. "

moagoncalves@netuno.com.br

A vida é uma constante
alternância entre a dura

realidade e os sonhos fugazes.

Tchaikovsky

Marli Rech
A ganhadora da promoção
camiseta convite para 12a-

Feijoada do Moa, foi Marli Rech.
O kit pode ser retirado hoje, na
Revista Nossa, na RuaMarina
Frutuoso,810.Maisinformações
pelo telefone 3370-2900

Caindo fora
Há candidatos a vereador em

Jaraguá desistindo da briga.
Namaioria dos casos, são
dois fatores combinados que
determinam a hora de jogar a
toalha: o "íbope" não decola, o
Q-suco não veio e o caixa está

secando. É mortal

No topo
Pelo meu super pop star

iPhone fiquei sabendo que
numa pesquisa realizada em

Massaranduba, e que deve

ser divulgada ainda semana,
o candidato à reeleição Mário
Fernando Reinke estaria com

24 pontos na frente. A fonte é

fidedigna. Seguindo o mote:

quem viver, verá!

Loreni
A futura agrônoma Loreni
de Pinho está de folga em
Jaraguá. Vai passar os dias
malhando pesado para ficar
com seu corpo ainda mais

bonito. Dizem que ela está

querendo ser umas das

participantes do próximo
Big Brother Brasil.

Patuá Music
Amanhã, mais conhecido
como sábado, rola na

casa noturna Patuá Music,
umamovimentada balada

sertaneja, com a presença da

excelente dupla Dany & Rafa. O
festerê será em comemoração
a um ano da casa. Imperdível!

Charme e Brilho para ocasiões especiais
,

j

• Recebi gentil convite do
casalMarli eSidnei, da '

CafeteriaDocePimenta, para
conferiras novidades que a

casa apresentará a partir de
segunda-feira. Uma delas será
o Barista, um profissional em
cafés dealta qualidade. Volto
ao assunto com outras novas.

•Pelo meu iPhone tenho
escutado elogios sobre a
loja Carmela, pilotada
pela dinâmicaAndrea.
Lá você encontra roupas
femininas exclusivas de
estilistas famosos, sandálias,
acessórios e belas bolsas
da grife VictorHugo. Vale
conferir!

• O meu abraço de hoje
cheio de energias positivas
vai para o cabeleireiro e

gaiteira dos bons Toninha
Fagundes. Ele também
acompanha o nosso'

trabalho.Aquele abraço.

• Sábado a partir das IOh,
rola a reabertura dá .uGarage':
,. I "

I

i Valorize seus pais

Só pensam naquilo
Pelo que se vê por aí afora, já tem uma fila de comissionados com

a pulga atrás da orelha. Por isso já estão, a partir de agora, tratando
de se "encostar" nos candidatos da oposição, para garantir a sua
permanência no novo governomunicipal. Ôh, raça!

Rua Roberto Ziemann, 24081 Amizade 1 Jaraguá dei Sul

473275-33781 www.facebook.com/luadipanoboutique
Segunda a sexta: 9h às 19h, sem fechar para o almoço

Sábado: 8:30h às 12h
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Cinema

Em ResidentEvil5" o
terrível vírus desenvolvido

pela Umbrella Corporation
continua a causar

estragos por toda a Terra,
transformando as pessoas
em zumbisfamintos por

carne humana.Alice

(MillaJovovich) é a última
esperança da espécie
humana e lidera um

movimento de resistência.
De Tóquio aNova York,

passando porWashington
eMoscou, ela persegue

os responsáveis pela
infeccção.

PROGRAMAÇÃO DE 14 A 20/9

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO
SUL
• ARCOIRIS 1
• Resident Evil 5 - Leg. - 14:00 15:50
17:40 19:30 21 :20
• ARCOIRIS 2
• o Legado Bourne - Leg. - 14:00, 16:30,
19:00,21 :30
• ARCOIRIS 3
• Os Mercenános 2 - Leg. - 13:00, 15:30,
17:30, 19:30, 21 :30,

PARK EUROPEU BLUMENAU
•• ARCOPLEX 1
• Resident Evil 5 - 3D - Dub. - 13:30,
15:30 17:30

• Hesídent Evil 5 -3D - Leg. - 19:30, 21 :30
• ARCOPLEX 2
• OS Mercenários 2 - Leg. - 15:00, 17:00,
19:00, 21 :00
• ARCOPLEX 3
• O Legado Bourne - Leg. - 14:00, 16:30,
19:00, 21 :30
• ARCOPLEX 4,
• Um Divã para Dois - Leg .

- 14:00, 15:50
17:40, 19:30, 21 :20
• ARCOPLEX 5
• Intocáveis - Leg. - 14:20, 19:20, 21 :30
• Polissia - Leg. - 16:50

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• ParaNorman - Dub. - 13hOO, 15h10
• Resident Evil 5: Retribuição - Dub. -

17h30,20hOO
• Resident Evil 5: Retribuição - Leg. -

22h10
• CINÉPOLlS 2
• Resident Evil 5: Retribuição - Dub. -

13h50, 16hOO, 18h30, 21hOO
• CINÉPOLlS 3
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros

- Leg. - 22h20
.

• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros -

Dub.- 14h30, 17h10, 19h40
• CINÉPOLlS 4
• Corações Sujos - 14hOO, 16h20, 18h45,
21h20
• CINÉPOLlS 5
• E aí, Comeu? - 13h20, 15h40, 18h20,
20h50
• CINÉPOLlS 6
• À Beira do Caminho - 13h10, 15h30
• O Legado Bourne - Leg. - 17h40, 20h40
• CINÉPOLlS 7
• Os Mercenários 2 - Dub. - 14h20, 16h40,
19hOO, 21h30

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC1
• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Leg. -

13:10,15:10,19:20
• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Leg. -

17:10,21:30
.GNC2
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros
(3D) - Dub. - 17:30, 19:40

• braham Lincoln: Caçador de Vampiros
(3D) - Leg. - 21 :50

• Paranorman (3D) -' Dub. - 13:30, 15:30
• GNC3
• Os Mercenários 2 - Dub. - 13:20, 15:40,
17:50,20:00,22:10
.GNC4
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14:10,16:10
• O Legado Bourne - Leg. - 18:45, 21 :20
• GNC5
• Na Estrada - Dub. - 13:45
• Rock of Ages: o Filme - Leg. - 18:30
• Um Divã Para Dois - Leg. - 16:30, 21 :00
• SALVA VIP

f'

·Intocáveis - Leg. - 14:20, 16:45, 19:10, 22:00

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1

•
• Hesident Evil 5: Retribuição (3D) - Dub. -

13:10,15:10,19:20
• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Leg. -

17:15,21:40
• GNC2
• Os Mercenários 2 - Leg. - 14:30, 17:00,

.

19:40, 21 :50
• GNC3
• À Beira do Caminho) - Dub. - 13:00
• A Era do Gelo 4) - Dub. - 15:30, 17:30
• O Ditador - Leg. - 19:30, 21 :30
• GNC4
• E a Vida Continua) - Dub. - 14:10, 16:30,
19:00,21:10
• GNC5
• A Era do Gelo 4) - Dub. - 13:30
• O Legado Bourne - Leg. - 16:10, 18:45, 21 :20
• GNC6
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros
(3D)) - Dub. - 17:40, 19:50

• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros
(3D) - Leg. - 22:00

• Paranorman (3D)) - Dub. - 13:40, 15:40

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
.GNC 1
• Os Mercenários 2 - Dub. - 17:40, 19:45, '21 :50
• Paranorman (3D) - Dub. - 13:40, 15:40
• GNC2
• Resident Evil 5: Retribuição - Leg. -

14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00
.GNC3
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros -

Leg. - 13:20, 17:25, 21 :30
• Os Mercenários 2 - Leg. - 15:25, 19:30

•

Rumores acabam com

surpresas do iPhone 5
Suportea4G
o iPhone 5 re

almente possui su
porte à banda 4G

LTE, mas a tecnolo

gia NFC de troca de
dados por aproximação vai ficar para o futuro .

Novos fones de ouvido
Outro rumor confirmado: o novo iPhone real

mente acompanha um par de fones totalmente
remodelado, com corpo talhado em urna só peça
e com urn design diferenciado, que evita o vaza

mento do áudio: os chamados EarPods.
Novo conector
O novo dock conectormenor realmente exis

te, e ele está presente no novo smartphone da

Apple. Junto do aparelho, aliás, foi anunciado
também urn adaptador para que seja possível
aproveitar acessórios antigos.

Preço
O preço do iPhone 5 é exatamente o mesmo

do 4S (US$ 199 no modelo com 16GB), mas sob
contrato com urna das operadoras norte-ameri
canas.Ainda não foram anunciados os preços do

dispositivo desbloqueado e para o Brasil.

I

O iPhone 5 foi anunciado na quarta-feira,
terminando de vez com as especulações sobre
o aparelho, que rolaram com força na Internet
nos meses anteriores ao lançamento. Agora é

possível perceber que os rumores consegui
ram prever grande partes das características do

. smartphone. Mas será que ele é tão bom quan
to os boatos previam?

Tela de 4 polegadas commais ícones
Além da tela maior, o iPhone 5 conta com

uma linha extra de ícones na sua interface, com
urn corpo mais fino e com um design diferente.

Hardwaremais potente
De fato, como não poderia deixar de ser, o

novo iPhone tem especificações bem superiores
às domodelo 4S. O processador dual-core da ver
são antiga dá lugar a um quad, enquanto a me

mória RAM foi de 512 MB para 1 GB. Capacidade
de armazenamentono ficou com 16, 32 ou 64 GB.

Câmera commaismegapixels
A câmera do lançamento realmente tem me

lhorias - na resolução e rio desempenho -, mas

seu sensor continua exatamente o mesmo do

presente no iPhone 4S, o de 8megapixels.
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@CABANACULT
cABANACULT

blaCkbird
Inaugura no próximo dia 20 (quinta-feira) o
Blackbird, bar dos amigos Kélson e Douglas. Já
visitei o espaço e posso dizer que ficou da hora.
A galera do Blackbird estámantendo em segredo
o que vai rolar na inauguração, então se quiser
saber como ficou e o que vai rolar, vai ter que ir e
conferir. Aposto todas as minhas fichas que o bar
vai apavorar as noites jaraguaenses. Nós vamos
estar lá no dia 20 e você? Onde fica?Ali do lado da
Studio FM. É só chegar!

aJa de tpifawa
O CabanaÁudio Studio vai oferecer a partir
de outubro, aulas para você aprender a
tocar guitarra. Se você não sabe tocar nada
ainda,vai aprender, mas se você já toca, tem
a chance de aprimorar a sua técnica. As
aulas serão ministradas porMurilo Soares,
guitarrista do Frade Negro. Mais informações
em,breve no blog do Cabana.

,
•

De 19 a 23 deste mês acontece a 29a Feira Internacional de Músiça, na Expo Centro
Norte de São Paulo. É o maior evento do gênero naAmérica Latina. Músicos de
plantão, logistas e simpatizantes vão pirar. Pra quem gosta, é um verdadeiro paraíso.
Os dias 19 e 20 são somente para logistas, profissionais do ramo e convidados, e os dias
21,22 e 23 serão abertos ao público. Mais informações no http://www.expomusic.
com.br /20 12 /publico_site / index.asp

_ .. _� 'P
-�-------

,

Formada há pouco mais de dois anos, a Banda Theatro
dos Bonecos lança seu primeiro CD (EspetacularMade In
Palhoça). Foi criada porWando Cunha (artista plástico,
músico e carnavalesco), que também é responsável pela

produção do NatalReluz, em Palhoça. O Theatro dos Bonecos
é praticamente a extensão da alma de um artista, tendo

assim o compromisso decompartilhar a alegria e a magia
'do espetáculo. A banda éformada porJoão Paulo (uocal),

Cidão França (vocal), Wando Cunha (vocal, violão e gaita de

boca), Rodrigo Fa (guitarra e violões), Marcos Kloppel (contra
baixo), CristianoNinja (percussão), FabrícioDutra (teclados)
eRonaldo Zack (bateria). O primeiro CD da banda contém

18 faixas, entre elas, "Folhas naAvenida'; "Dama de Vermelho"
e "CertosAmigos':A canção "Sons, baladas e blues" teve a

participação deJoão Rodrigues, da BandaAve de Rapina. Já na
música "Ilhas Flutuantes"participou Fauzi Beydoun, da Tribo

de Iah. http://wWw.youtube.com/watch?v=xkNJQ6vlh5M

Amais nova casa damúsica alternativa de Jaraguá do Sul com
certeza veio pra ficar e traz a banda carioca, Matanza, no próximo
dia 22. Na estrada desde 1996, o Matanza mistura hardcore punk,
country e heavymetal. Imperdível. Mas a festa continua - dia 19
de outubro temAutoramas, dia lO de novembro Tequila Baby, 17
de novembro Cólera + Calibre 12 e dia 1 de dezembro Acústicos e

Valvulados. É só agendar e curtir.Vida longa ao Pirata Rock Bar.

Quer ver sua sugestão de conteúdo aqui'? Então mande seu material para viniciuscabana@gmail.com ou paulicocabana@gmail.com

a,··/J �.
Seda do -VI.VlAL em .----

,--------------
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Por Fernanda Fock,
acupunturista e

naturóloga
AbraDa 100029

naturologiajaragua.blogspot.com

_ Provav.elmente=: fá deve ter ou�ido falar. em alimentos orgânicos, mas sabe o que
sao e quais seus beneficios para a saude e a preservação do meio ambiente? Como é um
assunto que merece atenção, resolvi compartilhar dez motivos'pelos quais devemos optar
pelos alimentos orgânicos. .

Segundo o Instituto Biodinâmica, a produção orgânica no Brasil cresce 30% ao ano

e ocupa atualmente uma área de 6,5 milhões de hectares de terras, colocando o País na

s�gunda posiç�� dentre os m,aiores produtores mundiais de orgânicos, grande parte de
uido ao ext�atl.vlsm� suste�tave� de c�stanha, pupunha, açai, frutas e outras espécies das

m_atas t�oplcals. SOJ�, �afe e açucar llderam.as exportações com cerca de 75% da produ
çao _!lacwn�l de or�anlcos ,expo�tada, principalmente para a Europa, Estados Unidos e

Jap�o. A soja, 0_café e o aç�car lideram as exportações. No mercado interno, os produtos
ma.ls,c�muns sao as �ortalzças, seguidos de café, açúcar, sucos, mel, gele ias, feijão, cereais,
laticinios, doces e chas medicinais.

1. São alimentos nulrilivos
e a_rosos:

Com solos balanceados e uso de
adubos naturais, se obtém alimen
tos mais nutritivos, pois respeitam
o tempo de desenvolvimento da

planta que cresce mais saudável e

preserva suas características origi
nais como aroma, cor e sabor.

2. Saúde garantida:
Vários pesticidas utilizados hoje

no Brasil estão proibidos em mui
tos países, em razão de consequên
cias provocadas à saúde. Além dis
so, os alimentos de origem animal
estão contaminados pela ação de'
antibióticos, hormônios e outros

medicamentos que são aplicados
na pecuária convencional, quer o

animal esteja doente ou não.

3. proteção às futuras

gerações:
"Quando uma criança completa

um ano de idade, já recebeu a dose
máxima aceitável de agrotóxicos
para uma vida inteira', diz um re

latório recente do Environmental

Working Group. A agricultura or

gânica, além do mais, tem a im

portante tarefa de 'legar às futuras
gerações um planeta reconstruído.

4. Amparo aó'pequeno'
produtor:

Contribuem com a redução
da migração de famílias para as

cidades, evitando o êxodo rural
e ajudando a acabar com o enve

nenamento por agrotóxicos que
atinge 1 milhão de agricultores no
mundo inteiro.

5. Solos férteis:
Uma das principais preocupa-

.

ções da Agricultura Orgânica é o

solo. O mundo presencia a maior

perda de solo fértil pela erosão em

função do uso inadequado de prá
ticas agrícolas convencionais.

&. Redução do

aquecimento global e
economia de energia:

o solo tratado com substâncias

químicas libera grande quantida
de de gás carbônico, gás metano e

r!'REML
MARMORARIA

.,

TREML 55 ANOS CONVIDA:

EXPOSiÇÃO DE GRANlT S EXOTIC()S
r

E SlJPERFICIE DE QUARTZO 12 À 15

DE SETEMBRO

DAS J6H ÀS 21H

473635.0125 - www.tremUnd.br
Rod. SC � 301, n° 274 � Boehmerwald

Próx. ao Viaduto - Sentido CampoAlegre
São Bento do Sul

<9 caesarstone DIA15

DAS lOH.ÀS 17H

SÁBADO

óxido nitroso. A agricultura e admi

nistração florestal sustentáveis po
dem eliminar 25% do aquecimento
global. Atualmente, mais energia
é consumida para produzir fertili
zantes artificiais do que para plan
tar e colher todas as safras.

7. _ua pura:
Quando utilizados agrotóxicos

e grande quantidade de nitrogê
nio, ocorre a contaminação das
fontes de água potável e lençóis .

freáticos. Cuidando desse recurso
natural, garantimos a pureza da
nossa água.

8. Biodiversidade:
A agricultura orgânica preserva

sementes por muitos anos e impe
de o desaparecimento de espécies,
incentivando as culturas mistas e

fortalecendo o ecossistema. A fau
na permanece em equilíbrio' graças
à não utilização de agrotóxicos.

9. CUsto social e ....daI:
o alimento orgânico não é

, mais caro que o alimento con

vencional se considerarmos que
estaremos reduzindo nossas des

pesas com tratamentos de saúde
e os custos com a recuperação do
meio ambiente.

Ia. Cidadania e

responsabilidade social:
Pelo menos 80% dos produto

res certificados no Brasil são de

agricultores familiares. Ao consu

mir alimentos orgânicos, estamos
contribuindo com a conservação
e preservação do meio ambiente e

apoiando causas sociais relaciona
das com a proteção do trabalha
dor e eliminação da exploração de
mão-de-obra infantil.

.

O sistema de cultivo orgâni
co respeita as diferentes épocas
de safra e todo o manejo agrícola
está baseado na preservação dos
recursos naturais, além garantir
os direitos de seus trabalhado
res. Por isso, na hora de comprar
o seu produto orgânico, verifique

.

se ele tem o selo de certificação,
pois esta é a garantia do consumi
dor de estar adquirindo alimentos
orgânicos que respeitam todos os

itens mencionados acima ..
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o primeiro passo é encontrar o local adequado,
que pode ser no quintal oumesmo dentro de casa.

É que orquídeas vão bem tanto em ambiente inter
no quanto em externo. Quem mora em casa pode
deixar os vasos no quintal, sobre uma tábua apoia
da em tijolos (no chão, eles atraem lesmas!). Mas se
você mora em apartamento, aproveite o parapeito
de uma janela: vale o da sala, do quarto, da cozi

nha e até mesmo da área de serviço! Para garantir
a atenção que as orquídeas necessitam, listamos as
maiores dúvidas sobre as flores:

Por que não devo pôr prato embaixo?
Tudo bem que você goste de água, mas como

se sentiria se tivesse de usar sapatos molhados?
Pois isso é ruim até para as plantas!

Posso plantar orquídea na terra?
É bom evitar, já que poucas orquídeas são

SEXTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2012 117 I CASA

.Iardi

Cama
montar um
orquidário

em qualquer
espaça

Molho quantas vezes por semana?
Via de regra, se está quente ou ventando muito, regue dia sim,

dia não, calor e vento desidratam a planta. No inverno, molhe
duas vezes por semana.

Para que servem aqueles nomes estranhos?
Assim como nós, as orquídeas têm nome e sobrenome. O delas

é escrito em latim ou grego, para que pessoas no mundo todo pos
sam reconhecer a mesma planta.

Onde posso encontrar orquídeas mais baratas?
Elas ficaram tão populares que são vendidas até em supermer

cado. Faça uma pesquisa em floriculturas e orquidários perto da
sua casa. Procure também na Internet, algumas lojas online en

viam mudas por correio (sem flor nem substrato), prontas para
você mesma plantá-las!

terrestres. Na dúvida, plante em substrato, uma
mistura de carvão, casca de coco e tronco de ár

vore, vendida em floriculturas.

"",

Preciso só dar água emais nada?

Teoricamente, sim, mas, se você borrifar sua

orquídea uma vez por mês com adubo NPK 20-

20-20, ela pegará menos doenças e dará flores
maiores e mais bonitas.

...

Ç(b!riJ....1f ti ,II

�}:..
< -

o Toda orquídea deve ser amarrada em ãrvoret
Não. Esse suporte funciona melhor com es

pécies chamadas epífitas, que naturalmente vi

vem sobre os galhos, como. a chuva-de-ouro.

Dá flor o ano todo?

Não, nenhuma orquídea fica 12 meses com

flor. Mesmo assim, você terá a casa florida o ano

todo se escolher uma espécie de cada estação.
-�.w __

105 FM. A rádio que
mais pega no norte catarinense.
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São Francisco do Sul FlorianópolisNublado Trovoada Geada
• Preamar • Preamar

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 1h49: 1,7m • Oh5S: 1,1m
• 14h47: 1,Bm • 14h02: 1,2m

Direção do vento Velocidade Umidade • MINGUANTE 8/9 • Baixamar • Baixamar
do vento relativa (%) • 7h:Om • 7h39: Om

• 6h Leste-Nordeste 2km/h 100

• NOVA
Tábua .19h34: 0,1m • 19h49: 0,3m

-, 16/9 das marés Itajaí Imbiluba• 9h Leste 1km/h 100
• Preamar • Preamar

• 12h Leste-Nordeste 6km/h 84 '. CRESCENTE 22/9
• Oh55: 1,1m • Oh11: O,Sm

• 15h Leste-Nordeste 11km/h 68
2mm

• 13h49: 1,2m • 13h53: 0,7m
10% • Baixamar • Baixamar

• 18h Leste-Nordeste 13km/h 64
de possibilidade CHEIA 30/9

• 7h27: 0,1m • 7h23: Om
• 21h Leste-Nordeste 10km/h 82 de chuva. • 19h47: 0,2m • 19h47: 0,2m

o ell1p(j
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Ensolarado
J "li
Instável ,Parcialmente

Nublado
Previsão de sol

Madrugada com mais
nuvens e chance de
chuva fraca na Grande

Florianópolis e no Litoral
Norte devido à circulação
marítima. No decorrer
do dia, o sol predomina
no Estado. Temperatura
em elevação.

Humor
Nada romântico
Mulher chega para o marido toda manhosa e diz:
- Meu amor, fala uma coisa bem gostosa aqui no meu ouvidinho, fala ...
Eo cara nem um pouco romântico:
- Feijoada!
- Não bem, uma coisa doce ...
- Rapadura!?

udo

Preencha um quadrada
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
aca
�
::s
-

O
ti)

.

alavras Cruzadas

Precavenha-se!

HOJE

Jaraguá do Su

AMANHÃ
MíN: 14°C
MÁX: 26°C

1301(J 'I

123°C DOMINGO
� MíN: 114°C

MÁX: 31°C

SEGUNDA
MíN: 16°C
MÁX: 32°C

1 2 7HORIZONTAIS
1. A milésima parte do milímetro J Fibra de planta

têxtil
2. Aquele Que é convocado às urnas
3. Doce de nozes ou amêndoas misturadas com mel
I Peixe de água doce, parecido com a piranha, de
carne excelente

4. Cada um de um ou dois pares de apêndices mem
branosos fixados lateralmente ao tórax dos inse
tos I O ator norte-americano George. de

..Quem
tem Medo de Virgínia Woolf?"

5. Adiposo, oleoso
6. A segunda desinêncía verbal I Crepúsculo
7. Qualquer som indistinto, sem harmonia
8. Peça do vestuário mascunno confeccionada pelo

alfaiate I As iniciais da atriz Becker (1921-1969)
9. Fazer voltar ao país de orígem
10. Fécula em pó extraída dos vegetais I Abreviatura

que precede o nome da advogada
11. Unidade comercial de quantidade para sólidos I

O número de cordas do banjo
12. Ato impróprio

1213. Uma forma de abreviar o nome do quarto mês
tto calendário / Enganar quem em nós confiou.

VERTICAiS
1. Prisão fora da cárcere / Fragmento
2. Enganador I Atgumento central
3. Privar do sentido da vista I Tocar (o sino)
4. Um pouco de... teoria / Cidade sul-mata-grossen

se que tem importante rebanho de gado de corte
e é uma das maiores produtoras de soja do pais

5. Ondas Tropicais! Resumido! As iniciais da atriz

Timberg das telenovelas
6. Indivíduo Que manipula aparelho ou máquina /

Estar, existir
7. De acesso difícil! �epresentação mental de algo

concreto, abstrato ou quimérico
8. História. conto, narrativa (Importante área agrlco

Ia do sertão nordestino
9. Pequeno ovo I Aquecer em extremo.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
EDITAL

CONVITE N° 136/2012

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL.
MENOR PREÇO GLOBAL

A FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL torna público que, em conformidade com o que preceitua a Lei n° 8.666/93 e

suas alterações posteriores, fará realizar na sede da Fundação Cultural, sita na Av. Getúlio Vargas,405, no auditório, sob a coorde

nação da Comissão Permanente de Licitações, uma licitação sob a modalidade de CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
para contratação de serviços especializados de seguranças desarmados para um total de 2.179 (duas mil, cento e setenta e

nove) horas a serem executadas no período de 10/10/2012 a 14/10/2012, e seguranças armados para um total de 240(duzentos
e quarenta) horas no período de 09/10/2012 à 15/10/2012 em conformidade com os Anexo I e II e Minuta de Contrato. Para a

. XXIV a Schützenfest.
REGIMENTO: Lei n? 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA, LOCAL E HORÁRIOS - Os envelopes com a documentação para habilitação e proposta comercial deverão ser entregues
até às10:30 horas do dia 20de setembro de 2012, na Sede da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, endereço citado acima. A
abertura dos envelopes nO 01 (documentos para habilitação) e nO 02 (proposta comercial), dar-se-á às 11 horas do mesmo dia.
VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) INFORMAÇÕES - O edital completo e seus

anexos, além de informações aos interessados serão fornecidas no setor administrativo da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul,
no horário de 07:30 às 11 :30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, no endereço acima citado, ou pelo telefone (Oxx47) 2106-8700 ou

ainda pelo e-mail financeiro.cultura@jaraguadosul.sc.gov.br.
'

Jaraguá do Sul (SC), 12 de setembro de 201i
JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA

Presidente

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÜBUCAFEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTACATARINA

Novo endereço: Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUADO SUL - SC Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 daLei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas daCGJ/SC, para
a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartó
rio, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado
o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa,
dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 221465/2012 Sacado: ADEMI!l-MOIDN MOVEIS lIDA -ME Endereço: RUA
WERNER SIANGE 25 - VIlA RAU - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-280 Cedente: FABRI
CADE BEUCHES RUBIN lIDAEPP Sacador: - Espécie: DMI - N"TItulo: F2720/02 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 536,80 - Data para pagamento: 19/09/2012-Valor total a pagar
R$614,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 536,80 - Juros: R$ 1,78 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 221071/2012 Sacado: ADIlSON GOLDACHER Endereço: RUA JOSE JACOB
MARTINS 99 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-410 Cedente: INFRASUL - INFRAESTRUTU
RA E EMPREENDIMENT Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0214565001 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$151,82 - Dataparapagamento: 19/09/2012-Valor total a pagarR$227,70
Descrição dos valores: Valor do título: R$151,82 - Juros: R$ 0,96 Emolumentos: R$l1,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,02

Apontamento: 221602/2012 Sacado:ANDREIA FABlANE NUNES PEllENSE Endereço: RUA
JOSETIfEODORO RIBEIRO 3571 -ILHADA FIGUEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001
Cedente: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Sacador: - Espécie: DMI -

N° TItulo: 0210688003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 648,62 - Data para pagamento:
19/09/2012- Valor total a pagar R$725,65 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 648,62 -

Juros: R$ 3,67 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 15,46

Apontamento: 221260/2012- Sacado: ARAPUD\N DE CASTRO Endereço: RUA OSVALDO
GlA1Z 40AP 302 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-120 Cedente: SL SERVlCOS DE COBRAN
CAS lIDA Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 05/06-AC - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 250,00 - Data para pagamento: 19/09/2012- Valor total a pagar R$313,75 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 250,00 - Juros: R$ 0,58 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edi
tal: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27 -------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- Apontamento: 221740/2012 Sacado:
CLEUSA CORDEIRO DA CONCEICAO Endereço: RUA ANTONIO RIBEIRO 113 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89258-430 Cedente: BVFINANCEIRA S/A CFI Sacador: - Espécie: CBI - N°
TItulo: 140065588 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 5.467,87 - Data para pagamento:
19/09/2012-Valor total a pagar R$6.766,03 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.467,87
- Juros: R$1.224,80 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 221631/2012 Sacado: ELETRO SOL INS'D\LACOES ELET. lIDA - M Endere
ço: RUAAVELINO FLORIANO DE BORBA 197 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-600 Cedente:
SO BOMBAS COMERCIO E ASSISTENClA TECNICA lIDA EP Sacador: - Espécie: DMI - N°
TItulo: 002.369/03 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 4.009,I5 - Data para pagamento:
19/09/2012- Valor total a pagar R$4.092,46 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.009,75
- Juros: R$ 9,35 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 221?09/2012 Sacado: FARMASHOPPING lIDA Endereço: AV.GETUliOVAR
GAS 268 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-000 Cedente: JUNG FOMENTO MERCANTIL
lIDA Sacador: BELEZAMAGICADIST. Espécie: DMI - N°TItulo: CX-I80/02 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 535,50 - Data para pagamento: 19/09/2012-Valor total a pagar R$605,14
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 535,50 - Juros: R$I,78 Emolumentos: R$l1,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 � Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 221591/2012 Sacado: G JMICHELCOMERCIO EDISTRIBUIDORA lIDA En

dereço: RUACONSTANTINO ROCCO RUBINE 195 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-040 Ce
dente: SANTACAROLINA FOMENTO MERCANTIL lIDA Sacador: ZINI IND. E COM. PROD.
ALIMENTICIOS lIDAEspécie:DMI - N°TItulo: 13429.3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
6.134,06 - Data parapagamento: 19/09/2012-Valor total a pagarR$6.235,41 Descrição dosva
lores: Valor do título: R$ 6.134,06 - Juros: R$ 22,49 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 220962/2012 Sacado: GIlSON AITAIR GONCALVES Endereço: RUA RODOL
FO MENEL 14 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente: IRENO DOS SANTOS JUNIOR Sacador:
- Espécie: NP - N°TItulo: 01/01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 74,55 - Data para pa
gamento: 19/09/2012-Valor total a pagar R$162,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$
74,55�uros: R$ 2,01 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 27,95 /

Apontamento: 221576/2012 Sacado: GISEUA INES ANSCHAU Endereço: RUA WERNER
STANGE, 55 - RAU - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-280 Cedente: BANCO PANAMERICA
NO S/A Sacador: - Espécie: CBI - N° TItulo: 47150626 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
6.874,01 - Data parapagamento: 19/09/2012-Valortotal a pagarR$7.414,88 Descrição dos va
lores: Valordo título: R$6.874,01- Juros: R$ 465,14Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 221701/2012 Sacado: JA SERVlCO DE IDe. DE MAO DE OBRA Endereço:
RUAEUSAVOLKMAN MAASS 380 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-642 Cedente: PREMEITAL
IND E COM DE CONCRETO E MET Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 5962010 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$l1.ooo,OO - Dataparapagamento: 19/09/2012-Valor total a pagar
R$1l.124,42 Descrição dos valores: Valor do título: R$11.ooo,oo - Juros: R$ 44,00 Emolumen
tos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,52

Apontamento: 221593/2012 Sacado: JULI1AN0 ALVESMARIANO Endereço: RUAESMERAL
DINA}UNKESKLEIN 263 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-610Cedente: SHOPINGCOM CER
MAT DE CONSTR Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 1904/4 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 697,97 - Data para pagamento: 19/09/2012- Valor total a pagar R$778,70 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 697,97 - Juros: R$ 4,18 Emolumentos.Râ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 221549/2012 Sacado: IABEllAINDECOM DEALIMENTOS lIDA Endereço:
RUAPAUlD KRAEMER 142 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-520Cedente: COPAGAZDIS
TRlBUIDORADEGAS SA Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: R006184X - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 2.423,61 - Data para pagamento: 19/09/2012-Valor total a pagarR$2.513,08
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.423,61 - Juros: R$ 12,92 Emolumentos: R$ 11;60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 221166/2012 Sacado: LACASA CONSTRUTORA lIDA Endereço: RCAMlLO
PICOU 177 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-360 Cedente: BAKOF IND. E COM. DE FIE.
lIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 072999-B - Motivo: falta de pagamento Valor: R$

961,30 - Data para pagamento: 19/09/2012- Valor total a pagar R$1.039,74Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 961,30 - Juros: R$ 3,52 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 221256/2012 Sacado: LCD SERVlCOS DE PRODUCOES EVENTOS lID Ende
reço: RUAADOLFOANTONIO EMMENDOERFER 11 MOINHODISCO.� BARRARIOMOLHA
- Jaraguá do Sul-SC.- CEP: 89259-695 Cedente: DIST DE ALIMENTOS SARDAGNA Sacador:
- Espécie: DMI - N°TItulo: 008654411 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.664,28 - Data

para pagamento: 19/09/2012-Valor total a pagar R$1.742,68 Descrição dos valores: Valor do
• título: R$I.664,28 - Juros:R$10,54 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 221467/2012 Sacado: M.e.E. COMERCIO DE CALCADOS lIDA Endereço:
AV. ANDRE RODRIGUES DE FREITAS 917 - CORUPA-SC - CEP: 89280-000 Cedente: DIRE
CAO SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENT Sacador: IN.S. IND. E COM. DE

Espécie: DMI - N° TItulo: 11559/B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 561,60 - Data para
pagamento: 19/09/2012- Valor total a pagar R$673,57 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 561,60 - Juros: R$ 2,62 Emolumentos: R$ 1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 221468/2012 Sacado: M.e.E. COMERCIO DE CALCADOS lIDA Endereço:
AV. ANDRE RODRIGUES DE FREITAS 917 - CORUPA-SC - CEP: 89280-000 Cedente: DIRE
CAO SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENT Sacador: IN.S. IND. E COM. DE

Espécie: DMI - N°TItulo: 11560/B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 522,78 - Data para
pagamento: 19/09/2012-Valor total a pagar R$634,56 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 522,78 - Juros: R$ 2,43 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 221469/2012 Sacado: M.e.E. COMERCIO DE CALCADOS lIDA Endereço:
AV. ANDRE RODRIGUES DE FREITAS 917 - CORUPA-SC - CEP: 89280-000 Cedente: DIRE
CAO SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENT Sacador: T.N.S. IND. E COM. DE
Espécie: DMI - N°TItulo: 11561/B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 654,36 - Data para
pagamento: 19/09/2012-Valor total a pagar R$766,76 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 654,36 - Juros: R$ 3,05 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 221656/2012 Sacado: MARCAROUPACONFECCOESDE ENXOVAIS lIDA En
dereço: AVMARECHALDEODOR DAFONSECA 1438 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-
702 Cedente: TECIDOSCASSlANAHAS lIDA Sacador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 000062543C
- Motivo: faltade pagamentoValor: R$ 376,75 - Dataparapagamento: 19/09/2012-Valor total a
pagarR$440,67Descrição dos valores: Valor do título: R$ 376,75 - Juros: R$ 0,75Emolumentos:
R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 221274/2012 Sacado: MARli SALETE DOS S. DEMARCHI Endereço: RUA
PASTOR HAROLDWlllIANS 525 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-710 Cedente: SHOPING
COM CERMAT DE CONSTR Sacador: - Espécie; DMI - N° TItulo: 22314/2 - Motivo: falta de
pagamentoValor:.R$ 313,00 - Data para pagamento: 19/09/2012-Valor total a pagarR$395,29
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 313,00 - Juros: R$1,87 Emolumentos:R$l1,60 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,52

Apontamento: 221594/2012 Sacado:MARIEXIND ECOMDEARInovsr Endereço: RURU
GUAI 77 - JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89251-230Cedente: CAIMAN IND COMDEMALHAS
lIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 2025153U <Motivo: falta de pagamentoValor: R$
2.625,77 - Data para pagamento: 19/09/2012-Valor total a pagarR$2.705,38Descrição dosva
lores: Valor do título: R$ 2.625,77 - Juros: R$ 7,00 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 221496/2012 Sacado: ME:rnLURGICA DANSUL EQUIP.INDU Endereço: RUA
ALVIN KOCH 1559 GL 04 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-600 Cedente: C1ZESKI IADM EMP
IMOBILIARIOS Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 5908/12 - Motivo: falta de pagamentoVa
lor: R$ 376,60 - Data parapagamento: 19/09/2012-Valor total a pagarR$464,08Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 376,60 - Juros: R$ 1,63 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 221623/2012 Sacado:MOACIRVERCINO Endereço:TIFAJAVALI II CASA - RIO
CERRO II - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000Cedente: BANCO PANAMERIÇANO S/A Saca
dor: - Espécie: CBr - N°TItulo: 000047813698 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.412,98 -

Data para pagamento: 19/09/2012-Valor total a pagarR$2.682,16Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 2.412,98 - Juros: R$ 182,58 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 28,70

Apontamento: 221728/2012 Sacado: PERSONAlLY2ZA BRASIL INDUSTRIA DE ACESSO
Endereço: RARGENTINA 80 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-260 Cedente: INDUSTRIA
TEXI1L APUCARANA lIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 946 - Motivo: falta de pa
gamento Valor: R$ 793,00 - Data para pagamento: 19/09/2012- Valor total a pagar R$863,50
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 793,00 - Juros: R$ 2,64 Emolumentos: R$ 11,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 221723/2012 Sacado: RAFAELA DE SOUZA RODRIGUES Endereço: PEDRO
GONZAGA345LI 1 - Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89259-320Cedente: DOCEDEUTO INDUSTRIA
ECOMERCIODECONFECCOES L Sacador: - Espécie:DMI - N'Título: 457/1- Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 693,05 - Data para pagamento: 19/09/2012-Valor total a pagarR$770,31
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 693,05 - Juros: R$ 14,09 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 221579/2012 Sacado: RAIO DE SOLMODAS lIDAME Endereço: RUAJOSE
TEODORO RIBEIRO 974 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Cedente: BANCO COOPERA
TICO SICREDI SA Sacador: E F DE LATORRE PAIVA CONFEC ES Espécie: DMI - N° TItulo:
401 -Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.783,76 - Datapara pagamento: 19/09/2012-Valor
total a pagar R$1.862,47 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.783,76 - Juros: R$ 5,35
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital:R$23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 221575/2012 Sacado: RONALD NAUMANN Endereço: RUAMANOEL FRAN
CISCODA COSTA 4950 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente: BVFINANCEIRAS/ACFI Sacador:
- Espécie: CBI - N'Titulo: 131033068 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$14.593,56 - Data

para pagamento: 19/09/2012-Valor total a pagar R$18.698,42 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 14.593,56 - Juros: R$ 4.022,95 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo",
na data de 14/09/2012. Jaraguá do Sul (SC), 14de setembro de2012. _

Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 27

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO CULTURAL
DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL

CONVITE N° 134/2012

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
MENOR PREÇO POR LOTE

A FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL torna público que, em con

formidade com o que preceitua a Lei n? 8.666/93 e suas alterações posteriores,
fará realizar na sede da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul; situada na Av.
Getúlio Vargas n° 405, na sala da administração, sob a coordenação da Comissão
Permanente de Licitações, uma licitação sob a modalidade de CONVITE, do tipo
MENOR PREÇO POR LOTE, visando a contratação de serviços de SONORIZA

çÃO, ILUMINAÇÃO E LOCAÇÃO DE GERADOR, PALCOS, PISTA DE DANÇA
E SKY WALKER, incluído todos os materiais e equipamentos necessários, em
conformidade com o Anexo I-RELAÇÃO DOS SERViÇOS E EQUIPAMENTOS e

Anexo II-MINUTA DE CONTRATO, destinados a realização da "XXIVa - Schüt

zenfest-Edição 2012".
REGIMENTO: Lei nO 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA, LOCAL E HORÁRIOS - Os envelopes com a documentação para habili

tação e proposta comercial deverão ser entregues até à 8:30 horas do dia 20 de
setembro de 2012, na Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, no endereço acima.
A abertura dos envelopes n? 01 (documentos para habilitação) e n° 02 (proposta
comercial), dar-se-á às 9h do mesmo dia.
VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO TOTAL: R$ 66.600,00 (sessenta
e seis mil e seiscentos reais)
INFORMAÇÕES - O edital completo e seus anexos, além de informações aos

interessados serão fornecidas no setor administrativo da Fundação Cultural de

Jaraguá do Sul, no horário de 07:30 às 11 :30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, no
endereço acima citado, ou pelo telefone (Oxx47) 2106-8700 ou ainda pelo e-mail

financeiro.cultura@jaraguadosul.sc.gov.br.
Jaraguá do Sul (SC),12 de setembro de 2012.

JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA
Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO CULTURAL
DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL

CONVITE N°135/2012
FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL

MENOR PREÇO GLOBAL

A FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL torna público que, em confor
midade com o que preceitua a Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará
realizar na sede da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, situada a Av. Getúlio

Vargas nO 405, na sala da administração, sob a coordenação da Comissão P e r

manente de Licitações, uma licitação sob a modalidade de CONVITE, do tipo
MENOR PREÇO uLOBAL, contratação de pessoa jurídica para prestação de

serviços de limpeza, , incluído todos os materiais e equipamentos necessários,
em conformidade com oAnexo I-RELAÇÃO DOS SERViÇOS e Anexo II-MINUTA
DE CONTRATO, destinados para a "XXIVa-Schützenfest-Edição 2012".
REGIMENTO: Lei nO 8.666/93 e suas alterações posteriores
DATA, LOCAL E HORÁRIOS - Os envelopes com a documentação para habilita

ção e proposta comercial deverão ser entregues até às 15:30 horas do dia 20 de
setembro de 2012, na Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, no endereço acima.
A abertura dos envelopes n? 01 (documentos para habilitação) e n? 02 (proposta
comercial), dar-se-á às 16h do mesmo dia.
VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil

reais).INFORMAÇÕES - O edital completo e seus anexos, além de informações
aos interessados serão fornecidas no setor administrativo da Fundação Cultural
de Jaraguá do Sul, no horário de 07:30 às 11 :30 horas e das 13:00 às 17:00 horas,
no endereço acima citado, ou pelo telefone (Oxx47) 2106-8700 ou ainda pelo e-

mail financeiro.cultura@jaraguadosul.sc.gov.br.
.

Jaraguá do Sul (SC), 12 de setembro de 2012.

JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA
Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OPINIÃO 120 I SEXTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2012
(

www.ocorreiodopovo.com.br

Adelaide Brunilde Dornbusch Ender,
empresária aposentada
laede-Iaede.blogspot.com

Ouça com amor as

mensagens do seu corpo
Eu acredito que todos nós cria

mos as "doenças" de nosso

corpo. Dia desses estava lendo o

livro "Você pode curar sua vida"
de Louise L. Hay, que conside
rei interessante e digno de tra

zer como assunto de hoje. Não
acho que devemos generalizar
ou levar ao pé da letra, porém,
sempre é bom estarmos abertos
a novas ideias e ponderar!

- Os vários modelos de pensar
e falar geram posturas, compor
tamentos' confortos ou descon
fartos no corpo. A pessoa que tem
um rosto sempre sombrio não
criou essa expressão tendo pensa
mentos alegres e carinhosos. As fa
ces _e os corpos das pessoas idosas
revelam claramente os padrões de
pensamento de toda uma vida.

Vamos, então, compreen
der um pouquinho a respeito
do nosso corpo: a cabeça nos

representa. Ela é o que mostra

mos ao mundo e é por ela que,
geralmente, somos reconheci
dos. Quando algo está errado na
área da cabeça, sentimos que há
algo de muito errado conosco.

Os cabelos demonstram a for

ça. Quando existe muita tensão

no couro cabeludo, o sangue não
consegue irrigar adequadamente
os folículos pilosos que dão ori

gem aos fios de cabelo e, então,
não há crescimento de novos fios.

Os ouvidos revelam a capa
cidade de ouvir. Distúrbios nos

ouvidos, frequentemente, signi
ficam que está acontecendo algo
em sua vida que você não quer
ouvir. O pescoço e a garganta são

fascinantes, porque amaior par
te das coisas acontece ali: o pes
coço representa a capacidade de
ser flexível no pensamento, ver o
outro lado da questão e enten

der o ponto de vista de outros. A

garganta representa nossa capa
cidade de falar em favor de nós

mesmos, pedir o que queremos,
dizer eu sou,'eu posso, etc.

Os braços representam nos

sas habilidades e a capacidade
de abraçar as experiências da
vida. As mãos agarram, segu
ram' apertam. Deixamos coisas

escaparem pelos dedos, outras

vezes seguramos demais.
As costas apresentam nosso

sistema de apoio. Problemas nas

costas, geralmente, indicam que
estamos sem apoio. Os seios evi-

denciam o princípio maternal.

Quando há problemas nos seios,
pode ser que amulher esteja sen
do a "supermãe" de uma pessoa,
lugar, coisa ou experiência. Parte
do processo maternal é permitir
que o filho "cresça"

O coração, claro, denota o

amor. O sangue, a alegria. Nossos
corações bombeiam com amor

a alegria por todo nosso corpo.
Quando nos negamos amor e

alegria, o coração se encolhe e

torna-se frio. Como resultado, a
circulação torna-se vagarosa e

começamos a nos arrastar para a

anemia, angina e infartos.
O estômago digere todas as

novas ideias e experiências que
temos. O que seu estomago acei
ta ou não aceita? O que lhe dá
nós no estômago?

Nosso corpo, como tudo o

mais na vida é um reflexo dos
nossos pensamentos e crenças
interiores. O corpo está sempre
falando conosco, só precisamos
parar para ouví-lo, Cada célula
sua reage a cada pensamento
que você tem e cada palavra que
fala. Observe e aprimore, o corpo
é seu!

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO CULTURAL
DE JARAGUÁ DO SUL

PREGÃO PRESENCIAL N° 138/2012

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
TIPO: menor preço POR LOTE

OBJETO: O presente Edital consiste na Locação de tendas e stands , com for
necimento dos materiais, equipamentos, serviços técnicos necessários para a in
stalação/montagem bem como assistência técnica durante a realização da "XXlva
Schützenfest - Edição 2012", em conformidade com o Anexo I do Edital.
REGIMENTO: Lei FederaI10.520/2002, de 17 dejulho de 2002 e Decreto Munici
pal n? 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002.
DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES (Habilitação e Pro
posta): Até às 15:30 hs do dia 27 de setembro de 2012, na Coordenadoria de Fi
nanças e Planejamento da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, sita a Av. Getúlio
Vargas n.? 405, bairro: Centro, Jaraguá do Sul/SC.
O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 15:45 horas do mes

mo dia, na sala de reuniões da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul.

Orçamento estimado para a contratação: R$ 79.280,00 (setenta e nove mil duzen
tos e oitenta reais)
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via
Internet no endereço www.jaraquadosul.sc.qov.br
Jaraguá do Sul (SC), 12 de setembro de 2012.

EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO - COM PRAZO DE 20 DIAS
Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n? 026.10.500115-0
Exequente: Valéria Deretti
Executado: Regiane Maria dos Anjos

Citando(a)(s): REGIANE MARIA DOS ANJOS, brasileiro(a), CPF
470.829.680-00, local incerto e não sabido.
Valor do Débito: R$ 1.117,65 + acréscimos legais. Data do Cálculo:
26/05/2010.
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atu
almen-te em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, nes
te Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem
como CITADA(S) para que, em 3 (três) dias, contados do transcurso
do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento da dívida diretamen
te à parte exequente, mediante recibo, ou, alternativamente, parcelar
a dívida em até 06 (seis) vezes, devendo, para isso, comprovar o de
pósito de 30% (trinta) por cento do valor da execução (art.745-A do
CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e tercei
ros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de cos

tume e publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.
Guaramirim (SC), 16 de junho de 2011.

EDITAL

JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA
Presidente da Fundação Cultural

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Guaramirim /1a Vara

Rua João Sotter Correa, 300, Amizade - CEP 89.270-000,
Guaramirim-SC - E-mail: gmmvar1@tjsc.jus.br

Juiz de Direito: Gustavo Schwingel
Chefe de Cartório: Sandra Maria Weber

REPÚBIlCAFEDERATIVADOBRASIL- ESTADO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTAINGE IllLLEWAGNER, Interventora

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

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

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

Protocolo: 35341 Sacado: ADElAR RIBEIRO DOS SANIDS CPF: 055.291.679-00 Endereço: Rua Her
minio Stringari n° s/n, Corticeira, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO VOLKSWAGEN SA CNPJ:
59.109.165/0001-49Número do Título: 21869060 Espécie: Cédula deCrédito Bancário por Indicação Apre
sentante: BANCO VOLKSWAGEN SA. DataVencimento: 13/0112012 Valor: 39.682,80 Liquidação após a

intimação: R$11,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 35258 Sacado: ALBERID CESAR MARTINS CPF: 614.368.799-49 Endereço: Rua Ioao Sotter
Correa nO 403, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: BVFINANCEIRAS/ACEI CNPJ: 01.149.953/0001-
89 Número do Título: 540227568 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: BV FI
NANCEIRA S/ACEIDataVencimento: 20/12/2010 Valor: 20.654,55 Liquidação após a intimação: R$11,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 35271 Sacado:ANDREIAVIEIRAWPESZINI CPF: 064.302.769-61 Endereço: Rua CarlosEggert
nO 630, Sossego, 89275-000, Schroeder Cedente: SULFINANCEIRA S/A - CREDITO FINANCIAMENTOS E
INVESTIMENTOS CNPJ: 92.764.489/0001-96 Número do Título: 50-04323/11 Espécie: Cédiila de Crédito
BancárioApresentante: SUL FINANCEIRAS/A - CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS Data
Vencimento: 06/06/2012 Valor: 13.278,55 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 24,14, Di
ligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 35406 Sacado: BRASQillSA INDUSTRIA IlDA CNPJ: 02.096.814/0001-05 Endereço: Rua GLÚ
lherme Iensen nO s/no, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: AKZJ) NOBEL·IlDADMSÃO TINTAS
INDUSTRIA CNPJ: 60.561.719/0044-63 Número do Título: 00(3851001 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DataVencimento: 24/08/2012 Va
lor: 200,75 Liquidação após a intimação: R$ll,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 35569 Sacado: DIEGO RANGHEITIME CNPJ: 15:111.903/0001-17 Endereço: Estrada Geral Pri
meiro Braço do Norte nO s/no, Primeiro Braço do Norte, 89108-000, Massaranduba Cedente: POSSAMAI
COMERCIO DE MADEIRAS IlDA CNPJ: 81.372.849/0001-98 Número do Título: 011146A Espécie: Dupli
cata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
Data Vencimento: 29/08/2012 Valor: 337,81 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 77,43,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 35259 Sacado: EIlS REGINASCffiJG JACOBI CPF: 014.836.189-78 Endereço: Rua Pedro Paulo
Streit nO 283, Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: BVFINANCEIRA S/A CEI CNPJ: 01.149.953/0001-89
Número do Título: 131037205 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: BV FI
NANCEIRAS/ACEIDataVencimento: 08/11/2010 Valor: 20.835,26 Liquidação após a intimação: R$11,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

.

Protocolo: 35535 Sacado: ERNANI COSTA CPF: 796.454.299-00 Endereço: Rua Primeiro Braço do Norte
nO s/no, Primeiro Braço do Norte, 89108-000, Massaranduba Cedente: GRAMS COMERCIO DE MAQill
NAS E REPRESENTAÇOES ITDA CNPJ: 82.160.169/0001-73 Número do Título: 317-0 Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data

Vencimento: 03/09/2012 Valor: 764,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 77,43, Dili
gência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 35160 Sacado: GWBAL ADMINISTRADORA DE BENS ITDA CNPJ: 02.580.422/0001-09 En
dereço: Rua 28 de Agosto nO 1515, Centro, 89270-000, Guararnirim Cedente: ESCRITORIO CONIABIL
MARllAN ITDA CNPJ: 84.436.096/0001-25 Número do Título: 95395 Espécie: Duplicata de Prestação de
ServiçosApresentante: CAIXAECONOMICA FEDERALDataVencimento: 15/08/2012 Valor: 117,23 LiqLÚ
dação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00Protocolo: 35339
Endereço: Rua 28 de Agosto nO 1515, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: ESCRITORIO CONIABIL
MARllAN ITDA CNPJ: 84.436.096/0001-25 Número do Título: 95711 Espécie: Duplicata de Prestação de
Serviços Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERALDataVencimento: 20/08/2012 Valor: 132,75 liqui
dação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 35473 Sacado: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS ZAPA IlDA CNPJ: 05.118.961/0001-
19 Endereço: Estrada Primeiro Braço do Norte nO s/no, Primeiro Braço do Norte, 89108-000, Massaranduba
Cedente: MARCO ANTONIOWINIKES - ME CNPJ: 02.360.168/0001-33 Número do Título: 1202/01 Espé
cie: Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARA
MlRIMDataVencimento: 01/09/2012 Valor: 634,91 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$
77,43, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 35260 Sacado: JANE APARECIDA SAlLES CPF: 052.747.609-96 Endereço: Rua Anto
nio Zimmermann nO 439, Centro, 89270-000, Guararnirim Cedente: BV FINANCEIRA S/A CEI CNPJ:
01.149.953/0001-89 Número do Título: 251018155 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: BV FINANCEIRA S/ACEI DataVencimento: 21103/2011 Valor: 17.951,87 Liquidação após a
intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 35261 Sacado: JOARES GARREIS CPF: 030.987.789-03 Endereço: Rua José Dequech nO 180,
Centro, 89270-000, Guararnirim Cedente: BVFINANCEIRAS/ACEI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do
Título: 131038525 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: BV FINANCEIRA S/A
CEI DataVencimento: 13/12/2010 Valor: 17.620,15 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo:-35161 Sacado: LillZ CARLOS MANNES ME CNPJ: 04.271.985/0001-40 Endereço: Rua 28 de
Agosto n° 1515, Centro, 89270-000, Guararnirim Cedente: ESCRITORIO CONIABILMARllAN ITDACNPJ:
84.436.096/0001-25 Número do Título: 95469 Espéçie: Duplicata de Prestação de Serviços Apresentante:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 15/08/2012 Valor: 97,23 Liquidação após a intimação:
R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 35340 Endereço: Rua 28 de
Agosto nO 1515, Centro, 89270-000, Guararnirim Cedente: ESCRITORIO CONIABIL MARllAN IlDA CNPJ:
84.436.096/0001-25 Número do Título: 95712 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços Apresentante:
CAIXAECONOMICA FEDERALDataVencimento: 20/08/2012 Valor: 227,52 Liquidação após a intimação:
R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 35438 Sacado: MADEIREIRAPETRIZA IlDACNPJ: 83.109.223/0001-19 Endereço: EstradaMas
sarandubinha nO s/n, Massarandubinha, 89108-000, Massaranduba Cedente: COl'vfFLORESTA CIA. CA-
1ARINENSE DE EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS CNPJ: 84.721.224/0001-82 Número do Título: 35928
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIMDataVencimento: 01/09/2012 Valor: 8.610,05 Liquidação após a intimação: R$11,60, Con
dução: R$ 66,32, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 35257 Sacado: MARCIATEREZINHAALMEIDA DA LUZ CPF: 988.599.519-68 Endereço: Rua
<lBO-SemNome -Iotearnento Kpanema n° 74, Avai, 89270-000, Guararnirim Cedente: BVFINANCEIRA S/A
CEI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131039702 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por In
dicação Apresentante: BV FINANCEIRA S/A CEI DataVencimento: 10/02/2011 Valor: 64.682,39 Liquida
ção após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 35415 Sacado: MARCIO PEREIRASAVERO CPF: 815.199.661-72 Endereço: Rua Jacó Reinert nO
sn, Rio Branco, 89270-000, Guararnirim Cedente: NIPOCENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ITDA

CNPJ: 09.187.947/0001-28 Número do Título: 000480-04 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresen
tante: CAIXAECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 25/08/2012 Valor: 500,00 Liquidação após a inti
mação: R$ 11,60, Condução: R$ 10,88, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 35255 Sacado: MARCOS PAULO DE SOUZA CPF: 084.568.539-25 Endereço: Rua Athanasio
Rosa nO 985, Centro, 89270-000, Guararnirim Cedente: BANCO FICSA S/A CNPJ: 61.348.538/0001-86 Nú
mero do Título: 998503886-9 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: BANCO
FICSA S/ADataVencimento: 09/09/2010 Valor: 13.926,24 Liquidaçâo após a intimação: R$11,60, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 35262 Sacado: MARIA DO CARMO FERREIRA MENESES CPF: 019.318.193-27 Endereço:
Rua Paulo Shmitz nO 1, Amizade, 89270-000, Guaramirim Cedente: BV FINANCEIRA S/A CEI CNPJ:
01.149.953/0001-89 Número do Título: 131032596 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: BVFINANCEIRAS/ACEIDataVencimento: 19/05/2010 Valor: 15.076,14 liquidação após a
intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 35537 Sacado: MARIANO OWS CPF: 628.522.809-49 Endereço: Estrada Geral Braço do Norte
n° stt«, Braço do Norte, 89108-000, Massaranduba Cedente: MASSARANDUBAAUTO PEÇAS ITDACNPJ:
75.294.447/0001-10Número do Título: NOTA DE SERVIÇO Espécie: Duplicata deVendaMercantil por In
dicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 30/08/2012
Valor: 250,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 57,43, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$
15,00

Protocolo: 35256 Sacado: NILO MAIA CPF: 042.759.029-98 Endereço: Rua Pedro Graff n° 364, Centro,
89270-000, Guararnirim Cedente: BANCO J. SAFRA SA CNPJ: 03.017.677/0001-20 Número do Título:
88000010883 Espécie: Cédula de Crédito Bancãrío por IndicaçãoApresentante: BANCO J. SAFRA SAData
Vencimento: 26/03/2012 Valor: 22.000,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Di
ligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 35417 Sacado: ROGERIO BERNARDO CPF: 042.806.069-27 Endereço: Rua 23 de Março nO
100, Itoupava Acu, 89275-000, Schroeder Cedente: BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL
(BRASIL), SA CNPJ: 33.884.94110001-94 Número do Título: 503802956 Espécie: Cédula de Crédito Ban
cário por Indicação Apresentante: BANIF - BANCO INTERNACIONALDO FUNCHAL (BRASIL), S.A. Data
Vencimento: 10/05/2012 Valor: 39.737,40 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14,
Diligê5lcia: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 35240 Sacado: SIDNEI JULIANO JUCHUN CPF: 009.213.999-01 Endereço: RUA PIA
CIDO A{ONSO RAUSIS n° 309, AVAl, 89270-000, Guaramirim Cedente: DVA VEICULOS S/A CNPJ:
82.516.949/0001-03 Número do Título: 0500043903 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante:!TAUUNIBANCO SADataVencimento: 16/08/2012 Valor: 1.040,00 Liquidação após a inti-
mação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

.

Protocolo: 35543 Sacado:VAlDINO SIEVERS CPF: 690.423.069-04 Endereço: EstradaDuasMamas nO s/n,
Duas Mamas, 89275-000, Schroeder Cedente: OLEGARIO SOARES MARTIM ME CNPJ: 07.799.999/0001-
20 Número do Título: 6838 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 01109/2012 Valor: 108,00 Liquidação após a

intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 51,64, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 35350 Sacado: VITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS FUNCIONAlS IlDA ME
CNPJ: 08.058.394/0001-40 Endereço: Avenida Marechal Castelo Branco nO 762, Centro Sul, 89275-000,
Schroeder Cedente: BRVCOMERCIO DEAROMAS E FRAGRANClAS IlDA CNPJ: 13.535.579/0001-39 Nú
mero do Título: IH52-2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRA
DESCOSADataVencimento: 22/08/2012 Valor: 892,50 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução:
R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edit.al: R$ 15,00

Guararnirim, 14 de setembro de 2012.
CHRISTA INGEHIllEWAGNER, Interventora

"
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Combate a

Operação "Pente
Fino" no DanteMinei
Moradores apoiaram a ação da Polícia Civil,
que poderá ser repetida ainda este ano

,ARAGUÁDO SUL

Débora Remor

Uma operação inédita da
Polícia Civil de Jaraguá

do Sul, envolvendo nove via
turas e 40 policiais, fiscalizou
os apartamentos do condo-.
mínio Dante Minel, no Ribei
rão Cavalo, entre 6h e 7h da
manhã de ontem. Com o ob

jetivo de marcar presença no

bairro, os policiais cumpri
ram nove mandados de busca
e apreensão, principalmente
por tráfico de drogas e contra-

. bando. Moradores apoiaram
a ação, que pode ser repetida
ainda este ano.

Em alguns casos houve re

sistência dos ·moradores, mas
a Polícia conseguiu entrar nos
apartamentos. Em três imó
veis foram encontradas dro

gas e mais de seis mil cigarros
contrabandeados foram apre
endidos. Uma pessoa foi detida

e, depois de prestar depoimen
to, foi liberada.

Para a delegada Milena de
Fátima Rosa, que participou
da operação, esta foi uma de

monstração de que as forças
de segurança estão atentas

aos crimes cometidos e que
as denúncias da população
são investigadas a fundo. "Esta

primeira ação serve para mar

car a posição de que a Polícia
está presente no local e vamos
intensificar o combate ao trá
fico de drogas: Esperamos que
a população continue fazendo
denúncias e sinta o apoio da
Polícia", complementou.

Novos policiais
Os novos agentes da Polí

cia Civil que passaram a atuar

na Comarca de Jaraguá do Sul
em agosto tiveram a primeira
grande experiência na manhã
de ontem, ao integraram o gru-

po de policiais que agiu na bus
ca e apreensão. liA operação foi .

um sucesso e os novos policiais
tiveram papel fundamental",
declarou o delegado Adriano

Spolaor. Comentários nas redes
sociais e nas ruas mostram que
a população aprovou a ação,
principalmente para conter os

crimes já registrados no local.
Desde a inauguração do condo
mínio, em outubro do ano pas
sado, em duas ocasiões houve

disparos de arma de fogo, que
deixaram duas pessoas feridas,
além de furtos, apreensão de

drogas e casos de agressão.

Esta primeira ação
serve para marcar
a posição de que
a Polícia está

presente no local.

Milena de Fátima
Rosa, delegada

DIVULGAÇÃO/PLANTÃO POLICIAL

NOVOS AGENTES Os policiais recém-chegados participaram da operação

Cor pá
Câmeras.serão

inauguradas hoje
O sistema de videomonito- mandos na sede da PM.

ramento de Corupá será inau

gurado hoje, às 16h. A última
cidade do Vale do Itapocu a

receber os equipamentos terá
cinco câmeras, que serão con

troladas pela PolíciaMilitar em
Corupá e em Jaraguá do Sul. A
Polícia Civil da cidade também
terá acesso às imagens.

Com investimento munici

pal de R$ 35 mil e outros R$ 25
mil da Secretaria de Segurança

.

Pública, as cinco câmeras de Co
rupá foram instaladas em pon
tos centrais e no trevo de aces

SQ. Na tarde de ontem, técnicos

ajustavam problemas na trans

missão das imagens de uma das
câmeras e a implantação dos co-

Blitz

Foragido é
recapturado
Um homem de 30 anos,

condenado por homicídio

culposo na direção de veícu

lo, foi preso na noite de quar
ta - feira durante uma blitz no
bairro Vila Nova, emIaraguá
do Sul. Ele era um dos passa
geiros do Chevette, com pla
cas de Massaranduba, que
tentou fugir da barreira.

O acidente de trânsito
aconteceu em 2003, e cul-

- minou na morte de Renildo
Zastrow. O julgamento se

arrastou até 2011, em Gua

ramirim, quando a sentença
determinou a pena de dois
anos de detenção em regi
me aberto, substituído por
prestação de serviços comu
nitários' além da suspensão
do direito de dirigir por um
ano. Como 6 acusado esta

va foragido, ele foi preso e se

reapresentou no Fórum para
explicar porque não está

prestando os serviço e nem

pagou R$ 937 relativos aos

custos do processo.

O evento de inauguração,
que vai contar com a presença
do secretário estadual da Se

gurança Pública (SSP), César

Augusto Grubba, inicia às 16h
com visita à Delegacia de Po
lícia Civil de Corupá e depois
segue para a sede da PM.

Segundo a SSp, 40 cidades
catarinenses já contam com o

sistema, que contribui para a

redução da criminalidade. Os

principais flagrantes registra
dos são consumo de drogas e

delitos contra o patrimônio.
Guaramirim, Massaranduba
e Schroeder receberam as câ
meras em junho, e Jaraguá do
Sul tem o sistema desde 2010.

Linha férrea

Milho será
recolhido
A empresa América La

tina Logística, ALL, está
analisando a quantidade de
grãos de milho que caíram
ao longo da linha férrea na

manhã de quarta-feira e

deve fazer a limpeza da área
até a tarde de hoje. "Esta
mos fazendo uma análise
da quantidade para come

çar o recolhimento deste

material", declarou o geren
te da unidade de produção
da ALL, Celso Valéria Fylyk.
Se até as 13h de hoje os

. grãos não forem recolhidos,
a empresa poderá ser mul-

. tada em R$ 500 por dia de

descumprimento da deci
são. "Mesmo não sendo um
volume grande, os grãos
podem trazer desequilíbrio
ambiental por atrair ani
mais como ratos, e isso co

loca em risco a população",
explicou o fiscal da Funda

ção Jaraguaense do Meio

Ambiente (Fujama), Luís
Carlos Stephani.
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Uma goleada para
lavar a alma do Iuve

.. .

IVI o

Com um 'hat-tríck' de Max, tricolor goleia o

Atlético Tubarão fora de casa por 5 a O

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Em uma atuação irrepreen
sível' o Juventus aplicou a

maior goleada no Campeona
to Catarinense da Divisão Es-

,

pecial. Fora de casa, o tricolor
marcou 5 a O no Atlético Tuba
rão na noite de ontem, em ple
no estádio Domingos Gonzáles.
Foi a estreia da equipe coman

dada por Pingo no returno.
Ele levou o Juventus à cam

po _com Wanderson; Paulinho,
Charles, Peixoto e Marcia Goia
no; Serginho, Almeida, Max e

Rogério Souza; Lourival e Gizo.
Max foi Q_ nome da noite, com

três gols. O primeiro saiu logo aos

5', aproveitando uma falha na de
fesa adversária. No segundo, aos
15' do 2° tempo, ele completou
uma boa triangulação. O tercei
ro, aos 21', saiu após um contra

ataque. "Agora quero lutar pela
artilharia" disparou o meia, que já
marcou sete gols na temporada.

Giso, aos 8', e Paulinho, aos
37', ambos no l° tempo, sela
ram a goleada tricolor. "POSSO
afirmar eu este foi o melhor

jogo do Juventus desde o início
do campeonato", festeja o pre-

Divisão de Acesso

•

I I

sidente Ierri Luft.
"Acredito que fomos nós

quem construímos o placar.
Estivemos determinados em

conquistar os três pontos e fo
mos muito seguros. Tive�os o

domínio da partida e, mesmo

construindo um placar elásti
co, soubemos manter a postura
dentro de campo", avalia Pingo.

Com o resultado, o Moleque
lidera o returno no saldo de

gols. No domingo, o adversá
rio será o Concórdia, às 15h30,
no João Marcatto. Os ingressos
custam R$10 e R$ 20.

lngTessos para a

partida contra o

Concórdia já estão
à venda no clube.

Boa fase começa pelo goleiro Otávio
Ele tem 19 anos, 1,87metros,

79 quilos e possui um grande
futuro profissional pela frente.
Natural de Florianópolis, o go
leiro Otávio Augusto de Paula
Passos foi emprestado pelo Avaí
ao Jaraguá no início do ano.

Nos cinco jogos que dispu
tau pela Divisão de Acesso, o

camisa '1' do Leão do Vale não

precisou buscar a bola dentro
de sua meta em nenhuma oca-

sião. A invencibilidade já chega
a 450minutos - sem considerar
os acréscimos - e ajudou o time

jaraguaense a fechar o turno

com 100% de aproveitamento.
Apesar do bom desempe

nho, Otávio mantém a modés
tia. "0 mérito não é somente

meu. Divido ele com toda' a

equipe, passando pela comis
são técnica", afirma. Em cam

po' o arqueiro preza pela calma.

"Tento me manter tranquilo
dentro das quatro linhas, pen
sando positivo e orientando a

equipe", diz.
Seu ídolo na posição é Mar

cos' ex-goleiro do Palmeiras e

da Seleção. "Ele sempre dizia
nas entrevistas que falhou por
diversas vezes na carreira e que
aprendeu muito com isso. Ten
to seguir o seu exemplo", con
clui a jovem promessa.

IRIANE PORTO /AVANTE!

MURALHA Emprestado pelo Avaí, Otávio ainda não foi vazado na Terceirona

LOUGANS DUARTEIDIÃRIO DO SUL

GOLEADA Jogando fora de casa, Juventus, de
Márcio Goiano, não tomou conhecimento do Atlético

GA PEON o CA1�ARINENSE
CLASSIFICAÇÃO RESULTADOS

ia rodada (retumo)
Imbituba 4 x O Biguaçu
Concórdia 1 x 2 Porto
YN de Indaial1 x 2 Hercílío Luz
Caxias 1 x 2 Guarani
A. Tubarão O x 5 Juventus

Concórdia
XV de Indaial °

2 -1 10,0%
2 -1 10,0%
2 -1 10,0%
4 -4 10,0%
5 -5 10,0%

1 17

8 Caxias

Biguaçu
10 A. Tubarão

0100!11
° ° ! 1 °

° ° i 1 °

9

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols
Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento. Classificadosg<!raasemifinal

. Olimpíadas Escolares

Evangélico faz semifinal hoje
o basquete masculino do Colégio Evangélico Jaraguá é semi

finalista de.mais uma edição das Olimpíadas Escolares (12 a 14

anos), que estão sendo realizadas em Poços de Caldas (MG). On
tem, os comandados de Rafael Mueller bateram o Reino Infantil,
do Maranhão, por 44 a 33. Hoje fazem a semifinal contra o Colé
gio Arnaldo, de Minas Gerais (15h30). liA semifinal vai definir o
vice-campeão. É quase impossível vencer os paulistas, que além
de muito boa possui um pivô de 1,98m", analisa o treinador [ara
guaense. O atleta em questão chama-se Lucas Cauê e pesa 91kg.

f

I
!
I
f

,
I
i
f
!
f

!
I

Concorro o uma camisa

I oficial e dois. ingressos
I· paro o logo.

I www ml oq..... Venha torcer pOI Jaraguá:_tI".�.,.._,_._._""""",_r_-----
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Felípão caí
,

navespera
do clássico

No domingo, um Palmeiras em crise terá pela
frente o arquirrival Corínthíans, no Pacaembu

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

"' Jivendo momentos opos
V tos na tabela, Palmeiras e

Corinthians realizam neste do

mingo, às 16h, no Pacaembu,
um dos mais tradicionais clás
sicos do Brasil. Na história, fo
ram realizados 341 jogos, com
vantagem palmeirense.

O Verdão venceu 121 vezes,
contra 118 vitórias do Timão. A

vantagem palmeirense se man

tém nos jogos válidos por Cam
peonatos Brasileiros. São 17

triunfos do alviverde, contra 12
vitórias do alvinegro. No último
encontro entre as equipes, no
primeiro turno, o Corinthians
venceu por 2 a I, com gols do
atacante Romarinho.

No Timão, o treinador Tite
não poderá contar com o late-

ral Alessandro, suspenso. Além
disso, o atacante Emerson será

julgado pelo STJD e pode ser

mais uma ausência. Cogita-se
um gancho de 21 jogos ao atle

ta, por ofensas à arbitragem.
Vice-lanterna, o Palmeiras

flerta novamente com o rebai
xamento. A crise está tão in

tensa, que o treinador Felipão
- prestigiado após o' título da

Copa do Brasil- ganhou amala
na tarde de ontem. O mais co

tado para substituí-lo é Emer
son Leão, hoje no São Caetano.
Em 154 jogos, Scolari alcançou
65 vitórias, 47 empates e 42

derrotas.
Sabendo da crise no gran

de rival, o Corinthians pode
agravar ainda mais a situação
e aproximar o Verdão do rebai
xamento. O clássico promete
muitas emoções.

SERGIO CRAHAN

CAIU Nem mesmo o prestígio pela conquista da
Copa do Brasil foi sufic�ente para segurar Scolari

Tênis

Brasil e Rússia na Copa Davis'
O fim de semana será importante parao tênis brasileiro. Em São José

do RioPreto (SP), aSeleçãoBrasileiraenfrenta aRússia, pelaCopaDavis.
O duelo vale vaga na primeira divisão do tênismundial. A equipe brasi
leira será compostaporBellucci, Rogerinho,Marcelo Melo e Bruno Soa
res. Os russos vêm comBogomolov; Andreev; Gabashvili eVovkov.
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ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO CULTURAL
DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL

CONVITE N° 139/2012

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL.
MENOR PREÇO POR LOTE

A FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL torna público que, em conformidade com o que preceitua a Lei n? 8.666/93

e suas alterações posteriores, fará realizar na sede da Fundação Cultural, sita na Av. Getúlio Vargas,405, no auditório, sob a

coordenação da Comissão Permanente de Licitações uma licitação sob a modalidade de CONVITE, do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE, para aquisição de SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA(Cartuchos de tinta e tonners para impressoras) em con

formidade com os Anexo I.

DATA, LOCAL E HORÁRIOS - Os envelopes com a documentação para habilitação e proposta comercial deverão ser ent

regues até às 13:30 horas do dia 21 de setembro de 2012, na Sede da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, endereço citado

acima. A abertura dos envelopes n° 01 (documentos para habilitação) e nO 02 (proposta comercial), dar-se-á às 14horas do

mesmo dia. VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO:R$ 31.513,00 (trinta e um mil quinhentos e treze reais)
INFORMAÇÕES - O edital completo e seus anexos, além de informações aos interessados serão fornecidas na Fundação
Cultural de Jaraguá do Sul, no horário de 07:30 às 11 :30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, no endereço acima citado, ou pelo
telefone (Oxx47) 2106-8700.
Jaraguá do Sul (SC), 12 de setembro de 2012.

JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA
Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO CULTURAL
DE JARAGUÁ DO SUL

E D I TA L

CONVITE N° 140/2012

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL.
MENOR PREÇO POR ITEM

A FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL torna público que, em conformidade com o que preceitua a Lei nO 8.666/93

e suas alterações posteriores, fará realizar na sede da Fundação Cultural, situada na Av. Getúlio Vargas,405, no auditório, sob
a coordenação da Comissão Permanente de Licitações uma licitação sob a modalidade de CONVITE, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, para aquisição de Material Elétrico em conformidade com os Anexo I.
REGIMENTO: Lei nO 8.666/93 e suas alterações posteriores
DATA, LOCAL E HORÁRIOS - Os envelopes com a documentação para habilitação e proposta comercial deverão ser ent

regues até às 8:30 horas do dia 21 de setembro de 2012, na Sede da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, endereço citado

acima. A abertura dos envelopes nO 01 (documentos para habilitação) e nO 02 (proposta comercial), dar-se-á às 9horas do

mesmo dia.
VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO:R$ 15.942,60 (quinze mil novecentos e quarenta e dois reais e sessenta

centavos). INFORMAÇÕES - O edital completo e seus anexos, além de informações aos interessados serão fornecidas na

Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, no horário de 07:30 às 11 :30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, no endereço acima

citado, ou pelo telefone (Oxx47) 2106-8700. Jaraguá do Sul (SC),12 de setembro de 2012.

JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA
Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO CULTURAL
DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
CONVITE N° 141/2012 .

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL.
MENOR PREÇO GLOBAL

A FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL torna público que, em conformidade com o que preceitua a Lei nO 8.666/93

e suas alterações posteriores, fará realizar na sede da Fundação Cultural, sita na Av. Getúlio Vargas,405, no auditório, sob a

coordenação da Comissão Permanente de Licitações uma licitação sob a modalidade de CONVITE, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, para aquisição de Tintas e materiais para pintura em conformidade com os Anexo I.

DATA, LOCAL E HORÁRIOS - Os envelopes com a documentação para habilitação e proposta comercial deverão ser ent

regues até às 9:30 horas do dia 21 de setembro de 2012, na Sede da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, endereço citado

acima. A abertura dos envelopes nO 01 (documentos para habilitação) e nO 02 (proposta comercial), dar-se-á às 10 horas do

mesmo dia.
'

VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO:R$ 5.856,33 ( cinco mil oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e três

centavos). INFORMAÇÕES '';'" O edital completo e seus anexos, além de informações aos interessados serão fornecidas na

Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, no horário de 07:30 às 11 :30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, no endereço acima

citado, ou pelo telefone (Oxx47) 2106-8700.
Jaraguá do Sul (SC),12 de setembro de 2012.

JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA
Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO CULTURAL
. DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
CONVITE i\lo 137/2012

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
MENOR PREÇO GLOBAL

.

A FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL torna público que, em conformidade com o que preceitua a Lei na 8.666/93 e suas alterações
posteriores, fará realizar na sede da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, situada a Av. Getúlio Vargas na 405, na sala da administração, sob a

coordenação da Comissão Permanente de Licitações, uma licitação sob a modalidade de CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
contratação de instituição financeira para prestação de serviços de bilheteria no período de 10/10 a 14/10/2012, durante a "XXIVa-Schützenfest

Edição 2012". compreendendo a venda de ingressos de acesso ao Parque Municipal de Eventos; guarda e transporte dos valores arrecadados;
depósitos em conta corrente; elaboração de relatórios de arrecadação; disponibilização de troco, estrutura mínima necessária que englobe pes
soal e equipamentos dentre outros serviços descritos no Anexo I e demais condições previstas nos demais anexos deste Edital.
REGIMENTO: Lei na 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA, LOCAL E HORÁRIOS - Os envelopes com a documentação para habilitação e proposta comercial deverão ser entregues até às 13:30

horas do dia 20 de setembro de 2012, na Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, no endereço acima. A abertura dos envelopes na 01 (documentos
para habilitação) e na 02 (proposta comercial), dar-se-á às 14h do mesmo dia.
VALOR ESTIMADO PARAA CONTRATAÇÃO: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
INFORMAÇÕES - O edital completo e seus anexos, além de informações aos interessados serão fornecidas no setor administrativo da Funda

ção Cultural de Jaraguá do Sul, no horário de 07:30 às 11 :30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, no endereço acima citado, ou pelo telefone

(Oxx47) 2106-8700 ou ainda pelo e-mail financeiro.cultura@jaraguadosul.sc.gov.br.
Jaraguá do Sul (SC), 12 de setembro de 2012.

JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA
Presidente
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Fute O Catarinense

Momento decepcionante
Considerado urn ano promissor para Santa Catarina, a
temporada pode estar desenhando novos rurnos. Em queda
de rendimento, o Criciúma não é mais líder da Série B e está
somente a três pontos do 5° colocado. O Joinville figurou na
zona de acesso a SérieA por urn bom período, mas ocupa

. atualmente a 6a posição. Por fim, o Avaí está na ga colocação,
distante da briga pelo acesso. Na Série C, a Chapecoense
segue o mesmo ritmo. OVerdão, que liderou a competição,
acabou saindo do grupo de acesso.

DIVULGAÇÃO/JOINVILLE EC

CAINDO Joinville e Avaí não atravessam

.

um bom momento no Campeonato Brasileiro

Basquete
Australiano
no feminino

A péssima campanha do basque
te feminino brasileiro nas Olim

píadas parece ter surtido efeito.

Seguindo o padrão da evolução
no basquete masculino, a equipe
feminina deve ter um treinador

estrangeiro para as Olimpíadas
do Brasil. O presidente da CBB,
Carlos Nunes, ainda não con

firma, mas o australiano Tom
Maher, da Seleção Britânica,
deve ser o novo treinador.

Fórmula 1

RobertKubica

quer-voltar
Entre a vida e a morte por um lon

go período, devido aum acidente,
o polonês Robert Kubica se recu

perou e venceu no último domingo
um rali na Itália. Foi no seu retor

no ao automobilismo. Apesar da
conquista, o polonês quer mesmo
voltar à Fórmula 1. "O objetivo
continua sendo o retorno à Fór
mula 1 e os próximos meses dirão
se eu posso fazer isso", afirmou.

PEONA�ro BJlASltEIRO -� SÉRIE l\
CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS

24" rodada

SG A Figueirense 2 x O Cruzeiro

25 '73 6%' Portuguesa O x 2 Fluminense

........,�,__.,.,...,....,.�,.,----,.......,......,.....�-�,.......-.�_"_....'""i'-__.,,,...�-' AtJético-GO 1 x 2 Coritiba
23 73' Sport 1 x 1 Bahia

Corinthians 1 x 1 Ponte Preta
Atlético-MG 1 x O São Paulo
Santos 2 x O Flamengo
Vasco 3 x 1 Palmeiras
13/09
21:00 Grêmio x Náutico*
21:00 Botafogo x Intemacional*
*encerrados após o fechamento da edição

5

6
Botafogo 37 23 11 4 8 38 30 8 53,6%
São Paulo 36 24 11 3 10 34 27 7

Internacional 35 23 9 8 6 27 19 8

11 Santos 24 7 8 28 31
12 Portuguesa 29 24 7 8 9 24 26
13 Coritiba 28 24 8 4 12 '37,43
14 Náutico 28 23 8 4 11 29 38
15 Bahia 28 24 6 10 8 24 26
16 Flamengo 27 23 7 6 10 23 33

44,4%
-3 41,7%
-2 �:O,3%
..t) 38,9%
-9 40,6%
-2 38,9%
-1039,1%

Pla§!ljtiQaqQ§;g!�e�d9�!ls.·1
Classificados Copa Sul-Americana
Rebaixados para Série B

CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS
25" rodada

Coi. Times P J V E O GP GC SG A 14/09
19:30 Criciúma x ASA-AL
19:30 Paraná x Barueri
21:00 América-RN x São Caetano
21:00 Guaratinguetá x Bragantíno

�Q ,�17 S�'I1�...
21:50 América-MG x Avaí

5 São Caetano 43 5 35 24 1159,7% 15/09

6 Joinville 41 24 12 5 7 35 20 15 56,9%
16:00 Goiás x AtJético-PR
16:00 CRB x ABC-RN

7 Ceará 38 24 108 6 37 31 6 52,8% 16:00 Guarani-SP x Vitória

8 América-MG 37 24 114 9 36 31 5 51,4% 16:00 Ceará x Joinville

9 Avaí 37 24 114 9 29 27 2 51,4%
21:00 Boa-MG x Ipatinga

10 América-RN 36 24 106 8 38 32 6 50,0%
11 Guarani-8P 34 24 9 7 8 27 23 4 47,2%
12 Paraná 31 2418 7 9 30 30 O 43,1%
13 ASA-AL 30 24 9 3 12 32 32 O 41,7%
14 ABC-RN 28 24 7 7 10 30 31 -1 38,9%
15 Boa-MG 28 24 7 7 10 34 36 -2 38,9%
16 eRB 27 24 8 3 13 26 41 -1537,5%
17 Guaratinguetá 22 24 6 4 14 25 42 -17 30,6%
18 Bragantlno 18 24 4 6 14 25 41 -1625,0%
19 lpatinga 16 24 4 4 16 20 49 -2922,2%
20 Barueri 13 24 3 4 17 17 47 -3018,1% Rebaixados para a Série C

Sábado até ás 17 horas.

PALIO FIRE ECONOMY / 2010
TE/ AL/ LOT POR:

R$24·900,
ASTRA HATCH 2.0 /2003
COMPLETO POR:

R$26·900,

PICASSO GlX / 2010
COMPLETO

POR:

36.900,

207 XR 1.4 /2010
COMPLETO POR:

R$32·900,

pala HATCH 1.6 /2007
COMPLETO

POR:

Rs33.soo,
SAVEIRO CE 1.6/2010
AC

POR:

R$33.900,
Faça revisões em seu veículo regularmente.
Promoções válidas até 14/09/2012. 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.

www.Qutoelite.�om.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 47 3274 6000
1.,�1.'CI<� Ni!\

'I;;�':::a.'1m��,4M
m'l;' .lJl<lill,
�$I""'l''''ltli

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeito
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