
Cultura

Jaraguá emDança com
boa presença de público
Festival, que começou no domingo, na Scar,
teve plateia lotada para assistir 40 coreografias
de danças populares. O evento vai até o dia 23,
com apresentações diárias. .IH

Futebol

Juventus tem o desafio'

demanter aboa fase
Depois de vencer o Concórdia por 2 a O em

casa e assumir a liderança do segundo turno
da Divisão Especial do Catarinense, o Moleque
Travesso se concentra para o acesso. Página 22

Fiesc lança em Iara á
Plano deSustentabilidade

Nova iretr·z a i' dústri

Entidade apresenta hoje, no Centro Empresarial, o projeto desenvolvido com o objetivo de disseminar os
conceitos de boas práticas em áreas de energia renovável, eficiência energética e produção mais limpa.

Páginas

Postura
Só as muDteres

perdoam as

traições safadas.
Luiz Carlos Prates

Página 3
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Sustentabilidade
Jaraguá do Sul sedia hoje, o

Seminário Regional do Plano
Sustentabilidade da Indústria
Catarínense, com diversas pa
lestras (Fiesc, Sesi,Weg, Celesc,
Malwee). Um dos destaques
será o Posto Ecoeficiente da

Ipiranga, cujo projeto piloto foi
instalado em São Bento do Sul
e está se espalhando.pelo País
inteiro. A iniciativa prevê uma

construção completamente
sustentável. A obra é pensada
sob o ponto de vista do reuso

da água, aproveitamento de
luz solar, o uso dos ventos ex

ternos na redução do consumo

de ar condicionado. O evento é

promovido pelo Sistema Fiesc
e será realizado no Centro Em

presarial' no horário das 14h às

18h30, com entrada franca.

oindilstrl8
A Federação das Indústrias (Fiesc) e entidades ligadas à
cadeia agroindustrial brasileira cobraram do Ministério
daAgricultura e Pecuária (Mapa) ações emergenciais para
aliviar a crise vivida pelo setor, em função da alta do custo
do milho que chega ao Estado. Representantes do setor
disseram ao secretário de PolíticaAgrícola do Ministério,
Caio Rocha, que querem um tratamento similar ao

dispensado pelo governo federal à indústria automobilística.

.Bancos
O fechamento dos bancos Cruzeiro do Sul e Prospermostra
que nem tudo são flores na atividade bancária no País.
Pressionados pelos bancos grandes numa das pontas e pelas
cooperativas de crédito na outra, os bancos médios têm
dificuldades para encontrar nichos de mercado que possam
explorar. E, não raro, arriscam mais do que deviam. Essa é

apenas �ma parte dos problemas que levam bancos pequenos
a terem dificuldades. No entanto, não significa que o sistema
bancário brasileiro esteja enfrentando alguma crise.

Carnes
Estratégias criativas de sustentabilidade,
produtos inovadores, novas tecnologias
e estratégias tecnológicas para a redução
de sódio são alguns dos temas a serem
discutidos no Seminário Internacional
de Industrialização da Carne. O
evento será promovido em Chapecó,
pelo Senai, amanhã e quinta-feira. O
Seminário chega à 9a edição e, junto
com a clínica tecnológica, a "Escola de
Processamento Avícola 2012" e o Salão
de Inovação, compõem a programação
técnica e científica da MercoAgro - Feira
Internacional de Negócios, Processamento .

�

e Industrialização da Carne.

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04693
1 ° 45.372 1.000.000,00
2° 62.907 32.000,00
3° 07.802 16.800,00
4° 62.353 16.300,00
5° 43.372 15.005,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1280
09 - 20 . 23 . 25 . 26
29 . 33 - 38 . 39 . 40
41 ·43·46·50·57
68 . 70 . 74 . 86 - 95

MEGASENA
SORTEIO N° 1425
07 - 16 - 29 . 36 - 38 . 50

QIDNA
SORTEIO N° 2996
17 - 32 . 39 . 55 - 72

DUPLASENA
SORTEIO N° 1107
Primeiro Sorteio
02 ·06 - 16·31 ·43 . 45

Segundo Sorteio
15 - 16 -19·31\· 47·50

www.ocorreiodopovo.com.br

IJf!lir.DI(�J:U)(Jf.J2t.fiI�S ÍNDICE PERÍODO

.��:I.�.ç. ......... ....

7,5% 29.AGOSTO.2012
...... " , ', .

TR 0,000% 17.SETEMBRO.2012

:����:��:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;r.::f.�,�����::::::::::::::��.��rl.:.ª���lo.2i:�::::
.��.�.J:».�� !.. :.Q?}.7.�o �.?:ê�':t'�.Mª:IW:.?.Q.�.?..
AÇOES PETR4 25,23 .. -0,21%

...

VALE5 38,05 4t 0,93%

......................................��F.�.. ...12.�?0 :�___1.�.2Q°I.? ..

POUPANÇA 0,4551 18.SETEMBRO.2012

COMMODlTIES
PETRÓLEO - BRENT ," 0% US$ 116,860
OURO t 0,04% . US$ 1763,830

ç.���º ç.º.�.I.'.� �!J.º! yª� .

.b.ât�::i.â����:1���ijr�:)::::t:�!.��::·::::::::::::.::i::�:��:�:::::::.:JJ.:::.�::::��::::

.�.v.B.º .. (�.M .. :f.t.�J.. ?,?t>.?.§ ?&t>..?ª �t..).I.9J.�O ..

LIBRA (EM R$) 3,3010 3,3065 't 1,33%

Toper
A Sa maior processadora de aço do País,
sediada em São Bento do Sul, acaba de
inaugurar uma nova planta de 34,5 mil
metros quadrados. Foram investidos R$ 198

milhões. A nova unidade tem capacidade de

produção de 180 mil toneladas/ano de tubos
de aço. O material é destinado ao segmento'
de óleo e gás. Desta forma, a empresa se

habilita para aproveitar oportunidades
abertas com a exploração de petróleo no
País, assim como outros segmentos.

Depósito'
A redução pelo governo dos limites de
recolhimento de depósitos obrigatórios
por parte dos bancos significamaior
volume de dinheiro no mercado e permite
a ampliação do volume de empréstimos
para consumidores e empresas. Mais
uma ação para ativar a economia.

Ilegal'
Nas regiões de fronteira está cada vezmais
comum a contratação de pedreiros e outros

profissionais estrangeiros para trabalhar
. sem documentação no País. Esse fenômeno é
mais acentuado em Foz do Iguaçu, onde são

empregados cada vezmais paraguaios. Eles
trabalham por salários que chegam a ser a

metade do pago aos brasileiros.

COMUNICADO - MZ REPRESENTA
COES E ASSESSORIA COMERCIAL
LTDA. ME., CNPJ 01.786.469/0001-60 ,

situada na Rua Padre Horácio Rabello ,

312, Bairro Centro - CEP - 89270-000 ,

Guaramirim - SC, comunica que foi ex
traviado da empresa mencionada uma

caixa de documentos contendo três blo
cos de nota fiscal, com numeração de
001 a 150, AIDF nO 2049 de 01/07/97 ,

sendo que somente o. bloco 01 havia
sido utilizado parcialmente, estando os

demais não utilizados. Ademais havia

registro de funcionários, guias de imp
ostos, conforme Boletim de Ocorrência
nO 00050-2012-07132.
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Charge

redacao@ocorreiodopovo.com.br

·As boazinhas
Elas me cansam. Digomelhor, elasme obstinam.

Não vou desistir. Ah, que não vou, não vou. Em
tudo na vida, as coisas dependem da graduação, há
ofensas e ofensas, crimes e crimes. Mas as mulhe
res exageram, são boazinhas demais... Na verdade,
são educadas para serem assim, não acredito nes

sa história de que a mulher nasce geneticamente
boa, para fazer o bem social e para cuidar de todos
os que lhe estão por perto, não acredito nessa bo

bagem. O homem também faz isso, mas se houver
umamulher por perto, ele "delega" a ela amissão...

Deixe-me contar da minha indignação. Circu
lando pela internet, dei de cara com esta manchete:
- "Veja os casais famosos que já perdoaram uma trai

ção". Interessante, muito interessante. Quer dizer, ou
a mulher ou o marido foi traído, e o traído perdoou.
Fiquei curioso, quem seriam os beatos do perdão?

Ah, que baita pateta, claro que as tais traições
entre casais famosos da televisão, do cinema e

do show-business só envolviam mulheres perdo
ando ... Mas é claro, o crime de traição só é crime

quando amulher trai. E não sou eu a dizer isso, é a

hipocrisia social. Já contei aqui de uma velha que
um dia estava ao meu lado num café no centro da
cidade e falava com outra mulher sobre um bafa
fá em família. Um marido tinha traído a sobrinha
dela e a velha dizia que não havia grande proble
ma, que homem é assim mesmo, é da natureza de
les a poligamia. Que velha ordinária!

Mas é isso, só asmulheres perdoam traições sa
fadas, para o homem é crime hediondo ser traído,
eles surram ou matam. Mas as mulheres podem
e devem virar o jogo, desde que sejam ensinadas

já no berço a terem os mesmos direitos do "mani
nho'" um aprendiz de machinho cujos professores
são a mãe e o pai. Perdi meu tempo com a repor-

tagem. Como dizaquela peça teatral- Perdoa-me,
porme traíres...

Elas
Falei aí em cima sobre traições perdoadas, per

doadas pelas mulheres. Eu duvido, por exemplo,
que o Bill Clinton teria perdoado aHillary se tivesse
sido ela a pular a cerca, duvido. E assim tantas e tan

tas, como aquela tal de Rhianna, cantora. O namo

rado lhe deformou o rosto numa surra amplamente
divulgada pelos jornais e cujas fotos estão comigo,
bem guardadas, e ela no fim perdoou o canalha e

voltou a se juntar com ele. Nojo dessa gente.

Do leitor

O Brasil e seus políticos
Continuo insistindo no fato

de que todos nós somos

responsáveis pela política que
temos no país. Não adianta ser

mos omissos na hora de estar

presente nos partidos políticos,
permitir que somente os "bons"
sejam candidatos e depois re

clamar daqueles que se elege
ram em função da nossa negli
gência política e social. Não há
mistério nisso. A política existe

.

para todos os seres humanos,
sem exceção, pois somos seres

políticos. A sua negação é omis
são irresponsável, exceto por
parte dos incapazes. Feita essa

observação inicial, analisemos
o comportamento eleitoral dos

que já tiveram a oportunidade
de se tomarem homens (e mu
lheres) públicos e não a utilizam
com o mínimo de hombridade,
com lucidez e razão, condições
necessárias a quem se propõe
ser administrador da coisa pú
blica. Em todo o país existem
candidatos que, ao abrirem a Marco Antonio Piva, vice·
boca para angariar votos, assas- presidente DCE CatóUca

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

sinam O Direito, o bom senso e

muitas vezes a chance de vida de
Gordinha

Amulher estava um pouquinho acima do peso.
Tudo natural. Mas o marido andava de nariz tor
cido. Ela fez um baita esforço e, aconselhada, dei
xou-se levar a uma "lipoescultura'. Deve ter ficado
"diferente" porque a história, que estava na revista

Viva, conta que o marido, que andava indiferente,
reacendeu-se. Quer dizer que o "patrão" estava in
diferente porque amulher parecia gordinha? E ele
e sua inconveniente barriga e suas outras "falhas"?

Sempre as mulheres. Elas não aprendem mesmo.

Falta dizer
Professoras do ensino público de Fortaleza

(CE) mandaram-me pedir um comentário sobre
livros para ser rodado aos jovens na Feira do Livro
deles por lá. Considerei uma distinção. Gravei o
comentário no estúdio do SBT e foi enviado. Aliás,
depois do advento SBT naminha vida, as palestras
subiram de público, de frequência na agenda, de
comentários em rádios por todo o Estado e nos

principais jornais catarinenses. E acessos na inter
net acima de um milhão. Que canhão é o SBT/SC.

cidadãos.Vejamos o exemplo ní
tido que se repete no Brasil todo:
o candidato (sem nenhuma
chance, note-se) sindicalista à

prefeitura de São Paulo acaba de
lançar mais uma daquelas péro
las que se repetem nas bocas de
candidatos a vereador e prefeito
por todo o território, criticando a

"indústria dasmultas".

Oras, quando surgirá o candi
dato ouadministrador quevaiser
homem (ou mulher) o suficiente
para dizer o que o brasileiro pre
cisa ouvir? Não há indústria de
multas. Há, sim, a indústria da

contravenção, do desrespeito à
lei. Constata-se a larga produção
dos adeptos da "lei de Gerson" e

outras "indústrias" oriundas da

pouca educação familiar e es

colar que temos, e que nos faz
acreditar que passarpor um sinal
vermelho, é legal.

Fale conosco

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

•Comercial: 9149-9771 • Plantão Entregas: 2106-1919 • 9902 1380 • 9161 4112'Horário de atendimento: 8h às 17h30 .

• Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda
Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.
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Equipe do jornal O Correio do Povo mostra o trabalho voluntário do Clube de Canoagem Kentucky
JARAGUÁ DO SUL 15: percorrer as águas do rio Jaraguá

com a equipe do Clube de Canoagem
Kentucky. Um grupo com mais de 40

pessoas participou desse importante
trabalho.

A bordo de uma canoa de apoio e

na presença do canoeiro guia, Márcio
Stephani, e também de Ademir Horft,
demos impulso e seguimos em frente.
A. canoa balançava um pouco, mas o

TalitaWodzinsky

Com foco no meio ambiente e na

preservação dos rios, apenas uma
canoa e um remo traçaram o desafio
da equipe de reportagem do O Cor
reio do Povo, no último sábado, dia

belo cenário à nossa volta amenizava a

impressão de que a qualquer momen
to poderíamos cair na água. O proble
ma mesmo era o lixo que surgia em

meio ao verde, nas margens do rio.
Sozinhos ou em duplas, as pessoas

seguiam com botes, atentas a qualquer
objeto estranho avistado no leito. Nos

primeiros metros, um casal com uma

sacola nas mãos já recolhia entulhos.
E assim fizeram as demais pessoas ao

longo do percurso.

Percorremos apenas dois quilôme
tros dos outros quatro que faltavam.

Tempo suficiente para conhecer o

trabalho do Clube de Canoagem Ken

tucky' que há 15 anos desenvolve um

trabalho de conscientização ambien
tal de uma forma saudável e prazerosa.

Como resultado disso ficou um

aprendizado sobre a forma como a

população trata esse recurso natural
tão importante. A ação também teve

o apoio do Samae e Fujama e o resul
tado dessa aventura você acompanha
aqui. O vídeo pode ser conferido no

site www.ocponline.com.br.

- .

O percurso de seis quilômetros contou com o auxílio de botes,
canoas e remos para a retirada dos entulhos amontoados nas

margens do rio. O pessoal usava colete salva-vida e capacete

O Clube de Canoagem Kentucky marcou presença ao lado de um

grupo de 40 pessoas para dar início a mais uma etapa de limpeza do rio

Jaraguá. A saída aconteceu às 8h30, no bairro Barra do Rio Cerro
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duç'" O de custos

Muitomais eficiência na produção'e-

Fiesc apresenta
hoje, em Jaraguá
do Sul, o Plano de
Sustentabilidade
na Indústria

JARAGUÁ DO SUL

Diego Porcincula

AFederação das Indústrias
do Estado de Santa Catari

nense (Fiesc) apresenta hoje no
Centro Empresarial de Iaraguá
do Sul o Plano de Sustentabili
dade da Indústria ·Catarinense.

Ele foi desenvolvido para
disseminar o conceito de sus

tentabilidade no �etor produti
vo e possibilitar a competição
entre as empresas. "O objetivo
émostrar que boas práticas am
bientais podem gerar competi
tividade", explica o coordenador
de competitividade industrial
da Fiesc, Egídio Martorano.

O plano é formado por 16

ELMAR MEURERIDIVULGAÇÃO!FIESC
�

RETORNO EgídioMartorano destaca os benefícios do plano às empresas

áreas de atuação e mais de
60 ações contemplam as áre
as como energias renováveis,
eficiência energética, mudan
ças climáticas, produção mais
limpa e recursos hídricos.

.

A expectativa é que os em-

presários possam refletir a

ideia de que as empresas po
dem ser sustentáveis através
de exemplos práticos de ou

tras indústrias. Os beneficiá
rios com as melhores práticas
ambientais não são apenas as

DIVULGAÇÃO!WEG
..
""""""

..

./
ALTERNATIVA A áreamarcada naWeg é onde as luzes devem ficar desligadas

organizações, mas a comuni
dade onde elas estão inseridas.

O cliente também come

çou a buscar boas práticas
ambientais nos produtos que
consome, pois algumas ações
impactam no seu cotidiano e

na comunidade como um todo.
"O consumidor também está

preocupado com o meio am

biente", comenta Egídio.
As indústrias participaram da

elaboração do plano com seus

projetos. Os cases de sustenta

bilidade são apresentados nos

seminários regionais e instigam
os demais empresários na busca
de uma nova maneira de produ
zir sem degradar. "O seminário é
.uma boa oportunidade para que
outras empresas adotem práti
cas mais sustentáveis de produ
ção'; explicou.

O Senai vai implantar duas

plataformas nas áreas de efici
ência energética e energias reno
váveis na unidade de Jaraguá. O
coordenador explicou que, com
este modelo, o sistema Fiesc está
preparado para dar suporte aos

empresários que buscam novas

alternativas. A programação é

ampla e pretende, em 2013, trei
nar as empresas no controle e

inventário da emissão de gases
poluentes na atmosfera.

ática aplicada

Weg é uma das referências
em eficiência energética

A primeira empresa do se

tor eletroeletrônico no Brasil
com certificação em eficiência

energética é aWeg, de Jaraguá
do Sul. O projeto piloto foi im
plantado em uma das fábricas
demotores elétricos da cidade.
As ações foram desenvolvidas

para melhorar o desempenho
energético da fábrica a partir

.

de uma política energética,
estabelecimento de objetivos
e metas de redução de consu

mo e propostas de melhorias.
A empresa reuniu os funcio
nários para que a nova forma
fosse estudada e aplicada cor

retamente.

O especialista em meio am

biente' Luiz Carlos Scoz, expli
cou que a implantação da ISO
50.001 na unidade 7, localizada
na cidade, trouxe bons resulta
dos. "Desde o início da implan
tação, em 2011, até junho deste
ano, a redução no consumo foi
de 7,7%", informou. Luiz disse
ainda que o resultado faz parte
de outras ações desenvolvidas

pela empresa e que o modelo
de sucesso pode ser aplicado
em outros setores. A empresa
implantou um sistema de con

trole com motores de alto ren

dimento que reduzem o consu

mo de energia elétrica.
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Nilson Antonio · Interino
2106.1923 I nilson@ocorreiodopovo.com.br

Planos de governo
Restammenos de 20 dias para as elei

ções. Agora, cada candidato vai uti
lizar das ferramentas que dispõe para
tentar convencer os eleitores de que tem
as melhores propostas para o municí

pio. Talvez por causa disso é que as co

ligações estão apresentando o plano de

governo nesta reta final de campanha.
O candidato Dieter Janssen (PP) será

o primeiro a apresentar as propostas para
Jaraguá do Sul. No projeto da coligação,
as diretrizes do plano de governo estão
divididas em três eixos: transparência
pública, participação popular e eficiência
administrativa. Destes, vale a pena ressal
tar a intenção do candidato em propor a

administração do orçamento municipal
com 100% de transparência.

Para os

·eleitos
AAmvali prepara a

. realização do Seminário
Regional para Novos
Gestores Municipais, que
acontecerá nos dias 27 e

28 de novembro. A ideia é

oportunizar conhecimentos
voltados ao papel dos
gestores públicos frente
às instituições e suas

respectivas interações com
a gestão pública municipal.
O público alvo são os

prefeitos e vices. Será que os

representantes de Jaraguá
do Sul poderão participar?

(47)3275·01 DO

Outra proposta que deve aparecer no

plano é a implantação de quatro novos

binários. Eles devem ser feitos nos bairros
João Pessoa, Czerniewicz, Ilha da Figueira
e Barra do Rio Cerro. Existe ainda, a pro
posição de construir novas pontes e con

cluir as que estão em execução. Já na área
da saúde, o candidato se compromete em
construir três novas Unidades de Pronto
Atendimentos (UPAs) na cidade.

Outro plano de governo que' será

lançado em Jaraguá do Sul nesta sema
na é do candidato Moacir Bertoldi. Ele
vai aproveitar o dia 22, em referência ao

número da legenda, para fazer o lança
menta. A candidata Cecília Konell (PSD)
ainda não tem a data de divulgação do
seu plano de governo definida.

Servidores
O presidente do Sinsep Luiz Carlos
de Souza Ortiz Primo avaliou como

positiva a rodada de conversa
com os candidatos a prefeito da

região. Conforme ele, quase todos
atenderam as expectativas dos
servidores. Quem deixou a desejar,
na avaliação de Ortiz Primo, foram
os candidatos de Corupá. "Eles se

preocuparam com a apresentação
do plano de governo e não em

propostas para os servidores", disse.

Propostas para
o mandato
O candidato Dieter Janssen (PP),
da coligação "Nova Jaraguá", fará
apresentação do plano de governo
hoje à noite, às 19h, no salão
Amizade. Dentre as propostas para a
área da saúde está a implantação do

Programa Consultório de Rua, que
é financiado pelo governo federal. .

O plano completo estará no site do
candidato (www.dieter11.com.br).
após o lançamento do programa.

MARCELE GOUCHE

- ..,

ra sao res
A prefeita Cecília Konell e a ex-secretária de Habitação Maristela

Menel Roza agora são rés na ação civil públicamovida pelo
Ministério Público Estadual, referente a possíveis práticas de

improbidade administrativa, em virtude da edição e distribuição da
revista "Construir para Crescer". Para a juíza Cândida Inês Zoellner
Brugnoli (foto), que acatou o pedido do MPE, além dos recursos

!'

públicos utilizados para produção do material, ainda foram usados
símbolos oficiais, o que constitui propaganda extraoficial.

Licitação da BR-280
o Ministro dos Transportes Paulo Passos confirmou presença
na próxima sexta-feira em Jaraguá do Sul. Ele vem para assinar o
edital de licitação para a duplicação da BR-280, no trecho entre
o entroncamento da BR-101 até o início do contorno rodoviário,
em Guaramirim. O anúncio, feito ontem à noite pela presidente
daAcijs, Mônica Hufenüssler, foi recebido com entusiasmo pela
plenária. A visita está agendada para as 14h30, no Cejas.

www.imoveisplaneta.com.br

Voto secreto
Voltou à discussão, na sessão de ontem em

Massaranduba, o projeto Resolução 02/2012, que
altera o Regimento Interno da CâmaraMunicipal.
A proposta dos vereadores Mauro Bramorski, Sílvio
Mainka e Píer Gustavo Berri é de acabar com o voto

secreto nas eleições para presidência do Legislativo e

nos vetos do prefeito.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Pelo Mundo

1851

A fun.dação do
NewYork Times
Em 18 de setembro de 1851, Henry Jarvis Raymond e George
Iones fundaram o jornal NewYork Times. Com sede em
Manhattan, no centro de NovaYork, o jornal de edições
matutinas. e diárias começou com circulação nacional e, em
1919, fez a primeira entrega internacional, para Londres.
O NYT cobriu eventos mundiais históricos, como a Guerra
Civil Americana, em 1861, a Primeira Guerra Mundial,
em 1918, e a Segunda Guerra Mundial, em 1939. Ao longo
dos anos, a empresa The NewYork Company passou
por várias mudanças econômicas e comerciais, como a

compra da rádioWQXR, a fundação do jornal International
Herald Tribune, em Paris, do The Boston Globe, em
Massachussetts, além de controlar outros 16 jornais
e 50 sites. A companhia também passou por algumas crises
financeiras. Em 1896, o jornal quase faliu, mas Adolph Ochs

comprou a empresa e fez investimentos. Em 2008, a crise
econômica americana afetou violentamente a empresa, que
perdeu mais de 50 milhões de dólares. Desde 1996,
a companhia cresce na Internet com conteúdos
exclusivos e milhões de acessos mensais. f'

1950

A 1a 'emissora

de TV 'brasileira
No dia 18 de setembro de 19?0, surgiu a primeira
emissora de televisão brasileira. A TVTupi São Paulo foi
fundada por Assis Chateaubriand, um jornalista e político
influente na época. Na programação, improvisações que
imitavam o modelo radiofônico, teatral e as apresentações no
modelo norte-americano conquistaram o público brasileiro,
que ainda não havia visto nada parecido. A TV Tupi foi o
início de ummonopólio midiático que ainda reúne nove

emissoras de televisão, 11 rádios, três revistas, 13 jornais, 14
sites e muitas outras empresas. A TVTupi foi transmitida no
canal3 até 1960, quando migrou para o canal4, onde ficou
até o fechamento, em 1980, com a cassação da concessão.

"

Contabilidade
Consultoria Empresarial

llC/SC: OtiS26 I

Confiança
gumz@gurnz.com.brw�".�1!.It1:t.c()m.br

(,u)3ltt ....741 Desde 1918

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
•

Lunender �z.� Luneltt �Z<!Qi.·
.

/. Grupo Lunelli
I

1970

Igreja São Sebastião

Üregistro de 20 de novembro
de 1959 mostra a construção

da Igreja São Sebastião de Iara
guá do Sul, sede atual da paró-

-

quia centenária. Sobre os tijolos
ainda à- mostra, sustentados por
andaimes de madeira, quatro ho
mens posam orgulhosos no topo
da obra inacabada. Da esquerda
para a direita, de camisa azul,
Waldemar Gregolevir, de camisa

branca, Carlos Fodi, de camisa

verde, Lauro Klein e, de camisa

marrom, Raulino Verges. A igreja
foi inaugurada três anos depois,
em 1962, nas mãos do pároco Pa
dre DonatoWiemes.

Personagem histórico

Joana d'Arc
Nascida em 6 de janeiro de

1412, Joana d'Arc é conside
rada uma santa padroeira di!
França. Filha de camponeses,
ela comandou um exército de
milhares de homens armados

que, durante a Guerra dos Cem

Anos, lutou pelo reinado fran
cês. Em julgamento, Joana afir
mou ouvir vozes divinas, que
identificou como do arcanjo
São Miguel e de Santa Catarina
de Alexandria.

Em 1430, ela foi capturada e

entregue ao tribunal eclesiásti
co inglês, que a julgou herege
e a queimou viva em praça pú
blica. Em 1909, a Igreja Católi
ca a beatificou e, em 1920, Jo
ana d'Are foi canonizada pelo
Papa Bento xv:

FOTOS DIVULGAÇÃO

A invenção
do biscoito

.

A origem do biscoito passa por
várias culturas. Os assírios, que
viveram naArábia antes de Cristo,
assavam umamassafeita de trigo
e cevada em compartimentos de
barro. Na Grécia, existe um tipo de

pão característico similar ao biscoito.
Nas tumbas egípcias há registros
de pessoas assando biscoitos.
No entanto, foi na França que os

cozinheiros incrementaram amassa

com confeitos de diferentes sabores.
O biscoito também abasteceu os

exércitos romano e russo, em 1792.
Com a revolução industrial inglesa,
o biscoito passou a ser fabricado em

larga escala, o que o caracterizou,
inicialmente, como um produto de
luxo para ser consumido com chá.
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dia de abertura
do 18° Iaraguã
em Dança, no

domingo, con

tou com 40 co

reografias, sem

contar as apresentações espe
ciais do Grupo de Dança Pedro
Ivo Campos, da modalidade de

danças populares, com a core

ografia "Maracatu": e do Grupo
Posiville, também de danças po
pulares, com "Caboclínhos" Os
dois grupos foram ganhadores
do Festival de Dança de Joinville
em suas categorias.

Neste ano, são 2.l48 baila
rinos que mostram 244 coreo

grafias, de 16 a 23 deste mês, no

grande teatro do Centro Cultural
de Iaraguá do Sul. Parahoje ànoi
te, a partir das 19h30, estão pre
vistas outras 20 apresentações.

O Iaraguá e Dança acontece

em todas as noites desta sema

na, sempre com início às 19h30.
No sábado e domingo, serão três
os períodos: das 14 às 15h30; das
16h30 às 18h30; e das 19h30 às
22h30. Os ingressos, ao preço de
R$ 5,00 e R$ 2,50 para estudantes,
devem ser adquiridos na secreta
riadaScar.

No dia do encerramento do
festival haverá a presença dos
bailarinosAnaBotafogo eMoacir
Emanuel, ambos do Teatro Mu

nicipal do Rio de Janeiro.

-- ,
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r visão do TeDlpO
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

Canoinhas
....
17° 29°

São Miguel
do Oeste
....
19° 35° Joaçaba

....
17°31 °Chapecó

....
19° 33°

Sol e pancadas
de chuva
Sol entre nuvens e pancadas
de chuva com trovoadas
entre a tarde e noite do
Oeste ao Litoral Sul devido à
influência de um cavado no
RS (área alongada de baixa
pressão). Namadrugada
e à noite há chance de
pancadas isoladas de chuva
noAltoVale do Itajaí e
na Grande Florianópolis
Temperatura elevada com
sensação de ar abafado
devido à alta umidade do ar.

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Jo' vill

....
19° 32°

Jaraguá
....
17° 32°

Rio do Sul
....
17° 26°

Blumenau
....
17° 33°

Florianó olis
....
18°29°

SãoJ aqu.im
... .
14° 24°

Leve guarda
chuva!

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região ,,-

AMANHÃ
MíN: 19°C
MÁX: 33°C

QUINTA
MíN: 13°C
MÁX: 24°C

SE

MíN: 11°C
MÁX: 22°C

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

- e to &.l ' 10 rm Jaraguá
Direção do vento Velocidade Umidade ... •

do vento relativa (%) 18° 30°
• 6h Norte 3km/h 80
• 9h Norte 3km/h 76
• 12h Norte 6km/h 57
• 15h Norte-Noroeste 9km/h 33

4mm

80%• 18h Norte-Noroeste 8km/h 31
de possibilidade

• 21 h Leste-Nordeste . 5km/h 50 de chuva,

... •
240300 s- m:1 do Sul .Ir

• Preamar • Preamar
• 4h47: 1,6m • 6h19: 1,2m
• 17h51: 1,7m • 16h09: 1,1m

MINGUANTE 8/9 • Baixamar • Baixamar
• Bh49: O,2m • 11h51: O,3m

Tábua
• 21h36: O,1m • 20h39: O,3m

NOVA 16/9 das marés
• Preamar • Preamar

CRESCENTE 22/9
• 3h16: 1,2m • 2h30: O,7m
• 16h02: 1,1m • 15h: O,5m
• Balxamar • Baixamar

CHEIA 30/9
• 7h55: O,3m • 10h21: O,1m
• 11 h04: O,3m • 22h13: O,2m

Joãozinho aos 24 anos
Joãozinho chegou em casa bem tarde e suamãejá foi questionando:
- 'Senhor' Joãozinho, porque chegou a essa hora?
- Mãe, tava na casa do noé!
- Que noé, filho?
- Noé da sua conta!

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

s

HORIZONTAIS
1. Formação natural que ocupa uma grande parte da

superfície da Terra / (FisiOt.) Reeducação Postu
.
ral Global

2. Tempero untuoso I Estampilha adesiva, fixa ou

estampada por máquina de franquear
3. Assumir um aspecto em relação ao ambiente, de

maneira a ser confundido com o mesmo
4. Os doces trocados como presente no domingo de

Páscoa / Peça que rebate as bolas de beisebol
5. Completar
6. Barzinho / Meio ... roxo
8. As iniciais da atriz italiana Loren, de "Quo Vadis?"
I Espécie de bolo seco, coberto de glacê de açú
car

9. Festa carnavalesca fora da época do carnaval
10. Fórmula que encerra a oração J A primeira emis

sora de 1V brasileira
11. Que gira em torno de um eixo
12. Parte do porto em que atracam os navios I Com

petição automobilística em estradas, de velocida- 11

de limitada e regularidade
"!213. As letras que separam o J e o N/O cantor Jai-

me.

VERTICAIS
1. O rei do Carnaval! (Otto von) O político e diplo

mata prussiano conhecido como "Napoleão da
Alemanha"

2. Diminuição de pesq ou de carga I Pomar de li
moeiros

3. Gado cavalar utilizado nas tropas de cavalaria I
Tecido para fantasias carnavalescas

4. O ponto cardeal que se abrevia com a letra O / O
beliche possui duas

5. Ressoar
6. Pequena fazenda I (8iol.) Veiculo de transmissão
7. Orar I Que é caractertstico, próprio do instinto
8. O indicador dos pontos nas competições esporti

vas I Bebida, xarope que se prepara com o suco
de algumas avencas

9. (Gfr.) Comida de má qualidade / Um tradicional
brinquedo infantil.

1 4 5 7 82 3 6 9

2

II II
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II II III II
II
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Você vai amar a
hora do cafézinho.

Michele Camacho micamacho777@gmail.com I 47 8838 3084
3275.1403

Com ue lookeu 'Ou?
Gente, como assim não tínhamos mais esse momento
aqui na coluna?Amo o "com que look eu vou" e senti
muita falta, confesso! E meninas, reitero aqui o meu
pedido,sempre que vocês quiserem alguma dica, fazer
alguma pergunta, sugerir urn post, é sómandar um
email. Na próxima coluna eu respondo, ok?
Dito isso, vamos lá! O pedido de hoje é bem básico
e simples (mas que eu sei que assola amaioria das
cabecinhas), ideias de looks pra treinar/ou ir para
a academia. Meninas, o primordial aqui é ir bem
confortável. Óbvio que não estou dizendo pra vocês
irem treinar de camisetão (esqueçam isso, tá?! Deixem
pra dormir!), mas com uma roupa que as deixem bem

tranquilas na hora de fazer urn exercício, assim você
não se sente desconfortável emanda bala namalhação.
Como eu sei que urna imagem vale mais quemil

palavras, selecionei alguns looks bem bacanas pra vocês
se inspirarem na hora de se arrumar e ir para a academia.

TERÇA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2012 1111 VARIEDADES

Se vocês me perguntassem agora "Mi, qual a peça
de roupa que eu tenho que ter no verão e que vale a

pena?" Eu diria sem pestanejar e com todas as letras:
uma boa t-shírtí Aliás meninas, eu diria mais, que
elas são peças para vida, não saem de moda nunca. E
gente, posso falar uma coisa? Vocês não têm ideia, mas
as camisetas estão dominando o mundo (não não, é
brincadeira! Mas não émentira dizer que elas estão
dominando os looks). De cada dez produçoes que eu

vejo pela blogosfera, nove são com as t-shírts que vão
desde o modelito das mais engraçadinhas, com dizeres
bacanas, às mais elaboradas (com pedrarias e afins).
Fã confessa dessamoda, eu amo brincar e abusar das
famosas tee's em looks com jeans rasgado (dá para
jogar um sneakers nos pés e fica legal), com saia rodada
(abusem das sapatilhas ou das alpargatas que acabei
falar), até mesmo um shorts com pedrarias (com saltão
pra encarar uma super balada). A ideia aqui é ousar
gente, e não ter medo de se jogar nessa tendência que
não tem prazo de validade para sair do mercado.

Dica de amiga: Sabe aquela
camiseta de banda surradíssima do
seu irmão/namorado? Hoje ela vale
ouro, viu? Ah, e falando em t-shirt,
queria dizer que logo, logo, teremos
novidades na city neste segmento.
Fiquem ligadas!

.'
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3370-3242

Show!
Afesta de inauguração daEpic

Concept Club, no último sá
bado, foi coisa de cinema. Quem
foi é sâ elogios. A casa esteve re

cheada de gente descolada, bo
nita equesabefazer ecurtiruma
boa noitada. O DJ Olin Batista,
acostumado com eventos no eixo
Rio e São Paulo, ficou deslum
brado. "Nunca vi tanta gente bo
nita e divertida num lugar s6';
declarou o bilionário.

(47) 3055-0878
Rua Procópio Gomes de Oliveira, 400

Centro - Jaraguá do Sul - se

FeijoadadoMoa
Os ingressos para a 12aFeijoada
do Moa, que acontece no

sábado, dia 22, noBeira
Rio, podem ser adquiridos
na loja Tevah, no Shopping
Breithaupt, na Óptica Safira
e na Revista Nossa. O valor
até quarta-feira é R$ 40

(acompanha uma camiseta).
Mais informações no fone
3370-2900. -

Buxixo
Aquele casal adorado por todos
e que parecia eterno, dribla a

falta de ânimo com jantares
e reuniões que inventa para
evitar o vazio convívio a dois ...
liberdade urgente para acabar
com a rotina. Enquanto isso,
por favor, seu Bruno uma bem
gelada na mesa 12.

Almoce
muito melhor no Kayrós

, por apenas R$ 21,90.

f
KAY�ÓS
H o T E t

ISO 9001
Caragu6 Auto Elite

A escolho perfeito
Moa Gonçalves

MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

INAUGURAÇÃO Fernando Raboch ladeado pelo casal amigo Thaiane
Freitas, e Nivaldo�eitas, sábado, na inauguração do Epic Concept Club

30 anos
o casal corupaense Reinaldo e Miriam
Taufenbach festejam bem nesta terça-feira, 30
anos de muito amor. Parabéns!

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o contador gente boa Cino
Schmidt. Ele também acompanha a coluna todos
os dias. Valeu mesmo, irmão!

Linda
Para a mulherada que gosta de coisa boa e de se

destacar nas festas, é só ir na Linda Atelier e conferir
a qualidade. A loja já está com novas coleções em
suas prateleiras e cabides. Vale a pena conferir!

DIVULGAÇÃO

NIVER Aracelli de Bona (Gráfica
Komcor) com a afllhada Barbara Victória
são as festejadas aniversariantes de hoje

PRESENÇA Ariana de Lara, toda
estilosa, sábado na inauguração

do Epic Concept CIub

"

Como assbn esquecer
o que não sabe?
Se jogar futebol é igual andar de bicicleta,
temmuito jogador do meus clubes BCC e

Loks que nunca andou nem de bicicleta
com rodinhas. Depois reclama que a galera
pega no pé, né, Renato?
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Quarentão
Sabe aquele quarentão mimado, fútil, que diz ter dinheiro
e não ter ambições, desfila de carrão, pensa que é o gás daCoca-Cola
e não acompanha os ideais da turma? Pois o "guapo" está à procura de
um relacionamento sério. Asmulheres de flerte e boemia, com quem
ele costuma desfilar, já não preenchem a sua solidão.

• NÓ' sábado, dia 15,
quem estreou idade
nova foi a artista plástica
Denyze Zímmermann
Silva. Já no domingo, foi
a Vez do marido Décio ,_

Silva receber o merecido
1.;

coro de parabéns. Mil
vivas ao casal!

_ • Recebi o' convite para
_

conferir o aniversário dê
um anil1ho de> gardtão

'

Caio Neves, filho do
I 'r,_ ,I

meu sobrinho Fernando
Neves e Adriana Eort. A
festinha será dia 30 de ,

, setembro, na Recreativa
Duas Rodas.

• A quejída Thayse I

Freiberger também já
confirmou sua presença
na 12a Feijoada do Moa.

Pensando bem
Tem gente que toma
diferentes caminhos,
procurando satisfação e

felicidade. Só porque elas
não estão na mesma estrada
que você, não significa que
estejam perdidas.

Elegante
•

"l:_",. Jaraguaense,,, Entre os varões de Jaraguá
que se destacam pela
elegância, está o advogado dr.
Paulo Mattos, sócio da MMDB

Advogados Associados.
Adepto do social completo
(costume e gravata) e do

esporte fino.

Skates?
Quem está de volta às
baladas, mais unida do que
nunca, é a turma dos "skates",
Os garotos estão passando o

rodo nos eventos é pegando -

só as gatas top de linha.
Segundo eles, "pirlguete" não
tem vez, garota para beijar só
com pedigree.

moagoncalves@netuno.com.br

R
ura 32·75.0393

Jardins e interiores
,Arranjos I Buquês I Acessórios I Arvores frutfferas

MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO
SHOW
Karol

Elizabeth e

Charles Lux,
noshow

deDany
&Rafa,

sábado, na
Patuá Music

Se não puder '

voar, corra;
se não puder
correr, ande;
se não puder
andar, rasteje,
mas siga em

frente de

qualquer-jeito.
Martin Luther

�

J
j
'"

I
I
'"

/,'
'i ,"'iu/w., ',' I,

•

,;

IJ1lanchonete o

est,a se tr,ansÍ,ormal;Jile nfiJ
pdint mais movimentado
dadlha.{la ljigueira. Bruto
de muito trabalho e da
,lIc�uleta com.poienta":
• Q empresárioAmauri
Jacobi já prepara o

tempero do churrasco,
para comemorar no
prôximo dia '"1 de outubro
a idade nova.

ALMOÇO Os

proprietários do
Restaurante Park

Aurora, Fábio
Hartvig, Reuth,
Udo e Sandra
Borchardt no
concorrido almoço
de domingo deste
belo restaurante
localizado em
meio à natureza

Niver da
Dona Alice
Por favor, não ousem esquecer:
a minha querida amigaAlice,
esposa do boa gente Martin
Balsanelli, é a aniversariante
mais querida de hoje na cidade.
Ela completa 82 anos. Parabéns!
O meu desejo é que a senhora
e toda a sua linda família sejam
plenamente felizes.

�.,..'''-''' I,'i� y// � J

Rua Roberto Ziemann, 24081 Amizade 1 Jaraguá do Sul

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

Sábado: 8:30h às 12h
�__"'u."'� \\'\\\\�0� \�/�/I.\\\�\�'i', \� ./
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Daniel Medeiros
Graduado em Comunicação Social

Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, n�,;..........1\.lor....]lanLinguagem e Crítica Cinematográfica rdi c:Il:,t ...

George Romero, diretor de A Noite"dos Mor- ,,' Demonstrando bastante dómínio da lin- fato, o�,zumbis já estão entre eles. E nada émais
tos'-Vivos (1968), fez fatIÍà"e constrwú sua guagefn cínematográfica, os diretores Chrís Bu- 'I ,engraçado doque ver os.zumbis com n1,edo:'da
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consumismo desenfreado. Ainda que voltada dos pais de Norman ,.- eles são enquadrados' 'Apesar de perderum pouco de ritmo no fi-
o ao públic� infantil, a animação Par�?nnan apenas do pescoço parabaixo -,.ilustrarido as .. ' nal, quando ,a,l!-arrativa antes Gontida,s; torna
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filmes detêrror.
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Novelas
IJlDO II LADO - GLOBO· ISH
Isabel não acredita no pedido de Alber

tinho, mas fica lisonjeada. Edgar conta para
Guerra que os moradores do cortiço estão
morando no morro da Providência. Isabel en
frenta dois capoeiras para defender Albertinho.
Constância procura Bonifácio para pedir um

cargo no governo para o marido. Berenice pede
para padre Olegário ajudar a tirar Zé Maria da
cadeia. Etelvina e Percival levam Guerra para
conhecer os moradores que estava procuran
do. Laura estranha Edgar não querer falar da
vida que tinha em Portugal. Albertinho deixa um
cartão de visitas cair na cozinha da casa de ma

dame Besançon. Praxedes fala para Zé Maria

que encontrou sua ficha nos registros e ameaça
mantê-lo preso por mais tempo.

CIIDIlS DE c,HIlRME • GLOBO· 198
Cida avisa a Elano que Sarmento está em

sua casa. Penha não consegue contar para Ly
gia sobre seu romance com Gilson. Dinha diz a
Heraldo que vai avisar"a polícia se não conse

guir falar com Inácio. Chayene procura Inácio.
Sarmento tenta convencer Cida a ajudá-lo a fu

gir. Inácio diz a Tom que não quer mais fingir ser
Fabian. Sarmento prende Cida no banheiro e a

rouba. Penha é fotografada beijando Gilson. Ro
sário fala para Tom que quer outro empresário.
Sarmento é preso. Rosário provoca Chayene ao
terminar seu show. Conrado chega à casa de
Cida e se irrita ao ver Elano. Inácio tenta se des

culpar com Rosário. Simone coloca Fabian atrás
de uma parede falsa para dublar Inácio. Manue
la mostra a Lygia a foto publicada na internet de
Penha beijando Gilson. Inácio chama Rosário
no lugar de Chayene para cantar com ele.

IlVENIDIl BRIlSo. • GLOBO· 218
Nilo e Tonelada assustam Débora. Lu

cinda avisa a Jorginho dos planos de Max.
Nilo consegue pegar as fotos que estão com

Débora. Leleco e Muricy namoram na des

pensa. Darkson repreende Tessália por cho
rar pelo ex-marido. Adauto chega na cozinha
e Janaína avisa a Muricy e Leleco. Jorginho
tenta acalmar Débora e fica arrasado ao sa

ber que Nilo pegou as fotos que estavam com

ela. Nina decide ir ao banco pegar suas cópias
das fotos de Carminha e Begônia, Betânia e

Valdo a acompanham. Carminha discute com

Max para consegufr dinheiro. Silas fala para
Cadinho não se preocupar com dinheiro quan
do sair com Olenka. Verônica dá um lance em

uma das peças que manda para leilão. Valdo

pega as fotos que estão com Nina e foge.
Tessália defende Darkson para Leleco. Roni

repreende Suelen por humilhar Leandro.

Clique
animal

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

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
daAjapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Esses quatro rdhotes
de gatinhos (dois
machos e duas

fêmeas) estão para
adoção. Já estão
comendo ração e o

irmãozinho mais
velho deles é um

ótbno caçador! Quem
puder dar um lar

para eles pode entrar
em contato pelo
dariank.@hotmail.
com, 9938-3097

ou 9121-2556

GIlBRIELIl- GLOBO - 238

Nacib não acredita em Chico quando diz

que Gabriela estava no circo. Tonico convida

Gabriela, Arminda e Tuísca para andar de auto

móvel. Mundinho afirma a Ramiro que ganhará
as eleições e se casará com Gerusa. Ramiro

exige que Machadão se desfaça do Bataclan

para morar com ele. Dorotéia descobre que Gló
ria foi ao alfaiate encomendar um terno e se cer

tifica de que não é para Coriolano. Desconfiadas
de que Melk seja o coronel de Pirangi, Dorotéia,
Florzinha e Quinquina sondam com Marialva so
bre seu relacionamento com o marido. Lindinal
va demonstra preocupação com a possibilidade
do fechamento do Bataclan. Gerusa não cede à

pressão de Ramiro para desistir de Mundinho.

* o resumCl! dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Aniversariantes

17/9 Gabriel Kanczwiski Marilde Fabiani Alvori Drechsler IIse Maria Teci lia Stephani Ihães

Anderson Strenner Gilberto Stumer Marinei Brizola Rossato Anderson R. Costa ImarGlatz Maycon Moraes

André L Formante Herbert Gehrke Marlene Athaus Antonio Marcos da Silva Ivo Darem Onlia Emendorfer

Anita Kamchen Hilário G. Steilein Samara Piazera Antonio Zipf Jaqueline Weil!er Patricia Ehnke

Arlindo Macedo Hilário Paterno Sócrates R. Conceição Barbara Victoria Jessica Gambin Paulo R. Quintino

Brunilda langer Ingo Schlumberger Tarvin Melcher Celia de S. Bastos Jose A. Correa Rafaele Bruch

Caiuri Sevegnani Irineu Pedrotti Tusnelda Tillmann Daniela de o. Souza José Roberto Andre Romilda Bervig
Caroline Nasato Janaina Vanessa Luz ValdirWackirhage Diogo W Zanluca Juliana Patrício lIíbio RubiaW Zanluca

Cleyton Stassun Jaqueline Drews Valério Lichtemberg Dither Bachamann Juliano Janssen Silvana de L Bogo
Daniele Steinke Jardel Lehn Valmir V. Michalach Eduardo M. de Magalhães Katiane M. Lindemann Silvério Andrezjewscki

Diego João Panini João Paulo E. Rossi Fabio Rodrigues Cordeiro Marcos da S. Oliveira Vaimor L Voltoline

Fabio Nazário João Petry 18/9 Guilherme Schmit Maria L S. Schneider Valtrides H. Lange
Gabrial Kurcheski Costa Julian Fuchter Alexandre Drews Guilherme Souza Kauling Marta Moura' �e rnaqa- ) Vanderlei Spezia
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Tirinhas

Cinema

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 Mercenários 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
• Resident Evil 5 -3D - Leg. - 19:30, 21 :30
• ARCOPLEX2
• 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
• ARCOPLEX4
• Um Divã para Dois - Leg .

- 14:00, 15:50 17:40,
19:30, 21 :20
• ARCOPLEX5
• 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. - 22h1 O
• CINÉPOi.IS 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 - 13h1 O, 15h30
• O Legado Bourne - Leg. - 17h40, 20h40
• CINÉPOLlS 7
• Os Mercenários 2 - Dub. - 14h20, 16h40, 19hOO,
21h30

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• Resident Evil5: Retribuição (3D) - Leg. - 13:10,
15:10,19:20

• Resident Evil5: Retribuição (3D) - Leg. -17:10,21:30
• GNC2
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) - Dub.

- 17:30, 19:40
• Abraham 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
• Intocáveis - Leg. - 14:20, 16:45, 19: 1 O, 22:00

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• Resident 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: 1 O, 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

'..

.�

Em "Corações Sujos': isolados em
campos de refugiados, um grupo de

japoneses não aceita a derrota do Japão .

Estes criam esquadrões para matar
todo o japonês que ousa reconhecer
a rendição do imperador. Takahashi,
dono de uma pequena loja de fotografia,
casado comMiyuki, uma professora
primária é envolvido pelo grupo de

fanáticos, se tornando um assassino,
enquanto sua mulher luta contra o

destino,. tentando em vão salvar seu
amor em meio ao caos e à violência.

More irmã de
Gusttavo Lima

Gusttavo lima semanifestoupeloTwit
ter, no domingo, sobre amorte da irmã. Lu
ciana dos Reis Lima, morreu aos 26 anos,

enquanto dormia em casa, na cidade de
Patos deMinas (MG) ."Minha irmã Luciana
Lima nunca vou te esquecer, te amarei pra
sempre." Gusttavo falou também da sobri
nha, filha de Luciana. "Suamamãe foimo
rar com Deus. Mas enquanto eu tiver vida
te darei todo amor e carinho", disse.

Luan Santana é
visto aos beijos

o cantor sertanejo Luan Santana dei
xou as fãs curiosas ao ser fotografado em

uma boate em São Paulo, nanoite de quin
ta-feira. Ele compareceu à festa de inaugu
ração da casa, da qual é um dos sócios, ao
lado do empresário Marcus Buaiz, marido
deWanessa Camargo, e foi visto aos beijos
com uma mulher. Essa é a estreia de San
tana no mundo dos negócios. O empresá
rio domúsico, Anderson, é o outro sócio.

Rapper tuita que
dirigia bêbado e morre

o rapper americano Erwin McKiness
morreu no dia 2, num grave acidente, mo
mentos depois de postar mensagens em

seu Twitter dizendo que estava dirigindo
bêbado. "Bêbados a 193 km/h derrapando
pelas curvas #Dane-se Yolo", escreveu. Vale
registrar que a siglaYolo significaYou Only
Live Once (Você Só Vive Uma Vez). Quem
dirigia o automóvel era Jonathan Watson,
amigo do rapper, que tambémmorreu.

Topless de Kate
MidcDeton cai namídia
A realeza britânica acordou sexta-feira

com a notícia de que imagens de Káte Mi
ddleton fazendo topless em uma sacada,
foram publicadas pela revista francesa Clo
ser. As imagens foram registradas em uma

área reservada no sul da França, durante as

férias com PríncipeWilliam. O novo escân
dalo coloca Kate no posto de perseguida da
mídia, como LadyDi - que foi caçada pelos
fotógrafos até suamorte, em 1997.

(V) ÁRIES

I' No campo profissional, tente organizar melhor seu
tempo para dar conta de todos os compromissos. Seu
senso de justiça estará aguçado e não vai tolerar abusos.
No setor afetivo, aproveite os momentos intensos com
sua cara-metade. Cor. azul-escuro.

TOURO
Demonstre mais confiança nas pessoas de sua estima
para não se meter em saia justa sem necessidade.
Mantenha distância de promessas milagrosas, tenha
os pés no chão. No amor, mal-entendidos não estão
descartados: tenha cuidado! Cor. tons pastel.

J[ GÊMEOS
Você precisa demonstrar mais confiança nos colegas de
profissão. No entanto, é melhormanter sigilo dos seus
objetivos por enquanto. No romance, não permita que
interferências externas atrapalhem seu relacionamento
amoroso. Cor. azul-claro.

� CÂNCER
� É o momento de levar uma vida mais despreocupada,

aceitando melhor desafios e riscos. Uma camir.l1ada
ao ar livre no final do dia pode fazer milagres pelo seu
astral. No campo sentimental, atitudes mais alegres
farão bem a paixão. Cor. branco.

1) LEÃo
UL No trabalho, não faça corpo mole nem arrume desculpas

para não cumprir suas obrigações. Os familiares
podem precisar deSua ajuda para resolver problemas
domésticos. No amor, uma química forte deve acender
ainda mais a paixão: aproveite! Cor. vinho.

YYk VIRGEM

II"'" No campo profissional, procure confiar mais nas
pessoas ao seu redor. Não permita que dúvidas e
incertezas atrapalhem o seu dia. Envolva-se em
atividades prazerosas e faça tudo com mais alegria. No
romance, muito ciúme pode atrapalhar. Cor. cinza.

.o, UBRA
- Tente manter o equilibrio entre o que ganha e gasta

para evitar problemas financeiros mais à frente. Talvez
seja preciso buscar formas alternativas de aumentar
sua renda. A dois, abra-se ao sentimento que recebe e

retribua o carinho. Cor. roxo.

m ESCORPIÃO
II L. No trabalho, é um ótimo momento para expor seus

pontos de vista. Seu pique está a mil, favorecendo
atividades que dependam de uma mente aguçada e
de força física. Mostre confiança nas pessoas de sua
estima, sobretudo em seu par. Cor. laranja

.. /\ SAGITÁRIO
)(.

-

Na área profissional, é melhor manter a discrição.
Assim, você escapa dos olhos de gente invejosa. Em
casa, mostre-se presente e confie nas pessoas que
ama. No romance, cuidado com o que diz para não
causar desentendimentos à toa. Cor. marrom.

V\_ CAPRiCÓRNIO

"P Confie apenas nas amizades com as quais tenha
uma afinidade verdadeira Bom dia para trabalhar em
grupo. Se pensa em arriscar um pouco mais e apostar
em tarefas mais ousadas, a hora é essa. No amor, o
clima é de compreensão com seu par. Cor. preto.

� AQUÁRIO
AAA Aceite os desafios que surgirem em sua vida

'

Demonstre a sua ambição em alcançar posições e
resultados melhores em sua carreira Mas evite deixar
sua vida pessoaJ e familiar em segundo plano. A dois,
demonstre seus sentimentos com ações. Cor. rosa.

PEIXES
Cuidado com as aparências, elas enganam! Mantenha
distância de pessoas invejosas neste dia Confie em
sua intuição e não acredite em tudo o que lhe dizem.
No amor, há sinais de muita intensidade emocional:
entregue-se sem medo! Cor. amarelo.
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JuIia Maiochi Tomaselli
está completando 4 anos

hoje. Os pais Vilmar
e Edilene e sua irmã

Gabriela desejam a ela
muita saúde e muitas

alegrias em sua vida.
Parabéns!

O pequeno Hemique
José Silva é a alegria
.dos pais Adriane
e Gilson Silva. Na
foto, caracterizado,
o gauchinho se

prepara para dar
uma volta a cavalo

Neste dia 18, Marcelo
comemora mais um

ano de vida. Parabéns,
muitas felicidades e que
Deus esteja sempre ao
seulado,il�do
seus caminhos! São os

desejos da namorada
VanesSa. Amo você!

Os pais Paulo
Roberto Gretter
e Adriana

Baptistella e a

avó MarileneWolf

parabenizam o

pequeno Breno

Baptistella Gretter,
que completou o

Jilimeiro aninho
no dia 15. Desejam
saúde e muitas
felicidades!

Os amigos parabenizam
Sebastião Osmar

-

Trindade que fez
aniversário no dia 13.

Desejam saúde e muitas
felicidades!

A

bonequinha
Maria

Eduarda

completou
um ano dia

29/8, para
alegria da

mamãe
Viviane e

do papai
Claudinei.
Felicidades

para você,
nosso

pedacinho
do céu!

As famílias
Chiodini e

Stinghen
festejaram
muito felizes
as Bodas
de Ouro
do querido
casal Elza
e Ivo no
dia 1/9.
Felicidades
ao casal!

Marcelo comemora

aniversário hoje e

recebe o carinho de

Isolete, Lucas e Marcela.
Parabéns! Você é um
homem maravilhoso,

honesto, digno,
guerreiro e batalhador.

Seus valores são

herança para nossos
rJlhos. Amamos Você!

Nayara
Elyzabeth
Marquardt
completou
dia 15, nove
meses. Os

pais Anderson
e Rafaela

estão felizes
da vida

Palestra vai marcar
o Dia do Cliente
o professor Jorge Neiman, autor do
livro "A arte de viver em paz", faz a

palestra "Recarregando as baterias",
hoje, às 19h30, no Centro Empresarial
de Iaraguá do Sul, paramarcar o
Dia do Cliente. O.:Bvento é uma
iniciativa da Câmara de Dirigentes
Lojistas e traz a Santa Catarina um
dos principais-palestrantes na área
de motivação, apontado pelo jornal
Correio Braziliense como "Um dos
melhores comunicadores do País". O
investimento na palestra é de R$ 20 e

mais informações podem ser obtidas
pelo telefone 3275-7070.

Curso de Cartazista
o Curso de Cartazista é uma

oportunidade inovadora para auxiliar
o comércio lojista no merchandising,
aumentando a divulgação de
seus produtos. O mesmo tem por
objetivo formar profissionais de
qualidade, disponibilizando uma
apostila que aborda assuntos de
suma importância do dia-a-dia do
cartazista, bem como um caderno
de exercícios primordial para o

treinamento da coordenação motora
e melhor desempenho na elaboração
de cartazes. O curso é intensivo com

carga horária de 9 horas, divididas em
3 dias. Acontecerá nos dias 24, 26 e

28 de setembro no Marcato Center, 4°
andar, sala JBC, contendo turmas no
período matutino e vespertino.
Mais informações pelos fones
9696-5861 e 9123-1268, e-mail:
cartazistacurso@gmail.com ou

facebook.comicursodecartazistasc.

Parabéns e felicidades
ao Padre Cícero Murara,
Ecônomo Provincial
do Seminário Sagrado
Coração de Jesus, que
esteve de aniversário no

dia 8 de setembro

No dia 14 quem recebeu
os parabéns de seus
familiares e amigos foi
aMara. Jaime, Mônica,
Guilherme e Cleiton

desejam felicidades!
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FOTOS DIVULGAÇÃO

BMWlançará
carro elétrico no Brasil
Amontadora alemã BMW anunciou que o

modelo i3, compacto elétrico damarca, está em
fase de testes na Europa e chegará ao Brasil em
2014, sendo esperada também a vinda de uma
versão híbrida, que será lançada em 201_5.

A redução máxima de 28% na tarifa de

energia elétrica, anunciada pelo governo
na última semana, deve beneficiar apenas
15 empresas, de acordo com dados da

Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel). Trata-se de grandes indústrias
de uso intensivo de energia, como
siderurgia e alumínio, que fazem parte
,do mercado cativo, ou seja, são atendidas
por concessionárias de distribuição de

energia, com tarifa regulada. As empresas
são as seguintes:
•ArcelormíttalBrasil s a
•Arcelormittal Inox
• Borealis Opp s/a
• Braskem s/a
• Cimento Poty /Votorantim Cimentos
• Citepe - Companhia Integrada
Têxtil de Pernambuco

• Continental do Brasil
ProdutosAutomotivos Ltda

• Eka Bahia S.A
• Embasa - Empresa Baiana de
Águas e Saneamento SA

• FordMotor CompanyBrasil Ltda
• GerdauAços Especiais S/A
• Masisa do Brasil Ltda
• Petroflex Indústria'e Comércio S/A
• Schincariol Indústria de Cerveja
e Refrigerantes S/A

•Votorantim Cimentos SA
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A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CC]) aprovou proposta de emenda à Constituição
(PEC 1/2012) que elimina quase todos os impostos
incidentes sobre produtos feitos commaterial reciclado.
ou reaproveitado. De autoria do senador Paulo Bauer
(PSDB-SC), o texto original da emenda pretendia acabar
com todos os impostos aplicados a essa cadeia produtiva,
mas alterações àmesmamantiveram a cobrança do
Imposto de Importação (II), com o argumento de não
ser possível privar o governo federal de um importante
instrumento de regulação do comércio exterior.

Marrocos investe em

parques solares
Em recente anúncio, o governo do Marrocos informou
sobre a intenção de construir cin�o parques solares até

2020, com investimentos que poderão alcançar nove
bilhões de dólares. O objetivo é alcançar 42% da sua

produção energética proveniente de fontes renováveis,
dos quais 14% sendo somente de energia solar.
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Rio compensará
emissões até Olbnpíadas
o governo do Rio de Janeiro pretende plantar 34 milhões
de mudas de espécies de MataAtlântica até 2015, através
de programa de reflorestamento que faz parte do plano
de encargos assinado pelo governo do Estado para a

realização. dos Jogos Olímpicos de 2016. Uma das obrigações
estabelecidas no documento trata da redução das emissões
de gases de efeito estufa no período do evento.

Um designer italiano criou uma tecnologia simples para
transformar água salgada em água potável. Apelidado de

Eliodoméstico, o equipamento também funciona como forno solar,
e tem por objetivo fazer frente à crisemundial de água aliado a um

equipamento que pudesse auxiliar comunidades em todo o mundo,
que sofrem por não terem acesso à água limpa. O Eliodoméstico,

. que possui custo estimado de 50 dólares, funciona como um coador
de cabeça para baixo, que dessaliniza a água salgada, e seu forno
cerâmico é divido em três partes principais: o recipiente preto é o
local onde a água salgada é armazenada, assim, com o calor do sol a

água cria vapor, que é empurrado pela pressão através de um tubo
de seção. O vapor é condensado contra a tampa do forno, na parte
inferior, e em seguida escorre para a bacia de coleta..

Edifício eficiente em Abu Dhabi
o escritório de arquiteturaAedas foi o responsável pelo projeto
dos prédios da Sede do Conselho de Investimentos de Abu
Dhabi. A construção possui duas torres de 25 andares, design
contemporâneo e diversos conceitos sustentáveis, entre os quais
telhados equipados com placas fotovoltaicas, capazes de gerar
aproximadamente 5% da energia necessária para abastecer toda a

estrutura, eficiência energética para reduzir o consumo energético,
priorizado através do uso de vidro e permitindo a entrada da
luminosidade natural. O mais inusitado desta construção foi seu
aspecto arquitetônico. Ele prevê a estrutura externa praticamente
envolvida por uma proteção feita em fibra de vidro, programada
para responder ao movimento do sol, que impede que os raios
solares incidam diretamente sobre as janelas dos escritórios.
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Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

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

Apontamento: 222138/2012 Sacado: AGUA VERDE INFORMATICA UDA ME Endereço: RUA JOAO
MARCATIO 179 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-670 Cedente: DECORMARIlN INDUSTRIA E CO
MERCIO DE VIDR Sacador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 005877/0lB - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 279,94 - Data para pagamento: 21/09/20l2-Valor total a pagar R$349,47 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 279,94 - Juros: R$ 1,67 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 222142/2012 Sacado: AGUA VERDE INFORMATICA LIDA ME Endereço: RUA JOAO
MARCAITO 179 - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89251-670 Cedente: DECORMARtrn INDUSTRIA E CO
MERCIO DEVIDR Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: oo5876/0lB - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 181,57 - Data para pagamento: 21/09/2012-Valor total a pagar R$250,51 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 181,57 - Juros: R$ 1,08 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 221741/2012 Sacado: ALEXANDRE LUIZ SCHROEDER Endereço: RUAANTONIO BER
NARDO SCHMIDT 1099 - JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente: BVFINANCEIRAS/A c.EI. Sacador: - Es
pécie: CBI - N°Titulo: 540234447 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$10.667,51 - Data para pagamento:
21/09/2012-Valor total a pagar R$12.447,67Descrição dos valores: Valor do título: R$10.667,51- Juros: R$
1.706,80 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 222096/2012 Sacado:ALlNEVIEIRADELLANI Endereço: R JOAO PlANlNCHECK407 - Ia
raguá doSul-SÇ - CEP: 89250-100Cedente: NUTRlSULSAPRODALIMENTlCIOS Sacador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: 0036095101- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 847,68 - Data para pagamento: 21/09/2012-
Valortotal a pagarR$924,81 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 847,68 - Juros: R$ 4,52 Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 221990/2012 Sacado: BIOMEDI MATERlALMEDICO HOSPITALARUDA Endereço: RUA
MARCEW BARBI31 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89250-550 Cedente: TEXTll.SAN INDUSTRlA E CO
MERCIOU1)A Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 2831-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$2.651,33
- Data para pagamento: 21/09/2012- Valor total a pagar R$2.734,95 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 2.651,33 - Jums: R$ 7,07 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 222029/2012 Sacado: CJ DISTRIBUIDORAUDA-ME Endereço: R. RIO GRANDEDOSUL
165 - CZERNIEWICZ - JARAGUÁDO SUL-se - CEP: 89255-290 Cedente: ROCHAMONTREVENDAPROD
CONSTA SECO UD Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 2587001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
351,00 - Data para pagamento: 21/09/2012- Valor total a pagar R$425,13 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 351,00 - Juros: R$1,52 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 222120/2012 Sacado: COM IND MORRODA PEDRA 06 Endereço: RUA SERGIPE 562 - Ja
raguá do Sul-se - CEP: ®259-130 Cedente: MAGNATRANSPORTES E SERVICOS UDA Sacador: - Es
pécie: DMI - N° Titulo: 2685-02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 654,15 - Data para pagamento:
21/09/2012- Valor total a pagar R$735,62 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 654,15 - Juros: R$ 2,61
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 222012/2012 Sacado: D PRAMALHASUDA Endereço: R JOSETHEODORO RIBEIRO 1061
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Cedente: KOBOLD FIDCMERC FlNANC fi Sacador:DAMENNYIND
E Espécie: DMI - N°Titulo: 0244061 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 720,00 - Data para pagamento:
21/09/2012- Valor total a pagar R$795,28 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 720,00 - Juros: R$1,92
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 222092/2012 Sacado: D PRA MALHASUDA Endereço: R JOSETHEODORORIBEIRO 1061
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Cedente: JARTEX INDUSTRIATEXT lIDAEPP Sacador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 10639 - Motivo: faltade pagamentoValor: R$1.875,72 - Data para pagamento: 21/09/2012-
Valor total a pagar R$1.958,45 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.875,72 - Juros: R$ 9,37 Emolu
mentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 222093/2012 Sacado: D PRAMALHAS lIDA Endereço: R JOSETHEODORO RIBEIRO 1061
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Cedente: NATIVA FITNESS IND C CONF lIDA Sacador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 840 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.578,75 - Data para pagamento: 21/09/2012-
Valor total a pagar R$1.660,53 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.578,75 - Juros: R$ 8,42 Emolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 221598/2012 Sacado: DIOGO FERRAZ Endereço: RUA SILVINO LESKOWICZ 320 APTO
03 - JARAGUA 84 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-856 Cedente: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EM
PREENDIMENT Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0215067001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
641,68 - Data para pagamento: 21/09/2012-Valor total a pagar R$732,86 Descríção dos valores: Valor do
título: R$ 641,68 - Juros: R$ 3,63 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 29,65

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUADO SUL - SC Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Apontamento: 221595/2012 Sacado: EDSONVITAL DOS SANTOS Endereço: RUA SILVINO LESKOWICZ
539WTE47 - JARAGUA 84 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-856 Cedente: INFRASUL - INFRAESTRUTURA
E EMPREENDIMENT Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0215027001-Motivo: falta depagamentoValor:
R$ 105,53 - Data para pagamento: 21/09/2012- Valor total a pagar R$193,67 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 105,53 - Juros: R$ 0,59 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 29,65

Apontamento: 222030/2012 Sacado: ESCOLAC!EMESAHB lIDA Endereço: RUAJOAOMARCAITO 156-
Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-670 Cedente: COMERCIALPillI lIDA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo:
14561/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$105,00 - Data para pagamento: 21/09/2012- Valor total a
pagar R$173,28 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 105,00 - Juros: R$ 0,42 Emolumentos: R$11,60 -

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

Apontamento: 222032/2012 Sacado: FABIANA REIS Endereço: RUADOMINGOS RODRIGUES DA NOVA
635 SALA 5 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-400 Cedente: MARIAADELAIDE FWRES EPP Sacador:
- Espécie:DMI - N°Titulo: 977100 04 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 494,76 - Data para pagamento:
21/09/2012- Valor total a pagar R$565,58 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 494,76 - Juros: R$ 2,96
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 222094/2012 Sacado: FARO AUTOMACAO Endereço: RUA JOSENARLOCH 2781 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89253-790 Cedente: FINITO B INDUSTRlAIS Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 04800/1
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.372,00 - Data para pagamento: 21/09/2012- Valor total a pagar
R$1.455,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.372,00 - Juros: R$ 6,86 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 222061/2012 Sacado: J N TRANSPORTES EXPRESS IlDA Endereço: RUA ERNESTO
RODOLFO FRI1Z SOHNENHOL 236 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-140 Cedente: DOCE DELITO IN
DUSTRIAECOMERCIO DE CONFECCOES L Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 491/2 - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 449,86 - Data para pagamento: 21/09/2012- Valor total a pagar R$523,66 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 449,86 - Juros: R$1,19 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 221132/2012 Sacado: JOAO RINCOS Endereço: RUA HERCILIO ANACLETO GARCIA 67 -

JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89266-270 Cedente: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT
Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0191012013 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$146,49 - Data para
pagamento: 21/09/2012-Valor total a pagarR$241,95Descrição dos valores: Valor do título: R$146,49 - Ju
ros: R$ 0,92 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 221866/2012 Sacado: LABEUA IND E COM DEALIM Endereço: RUA PAULO KRAEMER
- JARAGUÃDO SUL-se - CEP: 89254-520Cedente: EUENAYDISTRlBUIDORADEALIMENTOS lIDA Sa
cador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 000216221 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.091,55 - Data para
pagamento: 21/09/2012-Valor total a pagar R$1.l79,28 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.091,55
- Juros: R$ 12,00 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$17,83

Apontamento: 222111/�012 Sacado:MARfEX INDUSTRIA E COMERCIO DEARTIGOS D Endereço: RUA
URUGUAI 77 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-230 Cedente: TEAR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO
lIDA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0020247 01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 556,04 - Data
para pagamento: 21/09/2012-Valor total a pagarR$625,19 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 556,04
- Juros: R$1,29 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
9,96

Apontamento: 222130/2012 Sacado: METAL EAlITECOMERCIO DE METAIS lIDA Endereço: AVMARE
CHAL DEODORO DA FONSECA 855 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-701 Cedente: IMAB INDUS
TRIAMEIAillRGICA lIDA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 046846-1- Motivo: falta de pagamentoVa
lor: R$1.887,30 - Data para pagamento: 21/09/2012-Valor total a pagar R$1.960,82 Descrição dos valores:
Valor do título: R$1.887,30 - Juros: R$ 5,66 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 222131/2012 Sacado:METALEAlITECOMERCIO DE METAIS lIDA- Endereço: MALDE
ODORO DA FONSECA 855 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-701 Cedente: IMAB INDUSTRIA ME
TALURGICA lIDA Sacador - Espécie: DMI - N° Titulo: 046848-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
677,35 - Data para pagamento: 21/09/2012- Valor total a pagar R$747,24 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 677,35 - Juros: R$ 2,03 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 221981/2012 Sacado: MORGANA LAIS STINGHEN-ME Endereço: RUAANGEW RUBI
NI 1053 SALA 02 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-000 Cedente: BAPTISTA DÉALMEIDA COMERCIO E
INDUSTRIA lIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 25164-03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
326,54 - Data para pagamento: 21/09/2012- Valor total a pagar R$406,27 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 326,54 - Juros: R$ 0,87 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 221694/2012 Sacado: PATRICIAHERNACKIVOLPI Endereço: RUAPASTORALBERT SCH
NEIDER 1120 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89260-300 Cedente: EQUlMOVEQUIPAMENTOS IND E RE
PRES lTDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 4238-4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.440,00

- Data para pagamento: 21/09/2012- Valor total a pagar R$1.523,18 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 1.440,00 - Juros: R$ 4,32 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 221991/2012 Sacado: PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE LAGES Endereço: RUA
GOIAS 102 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-310 Cedente: PRATICAR FlTNESS COM. DE EQUIP. DE
GINAS Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 5569 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 698,00 - Data para
pagamento: 21/09/2012- Valor total a pagar R$772,47 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 698,00 - Ju
ros: R$ 1,86 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 221998/2012 Sacado: PERSONALLmA BRASIL IND ACESS Endereço: RUAARGENTINA
80 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-260 Cedente: BANCO SOFlSA SA Sacador: FIOREUA PRODUTOS
TEXTEIS lIDA Espécie: DMI - N°Titulo: 000011001- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 910,80 - Data
para pagamento: 21/09/2012-Valor total a pagarR$982,30Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 910,80
- Juros: R$ 3,64 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
9,96

Apontamento: 222020/2012 Sacado: PERSONALLmA BRASIL INDUSTRIA DE ACESSO Endereço: R
ARGENTINA 80 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-260 Cedente: INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA
lTDA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 947 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 299,00 - Data para
pagamento: 21/09/2012- Valor total a pagar R$367,85 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 299,00 -

Juros: R$ 0,99 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 222059/2012 Sacado: RAFAELA DE SOUZA RODRIGUES Endereço: PEDRO GONZAGA
345 LI 1 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89259-320 Cedente: DOCE DELITO INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECCOES L Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 490/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 758,23
- Data para pagamento: 21/09/2012- Valor total a pagar R$823,42 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 758,23 - Juros: R$ 2,02 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 " Di
ligência: R$ 5,27

Apontamento: 221596/2012 Sacado: SANDRA FROHLICH Endereço: RUA SILVINO LESKOWICZ,625
WTE 41 - JARAGUA 84 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-856Cedente: INFRASUL - INFRAESTRUTURAE
EMPREENDIMENT Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0215020001 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 202,46 - Data para pagamento: 21/09/2012-Valor total a pagar R$291,15 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 202,46 - Juros: R$1,14 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 29,65

Apontamento: 221131/2012 Sacado: SERGIO ANTONIO COSTA Endereço: R. HERCILIO ANACLEfO
GARCIA 125 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-270 Cedente: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPRE
ENDIMENT Sacador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 0191015013 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$146,49
- Data para pagamento: 21/09/2012- Valor total a pagar R$241,95 Descrição dos valores: Valor do título:
R$146,49 - Juros: R$ 0,92 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di
ligência: R$ 36,64

Apontamento: 221628/2012 Sacado: SOLIMAR FERRAREZ DIAS Endereço: R CARWS OESCHSLER 9 -

ILHADA FIGUEIRA - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-820 Cedente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMEN
TO E INVESTIMENTO SA Sacador: - Espécie: CT - N°Titulo: 70007844283 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 4.980,68 - Data para pagamento: 21/09/2012- Valor total a pagar R$5.749,67 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 4.980,68 - Juros: R$ 695,63 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 221929/2012 Sacado: UPPER MAN COMERCIO DO VESTUARI Endereço: AV PREFEITO
WALDEMAR GRUBBA 524 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-502 Cedente: FUNDO DE INVFSTIMENTO
EM bIREITOS CREDIT Sacador: NICOLA COLELLA IND DE ROUPAS lIDA Espécie: DMI - N° Titulo:
0105281 ED - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.008,40 - Data para pagamento: 21/09/2012- Valor
total a pagar R$2.090,37 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.008,40 - Juros: R$ 4,68 Emolumentos:
R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condyção: R$ 23,20 - Diligência: R$ 19,39

Apontamento: 221836/2012 Sacado: VALDIR BURGARDT Endereço: ESTRADADO SERTAO SN CASA -

SERTAOZINHO - CORUPA-SC - CEP: 89280-000Cedente: BVFINANCEIRASACREDITOFINANCIAMEN
TO E INVESTIMENTO Sacador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 540189133 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$13.706;�8 - Data para pagamento: 21/09/2012- Valor total a pagar R$20.514,47 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 13.706,98 - Juros: R$ 6.698,14 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 221617/2012 Sacado: ZEU CRISTOFFOU Endereço: RUA 25DE JULHO 1413 ex 02 - VILA
NOVA - JARAGUÃDO SUL-SC - CEP: 89259-000 Cedente: BANCO PANAMERICANO S/A Sacador: - Es
pécie: CBI - N° Titulo: 46766835 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.036,92 - Data para pagamento:
21/09/2012- Valor total a pagar R$5.459,39 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.036,92 - Juros: R$
359,30 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data de
18/09/2012. Jaraguá do Sul (Sq, 18 de setembro de 2012.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião SubstitutO
Total de títulos publicados: 33
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FOTOS MARCELE GOUCHE

PARTICIPAÇÃO O clima seco e a temperatura agradável contribuíram com os 380 atletas vindos de várias cidades

1 n
/

Corridamovimentou o fimde semana
mesmo ponto de partida.

Os primeiros a atravessar a

linha de chegada foram os inscri
tos no percurso de cinco mil me
tros. O atleta de São Bento do Sul,
Anthony Kiem, 28, conquistou a

primeira colocação geral ao com
pletar a prova com o tempo de
16min30s. Com a vitória ele con

sagrou-se bicampeão da rústica,
pOIS venceu o mesmo percurso na

primeira edição do evento, no ano
passado. Já no feminino, quem
se destacou foi a joinvillense Ana
Carolina Seyfert, de 32 anos, que
completou a prova em 20min50s.

co primeiros vencedores levaram
além damedalha e prêmios, uma
quantia em dinheiro que variou
de R$ 100 aR$ 300.

Morador do bairro Rio da Luz
José Alencar, 35, pedalou 12 qui
lômetros para chegar no local da

prova e depois, sim, participar
da rústica de cinco mil metros.
"Pensei que ia chegar por últi
mo", brincou. A corrida também
contou com a maratoninha, en
volvendo crianças. O evento teve

o apoio da Polícia Militar, Corpo
de Bombeiros Voluntários de Ia
raguá do Sul e Sesi.

Na prova dos dez quilôme
tros, o atletaAllison Rocha Peres,
22, de Curitiba, ficou em primei
ro lugar. Peres usou aprova de Ia
raguá do Sul como preparo para
um campeonato sulamericano,
que será realizado nos dias 22 e

23 de setembro em São Paulo.
"Essa corrida foi uma excelen
te preparação para as próximas
competições", disse.

Durante a cerimônia de pre
miação, os atletas vencedores de
cada categoria receberam troféus,
medalhas e kits. Na classificação
geral dos dez quilômetros, os cin-

Evento integrou o calendário comemorativo
ao aniversário da empresa jaraguaense

JARAGUÁ DO SUL de cinco e dez quilômetros na

prova realizada em comemora
ções aos 51 anos de aniversário
da empresa.

A largada foi às 8h30. Os atle
tas partiram da A:�ociação Re
creativa daWeg (Arweg) e segui
ram pela rua PrefeitoWàIdemar
Grubba. O retorno aconteceu

pela Marechal Floriano Peixoto
e Adélia Fischer, finalizando no

TalitaWodzinsky

Amanhã nublada e a tem

peratura amena no último

domingo, dia 16, ajudaram os

participantes da 2a Corrida Rús
tica daWeg, em Jaraguá do Sul.
Cerca de 380 atletas, entre pro
fissionais e amadores, toparam
o desafio e correram percursos

:; KlVl Primeiro lugar foi conquistado por
Anthony Kiem, 28, de São Bento do Sul

10 'KM. Atleta Allison Rocha Peres, 22,
de Curitiba, ficou em primeiro lugar

PRESENÇA Competidores de diversas
idades participaram da prova em Jaraguá
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Guaramirim

o dom e o talento da famíliaDanker
Terceira geração mantém a tradição de consertar gaitas e também de mostrar entrosamento com a música

GUARAMIRIM

Heloísa [ahn

O tom dos acordes embala as gera
ções de uma família de Guarami

rim. A arte de consertar instrumentos
musicais como sanfonas, bandoneons

':\ e acordeons foi passada de pai para fi-
1

lho e continua para os Danker até hoje.
O trabalho iniciou com Otto Danker,
que ensinou seu filho, Ernesto Danker
e agora está sob responsabilidade do
neto, Paulo Oscar Danker. A tradição
está na família há mais de 60 anos. A
oficina consertos fica na Estrada Bana
nal do Sul, em Guaramirim.

Paulo conta que o avô iniciou os

trabalhos quando morava na cidade
de Massaranduba. "Ele dava aulas de
acordeon e já fazia a manutenção e

restauração dos instrumentos dos alu
nos", disse. Nos anos 40, Otto Danker
mudou-se para Guaramirim e trouxe

consigo o trabalho. Com o passar dos
anos foi ficando debilitado e passou a

ensinar seu filho, Ernesto Danker a exe
cução do trabalho.

Ernesto era um exmuo mUSICO e

adorava tocar sanfona para toda a fa
mília. Aos poucos foi envolvendo Pau-
lo no trabalho que tomou gosto e, em

2000, quando seu pai faleceu, assumiu
a pequena casa de consertos. "Meu pai
sempre quis que continuássemos a tra- f\

dição familiar", declarou o herdeiro.
A técnica utilizada para o conserto

dos equipamentos é a mesma desde os

tempos de seu avô. "O bacana é preser
var esse trabalho tradicional", afirmou.
Paulo conta com a ajuda do primo, Lu
cas Eduardo Iunckes, 19 anos, para dar
conta de todos os serviços. O jovem ini
ciou no ramo a convite do primo para fa
zer uma experiência e acabou gostando.
Trabalha há cerca de três anos no local.
"Me interessei pela raridade do ofício'·',
alegou. Junckes também toca sanfona e

é envolvido no meio musical. Paulo des
tacou que se o primo se interessar em
continuar com a tradição, terá toda a li
berdade para isso. "Vai partir da vontade
dele em preservar a cultura", destacou.

MARCELE GOUCHE

bairro", disse. Ela ainda desta
cou que serviços de saúde bu
cal também serão oferecidos.

Os recursos financeiros

para a realização da obra são
do Badesc, com contrapartida
da Prefeitura. A melhoria foi
licitada em R$ 510.258,85 mil.
A construção terá uma área
de 376,34 metros quadrados e

deve iniciar na próxima sema

na, tendo o prazo de seis meses

para ser concluída.

TRADIÇÃO Paulo Dank.er é o responsável por manter vivo o"trabalho iDiciado pelo avô Otto

Saúde

BairroAvaí terá novo posto

vereador
22 Prefeito Moacir

Vice Niura

Moradores do bairro Avaí
contarão com uma unidade de
Saúde, em Guaramirim. A or

dem de serviço para constru

ção do imóvel foi assinada na

semana passada. Atualmen
te os serviços são prestados
num imóvel alugado, que não
atende a todas as necessida
des da população. De acordo
com a diretora administrativa
da Secretaria de Saúde, Caro
line Lutz, esta obra vem para
garantir um espaço maior e

próprio do município. "Preten
demos ampliar o espaço físico

para podermos implantar uma
equipe da Estratégia de Saú
de Familiar, que não existe no

Lar
EIS

Guaramirim possui
atualmente nove

unidades básicas
de atendimento.

* COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS
*LOCAÇÃO.
* GESTÃO DE IMÓVEIS

* CONSULTORIA DE IMÓVEIS
* LOTEAMENTOS
* AVALlACÃO DE IMÓVEIS

�

Estamos preparados para lhe
proporcionar excelente atendimento!

Fone: 3373-2775 ·1 Rua Gerônimo Corrêa, nO 234 51 01
Centro - Guaramirim I www.novolar.net.br

... -:- :,_!: '
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Polícià Civil'

Novo delegado.inicia
trabalho em Iaraguá

o paranaense Eric Issao Urataní, de 33 anos,

veio de Garuva e deve comandar a DIC

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

Débora Remor

O d��e�a�o Eric Issao Urata
m nuciou ontem o seu tra

balho na Delegacia da Comarca
de Jaraguá do Sul, e deve assu

mir as investigações de casos

mais antigos. O nome dele é o

mais' cotado para comandar a

Divisão de Investigação Crimi

nal' mas até que a DIC çomece
a funcionar, o plantão serámes
mo na Delegacia da Comarca.

''Assumi as funções hoje (on
tem), e ainda não estou com ne-

nhum caso. Nos próximos dias
devo assumir os inquéritos que
estão acumulados", revelou. Mas
Uratani não deve ficar com tantos

casos assim, já que a permanên
cia dele é temporária. "Até a DIC

começar a funcionar, vou ter esse
penado de adaptação. EmGaruva,
tínhamos uma estrutura pequena
de pessoal e aqui a expectativa é

grande para fazer um trabalho a

contento", completouUratani.
Ele terá entre 30 e 45 dias

para conhecer a cidade e os

policiais da região antes de as

sumir o comando da Divisão

MARCELE GOUCHE

TRABALHO Eric Uratani vai assumir os

inquéritos que estão acwnulados na delegacia

de Investigação Criminal. Este
foi o prazo, dado pelo delega
do regional, Uriel Ribeiro, para
a inauguração da DIC, que
aguarda a chegada dos móveis
e a instalação do sistema de te
lefonia e Internet.

Ao falar sobre a responsabi
lidade de assumir a delegacia
especializada, Uratani se mos

trou cauteloso. "0 meu nome

está destinado para a DIC, mas
até que ela fique pronta, o de

legado regional pode mudar de
ideia e indicar outra pessoa."
Mas a expectativa de trabalhar
na DIC anima o novo delegado.
"Envolvemenos papelada e bu
rocracia' e assim o dia-a-dia se

concentra na investigação, no ,

trabalho de campo", definiu.
I

Perfil:
Eric Issao Uratani tem 33 anos,
é casado e tem uma filha de 5

anos. Natural de Londrina, no
Paraná, reside em Santa Catarina
há dois anos. Depois da con
clusão do curso da Polícia Civil,
atuou por um ano e três meses
em Garuva. Pediu transferência

para Iaraguá do Sul com a pers
pectiva de melhorias na carreira
e a possibilidade de trabalhar
commaior estrutura. O seu

_ nome é o mais cotado para assu
mir a DIC, que se concentra na

investigação de crimes-graves,
como homicídio e tráfico
de drogas. A DIC deverá funcio
nar com um delegado, um"
escrivão e cinco agentes.

Reforço
Promessa será cumprida

O secretário estadual de

Segurança Pública, Cesar Au

gusto Grubba, confirmou que
a promessa de quatro novos

delegados para a Regional de
Jaraguá do Sul será cumpri
da. Ele foi questionado pelo
Promotor de Justiça, Marcia

Cota, durante a cerimônia de

inauguração das câmeras de
monitoramente de Corupá, na
sexta-feira, dia 14. Até agora
apenas um delegado foi enca
minhado para a região.

Em meados de julho, du
rante reunião com os seis pro-

motores de Iustiça de Jaraguá
do Sul, Grubba e o delegado
geral da Polícia Civil, Aldo
Pinheiro D'Ávila, se compro
meteram pessoalmente em

atender ao pedido de refor

ço no efetivo da Polícia Civil.
I'_A promessa feita precisa ser

cumprida", garantiu Grubba.
A assessoria de imprensa da

Delegacia Geral de Polícia Civil
confirmou que lias tratativas para,
transferência ainda estão sendo
estudadas, e a demanda de Iara
guá do Sul será atendida o mais
breve possível". Porém, o dele-

gado geral Aldo Pinheiro D'Ávila
não determinou um prazo para a

chegada de novos delegados.
Atualmente, estão em an

damento 700 inquéritos em

Jaraguá do Sul e o déficit é de,
pelo menos, três delegados.
Em março, o delegado David

Queiroz de Souza foi transferi
do para Rio do Campo, no Vale
do Itajaí, e o pedido de transfe
rência para Itajaí do delegado
Weydsop. da Silva ainda espe
ra uma resposta. Não houve a

chegada de novos delegados
para substituí-los.

Perigo
Novo ataque de insetos

Um motociclista foi ataca
do por vespas quando passava
pela rua Germano Corrêa, no
Centro de Guaramirim, por
volta das llh de ontem. Ele
não precisou de cuidados mé

dicos, mas os bombeiros foram
chamados e constataram que
o enxame estava concentrado
numa árvore. Depois de isolar
a área, os bombeiros consegui
ram exterminar as vespas. A .

nuvem de insetos levou cerca

de uma hora e meia para quei-

mar completamente.

Idoso não
resiste

Valdir Campregher, de 70

anos, atacado pormais de 100
abelhas africanas na última

terça - feira, dia 11, em Jaraguá
do Sul, faleceu na manhã de
sábado. Em agosto, um ata

que de abelhas em Schroeder
vitimou Arminda Lutzke, de
93 anos.

Corupá
Acidente commorte

Thomas Viegler Branco, de 30 anos, 'morreu após um aci
dente de trânsito na.manhã de domingo, no Km 99 da BR-280,
em Corupá. O motociclista vinha de São Bento do Sul e teria

perdido o controle na curva, derrapou e bateu num barranco.
Ele teve traumatismo craniano e hemorragia interna, foi leva
do ao Hospital de Corupá, mas não resistiu

Prisão

Tentativa de homicídio
Receberam alta do Hospital

São José a mulher, de 40 anos,
e o filho de 20, que foram ví
timas do esposo de 39 anos,
na manhã de sábado. O casal
discutiu em sua residência, no
bairro Rio da'Luz, em Jaraguá
do Sul, e o agressor usou uma
foice contra a mulher e depois
atacou o filho. Amulher corre
o risco de perder dois dedos
da mão esquerda, que foi gra
vemente ferida. Ela contou

em depoimento que o marido

queria acertar o pescoço e, ao

se defender, a vítima foi ferida
na mão. O filho do casal teve

apenas ferimentos leves e não

quis prestar queixa contra o

agressor. O acusado fingia dor
mir quando os policiais chega
ram à residência e o prende
ram. Ele foi levado ao Presídio

�

Regional de Iaraguá do Sul,
onde vai esperar o julgamento
por tentativa de homicídio.
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Campeonato Catarinense

Juventus é Omelhor da Segundona
Tricolor bate o

Concórdia por 2 a 0,
chega aos 22 pontos
no geral e ostenta a

melhor campanha
entre as dez equipes

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Adifícil vitória por 2 a O sobre
o Concórdia, no domin

go' rendeu ao -Juventus a lide

rança na classificação geral do
Campeonato Catarinense da
Divisão Especial. A colocação
é importante no caso do Gua
rani faturar também o returno,
resultado que daria a segunda
vaga na Divisão Principal para
a equipe mais regular.

"Fornos surpreendidos pelo
Concórdia. Provavelmente eles

assistiram vídeos de alguns
jogos nossos e neutralizaram
nossas principais jogadas. Mas
encontramos formas de vencer
a partida", avalia Pingo. "Sabí
amos que seria um jogo difícil.
Em alguns momentos eles ti
veram mais posse de bola. Mas
fomos mais eficientes nas con

clusões e saímos vitoriosos",
comemora o atacante Lourival.

Além de liderar a classifi
cação geral, com 22 pontos, o

Juventus detém também o me

lhor ataque (23 gols) e amelhor
defesa (6 gols). No geral, sem

considerar os jogos da semifi
nal do turno, o tricolor dispu
tau onze partidas, das quais
venceu seis, empatou quatro e

perdeu apenas uma.
Ontem o clube anunciou o

retorno do goleiro Darci Jacobi.
Ele chega para substituir Mau
rício, afastado por 15 dias para
tratar uma tendinite.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

BAÇA Kiko acreditou na jogada e, de carrinho,
cruzou para Lourival abrir o placar no domingo

Jaraguá
Na tarde de domingo, o Ca

çador venceu o Iaraguã por 1
a O, no estádio do Botafogo. A
partida foi válida pela primeira
rodada -do returno do Campe
onato Catarinense da Divisão
de Acesso. O revés colocou fim
em uma séria de cinco vitórias

_
consecutivas e sem sofrer gols
do Leão do Vale.

A partida foi movimentada,
com chances para as duas equi
pes, incluindo bolas na trave.

Porém, o gol solitário saiu nos

acréscimos da segunda etapa,
quando o atacante Sadan des
viou com um leve toque uma

cobrança de falta.

_

Com a derrota, o Jaraguá se

gue com 15 pontos, dois a mais

que o próprio Caçador. Na pró
xima rodada, os jaraguaenses

. viajam até Lages, onde enfrenta
o Internacional, no domingo.

Copa Kaiser Liga Norte JASC Interbairros Futsal

Classificado Vitória Avançam Terceira fase Abertura
o JJ Bordados ficou pelo AMenegotti Metalúrgicas A equipe de bolão 23 conquis- No domingo aconteceram os O Campeonato Aberto de
caminho na Copa Kaiser. Io- iniciou com vitória os play- tau a terceira colocação e a de jogos de ida, da terceira fase da Futsal inicia logo mais, às
gando em casa no domingo, a offs do Campeonato Citadino bocha sagrou-se campeã da Copa Interbairros. No Flamen- 19h, na Arena Jaraguá. Esta
equipe foi superada pelo Água de Joinville, a Liga Norte. Na fasemicrorregional dos Jogos go, o Três Rios do Norte bateu edição do certame reúne
Verde, por 2 a 1. Os timboen- tarde de domingo, venceu Abertos de Santa Catarina o Rio Cerro (3 a O) e a Ilha da 28 equipes masculinas e

ses serão os adversários do lo o Our Team/Prosyst, por 62 (Jasc), que ocorreu no fim de Figueira passou pelo Jaraguá seis femininas. A rodada de
Braço, de Massaranduba, no a 53. As equipes voltam a se semana em Porto União. Am- 99 (2 a 1). No SantoAntônio, os abertura será composta pelos
mata - mata. Eles derrubaram enfrentar no próximo domin- bas se classificaram para a fase donos da casa venceram aVila seguintes jogos: União Sport
o líder Tamandaré, por 2 a 1, go e uma nova vitória colocá regional da disputa, progra- Lalau (1 a O), enquanto Bra- Clube x RS Instalações (l9h),
no Erich Rode. O jogo de ida os jaraguaenses na semifinal mada para 8 a 14 de outubro, ço do Ribeirão Cavalo e João Incorporadora KSDMlPQN x

das quartas de finais acontece do campeonato. Romaço, em Canoinhas. Da fase regio- Pessoa empataram (1 a 1). Os Unidos da Barra (20h) e Kaia-
no domingo, dia 23, às 15h, ABAVI/Balneário Camboriu nal, apenas as duas melhores jogos de volta estão marcados pós Futsal (atual campeão) x
também na Capital do Arroz. e Tupy também venceram. avança à fase estadual. para o próximo domingo (23). Eletropoll/FME Corupá (21h).

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Segunda Divisão

ABERTUJ.1A Rodada teve bons jogos, como a vitória
do Roma (preto) sobre o Atlético Independente

no Flamengo), Atlético Inde

pendente x Guarany (Grupo A,
13h45, no Flamengo), Operá
rio/Rotabela/Sipar x Bazar do
Rau (Grupo B, 15h; no Molha)
e Kiferro/Global Pisos/Cifra
Financeira x Nova Geração/
CSM/Elian/Mime (Grupo A,
15h30, naVila Lalau).

Rodada de abertura teve 14 gols
O Campeonato Regional da

Segunda Divisão teve início na

tarde de sábado, dia 15, com
a realização de cinco jogos. A
competição é promovida pela
Liga Jaraguaense de Futebol
(LJaF) e conta com 11 equipes,
divididas inicialmente em dois

, grupos. A rodada de' abertura
apresentou uma média de 2,8
gols por partida.

Pelo Grupo A, o Roma ba
teu o Atlético Independente
(2 a 1), a Kiferro/Global Pisos/
Cifra Financeira superou o

Prisma (2 a 1), enquanto Nova

Geração/CSM/Elian/Mime e

Guarany não saíram do zero.

No Grupo B, Operário/Ro
tabela/Sipar e Tecnopan/Bel
mec empataram (2 a 2). Já �
Vidraçaria Barrabaxo bateu o

Bazar do Rau (3 a 1). O Flamen

go B folgou.
\

A próxima rodada marca

os seguintes compromissos
para sábado, dia 22: Prisma x

Roma (Grupo A, 13h45, naVila
Lalau), Flamengo B x Vidraça
ria Barrabaxo (Grupo B, 15h30,

Competição promovida
pela Liga Jaraguaense

conta com 11

clubes da região.
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Rodada repleta de
surpresas e tropeços
Líderes não vencem, enquanto os lanternas
vão ficando cada-vez mais distantes do G16

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

A 25a rodada do Br�s�eirã� r:rlservou surpresas mnnagma
veis. Em casa, o líder Fluminense

perdeu por 2 a 1 para o lanterna
Atlético-GO. Essa foi a primeira
derrota do Fluminense em casa

e a primeira vitória do Atlético
GO fora. No Pacaembu, o Corin
thians venceu o Palmeiras por 2 a
O e agravou a crise do rival. Após
o encerramento da partida, tor
cedores tentaram invadir o reser-

vado da diretoria palmeirense.
O Atlético-MG tinha a chan

ce de assumir a liderança, mas
não aproveitou e perdeu para o

Náutico por 1 a O, nosAflitos. Na
análise de Cuca, foi a pior parti
da do Galana temporada. O Grê
mio tinha a oportunidade de se

aproximar, mas não aproveitou e

ficou no empate em 1 a 1 com o

Flamengo, no Olímpico.
Após estar ganhando por 1

a O, o Figueirense acabou per
dendo para o Bahia por 2 a 1, no
Pituaçu. O segundo gol do Bahia

gerou protestos e os jogadores
alegaram falta no goleiroWilson.

O São Paulo venceu a Portu

guesa por 3 a 1, noMorumbi. Em
MinasGerais, Cruzeiro eVasco fi
caram no empate em 1 a 1. Com
o resultado, o Vasco se manteve

no G4 e o Cruzeiro continua lon

ge na classificação.
Completaram a rodada Cori

tiba 1x2 Santos - com grande atu
ação de Neymar, Inter 2x2 Sport
e Ponte Preta OxO Botafogo.

São Paulo foi
o gTande eneficiado

da rodada e

gTudou no G4.

IDÁRIO CAFÉ/VIPCOMM

CHEGANDO Tricolor, de Luís Fabiano, encostou e está a quatro pontos do G4

Ganso

Novos

.capítulos
A cada dia que passa, a novela
Ganso crianovos capítulos.
OGrêmio jápreparava a festa
de recepção,mas as nego
ciações - ao que tudo indica
- acabaramnaufragando.
Ganso pode parar novamente
no São Paulo. Com apoio do
grupo DIS, o São Paulo deve
adquirir 45% do passe do jo
gador. Porém, as negociações
seguem sem uma definição e
não está descartada aperma
nência deGanso no Santos.

Tênis

Brasil de
volta à elite
Após nove anos, o Brasil
retorna ao grupo de elite
do tênis mundial. A equipe
brasileira venceu a Rússia

por uma série implacável
de 5 a O, em São José do Rio
Preto (SP). Nos próximos
dias, o País conhecerá o seu
adversário na Copa Davis
de 2013. Certamente terá
uma potência do esporte
pelo caminho. Porém, os
brasileiros aguardam
voos aindamais altos.

Liga FUtsal

Kronaperto
da final

Surpreendente, a Krona
venceu o Carlos Barbosa

por 3 a 2, na SerraGaúcha.
Na partida de número
700 do goleiro Lavoisier
pelos laranjas, o destaque
foi o pivôVander Carioca.
Com dois gols, o veterano
foi decisivo na vitória da
Krona. A partida de volta
da semifinal da Liga Futsal
acontece na quinta-feira,
às 21h, no Centreventos
Cau Hansen, em Joinville.

,
,.

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Paradesporto
Novembro está chegando e junto com ele temos uma

competição importante: os Parajasc. Para quem não conhece,
trata-se de uma adaptação dos JogosAbertos de Santa Catarina
para os portadores de deficiências. E aí, você conhece algum
paratleta de nossa cidade ou região? Sabe qual o seu potencial?
Difícil, né. Namaioria das vezes os próprios orgãos gestores
do esporte não estão preparados para lidar com o desporto
adaptado.Aposto quemuitos se empolgaram com asmedalhas
e os exemplos de superação do Brasil nas Paralimpíadas. Mas
por aqui também temos os nossos super-heróis!

Justo
Por uma questão de
justiça, preciso comentar
que recebi a resposta do
questionamento sobre o

futuro presidente da FME,
por parte do postulante
ao paço que não havia se

manifestado. Assim como

os demais, este preferiu ficar
I em cima domuro e aguardar
o resultado das urnas para
semanifestar. Uma pena!
Penso que temos o direito
de saber quem são e o que
pensam os postulantes.

Jaraguá
-

O Leão sofreu seu primeiro
revés naDivisão deAcesso.
Na próxima rodada tem
outro compromisso
dificílimo pela frente,
desta vez em Lages. Uma
nova derrota pode custar
a ponta da tabela. Quanto
à classificação para a final,
creio ser impossível ela
não acontecer. O clube
acumulou Uma boa 'gordura'
no turno e dificilmente

perderá pontos paraMaga e

Oeste jogando em casa.

Juventus
O quemais o Iuventus
precisa provar para
reconquistar a confiança do
jaraguaense? Com todo o

respeito àqueles que foram
ao estádio no domingo, mas
foi um público vergonhoso
pela campanha que a equipe
vem fazendo. É a equipe
quemais somou pontos,
maismarcou gols e a que
menos sofreu. O acesso será

consequência de diversos
fatores e um deles se chama
APOIO!

Peladão
Quando comecei a
acompanhar oAberto de
Futsal, ele ainda se chamava
Peladão. Os jogos aconteciam
nas noites de sexta, noArthur
Müller, que sempre reunia
um excelente público. Com o

tempo, a competiçãomudou
e nem de Peladão a chamam
mais. Porém, a qualidade
segue em alta e hoje tem
um jogo para ninguém
botar defeito: Kaiapós (atual
campeão) e Eletropoll. Será
às 21h, naArena Jaraguá

GA PEONAT() B
CLASSIFICAÇÃO

SllEIRO - SÉRIE A
PRÓXIMOS JOGOS
25arodada
Fluminense 1 x 2 Atlético-GO
São Paulo 3 x 1 Portuguesa
Bahia 2 x 1 Rgueirense
Náutico 1 x O Atlético-MG
Coritiba 1 x 2 Santos
Cruzeiro 1 x 1 Vasco
Palmeiras O x 2 Corinthians
Ponte Preta O x O Botafogo
Internacional 2 x 2 Sport
Ramengo 1 x 1 Grêmio

16 28 24 7 7 ! 10 24; 34

17 Sport 24 25 5 9 11 22 35 -1332.0%
18 Figueirense 22 25 5 7 13 28 42 -1429.3%

! 1I111l11J!D���•..
20 Atlético-Ou 20 25 4 8 ,13 26 44 -1826.7%

...'

Rebaixados pala Série B
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Promoção Compre e Ganhe "Fiesta Upgrade" válida até 30/09/2012. Compre um dos catálogos participantes da promoção e receba um catálogo superior, cQllforme previamente definido. Participam desta campanha os catálogos FAE3, F8E3, FDC3,
SAE3 e SDD3. Regulamento completo e informações sobre cada um dos catálogos podem ser consultados através do site www.ford.com.br. nos Distribuidores Ford ou através do CAF - 0800 703 3673. Esta promoção não é válida para veículos
adquiridos na modalidade de Venda Direta por pessoa jurídica. Ford Fiesta RoCam Hatch 1.612013 (cat. FEE3) a partir de R$ 31.990 à vista. Preços válidos até 30/09/2012 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades. Ford Fiesta RoCam Hatch
1.012013 (cat. FBF3) a partir de R$ 29.090,00 à vista. Ford Focus Hatch 1.61 GLX Flex (cat. 08B3) a partir de R$ 51.900,00 à vista ou financiado com taxa de O,Oo%.a.m. e 0,00% a.a, 55,9% de entrada (R$ 29.01410) e saldo em 24 parcelas de R$
990,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 52.772,10. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 31/07/2012 a partir de 0,38% a.m. e
4,60% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ford Fusion 2.5L SEL (cat. UAA2) a partir de R$ 84.500,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a.,\59,4% de entrada (R$ 50.193,00) e saldo em 36 parcelas de R$ 990,00 na modalidade
CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de RS 85.833,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 31/07/2012 a partir de 0,21 % a.m. e 2,52% a.a. por meio do
Programa Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer
alteração, quando da data efetiva da'contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis d� acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CH)
a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S,A. Valores válidos para cores sólidas, Frete incluso.

CARTÃO FORD ITAÚCARO. SOLICITE JÁ O SEU.

MORETTI
Jaraguá do Sul

(47) 3274.2800I Faça revisões em seu veículo regularmente. I
Acumule até R$ 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.
Capital,. reglOesmetropolitanas: 4001-48581 Oemal, localidades: 0800 7224858,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




