
JaraguaTec
R$ 120mil para investir
o recurso virá aos poucos, durante os

próximos meses, e será utilizado pela
incubadora em planejamento, tecnologia,
consultoria, capacitação da equipe e em

um novo modelo de gestão. Página 19

Greve
Correios reduzem ritmo

Catarinense

Iuventus superado no Sul
Bola parada define a vitória do
Imbituba sobre o Moleque, por 2 a 1,
resultado que custou ao tricolor

jaraguaense a liderança do returno
na Divisão Especial. Página 22

Ontem, dez carteiros paralisaram as

atividades na unidade de distribuição
de Iaraguá do Sul. O serviço de entrega
de Sedex ficou comprometido.
Página 4

o CORREtO 00 POVO U1ll1lA

�:�::����:�:DD
AS fLORESTAS NO MUNDO.

RECICLE � \NFORM�çM. Pt�i6R �j"
ESTE lORN�l P�AA OUTRO .

Educação pelo esporte
EDUARDO MONTECINO

- .

Projeto '�eta do Futuro" do Sesi incentiva jovens, como André e Ana Paula, a participar de diversas modaUdades. Página 17

Instinto paternal
Pai salva vida do filho
ao encontrá-lo afogado
Numa ação de heroismo, mecânico tira o menino de um ano e nove meses, que

estava desacordado dentro de uma lagoa, nos fundos da casa da família, no bairro
Vieiras, em Jaraguá do. Sul. Depois do susto, menino se recupera no Hospital Jaraguá,

Página 21

12a Feijoada
Confira informações sobre
o evento que acontece no
próximo dia 22, no Beira
Rio Clube de Campo.
Moa Gonçalves
Páginas 12 e 13
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soluções construtivas

(41) 3371·G310 . (47) <1403-4441
ww'lfr,prama.com,lJr -1.:-.om&rclall,,1jjpro,'Jma.cmn.tn

Proma·
A Proma Construções
participará neste domingo da .

Ação ComunitáriaWeg 2012. A
J construtora vài'diviilgar os novos

empreendimentos e possibilitar
,
a reali�ação do sonho q� cas,�II

própria por meio de um imóvel
.

100% financiado pela'Caíxa
'j:Eçonôp:).ica Eederal"CRrogr<:nnR
Minha Casa MinhaVida). O
evento acontecerátlas 9h às 17h,
naArena Iaraguã, com 6) objetive
de of�recer ações graty.i,tas }las .....

o

áreas de saúde, lazer e serviços:

Essa empresa têxtil realiza um mega
bazar nas lojas deJaraguá do Sul",

"
,

.. r: f,.". ,':' r,"

Guaramirim, CoruPá, Schroeder,
Massaranduba e Pomefode, Todas
a�Unhas df3 p�oduç�o da e.�pre6a',".. .' .,

estarão com preços atr�tivos.

Em todos os pontos do País existem'
investimentos encalhados na
Justiça. Os motivos são diversos. A
maioria está relacionada a ações
de ambientalistas. Sempre que
se recorre a um novo expediente
para travar um investimento, toda
amáquina jurídica levamuito
tempo para conseguir chegar a uma
conclusão, por mais descabida ou
absurda que a alegação possa ser.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Projeto social
ADuas Rodas - maior fa

bricante de aromas e in

gredientes para sorvetes do
Brasil, através de sua linha de
cobertura de chocolates Selec
ta, lançou o "Projeto Eu que
Fiz". A proposta é oportunizar
uma renda extra amulheres de
comunidades carentes e tam
bém de capacitar empreende
dores individuais que traba
lham com chocolate artesanal.

. O projeto começará em Alaga
dos, na Bahia. No ano que vem
chegará às comunidades de SC
e dos outros Estados do Sul.

.

O curso gratuito será ofereci
do em um caminhão-escola,
equipado com sala de aula e

uma minicozinha. Além disso,
a proposta terá como base o

conteúdo de um livro de recei
tas especialmente desenvolvi
do para o projeto.

NILTOIDIVULGAÇÃO

Investimentos
Um dos objetivos de governo da presidente
Dilma é alcançar uma taxa de investimentos
de 22% do PIB. Ela iniciou seu governo com
uma taxa de 19,46%. Isso poderia levar a crer
que seria simples alcançar o objetivo. Com
quedas sucessivas, esse percentual chegou
a 18,83% em junho, mesmo com todos 9S
esforços para ampliá-lo. Boa parte dessas
aplicações é da iniciativa privada, que só
investe quando vê perspectivas positivas
no horizonte. O investimento público e

das estatais continua patinando.

Investimentos
perdidos
Diante da perspectiva de grandes problemas para
conseguir a aprovação do projeto, muitas empresas
têm investido em outros países. Não se trata de
realizar um investimento de qualquer forma, mas
a possibilidade de que em qualquermomento a

obra seja paralisada por uma ação judicial. Um bom
exemplo disso são as hidrelétricas do RioMadeira que,
mesmo com todas' as licenças, vivem sob o constante
risco de uma paralisação a qualquermomento.
Não importa quantasmedidas compensatórias
tenham sido aceitas pelos investidores.

PERÍODO
.�.����........ . .7.??.O(o. ��:A_gº.��9.:.?º.�.� .

.!.� g?9.g9..0(o. 1..�:.��T.�.���-º:.�g.1..� .

.çy=ª �.. :.�.�.?.!.'!.1. ª�.:I.'�.M.J?ªº:.?.Q.�.?. .

.ª.º��:l.'.� ! .. �.Q!.?.�'Y.O ..1..�:.ê)�r['�.Mªª.9:.?.Q.1..?. .

NASDAQ ��..Q!.. 1..�'Y.o ..1..�.:ªW['�.Mªª.º:.?.Q.1..?. .

ÁÇOES'"'''''''''''''' PETR4 22,67 -2,28%
VALE5 37,83 .. -1,10%

..................................................�y.�.�.� �.�.�.�9. � .. 1..�g.1..o!.o .

POUPANÇA 0,4551 20.SETEMBRO.2012

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT ... -4,23%
OURO ''iN:' 0,03%

US$ 108,660
US$ 1771,300

CÂÍVIBIO COMPRA VENDA VAR ............................................................................................................................................................................................

.P.º.J:,.1.\.ª . .9.QM.1!].ª.9.�.1.\.� . .(�M .. ª�} ??º.?�.l:í ?!g.?.7.g ��: .. .Q!.?..�.'Y.�...

Pº.�.l.\.R .. ';['V..I.qªM.9 .. (I!J.M .ª.n �.I.ª.�º.9 ?,..1..9º.9 «jI .9<l(.<? ..

.E.!.v.ª.9."(E.!.M.B.�t r: ?1.f:l.1).§ ?&1.?.i3.
' ! .. .9,..P.<l(.O .

LIBRA (EM R$) 3,2835 3,2868'" -0,02%

Cobrando
AReceita Federal não vai deixar de cobrar
impostos dos que pagam. Mas o leão resolveu
endurecer com os que não estão pagando. Os
débitos atrasados somam a bagatela de R$ 86
bilhões. Entre os devedores estão 317 grandes
contribuintes. Há tambémmais de 440mil
empresas que estão no Simples emais de 100
mil contribuintes no Refis. Entre os devedores
existem algumas curiosidades, como a pessoa
jurídica que tem passivo tributário de R$ 1 bilhão.
Embora em valorbemmenor, existe também
uma pessoa física que deve R$ 43 milhões.

DUPLASENA
SORTEIO N° 1108
Primeiro Sorteio
20 _ 22 _ 33 _ 35 _ 40 _ 46
Segundo Sorteio
09 _ 18 _ 25 _ 30 _ 37 _ 45

Interessados enviar curriculum para'
e-mail: vvs@vvsrepresentacoes.com.br
ou através do fone: (47) 3370-1090.

QUINA
SORTEIO N° 2998
10 _ 17 _ 24' _ 46 ,_ 53
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Charge
-

��e �OS C.�RSlOS.
6AtJCÁ�IOÇ \)OOe.M
se� os PRÓXIMOS!

Do leitor

O direito de duvidar
OIBGE vem divulgando dados

do Censo de 2010. Entre eles
contabilizou que "cerca de 24,6 %
dapopulação" declarou ter alguma
deficiência. Isso significa que pra
ticamente urna entre cada quatro
pessoas no Brasil tem alguma de
ficiência. Deveríamos esbarrar a

cada momento em cada esquina
com pessoas com deficiência. Tem
algo errado com esse número.

Segundo esses dados, a po
pulação brasileira é formada por
190.732.694 pessoas e dessas

aproximadamente 45,6 milhões
têm alguma deficiência. Seria

preciso, façamos urn amplo e não
cientifico exercício de imagina
ção, que de, cada quatro amigos
nossos, urn fosse deficiente, ou

que de cada quatro familiares
nossos, um fosse deficiente.

Você acredita que 95,2 % das
crianças com deficiência brasi
leiras frequentam escolas? Todos
sabemos q�e não, e para con

firmar basta olhar os dados do
MEC. Ainda mais inacreditável é
a afirmação de que 81,7% está al
fabetizada. Como, se nem esco-

las nem professores preparados
ternos? Em que escolas por esse
Brasil afora se alfabetiza cego,'
surdo ou deficiente mental para
se chegar a esse número?

Não acredito que os traba
lhadores com deficiência sejam
6% do total da população bra
sileira ocupada, ou seja, quase
14 dos trabalhadores brasileiros
tem alguma deficiência.

Guardemos nosso espanto
maior para a seguinte pergun
ta, auto-declaratória: -"Tem
alguma deficiência mental/ in
telectual permanente?" Tenho
muitos amigos com deficiência
intelectual e por isso mesmo

acredito em todo seu potencial
e sei também de todas as suas li
mitações. Que resposta esperar?
O desinteresse e a displicência
com que esses números foram
recebidos evidenciam a pouca
importância que se dá à questão
da pessoa com deficiência.

Instituto Brasileiro dos
Direitos da Pessoa
comDe6ciênciá

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

•

U
redaeao@ocorreiodopov�.com.br'

s

Pobres velhos!
Guardei namemória uma frase que volta e meia

dá - me o ar da graça. É daquelas frases cáusti
cas' mas eu duvido que os idosos não concordem
com ela. Aliás, a palavra idoso é um eufemismo, na
verdade o que devia ser dito era "velho", "velha",
mas entre nós pessoas velhas significam quem já
deu o que tinha que dar, não servem mais para
muita coisa... · É triste mas a sociedade, por seus

gestos, não desmente isso.
A frase a que me refiro está numa canção nativa

gaúcha. E diz assim: - liA velhice é um causo sério
que a vida nos conta sem rir... " Acho-a formidável.
Do mesmo modo que acho abjeta a ideia torpe que
alguns inventaram para anestesiar a velhice: cha
má-la de melhor idade. Bolas, melhor idade é dos
18 aos 25 anos ...

Venho a este assunto porque grassa em São
Paulo uma "novidade" que está dando muito di
nheiro a alguns empresários. São as creches para
idosos, creches para velhos.

Muitos rejeitama palavra creche porque a con

sideram ofensiva aos idosos, veem nela.uma cono
tação de infantilidade. A coisa funciona exatamen
te como uma creche para crianças. As famílias, ao
sair para o trabalho pela manhã, deixam seus ido
sos, pais, avós, quem for, na "creche". Lá, esses ido
sos terão ocupações de todo tipo, serão bem cuida
dos, serão até levados ao médico, se for preciso, e
saem com banho tomado no fim da tarde, quando,
então, suas famílias os levam de volta para casa.

É ou não é uma tristeza? Esse tipo de velhice é
ou não é um causo sério da vida? Pobres pessoas
que chegam aos adiantados da vida e precisam ser

"desovadas" numa creche.Vivo dizendo, nuncame
vou cansar de dizer, que os filhos têm que fazer o
impossível para dar aos pais, ou avós, uma vida
decente na velhice. Faz parte dos deveres na vida.

Levar os pais para uma "creche" é o fim dos tempos
e uma cruel desumanidade. Não aceito desculpas.

Lá
Na Austrália as campanhas de trânsito batem

pesado nos irresponsáveis das estradas. Numa das
mensagens rodadas na televisão, o locutor diz as

sim: - "Se você bebeu e vai dirigir, você é um idiota
perfeito". Imagine uma campanha dessas por aqui,
ofenderia a muitos "doutorzinhos" e aos seus fi
lhos. Claro, a muitos empresários e aos seus filhos
também. Aqui o estúpido mata por estupidez e sai
impune, foi "acidente". Eu queria um cara desses
naminha delegacia, ah, queria ...

Diploma
Nunca o' Brasil teve tanta gente diplomada,

pós-graduada ou doutora sabendo muito pouco,
ganhando merrecas ou gemendo no desemprego.
Todavia, as escolas técnicas e de tecnologias são
raras e carentes de apoios no País. É que no Brasil
dos "emergentes" o que vale é diploma universi
tário, status... Dá nisso que anda por aí, doutores
pastando e técnicos, os poucos, buscados como

ouro em garimpo. Digo isso há 21 anos ...

...

I Falta dizer
o repórter foi à casa do Paulo Coelho e não viu

livros em nenhum lugar, e Paulo lê o dia todo. O
"mago" respondeu ao repórter que os livros de
vem estar em sua cabeça e não em exibição... E eu

acrescento que só os intelectuais fajutos exibem
livros em livreiros ou estantes na sala. Intelectuais
fajutos - geralmente de esquerda - não escrevem

um único texto sem citar "rebuscadas" referências
alheias, uns pamonhas. Já Paulo Coelho é lido e

vende livros como pão quente, trouxas!

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. PrefettoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Edttora 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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PARADOS Em Jaraguá do Sul, o movimentO grevista, iniciado ontem, teve a adesão de apenas dez pessoas

reve
-

Correspondência vai atrasar
Servidores dos Correios em Jaraguá do Sul

pedem melhorias no ambiente de trabalho

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

os Correios apresentaram uma

proposta de 3% de reajuste. As
assembléias realizadas pelo
Brasil rejeitaram o valor e a em

presa propôs um aumento de
5,2%, o acumulado da inflação
nos últimos 12 meses. O salário
base passaria para R$ 991,77,
mas com o adicional chegaria a

R$ 1.289,30, o que para os Cor
reios é salário para cargo de ní
vel médio. A categoria rejeitou e

solicitou o aumento de 43,7% - o

acumulado de perdas desde o

Plano Real, inflação no período,
mais aumento real- e ticket ali

mentação de R$ 35 por dia, re
ajuste linear de R$ 200, fim das

terceirizações e melhorias nas

condições de trabalho.

I Diego Porcincula

Poucos funcionários dos Correios de Iaraguá do Sul deci
diram paralisar os trabalhos de
entrega. Na cidade apenas dez
trabalhadores aderiram à greve.
Mesmo assim, as entregas de
Sedex foram canceladas. O mo

tivo da baixa adesão deve-se ao

fato de que eles aguardam uma

posição do Tribunal Superior
do Trabalho sobre" a situação.

Algumas assembleias foram
realizadas em Santa Catarina e

os servidores decidiram parali
sar os serviços na quarta-feira.
As reuniões começaram há mais
de um mês, mas, inicialmente,

Um dos responsáveis pela
mobilização em Iaraguá, Ricar
do deVieira e Silva, afirma que
além da reivindicação salarial,
os funcionários também pe
dem melhoria nas instalações
físicas da empresa. Silva tam
bém explica que existe uma

sobrecarga dos funcionários
nas entregas de correspondên
cias na região. "O número de
compras pela internet aumen
tou consideravelmente e, por
isso, a quantidade de entregas
aumentou, mas o de funcioná
rios continua o mesmo", disse.
A proposta dos sindicàtos é de

que 30 mil funcionários sejam
contratados e possam ameni
zar a carga de trabalho de ou

tros. "A greve é uma forma de
manifestar o descontentamen
to do funcionário com as con

dições de trabalho e salário",
falou Silva.

Bancários
fazem reunião
Diferente da mobilização

das demais cidades do País, as

agências bancárias de Jaraguá
do Sul e região não paralisaram
suas atividades. Quem precisa
de atendimento pode procurar
todos os bancos. O Sindicato
dos Bancários se reúne hoje,
às 18h30, com todos os servi
dores para uma reunião onde
as propostas da classe serão

apresentadas.

Fique por dentro de tudo
que acontece na região

@ocorreiodopovo

BR-280

Edital sai
nodia24

./

O ministro dos Trans

portes, Paulo Sérgio Pas
sos, adiou para a próxima
segunda - feira a presença
dele em Jaraguá do Sul para
assinar o lançamento do
edital de licitação da du

plicação da BR-280, entre
o entroncamento da BR-
101 até Guaramirim. São
14 quilômetros de reparos e

melhorias. O evento estava

previsto para amanhã, mas
devido a uma alteração na

agenda, o ato será realiza
do no começo da semana

. que vem, às 14h, no Centro

Empresarial de Iaraguá do
Sul. Na parte damanhã, ele
estará em Blumenau, onde.
será assinado o edital para
a licitação da duplicação de
parte da BR-470.

A previsão é que as obras
desse trecho iniciem no

começo de 2013. No total,
toda a melhoria de dupli
cação da BR-280, entre São
Francisco do Sul e Iaraguã
do Sul abrange um total de
76 quilômetros. Ela foi divi
dida em três lotes.

A rodovia vai receber
31 viadutos, quatro pontes,
duas passarelas e 18 quilô
metros de ruas laterais em

toda a sua extensão. Todo
investimento é provenien-

.
te do Programa de Acelera
ção do Crescimento -(PAC)
e vai também vai beneficiar
outras rodovias do Estado.
Os editais de Jaraguá e Blu
menau somam R$ 1 bilhão
em recursos.

As empresas interessadas
nas obras terão 45 dias· para
apresentar as propostas após
a abertura dos editais. As
duas etapas seguem o mo

delo de Regime Diferencia
do de Contratações Públicas

- (RDC), que permite a acele
ração nas obras e aumenta a

fiscalização das obras.

>
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Tombamento ainda em discussão
Termo de Ajustamento prevê recursos
de R$ 1 milhão em dois anos no bairro

JARAGuÁ DO SUL
............................ , , " "

.

Carolina Veiga

1\ elaboração do Termo de

l1Ajustamento de Conduta
(TAC) do tombamento da co

munidade do Rio da Luz, em
Jaraguá do Sul, depende de
uma resposta da Prefeitura.
Ainda estão em discussão as

proporções dos valores que
serão investidos pelo Poder
Executivo e pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artís
tico Nacional (Iphan) na res

tauração do patrimônio his-

o processo de tombamen- .

to da comunidad§, do ,Rio d�
Luz teve início em meados da
década de 1990 e foi concluído
em 2007. Desde então, a locali
dadepode ser comparada com
cidades conhecidas intema
.cíonalmente pela tradição his
tórica, como Ouro Preto (MG),
PelqtItinho (SÃ) e Olinda (PE).
De acordo com o superinten-

tórico daquela comunidade.
A previsão é de que, ao todo,
seja aplicado em um período
de dois anos, que será iniciado
após a assinatura do TAC - R$
1 milhão. O termo será firma
do entre a Prefeitura e o Iphan,
sob a fiscalização do Ministé
rio Público Federal.
'O superintendente do

Iphan em Santa Catarina,
Dalmo Vieira Filho, adianta
que uma das metas previstas
no TAC é a criação do Fundo
Municipal de Preservação do
Patrimônio. Dele virão os re-

cursos para a restauração das

construções existentes e para
a aplicação dos projetos.

Segundo Vieira Filho, a

aposta é na valorização dos re
cursos humanos e paisagísticos
da região. "A ideia é transformar
o tombamento em sinônimo
de qualidade de vida para a co

munidade do Rio da Luz", disse.
Ainda em negociação, o

Fundo Municipal deverá ter o
aporte de R$ 10 milhões apli
cados em um período de dez
anos. O dinheiro deverá ser

utilizado para o desenvolvi
mento da região a partir da
implantação do turismo rural
e pedagógico e do incentivo à

produção de bens coloniais,
como o queijo e o leite, atra-

denfe do II1hanerfi Santa Ca4 so elíltie'"â làtutem""fratlVa � os
tatlP.&" Dalmo M�Íl"a li1àlJlp�i ®, 'ii!tnp.actt1$ fia lt)feseftça huma
tombamento �ámegar valQ]j, na na região. Segu,ndQ Vieira
à localidade, impulsionando o. Bilha, as paisagens, pastoris e

turismo histórico e o desenvol- o sistema de produção de leite
vimento comunitário. representam os pequenos mi-

Um Cios fatores que contri- nifúndios rurais instalados em
buíram para o tombamento Santa Catarina no século XIX.
da .:região .dOi, Rio da Luz, se- O Rio da Luz, específicamen
gundo o superintendente, foi te, foi colonizado por volta de
o entrelaçamento harmonio- 189Q por imigrantes vingas do

vés da criação de um centro obras de restauração, sobretudo
social para o fortalecimento no que diz respeito ao que pode
do comércio, do agronegócio ou não ser alterado.
e da agricultura familiar. Serão assinaladas as obras

De acordo com Vieira Filho, que, anteriores ao tombamen
o tombamento da região acon- to, foram realizadas em desa
teceu porque a localidade pode corda com as novas normas e

ser considerada "uma joia paisa- as medidas necessárias para
gística" e, segundo ele, "uma joia minimizar os impactos nega
também deve ser a qualidade de tivos de tais obras à preserva
vida da comunidade local". ção histórica. Um dos pontos

Ele afirma que a região será levantados foi a pavimentação
beneficiada com essa valori- da Rua Hellmuth Gutz. Segun
zação. "Apesar de ser relativa- do Vieira Pilho, apesar de im
mente comum nos processos portante, é preciso humanizar
do gênero, o acompanhamen-

'

a obra asfáltica, priorizando
to do MPF garante à popula- pedestres e ciclistas com a im
ção que tudo acontecerá como plantação de ciclovias e calça
o previsto". O TAC também das. A exigência de tais mobi
definirá o inventário da região liários urbanos também estará
e como serão desenvolvidas as contemplada no TAC.

,

,,-i cli- I ,I'
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-
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I ' I',� �{ 'Wlli,,!norté dã Aletnànfla, da regtão de excelência. Que se des -

iI ., :_......,.
. da Petnerâríla; "li 'õltttt, m'a:s� sém ;perd�r" suas

I

, De acordo �()m �OJ1'''' "característi:cas�'w Hlê "arrtma
sável pelo J?atriIp.Qm�\· Htstó� €l�J a partir,d:esde caârn:bo,
rico e Cultural da Fundação a c0wunidaçlé, pooerá, s�inr
Cultural de Jaraguá do Sul, tegrar em um projeto maior
Egon Iagnow sem o tom- de desenvolvimento a médio
bamento, o Rio da Luz dei- e longo prazos, sem perder
xaria de ser o que é. "Nosso suas características originais,
esforço é para que a região mantendo sua cultura, seu

se transforme em uma área idioma e suas tradições.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



POLÍTICA 161 QUINTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2012
www.ocponline.com.br

ubli ação sob s sp it

Justiça acata denúncia contra prefeita
..,'

Juíza Candida
Brugnoli vai
analisar indícios de

improbidade
administrativa

.

I i �

! ,,. -e

'�::.- �
I

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

,
, . i

Ajuíza da Vara da Fazenda
de Jaraguá do Sul, Candida

Brugnoli, acatou a ação civil
pública que denuncia a prefei
ta Cecília Konell (PSD) por im
probidade administrativa (ato
ilegal ou contrário aos princí
pios básicos da administração
pública) - em razão da edição
e distribuição da publicação
"Construir para Crescer".

Agora, o processo correrá
judicialmente, com as par
tes sendo ouvidas e as provas
apresentadas perante a juíza.
Encaminhada pelo promotor
da Moralidade Administrativa,

NOME Justiça vai analisar suspeita
de autopromoção da prefeita na edição

,-

';,'

".i

-., :

�.. ",
,

;.'
1
,

. ,

,

h.and
UI!ii Bt;! "MP*' ii o CORUElO no POVO vêmaiSeAPOIO:

Ricardo Viviani de Souza, em

abril desse ano, a ação também
envolve a ex-secretária de ha
bitação e candidata a vereado
ra pelo PSD, Maristela Menel.

A publicação, editada pela
Secretaria Municipal da Habi
tação e Regularização Fundiá -

.

ria e lançada em setembro do
ano passado, exibe imagens de
obras habitacionais do progra
ma do governo federal Minha
Casa, Minha Vida, ao lado de
símbolos oficiais da prefeitura,
e com um texto assinado com o

nome da prefeita.
Após analisar os fatos da

ação promovida pelo promo
tor, a juíza reconheceu que há
a possibilidade de a prefeita e

a ex-secretária terem praticado
atos de improbidade adminis
trativa. Pelo fato da publica
ção ter empregado símbolos
oficiais, a Justiça vai avaliar se

houve propaganda extraoficial
e, portanto, de autopromoção
da prefeita e ex-secretária. Em
abril passado, Maristela foi exo-

nerada do cargo para se candi
datar a vereadora. Já Ceéília Ko
nell disputa o pleito deste ano

como candidata à reeleição.

o outro lado

Segundo a advogada de de
fesa da prefeita, Alessandra Lú
cia Oro de Oliveira Souto, até o

momento a mandatária foi no
tificada apenas para apresenta
ção de defesa prévia nos autos
da Ação Civil Pública. A Prefei
tura instaurou uma sindicância

-c

administrativa para averiguar a
existência de eventual ilegali
dade e de quem foi a responsa
bilidade da publicação. Ainda
de acordo com a advogada, a

expectativa é que em mais al
guns dias essa investigação in
terna seja concluída.

Já a ex-secretária Maristela
Menel, alegou que nada tem
a declarar por ser candidata e

estar em período de campanha
eleitoral.

Befembee O caso
• Em setembro do ano passado, a publicação
"Construir para Crescer" começou a ser

distribuída, sendo que foram produzidos três
mil exemplares, divulgando obras e projetos
de habitação, entre eles os condomínios
do programa Minha Casa, Minha vida,
do governo federal.

• Em 26 de janeiro desse ano, o promotor Ricardo
Viviani instaurou procedimento a partir de
uma representação feita pelos vereadores
petistas Justino da Luz, João Alécio Fiamoncini
e Francisco Alves, que alegaram que a revista
seria uma forma de autopromoção da prefeita, o
que contraria o artigo 37, parágrafo primeiro da
Constituição Federal. A representação também
chamou a atenção para o fato de a revista
ter sido impressa pela gráfica do filho da
prefeita, Ivo Petras Konell.

• Em 19 de abril, após recolher documentos
e ouvir a ex-secretária Maristela Menel, o
promotor entra com ação civil pública por
improbidade administrativa.

• Em 27 de abril, a juíza Candida Brugnoli
determina a proibição da distribuição e

reprodução dos exemplares e a apreensão de
todos os encartes que forem encontrados nas
dependências da Prefeitura de Iaraguá do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUINTA-FEIRA. 20 DE SETEMBRO DE 2012 171 POLÍTICA
www.ocponltne.com.br

Empolgou

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

i'

Pode se enganar a
muitos por algum
tempo. Pode se

enganar a alguns por
todo_ tempo, mas não
se pode enganar todos

por todo tempo.
Abraham Lincobt (1809-
1865), Ex-presidente dos

Estados Unidos daAmérica

História mal contada
Conforme a denúncia feita na época,

há suspeita de que a publicidade teria
sido feita com o intuito de promover os
mandatários. A administração munici
pal abriu uma sindicância para apurar
quem fez a revista.

Como é que uma publicação com

detalhes das obras, utilizando imagens,
símbolos oficiais da Prefeitura e um texto
assinado com o nome daprefeitapode ser
feito sem que ninguém saiba quem fez?

1\ publicação distribuída no ano pas
rlsado divulgando as obras habitacio
nais do município, através do Programa
Minha Casa Minha Vida, foi motivo de
uma ação civil pública. Com o andar do
processo, os responsáveis pelo julga
mento estão tomando as decisões cabí
veis. E a última foi de que tanto a prefei
ta Cecília Konell quanto a ex-secretária
de Habitação, Maristela Menel, são rés
no caso (leia matéria na página 6).

Pacto

pela saúde
o governo do Estado lançou
ontem o Pacto pela Saúde.
Com o programa, serão
criados 985 leitos hospitalares"
outros 177 leitos em Unidade,
de Tratamento Intensivo e

57 salas de cirurgias. Estão
previstos investimentos de R$
500,5 milhões na construção, '

ampliação e reformas de
hospitais, na aquisição de

equipamentos e na construção e

readequação de 21 policlínicas.
Na prática, o investimento
representarámais 35 mil
internações, 90 mil cirurgias e

120mil consultas por ano para a

população catarinense.

Concurso
da Câmara
Quem deve dar um parecer
sobre o concurso público

_

da Câmara deVereadores
é a União DosVereadores
de Santa Catarina (Uvesc).
A entidade deve realizar
reunião com os vereadores,
já que existem divergências
entre os parlamentares sobre
o projeto que estána Casa.

) 7,., ,,' _ "

'
'I.'Jf, , Pára''O lançamenfo do" !

edital estarão presentes! em Jaraguá ao Sul Q
"nimistro dos Transportes,

'

Paulo Sérgio Passos, à
'ifi

ministra das Relações
Institucionais, ldeli
Salvatti, e o diretor
regional do DNIT,
João José dos Santos.

Projeto parado
o projeto que acaba com a necessidade dos pedidos de informação
passarem por votação no plenário da Câmara está parado na Comissão
de Legislação, Justiça e Redação Final. A proposição foi feita pelo
vereador Jean Leutprecht (PCdoB) - foto -, e recebeu a assinatura dos
vereadores Adernar Possamai (DEM), Francisco Alves e Justino da Luz
(PT), Jaime Negherbon (PMDB) e Isair Moser (PRB). Leutprecht desconfia
que a comissão está deixando a proposição de lado por questões
eleitoreiras. "Não acredito que tenha algum problema legal", disse. Isenção

de IPTUConcurso
da Câmara
Quem deve dar um
parecer sobre o concurso

1 público da Câmara de
Vereadores é aUnião

, DosVereadores de
Santa@atarina: (Uvesc).

'; .Nentidadedeve
" realizar reunião com os

I
, ';'vereado'tes; já que existem'
,_ divergências entre ós

parlamentares! sobreo I.H.
'

projeto que estána Gasa.

o projeto que isenta os

portadores de câncer do
pagamento do IPTU e taxa de
coleta de lixo acabou não sendo
votado na sessão de terça-
feira na Câmara de Jaraguá e

foi retirado da pauta. A ideia é
estender o benefício, seguindo
o exemplo do governo federal.
Neste caso, são isentados do
Imposto de Renda os portadores
de doenças graves, entre as

quais Aids, cegueira, Parkinson,
esclerose múltipla, hanseníase,
paralisia e tuberculose.

Palestra
motivacional

Preparação para
a reta final
Do outro lado, o candidato Nilson
Bylaardt (PMDB), da coligação 110
trabalho continua!" realizou reunião
na Capela SantíssimaTrindade
e reuniu mais de 150 pessoas.
Bylaardt aproveitou o encontro para
apontar algumas obras realizadas
na localidade. O encontro faz parte
das reuniões preparatórias para os

comícios que acontecerão na
última semana de campanha.

Os candidatos a prefeito de Guaramirim
estão em ritmos diferentes na campanha.
Na terça-feira à noite, a coligação "Agora
sim Guaramirim" realizou uma palestra
motivacional para ª equipe envolvida nas
eleições. O evento reuniu 200 pessoas
no auditório da Uniasselvi-Fameg. O
candidato a prefeito de Guararnírim,
Lauro Prõhlich (PSD), disse que a

palestra foi muito importante
paramanter o grupo fortalecido.
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José Augusto
Caglioni

redacao@ocorreiodopovo.com.br

De volta para o futuro
Retornamos a viagem temporal com o time de futsal daArweg, campeão em
1979. Na rota enigmática da vida, o sonho de ontem e a realização de hoje.

Sonhar em ser vitorioso é diferente de alcançar a-vitória. Esta turma chegou lá.

Arno Luiz Pereira
(Aminho)
Natural de Rio do Oeste (SC), nasceu em 5 de
fevereiro de 1961. Esportes - Futebol: iniciou no
Tamandaré de Laurentino (SC), na categoria dente
de leite. Quando semudou para Jaraguá do Sul
incorporou-se às categorias de base do Baependi,
do técnico LulaMalheiro. Atacante dinâmico,
lépido, de drible curto e enxuto. Jogava em perfeita
sintonia com seu irmão Nelsinho que era o
armador do time. Com a carnisaAzurra, Arninho
foi campeão regional e estadual nas categorias

Juvenil e Juniores. Pelo time daVila Lenzi foi Campeão da Segunda Divisão da LJF e

Tetracampeão do CampeonatoVarzeano. No futsal iniciou a carreira no Palmeirinhas
de Laurentino (SC), atuando de ala/pivô. Jogou também pelo time daArweg, quando'
o time conquistou o Campeonato Catarinense eVice Brasileiro no torneio do Sesi.
Integrou a seleção jaraguaense de futsal. Formação - Iniciou os estudos no Grupo
EscolarTereza Cristina de Laurentino (SC). O Ensino Médio foi iniciado no Colégio
Aurora de Caçador (SC), e concluído no Colégio Marista São Luís de nossa cidade. É
formado em Ciências Econômicas pela Unerj (Católica), Pós-Graduado emMarketing
e Propaganda. Trabalho - O primeiro emprego foi na Indústria e Comércio Oliveira
Ltda., de Laurentino. Aos 17 anos. ingressou naWeg, onde permanece até hoje. Família
- É casado comHildaMaria Pereira e tem dois filhos: Júlio César e Daniel Felipe.

r

FABIO MOREIRA

César L '5 L itholdt
Nasceu em nossa Iaraguá no dia 27 de dezembro
de 1961. Esportes - Iniciou nas categorias de base
do Baependi com o técnico LulaMalheiro. Atuou
na ala direita, o seu ponto forte era amarcação.
Quando ia ao ataque efetuava bons passes e
ótimos cruzamentos. Foi campeão juvenil e
juniores defendendo o Baependi. No futsal atuou
de goleiro. Era arrojado e repunha a bola em jogo
com sabedoria armando boas jogadas de contra
ataques. Recebeu propostas do time da Sulfabril,
de Blumenau, e do KeplerWeber, de Panambi (RS),

mas recusou ambas as propostas. Formação - Iniciou os estudos no Colégio Estadual
Abdon Batista. O ensinomédio foi efetuado no ColégioMarista São Luís. Cursou
Administração eMarketing na Fameg (incompleto). Trabalho - O primeiro emprego
foi naWegMotores. Prestou serviços também paraTransportadora Hess, Moinho
Jaraguá e Comércio Indústria Breithaupt. Atualmente trabalha o setor administrativo
do PostoMaiochi Ltda., de Iaraguá do Sul. Família - É casado com Sueli Leitholdt;
tem três filhos: Tathyane, Iader Paulo e Thaynara; dois netos: Nicolly e Isabelly.

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
- Grupo LunelliI

ON oTEM
II Capítulo

Time de futsal da

Arweg. Campeão dos
Jogos do Sesi· 1979.
Em pé: Paulo, Jair,
Itamar (Mazinho),
Kincas e Jorge de
Souza (técnico).

�hados:Edemar,
Nelsinho, Arno,
Hernani e César

Edemar Utpadel
Jaraguaense de 26 de junho de 1962. Esportes - Durante
o tempode estudante notabilizou-se namodalidade
de atletismo. Nos Jogos Escolares conquistou medalhas
de ouro nas provas de 100, 20Ó e 400m rasos e no

revezamento 4xl00m. No futebol atuava como volante:
marcador implacável, ótima ocupação dos espaços e

arranque potente. Fazia boa aproximação com o ataque
e arrematava bem de meia distância. No futsal foi um
ala dinâmico e veloz. Era o responsável pelos contra
ataques fulminantes do time daArweg. Formação -

Estudou na Escola Evangélica Iaragua os anos iniciais
(1 a a 4a Série); o ginasial foi iniciado no Colégio

Estadual Abdon Batista e concluiu no Colégio Divina Providência. O ensino médio foi
efetuado no Colégio Marista São Luís. Formou-se em Direito pela FURB de Blumenau;
especializou-se em Direito Processual Civil e do Trabalho na Univali; temMestrado
em Ciência Jurídica pela Univali. Trabalho - Primeiro emprego foi na Transportadora
Blumenauense. Trabalhou também nas empresas:Weg, Marisol e Unibanco. Hoje é
advogado, tem escritório de advocacia na Rua Barão do Rio Branco, 638, em
nossa cidade. Família - Casou com Roseli Thomsen e tem dois filhos: Diego e Felipe.

José Fenando Leitholdt
(Kincas)
Jaraguaense de 10 de agosto de 1961. Esportes - No futsal
jogava de "fixo". Firme no desarme, bom nos passes e

ótimo nos arremates de média e longa distâncias. No
futebol, iniciou nas categorias de base do Baependi
com o técnico LuláMalheiro. Jogador raçudo, impunha
respeito pelamaneira viril, porém leal com que disputava
as jogadas. Defendendo o Baependi, foi campeão em
todas as categorias: juvenil, juniores e adulto. Conquistou
também o BicampeonatoVarzeano jogando pelo Santo
Antônio. Formação - Efetuou do primário ao ensino
médio no Colégio EstadualAbdon Batista. Trabalho

- Aos 15 anos obteve o primeiro emprego no Moinho Jaraguá. Trabalhou também
na Lulimar Embalagens; Kohlbach e naWeg (Usinagem de Eixo), onde permanece
até hoje. Família - É casado com Maria Greft e tem dois filhos: Fernanda e Paulo.

Continua na próxima 5a feira
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Canções que encantam
Os 24 anos do

-

,

Coral Ecumênico
Grupo foi fundado em 1980, em Corupá, e atualmente conta com 33 integrantes

Coral Ecu
mênico foi
fundado in
formalmen
te em 1980,
com a união

dos corais Católico e Evan

gélico Luterano de Corupá..
tendo como objetivo manter
a cultura do canto no muni
cípio. Foi registrado oficial
mente como Acec (Associa
ção do Coral Ecumênico de
Corupá), no dia 28 de agosto
de 1988, completando recen

temente 24 anos.

A instituição é coordenada
pelo regenteWanderli Siewer
dt, auxiliado pelo tecladista
Rubens Heinrich Junior. Apre
senta-se em cultos, missas,
velórios, casamentos, bodas
de prata e ouro. Realiza apre-

sentações em eventos quan
do convidado. Desde 2011, o

coral participa dos cultos nas

capelas do interior como Rio
Paulo e Izabel.

Atualmente, possui 33 co

ralistas, divididos em quatro
naipes (tipos de voz): soprano,
contralto, tenor e baixo.

Amaioria dos coralistas não
tem formação musical, cantam
'de ouvido', mas sem deixar de
lado o compromemento, espí
rito de união e esforço.

Os coralistas são:

Sopranos: Ingeborg Kür,
Gisela Zendher, Sueli Dema
thê, Rosangela Demathê, Ma
teus Demathê, InêsWenndor
ff, HanneloreHermann, Teresa
Cielusinski, Luana Roberti, Isa
Fietz, Cecília Millnitz, Marisa
Isabel Cardoso, Rita, Daniela.

Contraltos: Ingrid, Helga
Berner, Onda Zanghelini, Sil
via, Rosenir, Alceni, Eleonora
Krobot, Bregitte Adler, Mônica
Von Tonemann Gessner.

Tenor: Josias Marquar
dt, Valverdi Roberti, Alcides
Demathê e Rubens Heinrich .

Junior
Baixos: Sérgio Mínel, Os

mar Klitzke, Helmuth Schwer
tner, Siegfried Krüger, Tarcísio
Oliari.

O coral está aberto a no

vos cantores. Os interessados
devem fazer um teste de voz

para classificar em que nai
pe canta. Há mais vagas para
vozes masculinas. Os ensaios
acontecem todas às quintas
feiras, das 20h às 21h30, na
Igreja Evangélica - Centro, de
Corupá.

Atividades de destaque
Em 2003, o Coral parti

cipou do desafio de gravar
um programa natalino, jun
tamente com os demais nú
cleos artísticos da Fundação
Municipal de Cultura (Coral
Municipal e o Grupo de Tea
tro Fazendo Arte), para a Rede
Globo de Televisão. O material
foi veiculado na programação
do Globo Rural.

Um dos grandes eventos

que o coral já promoveu foi
o 30° Encontro de Corais do
Núcleo Iaraguá do Sul/Sínodo
Norte Catarinense, que acon

teceu em 2004, no Seminário
de Corupá, em homenagem
aos 107 anos do município,

O encontro contou com a

participação de 13 corais, to
talizando 375 integrantes, de
Corupá, Guaramirim, Jaraguá
do Sul, Massaranduba, São
Bento do Sul e Schroeder. No
encerramento todos forma
ram um grande coral, cantan
do quatro hinos em conjunto.
Mais de 500 pessoas partici
param do evento.

Para o ano de 2014, este
encontro novamente aconte
cerá em Corupá, organizado .

pelo Coral Ecumênico, que
-

será o anfitrião. Em dezem
bro de 2,005, o coral recebeu a

medalha de mérito cultural da
Câmara deVereadores.

105 FM. A rádio
•

que mais pega no
norte catarinense.
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Canoinhas
••
7° 200

São Miguel
do Oeste
••
90 210

Chapec6
••
11 ° 16°

Joaçaba
••
7° 18°

Temperatura
fica amena
No decorrer do dia, o sol
volta a aparecer em SC
devido à chegada de urna
massa de armais seco e frio.

Temperatura diminui.
Tendência: dias 21 e 22: a
massa de ar seco e mais frio
deixa o tempo estável com
sol entre nuvens em SC;
dias 23 e 24: com sol entre
nuvens e temperatura em
elevação em se.

Lages
••
7° 17°

InstávelEnsolarado Parcialmente
Nublado

---
.. �.

ChuvosoNublado Trovoada Geada

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

do vento relativa (%)
• 6h Oeste 10km/h 61
• 9h Oeste 9km/h 60
• 12h Oeste 16km/h 48
• 15h Oeste 17km/h 30

2mm

40%• 18h Oeste-Sudoeste 15km/h 28
de possibilidade

• 21h Sul-Sudeste 6km/h 39 de chuva,

umor

ln...Farto de 'lUdo
o casal adorava passear de barco. Todos os finais de semana, iam para, a praia,
alugavam urn barco e passavam o dia todo em alto mar. Um dia, o sujeito
começa a pensar na possibilidade de acontecer algum acidente e resolve

treinar amulher.
- Querida, vamos fingir que estou tendo urn infarto.Você pega o leme e vê se

consegue levar o barco de volta até o porto.
O sujeito deita-se no convés e, para sua surpresa, amulher consegue manobrar
o barco e pilotá-lo direitinho até chegarem em terra firme.

. Naquelamesma noite, chegam em casa, amulher liga a1Ve se estatela no sofá.
- Querido - sugere amulher. -Vamos fingir que estou tendo um infarto.Vá
até a cozinha e veja se você consegue preparar o jantar!

ud ku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
ICU
()II
=
-

O
cn

Mafra
••
8° 20°

R Joinville
jj ••

15° 22°

Jaraguá do Sul
••

� 15°240

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÁ
MíN: goe
MÁ)(: 25°C

SÁBADO
MíN: aoe
MÁ)(: 24°C

Rio do Sul
..'
7° 19°

Blumenau
••
12° 22°

Jeans e

camiseta para
o clima ameno

DOMINGO

MíN: 12°C
MÁ)(: 19oe

Florianópolis
••
15° 25°

São Joaquim
••
5° 16° I

São Francisco do Sul
• Preamar
• 6h34: 1,3m
• 13h19: 1,4m
• Baixamar
• 10h02: O,4m
• 23h:O,4m

Itajaí
• Preamar
• 4h42: 1,1m
• 17h12: O,am
• Baixamar
• 14h04: O,6m
• 23h17: O,4m

• Preamar
• 3h53: O,6m
• ah47: O,6m
• Baixamar
• 12h23: O,3m
• 19h26: O,2m

riciÚlna
••
11027°

MINGUANTE 8/9

• NOVA 16/9

CRESCENTE 22/9

t� CHEIA 30/9
"

,

Florianópolis
• Preamar
• 4h54: 1,1m
• 11 h09: o.em
• Baixamar
• ah17: 04m
• 21h06: OmTábua

das marés Imbituba

Pa avras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Peixe de cabeça e olhos pequenos, corpo alto,

comprimido e cujos filhotes são parecidos com

folhas de mangue
2. Formar-se (uma palavra de outra)
3. As iniciais do ex-presidente do Brasil Pessoa

(1865-1942) I Placa, folha ou camada delgada
4� Estabelecimento de ensino de segundo grau I

Abreviatura (em português) da NovaZelandia
5. Também! Espécie de abelha
6. Peixe também chamado sapuruna
7. Interjeição que exprime aprovação
8. Que se refere a obras
9. A forma do que é nuciforme I A cavidade do es

tômago de bovinos, camelos etc., por onde o alt
. mento toma a subir para ser remastigado

10. Famosa hidromineral mineira I (ReI.) O terreiro
de candomblé como um todo

11_ Pena / Incitar à revolta
12. O ato de fazer deter o movimento de um veículo
13. Gitar diversas coisas uma após outra.

VERTICAIS
1. Que conhece gente de certa importância
2. Árvore usada em arborização urbana
3. Abreviatura: idem / Segurança plena e total! Base

Naval
4. Comutador de comando elétrico para ligar ou des

ligar semi-automaticamente um circuito I Tinta I
Gert9 peixe do rio São Francisco

5. A atriz Tais / Vento suave e primaveril
6. O ator canadense Carrey, de "O Mentiroso" / Ga

ranguejo que sobe com facilidade em árvores e

arbustos, de carapaça trapezoidal / (Ingl.) Gelo
7. Tudo o que pode acontecer ou já aconteceu ARe-

produzir com a maior .sememança posslvel
8. (Honoré de) Romancista francês (1799-1850),

um dos maiores nomes da literatura mundial I
Vigília

9. Planta cultivada como ornamental ou medicinal /
Impor uma obrigação.

1 234 5 6 7 8 9
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II

II II

II
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ERlC DE LIMA

contato@poracaso.com @poracaso

o rimeiro VOO d Blackbir
Enfim chegou a data da inauguração do Blackbird, o mais
novo bar de Jaraguá do Sul. Atendendo com gastronomia
de ocasião, um bar completaço e ambiente de primeira, o
Blackbird abre portas em endereço vizinho à sede da Studio
FM (ali na Domingos da Nova, Centro), reforçando o núcleo
de agitas que tornou-se a vizinhança. Todos serão bem-vindos
para conhecer o point. Hoje, a recepção começa a partir das
20h, nesta sexta a partir das 17h e no sábado a partir das 20h -

na portaria será cobrado R$ 5 de couvert. Para conhecer mais
detalhes: facebook.com/BlackbirdJaragua.

'Eleições 2012
1',_'

I
'I I 1",_,. _ "�o

<'I
,r,

__
,

iii
I

Por que o plÍhli�ojQv:etp.
"i
Abordamos os três candidado;'â prefeito 'de laragud do S�l '"

com esta pergu,nta para repaSSf1r asrespostas a cada; quirua- ,

"feira aqui na'coluna. '

.

,

.

Na edição de semana passada
i

foipublicada a resposta 'da
'

candidata Cecília Konell. Nesta
edição quemfigura � o candidato

"! "Dr.MoaCirBettoldi:

"Trabalho cômomédico pediatra '

há 23 anps em.laraguá do Sul e
,

atendimuitos dos jovens de hoje, ainda quando crianças. Por
u, isso, tenho um enorme carinhé por nossa juventude e quero
naminha administração atender todas as suas expectativas,'I.

" • 1./,' .i.» ' "", " ,"; rei I ,/ • ',' f ..

·

• .'." 1.,_" I "
"h .' I .. f' "0 1

", Ii Vbt:fínvestir em áreãs essenciais aos nossos Jovens corno

"saú�e, e��cação, ct,tl�ra,!�i!�sRgrt,� ) ��er,: :Vo.u �Ilyes�ir �ro" "
r

n

cursos de formação tecruca para ajudarmuitos Jovens a
I se. P[�Pat� g�a Q;�eI;Gaçlo da tra,b�o. Vou cop.st�r na,
frente daArena Iaraguá, o Arena Central Park, que será um
grande parqué com 'pista de skate profissíonalzrollér e BMX.
Vou implantar a Cidade Digital, que levará internet gratuita
para t6das as residências da cidade.Você jovem, pode
confiar no Moacir Bertoldi, porque vou trabalhar com muita
responsabilidade e coragem pára construir a Jaraguá dos seus
sonhes, Peço a sua ajuda e o seu voto. Um abraço." '"

*A respostà da candidata Cecília podêser conferida on-line
acessando nosso blogPorAcaso.com.

Mukeka adiado
Apesar do acontecido fora do controle da produção, as
meninas daMotriz Produções pedem para repassar as
desculpas quanto à ação que impediu a realização do show
com banda Mukeka di Rato no Espaço Oca, no último sábado.
Elas também pedem para informar que lia brasa não apagou",
e que uma nova apresentação está sendo programada. Quem
tiver os ingressos ou fitas (mesmo rasgadas) ainda em mãos,
que guardem, pois todos ainda terão validade no próximo
evento. Contato e maiores informações na fanpage da
produtora: facebook.com/MotrizProd.

para a
direita:
Leidiana
Moura,

AdelaiDe

Lopes, Daiane
Vieira e

Daiane Erthal
fazem o break

na quinta
sertaneja do
LondonPub

para o click
da coluna

DIEGO JARSCHEL

\

Pirata informa
Atençãomarujos, o capitão do Pirata Rock Barmanda
informar que as obras das instalações vão amil, mas há
probabilidade de não ficaram prontas até o show deste
,sábado, com a bandaMatanza. Priorizando abrir à toda
carga e proporcionando conforto ao público, preferiu
então optarpor transferir o showpara a SociedadeVitória,
na Ilha da Figueira. Na fanpage do Pirata todas dúvidas são
esclarecidas. Acessem facebook.com/Pirata.RockbarSC
para conferir o mapa e pegar demais dados.

Curso: comida mexicana
Com ares de inauguração, hoje à noite irá rolar o primeiro
curso de culinária do Chef Iulmir Rozza em seu novo

espaço gastronômico, naMerceariaDonaRita. O curso

da vez será de comidamexicana, no amplo espaço
concebido no point especialmente para este tipo de
evento. Para quem ainda não fez uma visita, amercearia
fica coladinha na Barão do Rio Branco, logo na entrada da
segunda rua à direita após oAngeloni. Liguem: 30843012.

A bela Daiane Milni.tz
DIEGO JARSCHEL

em noite de sertanejó
no club TheWay
..............................................................

DIEGO JARSCHEL

Shelsya Splitter no shot da
coluna no Sacramentum Pub

..
..

'

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

o casal Rafael Bicalho e Fernanda Pereira
cw1iindo o sempre movimentado Happy
Hour do Madalena Chopp & Cozinha

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

, Hoje a noit.� ,

• 22h - Quinta Sertaneja / Shaw comAlex &Willian / Elas free
até meia noite
Local: Londón Pub 1473055 0065

• 22h - Música aoVivo / Shaw com Paulo Henrique
"LocakSacramentmn Pub ,147 883215a4

\CONTAros eOUTRASOPÇ?ES:,AlTibaMe!d<:ar\Bar - �3711160 /ConfrariadoChurrasoo,-,3275 1449/ fspaçoOca - 3370 9160/ TheUvingRe5tal!l'ill1te - 3376�22/London Pub -30550065/
"I q! ,,' ca�riaAguaÔ&e-337r89421t:icoleria-3.IDS40855i�lenáChoppeC�riha-a0553059/MIlVingup.,99666691/Mr8êef-960S2166JfatUáMUSit-SOSSOO64I '

RoomMusic&Ai1s - 9654 1373/Saaamentum Pub- 8832 1524/TheWayOub - 8433 0083 /UpPerFIoor- 9915-22391DivinoClub - 96444767 /VillaRestauranteeChoperia - 3275 1277
,

" i.( I i " I '

.. . .

r
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3370-3242

�eijoada
do Moa

ozz: feijoeiro Sérgio
Lazzaris, a equipe de Tato

Branco e a galera maravilho
sa da Cia da Saúde e Nutrilli,
estarão juntos movimentando
a cozinha da 12a Feijoada do
Moa, a maior do Norte de San
ta Catarina. O almoço será ser
vido após as 12h30. Durante a

festa, serão distribuídos mil e

quinhentas barras de
_
cereais

da Banana Brasil, centenas de
pacote de batatas fritas e, no

final da tarde, um delicioso ri
soto preparado por Tato bran
co. Vai perder? Ingressos R$ 45
até - sexta-feira (acompanha
camiseta). Ponto de vendas
na Tevah Moda Masculina, no
Shopping Breithaupt, Revista
Nossa e na Optica Safira. Mais
informações no fone 3370-2900

Mais Feijoada
No sábado, o grupoVintage
Cult, um dos mais tocados nos

mega eventos de Florianópolis
e Camboriú, movimentará
um concorrido show na 12a

Feijoada do Moa. Presença
também do bom pagode do
grupo Atitude, dos DjsVini
Medeiros e Adré Heat e a

dupla mais aplaudida de Santa
Catarina, Téo & Edu.

Assados 0 Gr€ihados

47 3371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

.,-:

r
KAY�ÓS.
ti, o l' E lo

Troféus e Medalhas:
I 3275-4044 II. .. _ .. _ .. __ •.• _. __ ... _ .. __ ._ .• _

PRESENÇA Rafaella
Cunha Farah e o sócio
da Epic Concept Club,
Eduardo Filipe Menel

Fogaça, sábado, na
inauguração da casa

Novo espaço
o meu amigo dos tempos idos
Pedro Hernarski, grande meio
campo, e o filho Rafael, estão
amil ultimando detalhes para
inauguração do novo espaço
da sua empresa Metamec. A
nova casa deve ser inaugurada
antes do Natal. Bola branca.

Niver da Gisa
Quem esqueceu ainda está em

tempo de desculpar-se: Giseli
Stoinski Pavanello, a mais
fresca vovó de Iaraguá, foi a
aniversariante mais festejada
de ontem na cidade. Parabéns!
O meu desejo é você seja
plenamente feliz ..

Novo amor
Charles Lux (leia-se Patuá
Music) está com novo amor. E

quem irá lhe inspirar para as

melhores baladas é uma linda e

misteriosa loira. É ísso aí, amigo!
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SHOW Ogrupo
Vintage Cult
movimenta mega
show, sábado, na
Feijoada do Moa

Davi, está chegando!
Neste final de semana, nasc� Davi, o
primogênito dos amigos e cirurgiões
plásticos Dr. Rodrigo Agacy e Ana Paula. Um
nascimento muito esperado pelo casal
e toda a família.Welmoce, Davi!Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

•
•

If

,

..

I

,.

•

'"
•

BELAS Bruna

Pamplona, Thayse
Freibe�ger e
Juliana de Lara,
sábado, na Epic
Concept Club'

Permanecer com raiva
é como apanhar um

pedaço de carvão quente
com a intenção de atirá
lo em alguém. É sempre
quem levanta a pedra

que se queima.
Buda

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

DIVULGAÇÃO

Racha!
Os amigos do Xoxô e do Chico,
doiscraque do futsal nacional,
se encontram sábado, às 10h,
na Feijoada do Moa, para um
racha de confraternização.
Imperdível.

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o meu

amigo Gerson Postai da
Biomed. Ele é outro amigo que
acompanha a coluna todos os

dias. Valeu mesmo!
-

Alerta!
Todo cuidado é pouco,
meninas, pais ou responsáveis!
Atenção com pessoas que
dizem que são da MegaModel
e estão cobrando para levar
meninas para outros Estados

para fazer a inscrição! Não
existe por aqui excursão da
MegaModel. Fiquem de olho!

POR ACASOIDIVULGAÇÃO
'!l1fl

Tsunami
Faltando 17 dias para as

eleições, a terra já treme
Jaraguá do Sul adentro.

Agora, da cintura pra
baixo tudo é canela entre
os que litigam por um

lugar ao sol no Norte
do Estado.

BALADA Eduardo

Lange, Jota Sacht,
Claudio Aragão, e Da�y,
da dupla Dany & Rafa,
sábado, no Patuá Music

• Com suas respectivas
esp-osas os irmãos
Luiz Henrique e Paulo
Augusto Chaves, filho
do folclórico amigo
Luiz Chaves e sua Iara,
também vão prestigiar
a 12a Feijoada do Moa.

• O meu abraço de

hoje cheio de energias
positiuas uatpara um

i!lQs meUio.res amigos da
, infância.e juventude,
EaércioMachadQ, o

, Daâi, çom quem ti�e
o prqzer de, trocar
algum:as figurinhas,
terça:.fe''ira à noite.
Aquele abraço.

• Heik� Weegeé a
aniversariante mais
"festejada do Hoje, em
'Pomerode.Mil vivas!

•.AMaxi Motos: eIaime
,Motqs também estarão,

,

, 'sábado, na Feijoada do
Moa. o grupo vai expor

.

.suas belas motos Suzuki,'
e Kuzin�ki'

Jardins e interiores
Arranjos I Buquês I cessórios ( Noras frut1feras
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Marcelo Lamas,
escritor e engenheiro

marcelolamas@gIobo.com.

Transferido para a cidade do interior,
Arthur precisou saber quem era o

síndico para resolver um problema de
falta de água quente no apartamento.
Ao descobrir que era uma mulher,
imaginou viúva, aposentada que
passava seus dias pegando no pé do
porteiro e da zeladora. Quando a

porta do 504 abriu, ele deu de cara
com uma japa mestiça com admiráveis
nuances e percebeu que Adriana era

casada, pois viu uma enorme
fotografia de casal na parede.
Embora no trabalho as coisas estivessem
indo bem, ele sentia falta de socializar-se
noutros ambientes. Foi quando cruzou
com Adriana na garagem, acompanhada
do seu marido, vestido de branco.
Médico ou dentista? - pensou. À noite,
decidiu procurá-la no Facebokk, pois
ela certamente teria amigas, também
interessantes, para lhe apresentar.
Ela o adicionou e passaram a

conversar todas as noites. Acostumada

Novelas

Crônica

Carência
a ser cortejada pelos homens,
inconscientemente, o desinteresse
dele a atraia. Também não era do
feitio dele envolver-se com mulheres

comprometidas. Embora fosse bonita,
inteligente e bem resolvida, sutilmente
ela dava sinais de baixa autoestima,
mal-amada talvez.
Ela sugeriu que saíssempara
conhecerem-se melhor. Ele perguntou

conveniente. Ele achou que tudo seria
cancelado. Adriana remarcou para um
restaurante dali mesmo e apareceu
com uma amiga, fazendo o papel de
pretendente dele. Depois de uma
conversa boa, saquês e afins, decidiram
ir embora. No estacionamento ela
sussurrou para ele deixar a porta do

apartamento aberta.

Daquele dia em diante, ela passou a

desviar dele. Só dirigiu-lhe a palavra para
dizer que seu casamento tinhamelhorado
muito e que não queria problemas.
Seduzido, ele a procurou inúmeras
vezes, mas não teve êxito. Vai ser difícil

esquecer a lingerie preta e de tudo o que
aconteceu naquela noite.

No estacionamento ela
sussurrou para ele deixar a
porta do apartamento aberta.

como ficaria a situação do marido.
Adriana disse que já havia pensado num
plano. O encontro seria numa cidade
vizinha. No dia marcado, a pedido
dela, tiveram que abortar o plano, pois
choviamuito e uma viagem não seria

Nota do autor: esta história é
uma homenagem deste escriba ao

centenário de Nelson Rodrigues, o
escritor que afirmava ver o mundo pelo
buraco da fechadura: "Não vou para o

inferno. Mas não tenho asas".

LIlDO II LIlDO - GLOBO· 18H
Constância destrata Isabel. Fernando estranha as atitudes de Alberti

nho. Padre Olegário convence Praxedes a libertar Zé Maria. Alice descon
fia de que Laura esteja apaixonada por Edgar. Mário elogia a reportagem
de Guerra. Edgar desconfia de que alguns negócios de Bonifácio tenham
procedência duvidosa. Albertinho tenta se explicar para Isabel. Albertinho
discute com Constância por causa de Isabel. Edgar diz a Laura que foi
apaixonado por outra mulher. Zé Maria encontra Isabel e os dois desco
brem que foram enganados por Berenice. Jurema fala para Isabel não con
tar para Zé Maria que se envolveu com Albertinho. Guerra constata que
Edgar está se apaixonando por Laura. Constância repreende Bonifácio por
ter se aproveitado da ingenuidade de-Assunção. Isabel enfrenta Berenice.

. f'

CHEIIlS DE CHIlRME • GLOBO - 19H
Laércio informa a Chayene que Socorro é sua nova estrela. Brunessa

reage com despeito aos elogios de Rodinei para Liara. Gilson fica inconfor
mado com a decisão de Penha em se separar dele. Cida decide processar
a família Sarmento. Isadora anuncia seu namoro com Niltinho. Gilson fala
para Lygia que terminou seu relacionamento com Penha. Máslova acon
selha Conrado a pedir Cida em casamento. Liara vê Brunessa beijando
Rodinei. Rosário é .acusada de se aproveitar do estado de Fabian para se

.

promover. Rodinei contrata Brunessa para trabalhar na Galehip. Gilson fala
a Samuel que vai voltar para Pernambuco. Ariela e Isadora ficam amigas.
Marisete aconselha Stela a viajar com Elano. Cida termina com Conrado.
Lygia e Penha são obrigadas a gravar um vídeo juntas para o escritório.
Máslova sugere que Sônia tente conquistar Otto. Gentil tenta convencer
Romana a lhe dar uma entrevista. Penha pede a Lygia para terem uma
boa relação no trabalho. Samuel some no mar e Gilson entra em pânico.

IlVENmll BRIlSIL· GLOBO· 21H
Nina explica a Tufão que queria que Carminha pagasse pelo que ela

fez com seu pai. Jorginho tenta defender a namorada para a família. Nina
conta sua história para Tufão e implora que ele acredite nela. Muricy defen
de Carminha e expulsa Jorginho da mansão. Lúcio sai de casa e Janaína
fica desolada. Jorginho fala para Nina que vai denunciar Carminha para o

pai. Tufão decide ir até o lixão. Leandro é contratado pelo Flamengo e Roni
fica abalado quando percebe que o amigo sairá do Divino. Iran estranha
ao ver Olenka e Cadinho juntos. Nina e Jorginho pensam em como podem
fazer para que Tufão acredite neles. Roni se entristece durante a comemo

ração de Leandro. Iran comenta com Verônica e Noêmia que viu Cadinho
com Olenka. Jorginho procura Débora. Tufão pede para Lucinda ajudá-lo
a descobrir quem está mentindo para ele. Ivana conversa com Nina. Tufão
pede para Carminha passar a noite com ele.

GIlBRlELII - GLOBO - 23H
Tonico finge estar emocionado para sensibilizar Gabriela. Nacib

percebe que Tonico não aparece mais no Vesúvio. Malvina e Gerusa
conseguem despistar suas famílias para passar a noite com os namora
dos. Gerusa confessa a Mundinho que tem medo de que algo os separe
para sempre. Nacib não deixa o cachorro que Tonico deu para Gabriela
dormir em sua cama. Juvenal pergunta a Amâncio o motivo de sua avó
convidar Osório para jantar. Berto destrata Zuleika. Dorotéia descobre
através de Osório que Rômulo é casado. Mundinho pede ajuda a Altino
para fugir com Gerusa. Dorotéia avisa a Melk que Malvina namora um
homem casado.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Clique animal

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

companheiro de estimação nas páginas do Facebook �,da Ajapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Este é o Bartolomeu, um gato muito trcUlquilo, companheiro,
amável e que adora receber carinhos. Foi encontrado perdido na

rua, mas a família que ficou com ele mora em apartamento e já tem
um felino. Por isso ele está para adoção. É castrado e saudável.
Se você se interessou por este Iindão, entre em contato com

EIis ou Nathan, pelos telefones 2106-1917 ou 3376-:4678.

Aniversariantes
20/9 Heinz Puttjir

Ihago Schiodini Geteline
Ingo Draeger
Ingoberto Laube
Jaime A. Massaneiro
Jaison dos santos
João F. Oldiges
Jones Decker
Juarez Muller
Lais I. Rosa
Leonan Soares da Silva
Liliane Bittencourt
Luciana M. Bienert
Maria L. Eloi
Marivaldo Belegante
Marli Krutzsch

Marlise H. Mayer
Mauro Junckes
Nilsa Ap. Kuhn
Olandina Sporrer
Pedro Evaldo l.,_eithold
Ricardo Garcia
Ricardo Helfter Zwolinske
Ricardo Marques da Silva
TatianeFrancener
Tercia M. Demathê
Teresita I. Furlan
Theobaldo Ewald
Valério Buettgen
Valtricia Zleming
Veno Volkmann
Viviane Woloçjasczyk

Afonso Muller
Airton Rodemel
Alceu L. Franzner
Aldo O. Pchoeidt
Alfonso Muller
Antoniele Merini

Aparecida M. Melo
Armelinda Junkes
Bruna K. Kraweski
Catia Libardo
Daniela C. Quintino
Décio Grando
Fabiane Franzener
Fábio R. Hansen

Lançamentos

LIVRO:
Os Bórgias

- Mario Puzo

Mario Puzo consagrou-se
entre seus leitores e críticos
de todo o mundo com seus

romances sobre aMáfia.

Apaixonado pelo tema,
pesquisou as origens dessa
organização criminosa e,
nessa busca, viajou até a Itália
do século xv. Lá descobriu a
fâmília13órgia, liderada pelo
cardealRçdrígo Bórgía, um
homem ambicioso e sem

esçrúp�os. Ao ser eleito
papa, com o nome de Carlos
VI,Rodrigç consolida seu 'I'

poder em uma grande rede
de alianças crÍlíllinosas) que
deu origem à grande família
mafiosa-imortalizada, séculos
depois, pelo próprio Puzo,
Os'Bõrgías é um romance

histórico empolgante. Um
retrato das origens do crime
organizado que merece
figurar entre os melhores
livros da carreira de Puzo.

Trilha Carrossel

h novela demaior sucesso
do SBT nos anos 90 volta
com tudo em2012 e

lança um cd com parceria
daBuilding Records,
Carrossel (remake), traz
grandes artistas damúsica
brasileira como: Restart

.� I (Matemática); Eliana (Ad"
Mestre comAmor), Chico
Buarqué{O Caderno),
Toquinho (Aquarela),
Mnáldo"Ahturtes (Pequenó
Cidadão), além de trazer
musicas ititerPretadas

I

pelos personagenSi IIQuem
quiser àúnhar!l� uMexe
Mexe", "Carrossel" entre
outros temas inesquecíveis.
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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 Evil5 - 3D - Dub. - 13:30, 15:30 17:30
• Resident Evil 5 -3D - Leg. - 19:30, 21 :30
• ARCOPLEX 2
• Os Mercenários 2 - Leg. - 15:00, 17:00, 19:00, 21 :00
• ARCOPLEX3
• 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
• ARCOPLEX 5
• Intocáveis - Leg. � 14:20, 19:20, 21 :30
• Polissia - Leg. - 16:50

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• ParaNorman - Dub. - 13hOO, 15h10
• Resident Evil 5: Retribuição - Dub. - 17h30, 20hOO
• Resident Evil5: Retribuição - Leg. - 22h10
• CINÉPOLlS 2
• Resident Evil 5: Retribuição - Dub. - 13h50, 16hOO,
18h30, 21hOO
• CINÉPOLlS 3
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros - Leg. - 22h20
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros - Dub. -

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

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Leg. - 13: 1 0,
15:10,19:20

• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Leg. - 17: 10, 21 :30
• GNC2
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) - Dub.

- 17:30, 19:40
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) - �eg.

- 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, 19:10, 22:00

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Dub. - 13: 1 0,
16:10,19:20

• 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, 21:1 °
.GNC5
,. A Era do Gelo 4) - Dub. - 13:30
• O Legado Bourne - Leg. - 16: 1 0, 18:45, 21 :20
.GNC&
• 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
• GNC1
• 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 liasMercenários 2" um grupo de
mercenários liderado por Barney Ross
(Sylvester Stallone) se une para uma

nova empreitada. Após perderem um

amigo assassinado pelo temido Vilain
(Jean-Claude Van Damme), a turma
embarca em uma jornada em busca de

vingança. Ao mesmo tempo, recebem
a missão de Church (BruceWillis) de
evitar de Vilain coloque as mãos em
uma quantidade impressionante de
plutônio enriquecido, que possibilitaria
a produção de armas nucleares. Ross
contará com a ajuda de Christmas
(Jason Statham), Gunner (Dolph
Lundgren), Rale (Terry Crews), Toll
(Randy Couture) e Trench (Arnold
Schwarzenegger), isso sem falar no
misterioso Booker (ChuckNorris).

Débora e Daniel
terminam o namoro

DéboraFalabella eDanielAlvim não es

tão mais juntos. Depois de boatos surgidos
quando o ator foi sozinho à estreia da peça
Córtex, a notícia do término do namoro foi
confirmada na terça-feira. "Eles termina
ram e continuam amigos", limiotu-se a di
zer o ass�ssor da atriz, acrescentando que
Débora é uma pessoa reservada e não gosta
de falar sobre a vida pessoal. Os dois fica
ram juntos pormais de um ano.

Bebe rescinde
contrato com RedeTV!

Depois demuito disse-me-disse, Hebe
Camargo está livre para alçar novos voos.
A Rede1V! enviou um comunicado à im

prensa oficializando a rescisão do contrato
entre as partes. Hebe ainda teria que cum
prir o mesmo até o final do ano, porém,
sem receber salário há alguns meses, a

apresentadora acabou sendo liberada. Re
centemente surgiram boatos de que Hebe
em breve deve voltar para o SBT.

Fim do noivado de
Isabeli e Rohan

Chegou ao fim o romance de um ano e

meio entre amodelo Isabeli Fontana e Ro
han Marley, filho do lendário rei do reggae,
Bob Marley. Isabeli desabafou dizendo:
IINão foi a distância que atrapalhou, ele vi
via no Brasil, fiqueimais junto dele do que
em outros relacionamentos. Rohan é par

.

ceiro, mas deixa a desejar. O homem para
me conquistar tem de tomar as rédeas, se
não acabo virandomãe. Enche o saco isso!".

ÁRIES
No trabalho, procure expandir os seus holizontes e cliar
novas oportunidades de crescimento. Faça planos para
que sua vida pessoal tenha cada vez mais progresso.
No romance, seu entusiasmo e sua a1eglia devem
contagiar a pessoa amada Cor. branco.

muitO
Procure não prometermais do que pode realmente
cumplir. Mas aproveite o seu entusiasmo para iniciar
novas atividades que ampliem as suas oportunidades
profissionais. Na área afetiva, a noite promete ser de
muita paixão e intimidade. Cor. rosa.

II GÊMEOS
Evite discussões desnecessárias no ambiente de
trabalho. Aprender a ouvir mais e a ceder um pouco lhe
fará bem. Em casa, procure respeitar as necessidades
da turma. No romance, valolize o par e demonstre seus
sentimentos com ações. Cor. cinza.

CÂNCER
No campo profissional, o compartilhe seu conhecimento
com os demais. Aproveite também para investir em
cursos de aperfeiçoamento. A turma de casa pode
precisar de sua assistência. No campo afetivo, há sinais
de muita sensualidade. Cor. azul-escuro.

LEÃo
No ambiente profissional, você poderá se decepcionar
com a falta de comprometimento de outras pessoas.
Mantenha a calma e faça sua parte! No romance,
conserve seu bom humor e o contato com sua cara

metade será favorecido neste dia. Cor. marrom.

YYk viRGEM
I l..f No ambiente de trabalho, mantenha-se longe de

pessoas oportunistas. Assuntos de família devem'exigir
sua atenção hoje - ofereça o apoio necessáJio aos
parentes. A companhia da pessoa amada vai ajudar
você a recarregar suas energias. Cor. vermelho.

Com William Bonner
audiência aumeta
o programa Encontro com Fátima

Bernardes, da Globo, marcou média de
audiência de 7 pontos no Ibope nesta se

gunda-feira. A atração teve momentos de

emoção com as comemorações do aniver
sário da jornalista.William Bonner, âncora
do Jornal Nacional e marido de Fátima,
comandou parte do programa para dar os

parabéns à esposa. O programa também
mostrou vídeos de personalidades .

.n, UBRA
- No campo profissional, cuidado com pessoas invejosas.

Demonstre a sua capacidade de realização com
ações concretas, mas fique longe de discussões
desnecessáJias. Nos assuntos do coração, não pegue
no pé de quem ama Vá com calma! Cor. vermelho.

m ESCORPIÃO
II L. Organize suas despesas antes de assumir novos

compromissos. Sua família pode incentivar seu
consumismo: cuidado para não cair em armadilhas! Dê
mais ânimo ao setor afetivo e demonstre seu carinho à
sua cara-metade fazendo um agrado. Cor. vinho.

.. '" SAGrrÁRlo
)(.

-

Mantenha o foco em objetivos definidos. Sua
capacidade de superar obstáculos está em alta.

.

Aproveite para contagiar os colegas de trabalho com
seu entusiasmo e conquistar a confiança de pessoas
influentes. A dois, faça planos. Cor. bege.

V\_ CAPRiCÓRNIO

.p Seja discreto(a) e trabalhe mais, assim apenas o
resultado de seu trabalho irá aparecer. Cuidado com

pessoas invejosas. No campo afetivo, aposte na
confiança mútua e conseguirá remover qualquer
obstáculo entre você e sua alma gêmea. Cor. bege.

� AQUÁRIO
� No ambiente profissional, una-se a pessoas ambiciosas

com desejo de resultados. Mas tenha cuidado para
não se iludir com aqueles que prometem milagres. No
campo afetivo, compartilhe seus projetos de vida com a

pessoa amada Cor. tons escuros.

PEIXES
Bom relacionamento com chefes neste dia. Então,
não tenha receio de pedir um aumento ou uma nova .

colocação profissional. 'No setor emocional, saiba que
as desconfianças podem se transformar em empecilhos
para o romance, cuidado! Cor. azul-claro.
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É só ma�dar para contato@beatrizsasse.com.br.

Aformha
A1íciaMaba
foi batizada
no dia 16

para a
felicidade
dos pais
Paulo
e Thaís
Maba Parabéns à Vanderleia

Marquart que hoje
comemora mais \UD

ano de vida. Seus tios
Márcio e Salete desejam
que todos seus sonhos

se realizem

A Família CEI Dona Nina parabeniza a

funcionária Marize Fritche Mokwa pela outorga
de gTau em Pedagogia. Que essa conquista

possa realizar-te e inspirar na busca de novos
conhecimentos e horizontes. Na foto com os

alunos da turma do Berçário II

Ajaraguaense Manuela Pietra Pereira,
de 5 anos, está participando do Concurso

Fotos Kinder, da empresa Ferreiro do

Brasil, que vai selecionar seis crianças
para estampar as embalagens dos
chocolates Kinder. As fotos estão

disponíveis no site da empresa para
votação do público. Para votar na

jaraguaense basta acessar o Iink: http://
www.fotoskinder.com.br/votacao/l09886-
manuela-pietra-pereira. Qualquer pessoa

pode votar quantas vezes quiser até o

dia 25 de setembro, e o resultado será
divulgado em 12 de outubro

Parabéns para
Antonio Marcos

(Déga) por mais
_\UD ano de vida

comemorado
no dia 18. Um

gTaIlde abraço
de sua família
e amigos. Mil

vivas!

BRADESCO.-LADO A LADO
. ,-

PARA SUA EMPRESA
CRESCER COM SOLUÇÕES
E FACILIDADES.
Para você. micro. pequeno e médio empresário. o Bradesco
tem as melhores soluções para ajudar sua empresa a crescer.

• Soluções de Crédito. Pagamentos. Recebimentos.
Cartões Empresariais e Negócios

• Atendimento feito por Gerentes especializados
• Espaços exclusivos nas.Agências
• Agências distribuídas em todo o Brasil

Fale com seu Gerente.
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Educaçã

Jovens talentos em fase de lapidação
Projeto "Atleta do
Futuro" incentiva as

crianças da região
a descobrir novas

aptidões no esporte

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

Carolina Veiga

QPequenoAndréRibeiroVieira, como muitos brasileiri
nhos de nove anos, sonha em ser

jogador de futebol. Caso a carrei
ra esportiva não funcione, o ob

jetivo é se tornar médico, como
o irmão mais velho. Ana Paula
Hable, de 10 anos, segue o mes

mo caminho. Quer jogar basque
te ou futebol profissionalmente.
Se não der certo, a faculdade de

Educação Física é o caminho es

colhido. Essas crianças são duas
das 4.185 atendidas pelo projeto
"Atleta do Futuro", do Sesi, no
Vale do Itapocu.

A proposta atende aos filhos
dos funcionários das indústrias

parceiras do projeto e alunos
das escolas públicas dos muni

cípios da região e proporciona
a prática esportiva no contra
turno escolar.

Nas terças e quintas-feiras,
elas participam das aulas só
cio-recreativas do professor de

Educação Física, Denacir dos
Santos, no ginásio do Sesi, em
Jaraguá do Sul, e têm a oportuni-

EDUARDO MONTECINO

GANHOS Trabalho realizado no Sesi, em Jaraguá.do Sul, atende mais de quatro mil estudantes

dade de conhecer e experimen
ta! várias modalidades esporti
vas' que vão do popular futebol
até as pouco conhecidas, como
o rugby. Conforme Santos, o ob
jetivo do programa é proporcio
nar às crianças a oportunidade
de experimentar várias modali
dades esportivas. "Vai que uma
delas descobre o talento para
uma carreira esportiva diferen
te das populares?', indagou.

As práticas poliesportivas
trazem poli benefícios aos pe-

quenos, que vão do desenvol
vimento da musculatura e do
crescimento ao aumento da

coordenação motora e da ca

pacidade cognitiva. "0 futebol
trabalha as pernas, o vôlei os

braços e o xadrez a cognição e

o raciocínio", explica o profes
sor de Educação Física, dizendo
que o trabalho realizado com

várias modalidades esportivas
contribui para o desenvolvi
menta integral da criança. Qua
lidades intrínsecas ao esporte

também são trabalhadas com

os pequenos e, muitas vezes,
sem que eles percebam. Ques
tões como a cooperação e o res

peito com o próximo, por exem
plo, são essenciais para o bom
relacionamento no programa.
iAs crianças aprendem a ética
da socialização com a prática
do esporte", conclui Santos.

André e Ana Paula confir
mam a avaliação do professor
de Educação Física. As crianças
destacam que, entre os princi-

pais benefícios do programa,
está a possibilidade de aprender
a praticar diversas modalidades
esportivas. Os alunos conhece
ram o programa na escola pú
blica em que estudam, quando
foram até a escola estadual Ro
land Haroldo Dornbusch apre
sentar o projeto. Agora, Ana
Paula e André não querem dei
xar as aulas tão cedo. Ana Paula,
por gostar das práticas esporti
vas e André, pela possibilidade
de correr até não podermais.

Oportunida e

Projeto social oferece aprendizado gratuitamente
O projeto "Atleta do Futuro"

foi criado em 2007, a partir da
percepção de que as crianças
não tinham, em Jaraguá do Sul,
um local seguro e adequado
para a prática esportiva. Inicial
mente com o objetivo de atender
apenas aos filhos dos industriá
rios, aos poucos, passou a rece

ber crianças da comunidade em

geral e virou referência para os

demais municípios brasileiros.
Em Iaraguá do Sul, há quatro nú
cleos esportivos e cada um deles
atende a 120 crianças com ida
des entre sete e 15 anos. Pelo es

tado de Santa Catarina, já foram

beneficiadas 26 mil crianças em

37 municípios, entre dependen
tes de industriários de aproxima
damente 900 empresas e alunos
das redes públicas de ensino.

"0 que o esporte pode de
senvolver não tem escola que
faça", afirma a gestora de lazer
do Sesc de Jaraguá do Sul, Iosia
ne Freitas. Elaafirma que se as

escolas estivessem preparadas
para oferecer aos alunos a prá
tica esportiva, projetos com

plementares como o "Atleta do,
Futuro" não precisariam existir.

Na opinião de Josiane, o in
vestimento na prática esportiva

de qualidade nas escolas públi
cas é o grande diferencial das

nações medalhistas rios jogos
competitivos mundiais. iAs po
tências olímpicas são desenvol
vidas porque o esporte é traba
lhado nas escolas.

Esse trabalho educacional
conta com o apadrinhamento
de 80 empresas instaladas em

Santa Catarina, responsáveis em
arcar com os custos dos proje
tos ou ceder os espaços, como
as recreativas, para as práticas
esportivas. Em Jaraguá do Sul, o
"Atleta do Futuro" é apadrinha
do pelas indústrias Weg, Duas

As potências
olímpicas são
desenvolvidas

porque o

esporte é
trabalhado
nas escolas.

Josiane de Freitas,
gestora de lazer

Rodas, Menegotti, Marisol, Sol e
Arroz Urbano. Ainda há parceria
com a Associação Desportiva ,de
Voleibol e com a Associação Ia
raguaense de Pais e Amigos do

Basquetebol.
A participação no projeto é

gratuita e não há qualquer cus
to para as famílias. Na inscrição,
as crianças ganham uniformes
e utensílios como bolsa e garra
fa d'água. Após cada aula, com
duração de lh30, elas também
recebem um lanche' para repor
as energias. Os pais interessados
podem inscrever seus filhos pelo
telefone 3372-9440.
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Na semana passada recebi
um e-mail com uma frase. E

aquela frase me fez lembrar duas
histórias que já li há muito tem

po. Prometo que ao final partilho
a frase com os leitores (as).

A primeira é a seguinte:
Saulo era um garoto muito

impaciente, ficava nervosomui
to fácil, qualquer coisa o irrita
va. Certo dia, seu pai, José deu
lhe um saco de pregos e disse:

- Cada vez que você perder a
paciência, você vai pregar um pre
go atrás desta tábua demadeira

No primeiro dia, Saulo pre
gou muitos pregos. A cada se

mana que passava, ele apren
dia a controlar sua ira. Com o

tempo percebeu que era mais
fácil controlar seu ímpeto do

que pregar pregos na madeira.
Então, chegou o dia que ele

não pregou nenhum prego na

madeira. Resolveu contar sua

façanha para seu pai, e como

resposta obteve as seguintes
palavras:

- Cada dia que você conseguir
controlar sua ira, você deve tirar
um prego da tábua demadeira.

Os dias passaram, e chegou o

dia que alegremente Saulo disse:
- Pai, a tábua está sem pregos.
José, assim faloupara seu filho:
- Meu filho, tens trabalhado

duro, mas olhe todos estes bu
racos na madeira. Nunca mais
será a mesma. Cada vez que tu

perdes a paciência, deixa mar -

.

cas como as que vê aqui. Podes
insultar alguém e retirar o insul
to, mas dependendo da maneira
como fala poderá ser devastador
e a cicatriz ficará para sempre.
Uma ofensa verbal pode muitas
vezes ser mais dolorosa do que
uma ofensa física. Filho queri-

Ponto de Vista
Cristiano MahfudWatzko,

escritor

Amigos
do, saiba que os amigos são jóias
preciosas. Fazem-nos rir e nos

animam a seguir adiante. Escu
tam - nos com atenção e sempre

.

estão pronto a abrir seu coração.
A segunda é uma lenda ára

be. No tempo das caravanas,
havia dois grandes mercadores
árabes, Samir e Toufik, grandes
amigos. Sempre viajavam jun
tos, cada um com seus escravos

e empregados.
Numa dessas viagens, quan

do passaram perto de um rio
caudaloso, Toufik resolveu
banhar-se, pois fazia muito
calor. A correnteza aos poucos
começou a arrastar Toufik. Sa
mir viu que seu grande amigo
corria risco de vida, atirou-se
nas águas-e, commuito esforço,
conseguiu salvá-lo.

Logo após ter sido salvo, Tou
fik chamou um de seus escra

vos e mandou que ele gravasse
numa rocha, a seguinte frase:

"Aqui com risco de sua pró
pria vida, Samir salvou seu ami
go Toufik".

QuelD ama não vê
defeitos, embora
existam. Quem
odeia não vê

qualidades, embora
existam.�igos

veem as

duas coisas.

Alguns meses depois, pas-
. sando pelo mesmo local. Re
solveram parar para um rápido
descanso. Enquanto conver

savam, tiveram uma pequena
discussão e Samir, alterando-

se, esbofeteou Toufik. Este se

aproximou das margens do rio
e, com um pedaço de madeira, .

assim escreveu na areia:

"Aqui por motivos fúteis, Sa
mir esbofeteou seu amigoToufik".

O escravo que fora encar

regado de escrever na pedra o

agradecimento de Toufik, per
guntou-lhe:

- Meu senhor, quando fostes
salvo, mandou gravar aquele
feito numa pedra e agora escre
ve na areia a desfeita recebida.
Por que assim o fazeis?

Toufik assim respondeu:
- Os atos de bondade, de amor

e abnegação devem ser gravados
na rocha para que todos aqueles
que tiverem oportunidade de
tomar conhecimento deles, pro
curem imitá-los. Ao contrário,
porém, quando recebemos uma
ofensa, devemos escrevê-la na

areia, próxima às águas para que
desapareça, a fim de que nin

guém tome conhecimento dela
e, acima de tudo, para que qual
quer mágoa desapareça pronta
mente do nosso coração.

A frase que recebi por e-mail
é a seguinte: "Nunca se esqueça
que quem ama não vê defeitos,
embora existam. Quem odeia
não vê qualidades, embora
existam. Os amigos são os úni
cos que veem as duas coisas".

Desejo que cada um de nós

busque gravarnapedra, os favores
que receber, assim como as pala
vras de carinho, simpatia e estí
mula que ouvir. E que cada um de
nós possa aprender a escrever na

areia as injúrias, as ingratidões e as
ironias que receber durante avida.
Assim as pessoas que fazem parte
da sua vida serão mais felizes, e
com certeza, você também.

MOBILIZADOR EDUCACIONAL
Jara uá do Sul Até o dia 27/09, pelo site.

AUXILIAR DE COPA E COZINHA 01 Até o dia 27/09, pelo site ou SESI, Rua
Walter Marquardt, 835, Barra do Rio Molha.

01
Até o dia 27/09, pelo site.

www.ocponline.com.br

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 20 DIAS
Adjudicação Compulsória nO 026.09.002294-2

Autor: Rogério Francener
Réu: Espólio de Elia Ponath Beilfus

Citando(a)(s): Espólio de Elia Ponath Beilfus, Rua Alberto Antonio Klein,·s/no,
próximo a Esquadria Zilmar, Ilha da Figueira - CEP 89.258-827, Fone (047),
Jaraguá do Sul-SC, na pessoa de seu representante OSMAR BEILFUS.
Prazo Fixado para a Resposta: 15 dias. Por intermédio do presente, a(s)
pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabi
do, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do
processo epigrafado, bem como CITADA(S) para responder(em) à ação,
querendo, no lapso de tempo supra mencionado, contado do transcurso
do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no

prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articu
lados pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art. 319 do CPC). E, para
que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido
o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1
vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.
Guaramirim (SC), 12 de setembro de 2012.

REPúBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODE SANfACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTAINGEHIILEWAGNER, Interventora

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

EDITALDE INTlMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, fi
cando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar.no tríduo legal (3 dias úteis),
alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de,
em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s)
pessoa(s) indicada(s) paraaceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou ina
cessível, ou foríem) residente(s) ou dorniciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque
ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts.
995,997 ele 1023, todos do CNCGJ.
Protocolo: 35617 Sacado: CHURRASCARIA E RESTAURANTE GARCIA IlDA - ME CNPJ: 07.426.797/0001-32 Ende
reço: RuaMarechalCastelo Branco nO 2371, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: ElEIRICA COMERCIALANDRA
llDA CNPJ: 47.674.429/0001-28Número do Título: E050374311 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data Vencimento: 30/08/2012 Valor: 441,08 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 35500 Sacado: IL RESTAURANTE E PIZZARIA IlDA CNPJ: 06.921.745/0001-70 Endereço: Rua Anto
nio Zimmermann nO 119, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDl SA CNPJ:
01.181.52110001-55 Número do Título: Ú072120 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante:
BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 22/08/2012 Valor: 168,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 35512 Endereço: Rua Antonio Zimmermann n° 119, Centro, 892�0-000, Guaramirim Cedente: IPE DIS
TRIBUIDORA IlDA CNPJ: 09.524.870/0001-34 Número do Título: 208247/4 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por Indicação Apresentante: !TAU UNIBANCO SA DataVencimento: 22/0812012 Valor: 1.303,00 Liquidação após a

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

Protocolo: 35432 Sacado: INCOMACASSIST�NCIATÉCNICAIlDAME CNPJ: 05.641.178/0001-35Endereço: Rua Ba·
nanai n° sh», Beira Rio, 89270-000, Guaramirim Cedente: KA1UN BRASIL COMERCIO DE SUPR PEÇAS E EQUIP.
llDA CNPJ: 02.135.222/0001-47 Número do Título: 0034035 01 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento: 28/08/2012 Valor: 1.848,47 liqui
dação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 35433 Endereço: Rua Bananal nO sIno, Beira Rio, 89270-000, Guaramirim Cedente: KA1UN BRASIL CO'::
MERCIO DE SUPR PEÇAS EEQUIP. IlDA CNPJ: 02.135.222/0001-47 Número doTítulo: 0033329 02 Espécie: Duplicata
deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlMDataVencimento:
27/08/2012 Valor: 2.823,69 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital:
R$15,00

Protocolo: 35552 Sacado: JAMILE LEITE - ME CNPJ: 14.397.499/0001-27 Endereço: Rua Emilio Manke Junior nO 7193,
Rio Branco, 89270-000, Guaramirim Cedente: COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
SUL BRASILMANUTENÇÃO IlDAME CNPJ: 06.010.06910001-82 Número doTítulo: NFE 1781-1 Espécie: Duplicata
deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento:
04/09/7012 Valor: 1.590,13 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 10,88, Diligência: R$ 35,60, Edital:
R$15,00

Protocolo: ·35742 Sacado: JANEfEDA SILVA CPF: 007.557.400-41 Endereço: Rua João Schmitt nO 37, Centro Norte,
89275-000, Schroeder Cedente: JAVEL JARAGUAVEICUWS PECAS SERVICOS llDA CNPJ: 79.501.862/0001-58 Nú
mero do Título: 0041900001 Espécie: Duplicata deVendaMercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRlM DataVencimento: 03/09/2012 Valor: 139,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 35666 Sacado: LUIZ BERTO CPF: 687.822.689-91 Endereço: Rua Moises Rabello nO 64, Schroeder I,
89275-000, Schroeder Cedente: AYMORECREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CNPJ: 07.707.650/0001-10
Número doTítulo: 136/20014557152 Espécie: Espécie de ContratoApresentante: PAULOGUIlRERMEPFAUEADVO
GADOSASSOCIADOSDataVencimento: 01/09/2009 Valor: 746,12 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução:
R$ 53,86, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 35265 Sacado: PEDRO PAUW GRIBELER CPF: 546.178.809-25 Endereço: RuaBartolimeuSpezia nO 1042,
Beira Rio, 89270-000, Guaramirim Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título:
251000253 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: BV FINANCEIRA S/A C.EI DataVenci
mento: 12/05/2010 Valor: 42.616,01 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5;00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$15,00

Protocolo: 35365 Sacado: PRE MOLDADOS LOPES llDA CNPJ: 10.464.925/0001-47 Endereço: Estrda Jacu Açu nO
sn, Jacu Açu, 89270-000, Guaramirim Cedente: JDS GUINDASTES ilDA EPP CNPJ: 01.773.600/0001-55 Número do
Título: 006893 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVen
cimento: 04/07/2012 Valor: 4.636,69 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 7,20, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$15,OO
Protocolo: 35366 Endereço: EstrdalacuAçunv sn, JacuAçu, 89270-000,Guaramirim Cedente: JDSGUINDASTES IlDA
EPP CNPJ: 01.773.600/0001-55 Número do Título: 007004 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApre
sentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 31/07/2012 Valor: 5.027,53 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 7,20, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 35367 Endereço: EstrdalacuAçu nO sn, JacuAçu, 89270-000,Guaramirim Cedente: JDSGUINDASTES IlDA
EPP CNPJ: 01.773.600/0001-55Número do Título: 006798 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 05/06/2012 Valor: 5.332,55 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 7,20,TIiligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 35745 Sacado: RD MAQTEC EQUIPAMENTOS IlDA - EPP CNPJ: 13.988.996/0001-37 Endereço: Rua
Erich Froehner nO 1759, Schroeder I, 89275·000, Schroeder Cedente: AFIAÇÃO DE FERRf\MEN'TAS GG IlDA CNPJ:
72.212.855/0001-97Número do Título: 5232 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: BAN
CO BRADESCO SADataVencimento: 07/09/2012 Valor: 267,00 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$
53,86, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 35587 Sacado: VITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE AIlMENTOS FUNCIONAIS IlDA ME CNPJ:
08.058.394/0001-40 Endereço: Avenida Marechal Castelo Branco nO 762, Centro Sul, 89275-000, Schroeder Cedente:
BRVCOMERCIO DE AROMAS E FRAGRANCIAS IlDA CNPJ: 13.535.579/0001-39 Número do Título: 0152-3 Espécie:
DuplicatadeVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCOSADataVencimento: 29/08/2012 Va
lor: 892,50 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Guaramirim, 20 de setembro de 20F.
CHRISTA INGE HlllEWAGNER, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EDUARDO MONTECINO

Empreendedorismo

JaraguaTec recebe recursos
cimento inovador para poder
concorrer no mercado", explica.

Atualmente, 13 empresas es

tão incubadas na JaraguáTec. To
das têm inscrição como pessoa
jurídica, nomes próprios e aten

dem aos setores da tecnologia
da informação, metalmecânico e

eletroeletrônico. Desde 2004, 16

empresas já se graduaram e en

traram no mercado de trabalho.

28,2 milhões pelo Brasil, sendo
cerca de R$ 2 milhões somen

te em Santa Catarina. Na região
Norte do Estado, as representan
tes são a JaraguáTec, sediada na

Católica de Santa Catarina" e a

Fundação Softville, em Joinville.
Na opinião do diretor executivo
da JaraguáTec, as incubadoras
estão dando reforço tecnológico
ao País, ao desenvolverem pro
dutos que antes eram importa
dos. "A incubadora está dentro
do conceito de corporativismo,
mas, historicamente, os empre
sários sempre se distanciaram da,
academia, e isso é um problema
grave no Brasil", afirma. Para Da
nich, a proximidade entre as em
presas e as unlversidades é uma

resposta recente à demanda do
mercado globalizado, onde é pre
ciso competir com produtos so

fisticados. "Os empresários estão

começando a valorizar os centros
de pesquisa na fabricação de seus
produtos, pois estão percebendo
que precisam incorporar conhe-

R$ 120 mil serão investidos em tecnologia,
consultoria, capacitação de equipe e outros

JARAGUÁ DO�UL Empreendimentos (Cerne). As

sim, todas as incubadoras brasi
leiras aprovadas no edital terão
seus planos de negócios e ges
tão unificadas. No 'início desta
semana, o diretor executivo da

JaraguaTec, Victor Alberto Daní
eh, esteve em Foz do Iguaçu, no
oeste do Paraná, para participar
do seminário' de capacitação e

conhecer o novo modelo de ges
tão que será adotado.A principal
característica da incubadora ja
raguaense é a inovação tecnoló
gica, mas, pelo País, existem as

que desenvolvem o cooperativis
mo, artesanatos ou tecnologias
tradicionais, por exemplo. Com
a aplicação do modelo Cerne, as
gestões serão qualificadas e o in
tercâmbio de informações entre

as empresas será mais frequente.
No total, serão distribuídos R$

Bárbara Elice

Mais uma vez, a JaraguáTec
provou que a parceria entre

o conhecimento acadêmico e o

mercado empresarial se reflete em
resultados positivos. Desta vez, a

incubadora de empresas de pes
quisa e inovação tecnológica foi

contemplada comR$ 120mil pelo
edital do Sebrae, �m parceria com
a Associação Nacional de Entida
des Promotoras de Empreendi
mentos Inovadores (Anprotec).

O recurso virá aos poucos,
durante os próximos meses, para
investimentos em planejamento,
tecnologia, consultoria, capaci
tação da equipe e em um novo

modelo de gestão, conforme a

prática sugerida pelo Centro de
Referência para Apoio a Novos

"
Os empresários estão
começando a valorizar
os centros de pesquisa

na fabricação de
seus produtos, pois
estão percebendo que
precisam incorporar

conhecimento inovador

para poder concorrer
no mercado.

Victor Danich,
diretor executivo

DANICH "Pesquisa está
sendo mais valorizada"

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Tabelionato Griesbach REPÚBLICAFEDERATIVADO BRASIL - ESTADODE SANTACATARINA

Notas e Protesto Novo endereço: Rua CeI.Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUADO SUL - SC NovoTelefone/Fax: (47)3274:1700

R EXPEDIC FIDELIS ESTINGHEN 71 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89265-
740 Cedente: COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO DOS PROF CREA
Sacador: COMERCIO DEGESSO JARAGUAEspécie:DMI - N°TItulo: 330/0001
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 9,649,00 - Data para pagamento:
25/09/2012- Valor total a pagar R$9,761,66 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 9,649,00 - Juros: R$ 35,37Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROTESTO
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 judi
cial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do
prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROIESIO:

Apontamento: 222168/2012 Sacado: ADRIEL SILVAMANUTENCAO ME En
dereço: RUAAFFONSO NICOLUZZI 1617 - Jaraguá doSuI-SC - CEP: 89254-300
Cedente: TRANSBENS TRANSPORTES G IlDA Sacador: - Espécie: DMI - N°
TItulo: 00440 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 320,00 - Data para paga
mento: 25/09/2012- Valor total a pagar R$397,43 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 320,00 - Juros: R$I,70Emolumentos:R$lI,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83

edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96 pagamentoValor: R$1.666,07 - Data para pagamento: 25/09/2012- Valor total
a pagar R$2.427,87 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.666,07 - Juros:
R$ 689,19 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$
23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 222144/2012 Sacado: ELISEU PUDELL Endereço: RUA JORGE
FREDERICO ENGElMANN, S/N - JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente: AN
DERSON DOS SANTOS Sacador: - Espécie: NP - N'Titulo: 01- Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 9.000,00 - Data para pagamento: 25/09/2012-Valor total
a pagarR$13.289,61 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.000,00 - Juros:
R$ 4.206,00 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 25,71

Apontamento: 222432/2012 Sacado: NICACIO 2009 MA:r CONSTRUCAO
IlDA Endereço: RUA REINOLDO RAU, 60 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-
600 Cedente: PAMPWNAELEIROMETALURGICA LIDA Sacador: - Espécie:
DMI - N° TItulo: 56602ST - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 277,82 - Data
para pagamento: 25/09/2012-Valor total a pagarR$346,32Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 277,82 - Juros: R$ 0,64 Emolumentos:R$II,60 - Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 222079/2012 Sacado: TATIANAKLUG Endereço: RUA\tlDAL
JOSE MAESTRI 373 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-020 Cedente: VAIRA
COMERCIO DETINTAS IlDA Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 02013457-
0- - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 155,13 - Data para pagamento:
25/09/2012- Valor total a pagar R$235,02 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$ 155,13 - Juros: R$1,03 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 222225/2012 Sacado: FERNANDO FANTONI Endereço: RUA
ALBINO ODORlZZl 70 CASA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-431 Cedente:
COMERCIO DE CELUlARES BANDEIRA IlDAME Sacador: - Espécie: DMI
-,N°TItulo: 15996010 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 66,30 - Data para
pagamento: 25/09/2012- Valor total a pagar R$141,94 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 66,30 - Juros: R$ 0,72 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,02

Apontamento: 222449/2012 Sacado: NOELI DE FATIMAANTUNES Endere
ço: RUA RIO GRANDE DO NORTE 30 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-060
Cedente: BANCO FrCSA SA Sacador: - Espécie: CBI - N" TItulo: 998757379-
8 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.837,74 - Data para pagamento:
25/09/2012-Valor total a pagar R$3.297,03 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$ 2.837,74 - Juros: R$ 385,93 Emolumentos: R$1I,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 222303/2012 Sacado: UDELSON CARLOS DORNBUSCH En
dereço: R EXP GUMERCINDO DA SILVA 588 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89252-000 Cedente: REFRIGERACAO TEX FRIO IlDA - ME Sacador:
- Espécie: DMI - N" TItulo: 14203/935 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
394,00 - Data para pagamento: 25/09/2012-Valor total a pagarR$462,25 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 394,00 - Juros: R$ 0,39 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 222328/2012 Sacado: ALINE VIEIRA DEUANI Endereço: R
JOAO PlANINCHECK407 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-100 Cedente: IPE
DIS1RIBUIDORA Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 212659/1-Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 936,65 - Data para pagamento: 25/09/2012- Valor to
tal a pagarR$1.014,25Descrição dos valores: Valor do título: R$ 936,65 - Juros:
R$ 4,99 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 222016/2012 Sacado: JPPELICUlAS E ACESSO AUTOMaTI
VOS IlDA Endereço: RUA JOSE NARLOCH 1120 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89253-790 Cedente: CAPITAL lMOVEIS IlDA ME Sacador: - Espécie: DMI
- N°TItulo: 12425/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$I00,OO - Data para
pagamento: 25/09/2012-Valor total a pagar R$176,37 Descrição dos valores:
Valor do título: R$100,00 - Juros: R$ 3,76 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 222306/2012 Sacado: RAFAElA DE SOUZA RODRIGUES En
dereço: RUA WRENO ANTONIO MARCATIO 522 - JARAGUA ESQUERDO
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-438 Cedente: MILLENIUM FACIDRING
FOMENTOMERCANTILIlDA Sacador:DINODOGPET IlDAEspécie: DMI
- N° TItulo: 1010/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 257,77 - Data para
pagamento: 25/09/2012- Valor total a pagar R$321,45 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 257,77 - Juros: R$ 0,51 Emolumentos: R$1I,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 222019/2012 Sacado: USIFORM USINAGEM INDAL IlDA
Endereço: RUA LUIZ BORIOLINI 100 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-SOO
Cedente: PNEUMarRONIC INDUSTRIA E COMERCIO IlDA EPP Sacador:
- Espécie: DMI - N° TItulo: NFE1495 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
489,04 - Data para pagamento: 25/09/2012-Valor total a pagar R$564,51 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 489,04 - Juros: R$I,30Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 222333/2012 Sacado: BC COMERCIODEPISOS IlDAME En
dereço: RROBERTOZIEMANN 201 SL01- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-300
Cedente: BANCO COOPERATICO SICREDI SA Sacador: SEf INTERNACIO
NALBUSINESS Espécie: DMI - N'Titulo: PED557 - Motivo: falta de pagamen
toValor: R$1.322,17 - Data para pagamento: 25/09/2012-Valor total a pagar
R$I.400,95 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.322,17 - Juros: R$'6,17
Emolumentos:R$1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di
ligência: R$14,71

Apontamento: 222424/2012 Sacado: KAROISA IlDA ME Endereço: RUA 25
DE JUIRO 1430 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-000 Cedente: BORDOPA
CKER BORDADOS IlDAME Sacador: - Espécie:DMI - N"TItulo: 5442 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 274,00 - Data parapagamento: 25/09/2012-
Valor total a pagar R$342,49 Descrição dos valores: Valor do título:� 274,00
- Juros: R$ 0,63 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 222445/2012 Sacado: RAFAElA DE SOUZA RODRIGUES
Endereço: PEDRO GONZAGA 345 LJ 1 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-320
Cedente: DOCE DELITO INDUSTRIAE COMERCIO DE CONFECCOES L Sa
cador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 457/3 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 693,05 - Data para pagamento: 25/09/2012- Valor total a pagar R$757,37
Descrição dosvalores: Valordo título: R$ 693,05 - Juros: R$I,15Emolumentos:
R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 222375/2012 Sacado: VALDOMlRO JOAQUIM DA SILVA-EPP
Endereço: RUAMANOEL LUIZ DA SILVA 163 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89259-360 Cedente: MBR COMERCIO DE ISOLANTES TERMICOS E RE
FRATARIOS Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 1473-1 - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 477,39 - Data para pagamento: 25/09/2012- Valor total
a pagar R$557,36Descrição dos valores: Valor do título: R$ 477,39 - Juros: R$
1,11 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 222448/2012 Sacado: CLEVERSONANTONIO PERREIRA En
dereço: R MATHlAS RUYSAN 153 CASA - lIRA DA FIGUEIRA - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89258-340 Cedente: BVFINANCEIRASA CREDTID FINANCIA
MENTO E INVESTIMENTO Sacador; - Espécie: CBI - N° TItulo: 251028824
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.920,71 -, Data para pagamento:
25/09/2012-Valor total a pagar R$2.204,70 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$1.920,71- Juros: R$ 210,63 Emolumentos:R$lI,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 222249/2012 Sacado: LAUPS COM DE lAMINADOS FERRA
GENS EREPL Enàereço:AVPREFEITOWALDEMARGRUBBA 192 - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89256-500 Cedente: DICARLO IND ECOMDEEXPOSTID
RES IlDA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 004585/01 - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 864,45 - Data para pagamento: 25/09/2012- Valor total
a pagar R$940,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 864,45 - Juros: R$
2,30 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 222379/2012 Sacado: RONALDO ALVES ARAUJO Endere
ço: RUA CARLOS OESCHELER 212 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000
Cedente: MED\LNOX IND MEf. IlDA Sacador: - Espécie: DMI - N" TItulo:
7023603D - Motivo: falta de pagamentoValor: R$182,00 - Datapara jlagamen
to: 25/09/2012-Valor total a pagar R$255,78 Descrição dos valores: Valor do
título: R$182,00 - Juros: R$ 0,42 Emolumentos: R$II,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 222450/2012 Sacado: VALERIA CRISTINA DE OUVEIRA En
dereço: R ERNESTO SCHUlZE 145 - CHICO DE PAmA - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89254-830Cedente: BVFINANCEIRASACREDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO Sacador: - Espécie: CBI - N" TItulo: 131037820 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 777,86 - Data para pagamento: 25/09/2012-Valor
total a pagarR$I.023,67 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 777,86 - Ju
ros: R$171,64Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 222418/2012 Sacado: DECORPISOS COM. MAT. CONSTR.
IlDA Endereço: RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 1400 S 2 - JARAGUA
DO SUL - CEP: Cedente: DURATEX SA Sacador: - Espécie: DMI - N"TItulo:
000085788001- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 74,07 - Data para paga
mento: 25/09/2012-Valor total a pagar R$142,1O Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 74,07 - Juros: R$ 0,17 Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 222429/2012 Sacado: LINCOLN PEREGO VIEIRA & ClA IlDA
ME Endereço: RUABERmAWEEGE, 1170 - BARRADO RIO CERRO - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89260-500 Cedente: D RT SOM EACESSORIOSAUTOMaTI
VOS IlDA Sacador: - Espécie: DMI - N"TItulo: 0002444902 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 269,60 - Data para pagamento: 25/09/2012-Valor total
a pagar R$349,35 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 269,60 - Juros: R$
0,89 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 221823/2012 Sacado: ROSANGEIADE CARVAlHO FREfD\SME.
Endereço: R 355GIARDINI LUIZLENZI 69 - AGVERDE - JARAGUÁDO SUL-SC
CEP: 89254-630Cedente: BIMBODOBRASIL IlDA Sacador: - Espécie:DMI - N°
TItulo: CNPJO112858 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.500,00 - Data para
pagamento: 25/09/2012- Valor total a pagar R$3.588,56 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 3.500,00 - Juros: R$ 12,83 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 222038/2012 Sacado:DUFORT INDMETAUCA IlDA Endere
ço: TOMAZ FRANCISCO DE GOES 355 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-170
Cedente: OXlMlX COMERCIO DE GASES LIDA ME Sacador: - Espécie: DMI
- N° TItulo: 026575 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 385,00 - Data para
pagamento: 25/09/2012- Valor total a pagar R$459,02 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 385,00 - Juros: R$I,41 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 222188/2012 Sacado: ZfECC SOLUCOES E MAN DE MAQ
INDU L Endereço: RUA DOS IMIGRANTES 500 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89251-430 Cedente: COMERCIO DE SUCATAS MADER IlDA EPP Sacador:
- Espécie: DMI - N°TItulo: 1916 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$120,00
- Data para pagamento: 25/09/2012- Valor total a pagar R$196,05 Descrição
dosvalores: Valor do título: R$ 120,00 - Juros: R$ 0,32 Emolumentos: R$l1,60-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:.R$ 17,83

Apontamento: 222117/2012 Sacado: MARIA ROSA MAlAGUIAS DA COSTA
Endereço: RUA OUMPIO JUNKES 127 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89258-700
Cedente: INFRASUL'- INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Sacador:
Espécie: DMI - N" TItulo: 0210716003 - Mõtivo: falta de pagamento Valor: R$
350,30 - Data para pagamento: 25/09/2012-Valor total a pagarR$425,76Des
críção dos valores: Valor do título: R$ 350,3Q - Juros: R$ 2,10 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 222455/2012 Sacado: ROSANGELAMARIA CUPPINI Endere
ço: RUA EURICO DUWE 21 - RIO DA LUZ - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89264-
000 Cedente: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVES
TIMENTO Sacador: - Espécie: CBI - N° TItulo: 131043272 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$1.757,85 - Data para pagamento: 25/09/2012- Valor total
a pagar R$2.079,29 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.757,85 - Juros:
R$ 242,58 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 222451/2012 Sacado: EDSON DAREM Endereço: RUA
ADOLFO ANTONIO EMMENDOERFER 100 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:
89259-695 Cedente: BANCO FICSA SA Sacador: - Espécie: CBI - N° TItulo:
998510073-5 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.200,10 - Data para paga
mento: 25/09/2012-Valor total a pagar R$1.560,38 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$1.200,10 - Juros: R$ 292,42Emolumentos:R$ll,60 - Publicação

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"OCorreio do Povo", na data de 20/09/2012. Jaraguá do Sul (SC), 20 de serem
bro de2012.Apontamento: 222452/2012 Sacado: NEURI SCHUl1Z Endereço: RUAWAL

DEMIRO SCHMITZ,70 - JARAGUA ESQUERDO - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
89253-370 Cedente: BVFINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E IN
VESTIMENTO Sacador: - Espécie: CBI - N°TItulo: 131022975 - Motivo: falta de

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião SubstitutoApontamento: 222256/2012 Sacado: SONETIlALIMEN1DS IlDA Endereço:
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Publicação
destaca cursos
daCatólica SC

Administração, Contábeis e Engenharia
Elétrica estão no Guia do Estudante da Abril

[araguá do Sul

Da redação

Três cursos de graduação da Ca
tólica de Santa Catarina em Ia

raguá do Sul receberam destaque
no Guia do Estudante Profissões

Vestibular 2013, publicação nacio

nal da EditoraAbril que avalia e re

comenda opções de formação em

todo o Brasil. O curso de Ciências

Contábeis foi considerado mui

to .bom e recebeu quatro estrelas,
enquanto as graduações emAdmi

nistração e Engenharia Elétrica re

ceberam três estrelas cada, o que
.

representa 'o conceito bom, con
forme os critérios da publicação.

Este é o segundo ano conse

cutivo que os cursos de Adminis

tração e de Ciências Contábeis da

Católica SC em Iaragua do Sul inte
gram o Guia do Estudante. No ano

passado, Administração recebeu

quatro .estrelas e Contábeis três. A

notamáxima da avaliação dos cur

sos superiores é de cinco estrelas.

O Guia será lançado em 25 de

outubro, mas a Abril já está infor

mando as Instituições sobre a classi

ficação. A publicação tem o objetivo
de orientar o vestibulando sobre o

que e onde estudar, trazer informa

ções atualizadas sobre omercado de
trabalho e as novas profissões.

A publicação comprova os re

sultados da evolução contínua e

investimeritos que o Centro Uni

versitário - Católica de Santa Cata

rina tem feito em seus cursos com

a intenção de alcançar a excelên

cia no ensino superior.
Para o professor Paulo Oscar

Gielow, coordenador do curso de

Ciências Contábeis da Católica SC

o reconhecimento do trabalho co

letivo feito entre os professores, o
investimento da instituição e da

dedicação dos alunos são méritos

que certifica a qualidade de ensino.

"O sucesso do curso está ali

nhado diretamente com o envol

vimento de seus docentes. Quase
todo o corpo de professores do

curso tem mais de 7 anos de atu-

ação na docência. Temos profes
sores que são proprietários de em

presas de contabilidade, auditoria,
perícia e consultoria, nas mais di
versas áreas. O curso de Ciências

Contábeis da Católica está sintoni

zado com o mercado e com as mu

danças que envolvem o estudo da

contabilidade", diz.
O professor Jorge Harry Harzer,

coordenador do curso de Adminis

tração, alguns fatores interferem po
sitivamente neste resultado, como a

qualificação e experiência de mer

cado dos docentes, articulação da

graduação com a pós-graduação e

matriz curricular flexível com três

linhas de formação (Marketing, Co
mércio Exterior e Gestão Empresa
rial). "Esse é um diferencial do nosso

cUf,so. O acadêmico começa a gra-·

duação e não precisa decidir nahora
o que quer fazer, pode vivenciar as

matérias para depois na quinta fase,
com mais segurança, escolher qual
área quer 'atuar", afirma.

Segundo o coordenador do cur

so de Engenharia Elétrica, profes
sor Djonny Weinzierl, o bom con

ceito divulgado pela publicação da

Editora Abril está relacionado ao

exemplar comprometimento dos

professores do curso com a apren

dizagem de seus alunos. "Aliada a

esta característica, deve-se destacar,
também, a excelente infraestrutura

do curso, que proporciona aos seus

acadêmicos o desenvolvimento de

atividades experimentais em várias

disciplinas da matriz curricular",
confirma o coordenador.

A elevada titulação dos docentes

do curso de Engenharia Elétrica da

Católica SC também é quesito levado
em consideração no Guia do Estu

dante' "o que ratifica a importância de
se investir em professores que dispo
nham de conhecimentos específicos,
adquiridos ao longo de seus mestra

dos e doutorados, colocados em prá
tica em suas vivências profissionais",
complementa o professor.

CONCEITO Universitários de Ciências Contábeis em aula. ClU"SO

recebeu quatro estrelas na avaliação do Guia do Estudante da Abril
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Pai salvador

"Meu filho nasceu de novo"
Num ato heróico, pai tira filho quase sem vida de Bombeiros foram chama- eller foi que salvou a criança. bro de quase nada. Só queria v

dos em seguida. O bombeiro "Quando o socorro chegou, o salvar a vida do meu filho. Fi-
de lagoa e o salva com respiração boca a boca voluntário, que participou da pai já tinha prestado o primeiro quei desesperado quando o vi

ocorrência, Charlan Mordhorst atendimento, ele foi um herói boiando na lagoa, que eu mes-

JARAGUÁ DO SUL
admite que o instinto de Mo- mesmo", lembrou. mo aumentei para criar peixe.

renascimento da criança veio ' Iúlio Cezar passou a noite Agora que aconteceu isso vou
................................................................................... " ......

Débora Remor dos pulmões do pai, como se de ontem ainda internado no baixar o nível da lagoa", contou
" fosse um sopro de vida. A ação Hospital e Maternidade Iara- Moeller.

Meu filho nasceu de novo. rápida do Moeller em fazer guá, e deve receber alta hoje. A mãe de Julio, Rosane Mo-
Ele estava praticamente . respiração boca a boca deu "O menino já está bem, tran- eller, 39, estava em casana hora

morto, boiando, quando o ti- nova vida ao menino. quilo, eu. é que estou tremendo do acidente, mas só percebeu a

rei da água". Assim o mecânico Depois de tirar o filho caçula Só na terceira até agora e vou passar uns três gravidade do caso depois que
Giovani Jonas Moeller, de 41 da água, Moeller precisou fazer vez que eu tentei dias- sem conseguir dormir. Se o marido havia salvado o fi-

anos, lembra da terrível cena três tentativas até ver uma rea- a respiração, eu não conseguisse salvá-lo iria lho caçula. Ela ainda pensa no

presenciada por ele, ontem de ção. "Só na terceira vez que eu empurrando o cometer uma loucura", desaba- susto que a família passou. No

manhã, na lagoa de peixes loca- tentei a respiração, empurran- ar com muita fou Moeller, ainda muito emo- Hospital, dando demamar para
lizada nos fundos da casa onde do o ar com muita força, é.que força, é que ele cionado. o menino, ela agradece a Deus
a família mora, no bairro Viei- ele começou a se mexer e colo- começou a se O susto aconteceu por volta por ele estar bem. "Ele é muito

ras, em Jaraguá do Sul. car a água para fora", recorda. mexer e colocar das 11 horas. Moeller trabalha- lindo. Nem acredito que uma

Num ato de desespero, ele A tranquilidade do pai he- a água para fora. va na oficina, que fica próxima tragédia dessas podia aconte-

correu em direção da água rói só retornou depois que o da lagoa, quando viu o menino cer com uma criança tão pe-
para salvar o filho Júlio Cezar,

,

menino voltou a respirar sozí- Giovani Moeller, dentro tia água, imóvel. "Eu es- quena", refletiu e, em seguida,
de um ano e nove meses. O nho. Os socorristas do Corpo mecânico tava muito nervoso, e não lem- deu mais um beijo no filho.

FABIO MOREIRA

EM FAMÍLIA Depois do susto, o pequeno Júlio Cezar recebe o carinho do pai e da mãe durante a recuperação no Hospital Jaraguá

Uma quadrilha que rou

bava motos e depois pedia
resgate foi descoberta pela
Polícia Militar na noite de

terça - feira, em Guaramirim.
Um suspeito, de 26 anos, foi

preso no local onde seria feita
a troca de uma moto Suzuki,
furtada no último final de se

mana, no bairro Nova Brasí

lia, em Iaragua do Sul, por R$'
7,mil. Durante o depoimento,

o acusado confessou a parti
cipação em outros dois assal
tos. Levado ao Presídio Re

gional de Iaraguá do Sul, ele
vai responder por extorsão e

formação de quadrilha.
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Bolas paradas selam
a sorte do Juventus

Lourival e Giso.
Os donos da casa abriram o

placar logo aos 5'. O meia Ma
zinho aproveitou o rebate, em
cobrança de escanteio. Aos 35',
o tricolor perdeu Rogério Sou

za, contundido. Kiko entrou em

seu lugar. Aos 37', o Juventus
teve um gol anulado. Porém, no
ataque seguinte não teve jeito.
Aos 38', Paulinho cruzou a bola
na cabeça de Lourival, que en

fim venceu o goleiro Fabão.
A partida seguiu equilibrada

na segunda etapa, com as equi
pes alternando bons momen-

tos. O lance crucial aconteceu
aos 22'. Max sofreu um corte de
3 em no supercílio e foi atendi
do. O Juventus ficou momenta
neamente com dez atletas em

campo e o Zimba aproveitou
para marcar o segundo, com

Willian Feijó, novamente após
uma cobrança de escanteio.

"Sofremos um gol muito
cedo. Tivemos a chance de virar,
mas não aproveitamos. Cada

jogo é uma história e temos

que manter a cabeça erguida",
analisa Lourival. "Foi uma boa

atuação, mas falhamos na bola
parada. Deixamos de matar o

jogo e agora temos que buscar a
vitória em casa", informa Pingo.
No sábado o Juventus recebe o

XV; às 19h, no João Marcatto.

Com gols após cobranças de escanteio, Imbituba
bate o tricolor por 2 a 1 no sul do estado

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Não deu para o Iuventus na
noite de ontem. Jogando

em Imbituba, o tricolor foi su
perado por 2 a 1 pelos donos
da casa. O resultado custou a

liderança do returno daDivisão

Especial, mas a equipe segue
na zona de classificação à se

mifinal. Pingo levou o Iuventus
para campo com Wanderson;
Paulinho, Charles, Alemão e

Márcio Goiano; Serginho, Al

meida, Rogério Souza e Max;

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

SURPRESA Corupaenses daEletropoll venceram os atuais campeões da Kaiapós

Aberto de Futsal

Médiade 5,5 golsna rodada deabertura
Seis jogos marcaram a roda

da de abertura do Campeona
to Aberto de Futsal, na Arena

Jaraguá. As partidas foram re

alizadas na noite de terça e de

ontem, com 33 gols .marcados,
O certame envolve 28 equipes
masculinas e seis femininas, se
estendendo até novembro.

Nos jogos de terça-feira,
União Sport Clube bateu a RS

Instalações (4 a 3), a Incorpo-

. radora KSDM/PQN goleou os charia Senem (3 a 1).
Unidos da Barra (6 a 3) e a Ele- As próximas rodadas da

tropoll/FME Corupá derrubou competição promovida pela
os atuais campeões, da Kaiapós

.

Fundação Municipal de Espor
Futsal (3 a I). tes estão programadas para os

Ontem, o Bazar Rau goleou dias 26, 27, 28 e 29, com jogos
o Posto Guaramirim/Rede de naArena Jaraguá e naArsepum.
Postos Pérola (5 a 2), Nicoc- No masculino, a primeira
celi Materiais de Construção fase encerra em 17 de outubro.
e' Friends By Faith ficaram no Avançam os dois melhores ti

empate (1 a 1), enquanto a tra- mes de cada chave e duas equi
dicional Kiferro venceu a Borra- pes pelo índice técnico.

JOÃO BATISTA/PORTAL CLICKSUL

BARBADO Imbituba foi mais eficiente nas bolas

paradas e brecou a sequência de vitórias do Juventus

CA PEONATO GATARINENSE
CLASSIFICAÇÃO (RETURNO)

6 3 11 1 1 2

7 Concórdia 3 3
i
1 O 2 4

8 XV de Indaial 3 3 1 O 2 3

9 Guarani 3 3 1 O 2 3

10 Caxias 1 3 O 1 2 4

RESULTADOS
38 rodada (retumo)
Concórdia 3 x 1 Guarani
Hercilio Luz O x O Biguaçu
Caxias 1 xl A. Tubarão
Imbituba 2 x 1 Juventus
m de Indaiall x O Porto

6 -4 144,4%
!

5 -1 133,3%
5 -2 133,3%

,

5 -2 133,3%
6 -2 111,1%

\
P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento. (êla$SJffi:àdip�1iI'��rr1ifíh�" "� 'l(!

Natação
Dalcanalle é
convocado

Futebol

GabiJordão
noMundial

A delegação daSeleção Brasi
leira sub17 feminina embar
couna terça-feirapara oAzer
baijão, país localizado entre a
Europa e aAsia Lá acontece
aCopa do Mundo da cate
goria, que iniciano próximo
dia 22. Entre as atletas que
compõem o plantel está a
atacanteGabrielle Jordão,
convocadapeloOlympyaA
estreiabrasileira seráno dia
23, às 10h, contra o Japão.

Atletismo

Gil conquista
recorde

No fim de semana,
durante o Campeonato;
Catarinense de Meno
res, o atleta Guilherme
Pinheiro Gil (Faculdade
Jangada/FME) bateu o

recorde no salto com

vara (3,85m) e ainda

conquistou o título no

octatlo. A equipe ja
raguaense conquistou
doze medalhas no total,
ficando em segundo lu

gar no geral masculino.

O atletaVitorDalcanalle (Ur
bano/PME), foi convocado
pelaConfederação Brasileira
deDesportosAquáticos
para integrar o selecionado
nacional nos Jogos Escolares
Sul americanos, que ocorrem
de 29 de novembro a 6 de de
zembro, emNatal (RN). Dal
canalle foium dos destaques
dasOlimpíadas Escolares,
realizadana semanapassada,
emPoços deCaldas (MG).

Automobilismo

Kreís lr
no pódio

o jaraguaense Kreis Jr
conquistou um segundo
lugar e dois terceiros na
etapa de Cascavel (PR), da
'Mini Challenge Cup. "Esta
foi a primeira temporada
em que realmente tive um
carro competitivo. Então, o
resultado apareceu", come
mora. A próxima etapa será
emTarumã (RS), nos dias
29 e 30 de setembro, onde
o piloto espera obter nova
mente bons resultados.
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David Tomio de Mattos, o Xitão*
x-team_team@hotmail.com

Ainda tem dessa
Vristina Rose, uma atriz de filmes pornôs premiada
�os Estados Unidos, fez declarações realmente impensadas
sobre lutadores de MMA confira: "Eume recuso a namorar urn

homem que escolhe passar amaior parte do seu 'tempo livre'
cercado por e tocando outros homens suados na academia.
Como se fosse tudo que eles fizessem, regularmente, optando
por andar descalço com eles no tatame cheio de homens-suados.
Isso é SUS (ele usa a abreviação como se fosse urna gíria para
suspeito) ", postou a atriz. "Essa também é a razão pela qual eu
não sou realmente fã de MMA. Homens héteros nunca devem
ficar se tocando quando estão descalços. Não a menos que
você esteja f... O boxe é um esporte corrupto agora, mas, ao

menos, eles estão lutando de verdade. Acho que o MMA é
uma ameaça agressiva aos homens que mantém o lado gay
deles reprimidos. Estamos em 2012. Você não pode se casar

em qualquer lugar, mas tudo bem ser gay agora. Pode sair
do esconderijo". Hoje em dia, até me emociono quando vejo
senhores amigos de meu Pai conversando respeitosamente
sobre nosso esporte.que até pouco tempo era vítima de

preconceitos. Ler coisas assim nos mostra que, apesar da
ascensão no conceito demuitos, ainda precisamos lutar
literalmente contra este tipo de preconceito, dia após dia

Programação de sábado·
Neste sábado, dia 22,Vitor Belfort entra na jaula para desafiar
o campeão invicto Ion Iones, pelo cinturão da categoriameio
pesados, no UFC 152. O 'card' principal começa a ser transmitido
pelo canal Combate a partir das 19h45. Fiquem ligados!

O karateca brasileiro LyotoMachida - que recentemente negou oportunidade de
revanche contra Ion Ione e foi substituído por Belfort - deu uma entrevista
onde revelou que está lesionado e que isso contribuiu para que o

confronto não houvesse. Pois bem, já falei ele é do Karatê, artemarcial
onde comeceimeus estudos e que me fez apaixonar por lutas.
Porém, nunca tinha sido vista como eficiente no antigo vale
tudo ou hoje em dia noMMA, por que se dizia que era uma luta
relativamente limitada, por falta de um contato mais pleno. Lyoto
está aí representando o Brasil no UFC, como um dos lutadores
mais perigosos do Mundo. E justamente por que ele leva o
treinamento do Karatê como principal em sua essência.
É claro quemesclando com outrasmodalidades, como
Iiu Iitsu eMuayThai. Na antiguidade, as artesmarciais
não eram separadas. Ou seja, não existiam várias
modalidades como hoje em dia.Os antigos mestres
simplesmente tiraram a parte que mais lhes agradavam
ao estudo e sintetizavam em uma nova artemarcial. O

engraçado é que precisaram demilênios para que os
homens começassem a ver a necessidade de juntá-las
novamente no MMA, o que prova que todas são eficientes.
Basta treiná-las e colocá-las em prática nomomentomais
oportuno e ela - através do lutador - vai semostrar eficiente.

Então, em lugares onde se treinam as artesmarciaismilenares

puramente ditas, podem ter a mesma esperança de sucesso
noMMA como também-nas artes dominantes, como Muay
Thai e Iíu Iítsu, Basta lembrar de Lyoto!

Jon Jones'ataca de ring girl
Ao contrário do que leva pensar de um lutador de MMA prestes a colocar sua invencibilidade em

jogo contra um dos maiores de todos os tempos - comoVitor Belfort, Ion Iones não é - nem de

longe - uma figura preocupada. Prova disso é um vídeo na internetque já está bombando, onde
ele protagoniza uma ring girl. O vídeo épara a divulgação da próxima luta de MicheleWaterson,
lutadora em um torneio exclusivamente feminino, o Invicta FC. Ela entra em ação no dia 6 de
outubro. Digite noYouTube: "MicheleWaterson Invicta 3 Promo" e confira o vídeo hilário.

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

Superclássico das ..._.aaéricas

Pênalti no fim salva o Brasil das vaias
As vitórias do Brasil sobre a

Argentina sempre proporciona
ram ares dramáticos. Ontem, no
Superclássico das Américas, não
foi diferente. Com o triufo por 2
a 1, com gol de pênalti de Ney
mar nos acréscimos da partida,
a seleção de Mano Menezes fez
as pazes com o torcedor e co

memorou a vitória. Com a tática
de jogar pelo empate, Alejandro

Sabella escalou aArgentina para
explorar o contra-ataque, esbo
çando o desejo pela decisão na

partida de volta. O empate que
se desenhava até o último mi
nuto de partida irritou os 37.871

torcedores, que compareceram
ao estádio Serra Dourada, em

Goiânia. Com cantos de "Adeus
Mano" e "Felípão" apartida criou
ares aindamais dramáticos, mas

encerrou com festejos. Os gols da
vitória do Brasil foram anotados

por Paulinho e Neymar, O gol de
honra da Argentina foi - anotado

por Martínez. Curiosamente, os
três atuam no futebol brasileiro,
dois no Corinthians. A próxima
partida será no dia 3 de outubro,
naArgentina, e decidirá o cam

peão do Superclássico das Amé
ricas de 2012.

RAFAEL RIBEIRO/CBF

2al

Impedido,
Paulinho
marcou o

primeiro gol
do Brasil no

Superclássico
das Américas,
em Goiânia

Champions Le e

Chelsea eMilan tropeçam
Na rodada daChampions League, o Porto não sentiu a ausência

deHulk e venceu oDínamoZagreb por 2 a O, naCroácia. O PSGnão
tomou conhecimento e goleou por 4 a 1 Dynamo de Kiev, em Paris.
OArsenal saiu perdendo, mas virou e venceu oMontpellier por 2 a

1, naFrança. OMilan amargouurn O a O com oAnderlecht, na Itália.
As estrelas do Real Madrid sobressaíram as do Manchester City e

vencerampor 3 a 2, naEspanha. O Barcelona suou,masvenceupor
3 a 2 o SpartakMoscou, naEspanha. O Chelsea e Iuventus empata
ram em 2 a 2; na Inglaterra. OManchester United teve dificuldades,
mas venceu por 1 a O o Galatasaray, na Inglaterra.

Avaí ALCEU ATHERINO IAFC

Após conf"lrmar a demissão de HemersonMaria
na noite de terça-feira, o Avaí apresentou

oficialmente Argel FUcks como novo treinador
na tarde de ontem, na Ressacada. Em Santa
Catarina, o Avaí será o quarto clube de Argel.
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Prima era está chega do, ap o eite a estação
o a als e ar asar no verão!er

•

• •

COMPOSTO EMAGRECEDOR 6

Fórmula completa para quem quer perder
peso! Inibe o apetite, acelera o metabolismo
e inibe a absorção de parte dos carboidratos

ingeridos.
Componentes:
GARcíNtA: Supri a fome, dando a sensação
de saciedade e diminui a vontade de comer
doces.
FASEOLAMINA: Extraída do feijão branco,
a Faseolamina é uma glicoproteína que

seqüestra 40% do carboidrato consumido,
inibindo assim a absorção de uma parte dos
carboidratos ingeridos na dieta. O resultado é
a redução dos níveis de açúcares e as calorias
atribuídas a eles e uma diminuição das
reservas de gordura.
CITRUS: Obtido da laranja amarga, agita
o ritmo do seu organismo, acelera o

metabolismo, promovendo um maior gasto
de calorias e, conseqüentemente, a queima
de estoques de gordura.

PHOltAMAGRA
A famosa Pílula anti barriga!
Possui ação diurética, redutora de depósito de celulite. Inibe o

apetite, causando a sensação de saciedade e assim diminuindo
a fome. Acelera o metabolismo, auxilia na queima de gordura
localizada principalmente no abdômem, diminuindo a

circunferência da cintura.

INDICAÇÕES:
- Queima gordura.
� Eleva os níveis de energia.
- Aumenta o metabolismo.
- Tratamento da retenção de líquidos.

- Reduz a circunferência abdominal.

Conheça também:
CREME DE MASSAGEM
HfPERTERMICO SlIM

Melhorar o aspecto da celulite
bem como a firmeza e elasticidade
da pele, além de ajudar na redução
de medidas em áreas de maior

. concentração de gordura.

Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas· Fítoterápicos
li ekilibrio. farmaciademanipulacao

tenta no que tem de melhor para seu bem estar!

Apom.de

R$22.790

TAXA
ZERO

CONT�NUA

TAXA
ZERO

TODA UNHA \/I

10% DEDÊ$CÕN'TÕ

NÚQ.EOQA.S
C(.'It4:GES$lONÁNA$

Di; '\!Ji.IQIun
ItDk&APEYJ

TECNOLOGIA ALEMÃ
Grupo Auto Elite 40 onos de credibilidade. www.autoe ite.ClOm.br BANCO VOlKSWAGEN

Faça revisões em seu veículo reqularmente,
www.vw.com.br. Promoções válidas até 20/09f2012 para veículos com pintura sólida, frete incluso. Gol G4 1.02013: preço à vista com redução de IPI a partir de R$22.790,OO ou financiado com \

entrada de 50% + 12 x R$ 1.011,00. Taxa Zero. Fox 1.0 2013: preço à vista com redução de IPI a partir de R$2,7.890,OO ou financiado com entrada de 50% + 12 x R$ 1,226,72. Taxa Zero.
SpaceFox 2013: preço à vista com redução de IPI a partir de R$45.557,OO. IOF, cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação
não inclusas no cálculo da prestação e do CET. Consulte outras condições de financiamento na Caraguá Auto Elite. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para a Unha 12/13, sem limite
de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário, para a sua utilização, o
cumprimento do plano de manutenção. Ouvldorla: 0800 701 2834. SAC: 08007701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 08007701935.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

4732746000
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