
Eleições 2012
Aparticipação das entidades
Candidatos à Prefeitura de Jaraguá do Sul receberam as propostas
das associações para serem adotadas nos planos de governo e

colocadas em prática quando assumirem o Executivo. Páginas 4 e 5

Amistoso

CSM bate aSeleção do Paraguai
Com gols de Iedson, Ayala (contra) e Cristian, jaraguaenses
vencem por 3 a 1 a equipe treinada por Fernando Ferretti,
que se prepara para a Copa doMundo de Futsal. Página 18

Caso Rafael
.

,
,

usti absolve reus
do crime de homicídio
Alex Maia de Oliveira, 19, e Felipe Florentino, 20, acusados de terem participado das agressões

contra o jovem Rafael SantAna, não foram responsabílidados pelamorte ocorrida em maio de 2011.

Página16

Imprudência e morte

Na rede
MaxWilltelm lança

promoção de produtos
no Facebook.
Lourival Karsten
Mercado, página 2

EDUARDO MONTECINO

Laércio da Silva Nascimento mOITeU após colisão com outramoto, dirigida porwn rapaz de 16. anos, naBe�Weege. Págioa 17
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PERÍODO

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

8R-280
A gora serão .30 dias de muita torcida

Ilpara que sejam abertos os envelo
pes com as propostas e, aindamais tor
cidapara que não haja contestações. Es
peramos que ainda este ano o contrato

para a duplicação do trecho entre a BR-
101 e até o ponto onde será feito o novo

contorno rodoviário, em Guaramirim,
seja assinado. O ministro Paulo Sérgio
Passos não fez nenhuma promessa em

relação aos outros dois trechos, mas fica
a torcida para que o contorno de Iara
guá do Sul seja licitado o quanto antes

e que possamos ver esta obra realizada.

FABIO MOREIRA

leitos
Finalizando o projeto de debate com os candidatos à Prefeitura de

Jaraguá do Sul, o Centro Empresarial (Cejas) recebeu entregou as

propostas da entidade aos concorrentes. As mesmas foram agrupadas
em sete temas que são: infraestrutura, educação, saúde, gestão,
segurança, meio-ambiente e turismo. Alguns representantes da direção
da Acijs, sob a tutela da presidente Mônika Conrads (foto), fizeram
uma rápida apresentação de alguns dos pleitos mais importantes para
o desenvolvimento do município. Os candidatos também tiveram a

oportunidade de se manifestar em relação ao que foi apresentado.

Governança
corporativa
Grande parte das empresas
do município ainda é
comandada por famílias e

nem todas despertaram para
a necessidade de planejar a
sucessão e a administração,
como forma de garantir
o futuro do negócio. Esse
assunto será debatido na

Acijs em outubro, durante as

reuniões daAcijs/Apevi. Na
próxima segunda-feira estará
em discussão a "Importância
da Governança Corporativa".
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COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT 1ft 1,44%
OURO "'8Jj' 0,01%

US$ 1'10,930
US$ 1761,200
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LIBRA (EM R$) 3,2825 3,2858" -0,08%

Infraestrutura
Embora amaioria das obras de contorno
rodoviário domunicípio seja de responsabilidade
dos governos estadual e federal, foi destacada
a necessidade do contorno ligando a região
do Rio Cerro com a BR-280. Essa via permitiria
que grande parte do trânsito pesado não
precisasse passar pelo Centro da cidade.
Outra reivindicação é a ampliação das áreas
industriais e a regulamentação delas junto
ao novo traçado da BR-280 duplicada.
Nessa área se espera a alocação de indústrias
de base tecnológica, não poluentes.
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QUINA
.

SORTEIO N° 3003
13 - 21 - 38 - 44 - 74

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 807
02 - 03 - 04 - 05 - 07
08 - 10 - 11 - 13 - 18
19 - 21 - 22 - 24 - 25

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através do site

www.sesc-sc.com.br ícone Trabalhe Conosco

Informa abertura de processo seletivo
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Eontribuições positivas pa� a gestão :Rública.I ,/ I
, .

porque essas participações podem trazer ideias, que
antes não eram percebidas, para dentro do foco de
atenção de uma proposta política.

E no momento que os candidatos aceitam es-
. sas cqntribuições, devem dar uma resposta à altura
quando eleitos para o comando do município. Mes-

.

mo que não possa atender a todos, deve-se apresen
tar uma justificativa como reconhecimento e valori
zação à contribuição. Uma cidade como Iaraguã do
Sul dificilmente será governada de forma isolada e

autoritária. Aparticipação social tem de ser constante
,

também durante os governos. É assim que se conse-
,

gue atender amaior parte dé'uma comunidade.

Jaraguá dificilmente será governada
de forma isolad.a e autoritária. A .

participação social tem de ser constante
também dtirante os'gt)vernos.

As associações de bairros, sindicatos e entidades
corporativas que se mostram bem organizadas e preo
cupadas com o desenvolvimento da sociedade costu ..

mam se posicionar para fazer valer essas reivindicações.
Os candidatos ganham com esse'posíctofiamehto,

I .,

A força democrática e o grau de maturidade po
lítica de uma sociedade são medidos quando a par
ticipação das entidades representativas é ativa não
somente nas eleições, mas também para discutir' e
trazer 4 tona assuntos importantes para a comunida-
de, independente do período.

I

,

Mas é durante esse Rrocesso eleitoral que a atmos
fera fica mais propícia para o debate, troca de ideias
e reivindicações. Dessa forma, pode-se-veríâcar que
Iaraguã do Sul começa a evoluir na questão referente
ao comprometimento das entidades em contribuir
para a construção das metas do futuro da administra
çãomunicipal para o próximo mandàtô.

,
I

Charge
QUE o FUTURO PREFEITO CUMPRA AS PROPOSTAS,

E NÃO AS ESQUEÇA NA GAVETA

"

tJOS
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I

Do leitor

Vagas para deficientes
sou contra reservar vagas em

concursos públicos ou em

universidades pela cor da pele.
Creio que isso apenas subverta
o que realmente deveria ser en

frentado, que é a má qualidade
do ensino público, embora pre
domine no Supremo Tribunal
Federal entendimento diverso.
Com relação aos portadores de
necessidades especiais, a situa
ção é outra. Há concursos nos

quais se exige atributos físicos
que todos sabemos servem

apenas para reprovar candida
to, e não para demonstrar uma
identificação maior ao cargo
protendido. Por isso quando o

STF suspendeu o concurso da
Polícia Federal, em julho último,
porque não foram destinadas
vagas aos portadores de neces

sidades especiais, e determinou
que novo edital fosse publica
do com vagas para deficientes,
pensei que esse tema fosse algo
superado. Eu estava enganado.

Algumas Administrações
Públicas insistem em violar o

art. 37, VIII, da Constituição Fe
deral, de clareza irretocável: "a
lei reservará percentual dos car
gos e empregos públicos para
pessoas portadores de defici
ência e definirá critérios de sua

admissão". Pouco tempo depois
da decisão do STF, a polícia civil
do Espírito Santo publicou edital .

para o cargo de agente, destacan
do que "Não serão oferecidas va
gas para candidatos portadores
de deficiência, em razão de as

atribuições do cargo exigirem
aptidão plena do agente de po
lícia civil. A Defensoria Pública
ingressou com uma ação no

final de agosto para que não se

violasse a Constituição, e que
houvesse vagas para deficien
tes. Se falta bom senso àqueles
que ignoram o direito de in

tegração das pessoas com ne

cessidades especiais, por outro
temos Instituições atentas ao in
teresse coletivo. Menosmal.

Vladimir Polízio Júnior,
defensor público

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

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Crianças rebocadas
Qditado é muito claro, cada macaco no seu ga

lho. Outro ditado, ou princípio filosófico, com
plementa-o: para tudo na vida há tempo de semear
e tempo de colher... O ditado e o pensamento são
muito claros: tudo na vida tem seu tempo certo.

Será mesmo que tudo tem seu tempo certo na

vida? Afirmo que não, não nesta sociedade doente
em que vivemos. Sociedade, por exemplo, em que
meninos e meninas desfilam em passarelas fazen
do caras e bocas. Tem cabimento essa estupidez
permitida pelas "autoridades" que dizem preocu
par-se com o bem-estar das crianças?

Será que émesmo tempo de meninas, crianças,
consumirem "embelezamentos" de mulheres de
idade? Veja esta manchete da Folha, aliás, notícia
velha: - "Anvísa estuda cosméticos para público in
fantil". Mais embaixo, lê-se: - "Produtos como de
sodorantes e sombras devem ser produzidos espe
cialmente para os pequenos". Quer dizer que vão
oficializar a estupidez?

As gurias, muitas já as vejo hoje nos shoppings
e nos pátios de colégio, com os beiços pintados de
batom, cabelos de cabeleireiros e brincões... Ou
tras mal se equilibram sobre saltinhos, usam ves

tidos de mulheres maduras, com maquiagens no

rosto, tudo, enfim, que não é conveniente ao mo

mento por que passam, crianças que são. E agora
vão lançar desodorantes especiais e "sombras"...
Sombras, o que é isso? Garotinhas que não sabem
ainda fazer sua limpeza íntima vão sair por aí como
mulheres prontas e acabadas? Posso até - fazendo
ginástica - entender que o comércio faz o que pode
para vender, mas e a ética comercial? E os pais des
sas crianças? Pais? Esses laxantes em forma huma
na não são pais, são bandidos que não querem se

dar conta de que estão armando os pedófilos e pro-

vocando situações de que não vão poder se queixar
mais tarde. Eu os queria naminha delegacia, quem
ia "desfilar" não seriam as crianças, seriam eles ...

Trouxas
Será que os paspalhos não sabem que no co

mércio não se joga para perder? Toda onda "co
mercial" de sustentabilidade que anda por aí é
marola, teatro... Agora, em muitos estados estão

proibindo as sacolinhas plásticas usadas pelos
supermercados. Querem que os supermercadis
tas "deem" sacolas reutilizáveis de papel ou pano,
biodegradáveis. Claro que isso será repassado aos

preços dos produtos. Ora bolas, jogar para perder,
era só o que faltava...

Idosos
Se a família tiver um idoso com necessidades

especiais e estiver pensando num "cuidador" para
tomar conta desse idoso, cuidado. Apessoa con

tratada precisa ser competente em enfermagem,
psicologia e extremamente ética, ser pessoa boa.
Caso contrário, pobre do idoso. Pelo sim e pelo
não, é prudente uma câmera escondida, mal não
faz. E quem não deve, não teme, não é assim? O
correto é partir da desconfiança para chegar à con
fiança. O contrário é bomba na certa ... Ou quase.

Falta dizer
Na novela Lado a Lado - muito boa - um dia

depois do casamento.do filho, os pais vão visitá-lo
e insistem com a nora para que venham muitos fi
lhos. E a sogra, estúpida, diz que é preciso simmui
tos filhos, isso é sinônimo de que a mulher é boa
esposa e tem boa saúde... Ah, e os velhos na novela
são todos muito religiosos ... E ferro nas mulheres.

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
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Propostas
Ideias paramelhorar a cidade

Entidades entregam reivindicações aos candidatos para que sejam colocadas em prática no próximo mandato

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Para não serem apenas co

adjuvantes do processo
eleitoral, algumas entidades
de Jaraguá do Sul resolveram
ter uma postura mais ativa
nesse momento democrático e

chamaram a atenção dos con
correntes à Prefeitura para as

demandas que elas apontam
como prioritárias para me

lhorar a qualidade de vida dos
moradores.

Assim, colocaram as suges
tões no papel e encaminharam
as propostas para cada um dos

concorrentes, A ideia é que um
deles, assim que for eleito para
o cargo, faça valer essa dedica
ção e consiga, dentro do pos
sível, colocar em prática essas

contribuições.

Essa semana, o Centro Em

presarial de Jaraguá do Sul (Ce
jas) apresentou o documento
de sugestões para a próxima
gestão, na presença dos can

didatos Cecília Konell (PSD),
Dieter Janssen (PP) e Niura De
marchi (PSBD), vice da chapa
"laraguá quer mais".

A presidente da Associação
Empresarial, Mônika Comads,
entregou sugestões, como a

implantação de um centro de

incineração de resíduos sóli
dos para resolver a questão do
lixo na região, que foram com

piladas a partir de questões
levantadas pela diretoria ante

rior do Cejas e pela atual ges
tão, sendo que muitas foram
baseadas no Plano Diretor.

liAs questões levantadas
durante a agenda com os can

didatos colocaram em pri-

meiro plano as necessidades

que Jaraguá do Sul precisa ver

atendidas, e para as quais as

entidades procurarão manter

sua contribuição na forma de

apoio e vigilância", explicou
Monika.

O Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Iara
guá do Sul e Região (Sinsep),
entregou uma carta de com

promisso a cada um dos candi
datas, que receberam e assina
ram o documento.

O presidente, Luiz Carlos
Ortiz Primo, disse que o tex

to apresenta reivindicações
retiradas de assembleias rea

lizadas pela categoria, sendo
que muitas seriam queixas e

demandas bastante antigas.
"São propostas que há anos es
tamos tentando negociar, mas
até hoje não tivemos sucesso",

lamentou Ortiz.
Com a carta assinada e o

compromisso assumido, Or-

,

tiz afirmou que o sindicato irá
cobrar do candidato eleito o

atendimento às reivindicações.
"São 26' itens no documento,
sabemos que em um ano eles
não poderão ser atendidos em

sua totalidade, mas espera
mos que sejam realizados no

decorrer dos quatro anos de
mandato", projetou.

Com a mesma esperança,
a Associação de Moradores
do bairro Boa Vista organizou
reunião com cada um dos can
didatos a prefeito e também
formalizou a entrega de reivin

dicações.
Segundo a presidente da as

sociação, Cristiane Balduíno,
as propostas foram baseadas
na realidade dos moradores.

"ss reivindicações não nas

ceram- do dia para a noite. Há
mais de 30 anos que elas são
solicitadas pelo bairro", disse
Cristiane. A associação espe
ra que a carta não. tenha sido
assinada em vão, e que o pró
ximo prefeito atenda a todas
as reivindicações. "Se isso não

ocorrer, a política acaba fican
do desacreditada", afirmou.

São propostas que
há anos estamos

tentando negociar,
mas até hoje não
tivemos sucesso.

Luiz Ortiz Primo,
, do Sinsep

Faça revisões em seu veículo regularmente.

MOTION & EMOTION PEUGE,OT

-
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Retorno

Coligações
valorizam as

contribuições
Para as coligações parti

dárias que disputam as elei -

ções, as reivindicações aca

bam fazendo mais do que
apenas rechear os planos
de governo. Na coligação
"Nova Jaraguá", as cartas e

sugestões não ficarão guar
dadas na gaveta. Depois de

a�alisadas, as sugestões que
VIeram antes da conclusão
do plano de governo foram
adicionadas ao documento ,

e as que surgirem após, se
rão registradas e discutidas.

"Essas ideias ajudam a

direcionar os investimentos
do poder público nos bair
ros e demais setores da so

ciedade", explica o assessor

de comunicação da coliga
ção "Nova Iaraguá", Ricardo
Portelinha.

Já na coligação "laraguá
quer mais", a promessa é

que, o que ainda não estiver

contemplado no plano, será
discutido com as entida

.

des e associações para que
comunidade e Prefeitura
juntas, possam elaborar um

cronograma de obras para
2013. "Muitas solicitações
são específicas, como os pe
didos de asfaltamento em

determinadas ruas ou redu
ção da jornada de trabalho ,

que é uma questão adminis
trativa.

O que for demanda cole
tiva já está no plano, o que
não for, será discutido com

a comunidade. E para as

questões administrativas,
fica o compromisso de que
elas serão discutidas tam

bém com a Câmara Muni

cipal para uma regulariza
ção legislativa", explicou o

coordenador da campanha,
Juliano Nora.

De uma maneira geral, as
demandas e propostas rece

bidas pelas coligações são

solicitações que, na avalia
ção das chapas, podem sim
ser atendidas em sua maio
ria. "São demandas que, sen
do atendidas, irão beneficiar
não apenas as entidades e

associações, mas toda a po
pulação jaraguaense", expli
cou o assessor da coligação .

"O povo novamente", Emer-
son Gonçalves.

"

o Instoloçõo qe um reservatório de água na área de trotamento, para suprir a demanda dos

moradores que pertencem àpartesuperjor da rua Domingos Rose:

• Implantação de um sístemo de esgoto sanitário, "de capacitação, tratamento ecológico,

para as partes que não possuem tratamento do Samae;
,

• Atendimento no posto de saúde som médicos nas seguintes órecs: ginecol09i9' pediatria,
clinico geral e odontologista, sendo que paro clínico gerol e odontologia deveriam ser

diários, ou tri-semanal. Os outros. dois pelo menos uma vez por semana;
.

• Apoiq de fisçalização de vagas distribuídas na creche, para que em caso de denúncias

contra a creche ou a escola, um representante apontado pela Assôcicçõç de Moradores,

possa averiguar tais informações no recinto denunciado.

• InstilGir, através de Lei Municipal, d" Mesa de Negociaçõo Coletiva Permanente como espaço de diálogo,

transparência e negociação de medidas administrativas e financeiras de valorização da categoria;
• Garantir no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na lei Orçamentária
Anual índices de reçjuste real de solário e do auxilio refeição.;.

• Tornar públicas, transparentes e abertas todas as .informaç'Ões da administração muniCIpal,
s. os indicadores do ddO'de e os dados, orçamentários;, ,

• Encaminhar a reforma do Estatuto do Servidor Público'Municipal para ser votado pela
Câmara de Vereadbres; , '

�

,� N,omear servidores efetivos para ocuparem funções gratificadas e cargos comissionados,

valorizando desta forma os servidores de carreira;
• Realizar elei.ção direta para diretores.dcs Esçolas Mvnicipais de Ensino Fundamental

e dos Centros MuniCipais de Educação Infa'ntil.
'

'

o Melh(')rar o ijlObilidade e acessibilidade urbano atrovés de projetos para vias estruturois, eixos'

prioritários e anéis viários, e suas i�plantações, otimizando fluxos, privilegiando segurança e

minimizando a demanda à área centrol, especialmente com trânsito pesado;
• Ampliar ciclovias e otimizar o fluxo de veículos na cidade;

,

• Criação' de áreas públicas de lazer;·
• Revisão do Plano Diretor, em consonância com os anseios da sociedade civil organizada;
,. Implantar a educação em tempo integral para o ensino fundamental;

o, Apoio aos hospitais _ readequação d9S valores destinados de modo a reequilibrar a conta dos

serviços prestados;
, o Implantação de um sistema integrado de Pronto Atendim�nta 24hs com pelo menos uma UPA e 3

(três) PAs _ estes com equipe médico para atendimento diário de 12 horas, de segunda o sexta-feiro;

� Aumentar o percentual de recursos orçamentários poro investimentos (obras);
.

• Redução do número de secretarias e cargos comissionados;
• Melhoria no tempo e nos critérios de análise de projetos - emissão de alvarás;

• Buscor a regL)lariz.açõo das empresas em faixa de A?P (Estudo da Bacia Hidrográfica - Amvali);
• Apoio ao projeto regional de destinação e processamento de resíduos sólidos urbanos.

Algumas contribuições apresentadas:

ti- ,

PARTICIPAÇÃO
A presidente da

Acijs, Mônika
Conrads (em
pé) entregou,
em nome

do Centro

Empresarial,
as propostas da
entidade para
os candidatos
à Prefeitura
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Plenário
Nilson Antonio · Interino
2106.1923 I nilson@ocorreiodopovo.com.br

40 segundos por 4 anos
O tempo que o eleitor vai deniorar

para votar em seus candidatos é
muito pequeno comparado à importân
cia do voto certo. São 40 segundos que
irão influenciar diretamente os próxi
mos quatro anos. Votar certo é escolher
os candidatos conforme as propostas
apresentadas e pelo caráter.

Para facilitar a votação, os eleitores
são estimulados a levar as colas conten
do os números nos quais irão votar. O
TSE disponibilizará ummodelo para que
os votantes possam imprimir e preen
cher com os dados dos candidatos, até

para presidente hoje,
em Florianópolis.
De Jaraguá do Sul, o
advogado Mário Filippi
Filho é candidato a

Conselheiro Estadual.
Apoio do
ministro
o vereador Jean Leutprecht
(PCdoB) e coordenador do partido
na região Norte do Estado se

encontrou com o ministro dos
Esportes Aldo Rebelo (PCdoB), no
lançamento do plano de governo
da partidáriaÂngelaAlbino, em
Florianópolis. O encontro rendeu a

gravação de apoio aos candidatos
dos quais a sigla é aliada na região.

OAB em

-Jaragttá,
Por enquanto, há apenas
uma candidatura em '�,'

Jaraguá do Sul. A chapa
será encabeçàda pelo
advogado Romeo
Piazera Junior, atual
vice-presidente. A chapa
apoia a candidatura de
Márcio Vicari. O atual

presidente da entidade
em Iaraguá do Sul,
Raphael RochaLopes, ,

disse que não sabe se

vai ocupar algum ,{Zargo
a nível estadual, mas
não vê problema nisso.
"Tenho certeza que
po{;lerei contHbuir sem

'

I.. ne,�u� carij9 ef�t!�o';.! '

,
,

Força tarefa
domai
Em BarraVelha, a disputa eleitoral
foi parar na delegacia. De acordo
com a Coligação Renova Barra
Velha- (PSB, Pp, DEM e PT), na
madrugada de terça-feira aconteceu
uma "força tarefa do mal". Durante
a ação, foram destruídas e furtadas
dezenas de placas do candidato
a prefeito ClaudemirMatias
Francisco (PSB), em diversos
bairros da cidade. A coligação
registrou um boletim de ocorrência
na Polícia Civil, no cartório

.

eleitoral e será encaminhada
uma representação ao Ministério
Público Federal, através da
Procuradoria Geral Eleitoral.

Comícios em

Guaramirim
-

Os eleitores poderão escolher
qual comício participar na
reta final da campanha em
Guaramirim. Os eventos das
duas coligações começaram
ontem e vão até o dia 4 em
diversos bairros do município.
Os bandeiraços e reuniões

permanecem nas agendas.

I I

porque a propaganda de boca de urna

é crime. Oficialmente, desde o dia 6 de
julho os candidatos vêm fazendo campa
nha para tentar cativar o voto do eleitor.
São diversas as formas como os eleitores
são abordados pelos concorrentes. Algu
masmais responsáveis outras nem tanto.

Tentar captar os votos de "rebeldia" e
"protesto" é a estratégia de alguns can

didatos. Basta ao eleitor a consciência
damudança que quer.Voto de rebeldia e

protesto pode soar como irresponsabili
dade' pois quando não se está satisfeito,
é preciso escolher bons representantes.

Repercussão
A pesquisa realizada
com a credibilidade de
um instituto de renome
nacional divulgada ontem
pelo jornal O Correio do
Povo causou entusiasmo
aos simpatizantes da
campanha de Dieter
Janssen (P-P). O candidato
aparece em primeiro e com

uma rejeição pequena.

Obras
eleitoreiras

t

As máquinas não param nem

nos finais de semana neste
período pré-eleitoral. É o que
se percebe em vários bairros de
Jaraguá do Sul. Seria bom que
todos os anos houvesse eleições.
Os moradores agradeceriam.

DIVULGAÇÃO

\ Privacidade
O tempo está correndo e os bancos de Massaranduba têm até

o dia 3 de dezembro para fazer adequações na estrutura de
atendimento. A proposta do vereadorMauro Bramorski (PSD)
agora é lei. As agências e os postos de serviços bancários do
município têm que instalar divisórias individuais entre os

caixas e o espaço reservado para os clientes que aguardam
atendimento. liAmudança vai garantir a privacidade às operações

financeiras", disse Bramorski. O não cumprimento sujeitará o
infrator à multa diária de 250 UFM, ou seja, R$.13.500.
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PARTICIPAÇÃO O Colégio Marista São Luís
esteve presente entre os dias 16 e 23, na ISa
edição do Jaraguá em Dança. Mais de 100

bailarinas, entre três e 13 anos, apresentaram nove

.coreografi,s no Grande TeatrQ da Scar.
Nas fotos, dois grupos de pequenas dançaril.'as

Pesquisa realizada pela empresa Sintese Pesquisas e Assessoria Ltda e registrada
sob o protocolo na SC-00213/2012 no TRE/SC. Contratante: Orlando Luiz Bona.

,
Amostra: 417 pessoas. Período: 10/09/12 a 10/09/12.
Margem de Erro: 4,80% para mais ou para menos.

Jaraguá em Dança
Sete
preste

•
pesso
evento

Com o teatro lotado, Ana Botafogo e Moacir
Emanuel encerraram a 18a edição do festival

"A cada ano, o Jaraguá em Dança
tem apresentado mais qualidade téc
nica, especialmente pelas coreografias
que pude acompanhar nesta noite. Va
mos ouvir falar muito, ainda, do Iara
guá em Dança". As palavras são da bai
Iarina Ana Botafogo, que juntamente
com Moacir Emanuel, do Teatro Mu
nicipal do Rio de Janeiro, encerraram
o evento, no domingo, deixando um

gostinho de quero mais. Tudo no Ia
raguá em Dança deste ano foi maior,
batendo recorde de público e de par -

.

ticipantes. Cerca de sete mil pessoas
assistiram, de 16 a 23 de setembro, no
Grande Teatro do Centro Cultural da
Scar, 2.148 bailarinos, que apresenta
ram 244 coregrafias .

A participação dos bailarinos do
. Rio de Janeiro ocorreu em três mo

mentos. O primeiro, apenas com

Ana, com "Coisas da Vida", do coreó
grafo Heron Nobre. Depois com Mo
acir Emanuel, que dançou "Chama
da Vida", de VasilyVainonen. Foi Ana
quem encerrou o Jaraguá em Dança,
com "Melodia Sentimental", também
de Heron Nobre. A abertura, no do
mingo, contou com a participação
especial de dois grupos ganhadores
do Festival de Dança de Joinville: o

grupo Pedro Ivo Campos, da moda
lidade de danças populares, com a

coreografia "Maracatu": e o grupo Po
siville, também de danças populares,
com "Caboclinhos",

FUNDAÇÃO CULTURALIDIVULGAÇÃO

PESQUISA CONFIRMA!
Massaranduba quer

FE E S

56,

-n

Massaranduba crescendo
com seriedade e trabalho.

Coligação
: ��. p.�

Coligação Jaraguá, Aqui É Meu Lugar
PSB

o
q

�
'"
o::

Col'jg..,�o o f)O'tIO l,o�n1(�nte
PSO.PSB,pv,PTB,PRa,PPS,psoc
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revisão do Tempo
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

Canoinhas
.......
1° 17°

São Miguel
do Oeste

.......
70 160

Chapecó
.......
50 150

Joaçaba
.......
2° 24°

Previsão de
geada negra
No Oeste eMeio Oeste, sol
entre algumas nuvens no
decorrer do dia com previsão
de geada negra. Nas áreas
mais altas do Planalto Sul,
ainda há condições para
chuva congelada elou neve
namadrugada e início da
manhã. No decorrer do dia, o
tempomelhora em todas as

regiões. Temperaturamuito
baixa com sensação demuito
frio em função da ventania ao
logo do dia de Sudoeste a Sul.

Lages
.......
0° 14°

InstávelEnsolarado Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada e neve

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

do vento relativa (%)
• 6h Sudoeste 13km/h 73
• 9h Sudoeste 13km/h 65
• 12h Sudoeste 17km/h 37
• 15h Sul-Sudoeste 15km/h 29

Omm

0%
• 18h Sul 12km/h 28

de possibilidade
• 21 h Sul-Sudeste 7km/h 42 de chuva,

Humor

o último romântico
Num barzinho, o sujeito resolve abordar uma mulher de uma maneira
pouco natural:
-,' Como você é bela! Case-se comigo e eu te farei amulhermais feliz do

mundo! Por você, atravessarei oceanos, escalarei montanhas, cruzàrei
fronteiras, descerei despenhadeiros, nadarei através das correntezas ...
Amulher se levanta e vaimudando de lugar, quando o cara a interpela:
-, Ei! Moça, o que foi? Não quer se casar comígo?
E ela responde:
- Eu, hein? Pra que eu vou querer ummarido que não para em casa?

Sudoku

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.
\ 'II
" III. �

o
Ices
c.>t
:::s
-

O
cn

I, I

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• Oh58: 1,5m • 12h06: O,9m
.12h21: 1,4m • Baixamar

MINGUANTE 8/9
• Baixamar • 6h04: O,1m
• 6h21: O,1m • 19h53: O,4m

Tábua
• 17h08: O,6m

NOVA 16/9 das marés Itajaí Imbituba
• Preamar • Preamar

CRESCENTE 22/9 ·11h57:0,9m • 13h38: O,6m
• 23h59: 1m • 23h17: O,6m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 30/9
• 6h01: O,1m • 18h23: O,3m
• 19h32: O,4m

Mafra

.... ...
1° 15°

Joinville

.......
7° 21°

Jaraguá do Sul
.......
4° 19°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Rio do Sul

.... ...
Xo Xo

Blumenau
.......
5° 21°

SÁBADO
MíN:11oe
MÁX: 20°C

Florianópolis
.......
9° 20°

São Joaquim
....... �

-1 ° 100 fi"

Laguna
.......
7° 19°

AMANHÃ
MíN: 5°C
MÁX: 20°C

SEXTA

MíN: 10°C
MÁX: 19°C

CriciÚIna
.......
40 180

Palavras Cruzadas

-:
Se sair de

madrugada, vá
agasalhado!
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HORIZONTAIS
1. O músico argentino Fito / A pergunta de quem não

ouviu bem
2. Sufixo diminutivo / Presilha usada para levantar, puxar

ou prender alguma coisa
3. As iniciais do cantor e violonista Gilberto, da Bos

sa Nova I Sim, em francês j-As iniciais da escritora

Ada1gisa
4. A cerca que protege o juiz de futebol
5. Abreviatura de molécula-grama I (Fut.) Arco, meta
6. Brado
7. (Fr,) Objeto que tem harmoniosa ou simétrica dispo-

sição com outro

8. Ladrões do mar
9. Aborrecida, enfadada
10. As letras que são separadas pela S I Cama, em in

glês I Interjeição usada como saudação
11. Elemento prefiXai: dez I Do "Continente Negro"
12. Funcionário que tem um cargo especial nas embai

xadas
13. (Matem.) Uma função trigonométrica/ O grande lago

em que nasce o rio Niágara, na América do Norte,

VERTICAIS
1. Vestuário doméstico para dormir / Fios sintéticos,

curtos e duros
2. Um famoso cursinho preparatório para vestibulares

I Prótese destinada a substituir a falta de um dente
3. Interjeição de admiração e espanto / O médico polo

nês Sabin (1906-1993), cientista que desenvolveu a

vacina contra a poliomielite I Abreviatura (em portu
guês) do Canadá

4. (Ingl.) Objetiva com distância focal variável/Sujo,
gorduroso

5. Fertilidade do solo
6. Famoso filme de Milos Forman (1979), que tem como

enfoque a guerra do Vietnã / Coisa infreqüente
7. Precede NiilO no fenômeno de aquecimento do oce

ano Pacffico ao longo da costa da América do Sul I
(Mús.) Toque especial do sino para anunciar aos fiéis
a morte de alguém / A preposição para, em inglês

8. Puxado para cima/ A atriz Eva, do cinema, teatro e TV
9. Moça espanhola do povo J O kilt tradicional dos es

coceses.

3 4 5 6 7 a 9

:2
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II

II II

II II
II II

II II

II II
II

II II
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�·verso
Elijane Jung universotpm@ocorreiodopovo.com.br

\�

, O universo
( feminino�-

está aqui!
Acesse o blog:

2) Dei uma conferida
no trailerdo tnrne que
vai contar a história do,
Tsunami de 2004; na
fallândia, Parece ser bom

epm qu�m (assim corno
,

eu) gosta do' gênero, deve
préndér a atenção. The
'Jmpossible é Qnome do
filme espanhol, mas que
trazNaolniWatts e EWall

i,,! IMcGregor nos 'papéis
ii ;p�jnçipal�. Açenã daQA�a
chegando é'de arrepiar!�, l 'Qfor i

.

�,

1

/
-I.

ff I,' I
(

.

I' 'Nt
I,'

I � " '

:
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DiVã com
Elisabeth
WillKlein

Onde trabalha e o

que faz: prefeitura
municipal - chefe
de comunicação.
Eu sou: feliz e

realizada. Homens
são: minha vida!

,.....:
....

"

(tenho três, 'Qf

por quem sou

completamente
apaixonada) .

Mulheres são:

guerreiras. Se meu
relacionamento
fosse um ritmo
seria: uma bela
mistura! (riras).
Desço do salto
quando: mexem .

com quem eu gosto. Para me gan�ar basta: ser ge�tIl
e ter educação. Se eu fosse celebridade sena: Iennifer
Lopez. Roubaria o closet de: Mariah Carey: Meu
coração bate mais forte quando:meu mando me

surpreende. Eu sou ótima em: uma boa conversa. Eu

sou péssima em: cozinhar. Uma noite perfe�ta pede:
boa companhia. Um casal apaixonado precisa: de
muito amor. Com 50 reais eu: me divirto pra caramba!

Com 1 milhão de reais eu: investiria em imóveis,
viajaria, ajudaria algumas pessoas ...

.
.-

: ,
.

Brechós online, onde você pode
comprar coisinhas diferentes por um

precinho camarada. Basta fuçar e pra
saber se o vendedor é confiável, ficar
sempre de olho nos comentários.

Blogs que viram brechós são bem

comuns (eu indico o Brechó Alice

Usava) e agora, o Facebook vem
sendo usado pra esse fim também

(Vide Brechó da Jones). Garimpar na
Internet é tudo... Muito flash!

Se errou;
reconheça

Retratos da vida
1\ Ta boa, tenho uma amiga tão sortuda (quejáfoi tema de
1 V crônicas, inclusive) que vou te contar, viu? Só que assim:

dia desses, ela andou se queixando a um colega que sua sorte
andava em baixa. Ele perguntou o porquê e ela reclamou que
havia saído com outras duas amigas e havia ficado na seca,

enquanto as outras se esbaldaram nos bojes.
Depois mostrou uma foto que as três tiraram
antes de ir pra balada. O colega conferiu o

look das três, engasgou no visual da amiga
vestida com um macacão colado e arrematou

a conversa: "Amiga, sério!Não da pra contar só
com a sorte, precisa um capricho aí...

"Pois é!

! •

..

Coisas da net (Via Facebook)

Dica da vez-
A dica da vez é pra você, maníaco por Internet. O site http:/ /
timehop.com/ faz uma busca das suas postagens 365 dias atrás.
Ou seja. Tudo o que você postou em redes como o Facebook e o

Twitter há um ano é relembrado através do site. Você vai reviver

tudo o que acontecia lá naquela época: a promoção que você
, comemorou ou o fim do namoro que você lamentou. Bem bacana!

_,.

E a treva
Gente que fala e cutuca. Se você

é assim, não me leve amal! Eu sei

que não é proposital (ou é, né?..).
Mas dá agonia ficar ouvindo alguém
que fica te tocando o tempo todo.
E não importa: Você pode estar
absurdamente atenta, olhando no

fundo dos olhos dela, essa pessoa
vai te cutucar! Pode apostar. E nem

,

adianta dar uns passinhos pra trás e

se afastar. Enquanto a conversa não

acaba, dá-lhe cutucões! Treva!

�

11mB
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47 3371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi

Festança
r\mulherioe os "guapos''bem ss

Vnascidos e de bom gosto da
região Norte já estão procuran
do o modelito para acontecer

com elegância e muito charme,
dia 5 na festa da Epic Concept
Club, que terá no palco, nada
mais, nada menos que a pre
sença do renomado DI Thiago
Mansur, um dos mais festejados
do Brasil. Iaraguâ do Sul impor
tante de A a Z , certamente vai
marcarpresença.Agendem!

f
KAY�S
HOtEl,

Em alta
Conforme o instituto Sensus
de Consultoria e Pesquisas,
divulgado ontem na imprensa
local, Dieter Janssen lidera a

intenção de votos em Iaraguá
do Sul. Ele aparece em locam

38,3%, o segundo colocado com
33,0% e o terceiro tem 14,2% ..

Pensando bem
"Seja cortês com todos, mas
íntimo de poucos, e deixe estes

.

poucos serem bem testados
antes que você dê a eles a
sua confiança. A verdadeira
amizade é uma planta de

crescimento lento, e deve
experimentar e resistir os
choques da adversidade antes

de receber o nome de amizade",

Caraguá
A escolha perfeito

Moa Gonçalves
CLEITON_METZGER/DNULGAÇÃO

FAMÍLIA
Amatriarca
RosaMística
Forlin

Prestini,Oeia
se Romitex

Malhas) com
as tUhas Kety
Prestini, o
genro Rodrigo
Paoletto e

Kely Prestini
Paoletto.

Presença
bacana na

Feijoada
do Moa

-----------

-�

SPORT ?IJ'""' ,

I

I
-

f�1
I '

I Ginástica é moda'
I Av. Mal. Deodoro da Fonse�

I

! 81!'l : oo",rro - ,Ja<;a9'!á do Sul ;

!\
,

it .�
"

�

Ovni
Ontem, urna figura conhecida na cidade jurava
para todo mundo que tinha visto, no final de .

tarde do domingo, um disco voador. Cá pra nós,
não acredito em disco voador, mas ele falava
com tanta veemência, que à noite acabei tendo

pesadelos. Será que ele tinha bebido?Vai saber...

Desobediência
Por ordem do TRE, comícios
políticos não podem passar das 22h,
seja aqui ou qualquer lugar território
nacional. Detalhe: ninguém tem obedecido.

O ]Jagamento
Em alguns lugares são um perigo as carreatas

cortando as ruas numa tremenda farra. O
combustível para motoristas é a cervejinha, faz
até parte do pagamento pelo trabalho. Por sorte,
até agora, não tivemos registro de tragédias.

Feriadão
Da série morro e não vejo tudo: do
jeito queà rapaziada gosta de um feriado,
já se matuta a hipótese de enforcar o trabalho
na sexta-feira entre o julgamento de José
Dirceu no STP e o domingo da eleição.
Até que não é urna má ideia...

SHOW
A dupla
Teo&

Edu com
Suelen

Lescovitz,
Moa

Gonçalves
e Thiago
Mattos,

sábado na

Feijoada

Leitora fiel
A leitora fiel de hoje é a

simpática Rosa Mística Forlin

Prestini, da Romitex. Ela é
outra querida que acompanha
a coluna todos os dias. I I

Em toda amizade deve cultivar-se o

respeito, principalmente se essa amizade
nos honra e é para nós agTadável.

Carlos Bernardo González
Pecotche - Raumsol
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(47) 3055-0878
Rua Procópio Gomes do Oliveira, 400

Centro .. J raguá do Sul • se

• � Cia:lia Saúde, IJ1inha
.

, grande parceira, deu
" 'show na c0?inha, sá"padq,

.I

,

na 12a P�iJoada (lo Moa.
'

:çidiane Atala, da
Nutrilli, é outra figura ,que
merece o respeito deste

"colunista e, de todos os

[araguaenses. Sempre que
é chamada para fazer o
bem, está presente,

Onde comer bem
em Jaraguá
Na Churrascaria

Costela & Cia. Uma das
melhores da região.

moagoncalves@netuno.com.br

j
f

, "

NIVER Flávio Garcia, ftamenguista roxo, que por
ironia posa na frente da estátua dó Romário, no
Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, é o

gTande aniversariante de hoje. Mil vivas!

Niver do
Nelson
Por favor, não ousem esquecê
lo: Nelson Behling, grande
camarada deste colunista,
é o aniversariante mais

festejado da cidade. Parabéns!
O meu desejo é que você
e toda a sua família sejam
plenamente felizes.

Cartucheira
As declarações de lrineu
Pasold (PSDB) ontem, na
imprensa local, foram do

tipo nitroglicerina pura.
A partir de agora lrineu
acumulamais dois inimigos
políticos:Vicente Caropreso
e Lia Tironi. Nunca mais
convidem o trio para .dividir
a mesma mesa.

MAIS DO QUE
UM INGREDIENTE,

É UM TOQUE
DE MESTRE.

'fi.
PRESENÇA Lucas Araújo e sua Carla também

foram conferir a 123 Feijoada do Moa

FEIJOADA
O empresário
Emerson e Kaciara
Ruver Deretti (Leison
nlalhas)tambémm
prestigiaram a

Feijoada do Moa

Léo lima
Hoje à noite, na The Living,
rola um sertanejo dos bons
com a presença do cantor Léo
Lima. O mulherio entra na

faixa até 23h30. Vai perder?

Doação
A organização da 12a Feijoada
do Moa doou para aAssociação
Jaraguaense de Deficientes
Físicos (Ajadefi), duas cadeiras
de rodas e urna de banho.
A entrega aconteceu
no local da festa.

• OdenirDalri ,
presidente e toda a
diretoria do BeirdRio, '

'foram grandes parceiros
na 12a Feijoada do Moa.

• Hoje, na-Confeitaria '

Bela Catarina, tem o

tradicional.Café Colonial.
Vale a pena conferir.

Se·.-.:a,.. .....
fil>l� de. fau.r. ,;-t&fl:Jt'�6J!i{4f,

-;
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Elyandria Silva,
escritora

eliandriaas@yahoo.com.br

Da série "Lembranças de Infância",
algumas imagens seguem coladas à

minha rotina e, quando menos espero,
percebo que minha versão criança
se transformou num alter-ego com
características latentes de perseguidora
implacável, com um lado acentuado de

companheiramisteriosa. Emmomentos

inesperados do dia, a qualquer hora, lá
está ela, quieta, me olhando, querendo
perguntar algo ou quem sabe não queira
dizer nada, deseja apenas ficar ali parada,
no parapeito do passado, para saber no
que se transformou aquela criança agora,
num presente de formas animadas de
uma vida atribulada. Por vezes, tenho
dificuldade em saber se foi um filme que
assisti ou se foi real, vasculho namemória
para confirmar os acontecimentos.
Frio intenso, tinha 6 anos, estudava à
tarde, de manhã ficava na cama até as 10

horas, afinal, uma criança podia se dar a
esse luxo. Cama de campanha, daquelas
cujas filas de arame rangiam quando o

ocupante se mexia. Em etapas, minha avó
trazia café damanhã na cama. Primeiro, o
ovo quente, depois amamadeira de leite
e achocolatado, quente, o bico ansioso
e algumas gotas que respingavam nas

Crôn·ca

No que se transformou
aquela criança?

cobertas (sim, é isso mesmo, com essa

idade aindamamava), depois vinha o café
e assim era em todos os dias do inverno.
Era uma personagem das ruas,
caricaturada sem pedir, por natureza,
parecia não dormir, não comer, caminhava
o dia todo, assustando, assombrando.

_

Procurava vítimas para apavorar, eu era
uma, fui escolhida ao acaso entre as várias
meninas que vinham juntas da escola.

Por vezes, tenho dificuldade
e-.. saber se foi um filme que
assisti ou se foi real, vasculho
na memória para confirmar

os acontecimentos.

Não tinha nome, todos a chamavam
de Mudinha. Chinelos de dedo, sainha
rodada, encardida. Avançava caminhando
e mexendo o corpo como umamarionete,
vinha para cima, arregalava os olhos,
soltava um urro e tentava me tocar com
seus dedos pretos e magros. Apavorada,
saía correndo. Na desobediência ou
rebeldiaminha avó era curta e grossa:
'� Mudinha vem te pegar, menina!"

Novelas
LIlDO A LIlDO - GLOBO· l8R

Constância afirma a Celinha que impedirá que Laura acabe com

seu casamento. Isabel fica receosa quando Zé Maria fala de casamen
to. Zé Maria ironiza a presença de Praxedes na barbearia. Constância
obriga Celinha a levar Laura a um médico. Madame Besançon resolve
dar um aumento a Isabel. Fernando discute com Bonifácio por causa
de Edgar. Laura descobre a intenção de Constância com o seu exame

médico e fica furiosa. Neusinha avisa ao gerente da confeitaria que
Mário Cavalcanti e sua acompanhante ficarão na mesma mesa em que
Diva e Frederico. Sandra e Teresa tentam convencer Eulália a sair de
casa. Caniço se enfurece com Berenice por não cumprir a promessa
que fez a ele. Isabel fica nervosa com a irritação de Afonso ao vê-Ia
beijar Zé Maria na rua. Mário e Eliete chegam à confeitaria. Constância
pergunta a.Laura se ela consumou seu casamento.

CHEIAS DE CHARME • GLOBO· 19R
Inácio tenta contar a Rosário a verdade sobre seu trauma com Fa

bian. Elano garante a Cida que contará para Stela o que aconteceu en

tre eles. Inácio fica indignado ao saber que Rosário terá que pagar uma
multa para os patrocinadores da turnê. Sidney fica preocupado quando
a filha pensa em desistir de sua carreira. Rodinei fica com ciúmes de
Liara. Lygia conversa com Gilson. Stela conta para Elano que decidiu
voltar com seu ex-marido. Humberto e Ariela comunicam a Sônia que
vão sair de casa. Penha se reúne com Cida, Kleiton e Tom. Inácio conta
seu trauma para Fabian e eles concordam em conversar com Gentil.
Tom consegue um show para as Empreguetes. Gentil avisa que Fabian
e Inácio revelarão todo o mistério que existe entre eles.

AVENIDA BRASo. • GLOBO· 21R
Tufão passa mal com a revelação de Jorginho. Max desmente as

acusações de Leleco. Jorginho aconselha Tufão a procurar um dos
sequestradores de Carminha. Leandro faz um gol no jogo e o dedica a

Suelen. Lucinda avisa a Débora que Jorginho foi preso. Suelen troca
olhares com Wallerson. Tufão conta para a família que Max é pai bio
lógico de Ágàta e de Jorginho. Verônica, Noêmia e Alexia reclamam
por não ter comida em casa. Muricy conta para Carminha que Tufão foi
atrás de Serjão e ela se desespera. Wallerson chama Suelen para ir a
sua cobertura. Max fala com Serjão na favela. Tufão, Leleco e Zenon
perseguem o sequestrador. Carminha visita Nina.

GABRIELA - GLOBO - 23R
No capítulo 59, quarta-feira, 26 de setembro - Amâncio ameaça

deserdar Juvenal se ele insistir em casar com Lindinalva. Juvenal resol
ve sair de casa para morar com Lindinalva em Salvador. Berto avisa a

Juvenal que disputará Lindinalva com ele. Nacib dá um par de sapatos
de Natal para Gabriela. Gabriela mostra uma estrela no céu e diz a

Nacib que esse é seu presente de Natal. Zarolha pede a Pirangi que vá
até a casa de Gabriela para obter provas contra ela.

• o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Desapareceu no silêncio de um dia

qualquer, nunca soube como elamorreu.
Um dia aquele pequeno banheiro da
casa, até então praticamente só usado por
minha avó, foi interditado semmaiores

explicações. As três meninas não poderiam
entrar, de jeito nenhum, nemmexer na

porta. Passado um tempo, a curiosidade
venceu a proibição e uma das meninas
decidiu violar as ordens, sob o olhar
atento das outras. Para o pandemônio
geral e gritaria um galo saiu correndo e

cacarejando do banheiro, driblando a

tudo e a todos, fugindo porta afora, com
a avó atrás com uma faca. Asmeninas,
testemunhas do fato, de tão espantadas,
não lembram como tudo terminou.
Hora de guardar os cartões postais
das memórias vaporosas e voltar para
as referências sólidas do agora. Os
candidatos do horário político se superam
nos ímpetos da falta de bom senso. Ao

longe, o trem percorre os trilhos e me

faz recordar de quando morava ao lado
deles e dormia perfeitamente bem, para
surpresa da família. São 23h25min e o seu

alter-ego quer dormir, está cansada e vai
fechar a porta, deixando os fantasmas do

passado também descansarem.

Envie a foto do seu animalzinho para

contato@beatrizsasse.com;brouencontre um �!companheiro de estimação nas paginas do Facebook �
daAjapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Clique animal

Esse cachorrinho foi encontrado
nas proximidades da Papelaria Bom
Preço, na Vila Lenzi, perambulando
com coleira e pedaço da guia desde sábado
de manhã. Estava muito assustado e com

medo �e tudo, foi recolhido e alimentado..
Quem estiver em busca dele, favor entrar
em contato pelos telefones 9193-0468
ou 3055-3200, com Cris.

GALERINHA TA PRECISANDO DE UM BANHO???

ligue,Para,.�ós e s,ai�a sobre �ossos pl�Qsm�nsalis�, I,v�,e traz
e os desçamos em ração é produtos parâ,os olientes ftdeliz�dos••.

AUQMIA - o Melhor ser\liço namelhor localização pelo melhor preço!!!

Aniversariantes
26/9
Ademar da Silva
Ademir Lampert
Adriano Viergutz
Allana D. Ferreira
Amanda L. Schunke
Carlos G. da Silva
Cláudia E. Kuhn
Claudio Walz
Dayrs Vegini
Diego Ciconeti
Dolores Draeger
Eduarda Saben

Erma J. P. Hruschka
Francisco Hruschka
Hilário Meier
Hildrud 81oedorn
Ivone M. Voelz

karoliny da silva
Larissa Kuhn
Laurina Mathias
Leticia Souza
Lorita Metzger
Lúcia Fernandes
Luciana Viebrantz
Marileia Rodrigues

Markjory Machado
Marli 8ertoldi
Miraci Murara
Monica F. Imroth

Raquel Formigari
Reinaldo Kohler
Sabrina Zoz
Sandra Nonato S. guimarães
Thuani Hellen Alonso

Tiago Jaciel Pedri
Veronica Giese
Vilmar J. Cardoso
Walter Lawin

www.ocponline.com.br

As Melhores Receitas
do Que Marravilha!

r O programa h�mônim9
é a base deste livro que
traz receitas preparadas
pelo chef Claude que visa

,

u§inat�os pmtie,' ,te�
a fazer pratos - que e es

depois reproduzem em suas

casas sob os olhos do chef
francê�,. �gF vezes; ,Clªudé "

,",;,', .,';!'iJ"
r: ,

,', -�I

prepara receitas 'espêclafs
e chama convidados
'famosos para acompanhá-

" lo. Ilustrado � diVidiao em
'

seis capítulos, 'As melhores
receitas do Que Marravilha!'
se propõe a ensinar de
modo 0bjetivo' a criar pratos,
como a rabada desfiada
com polenta de agrião ou Q

crepe de bacalhau e alho-
poró gratinado.

.
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Cinema
PROGRAMAÇÃO DE 21 A 27/9

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Abraham Lincoln Caçador de Vampiros - Leg. - 15:00,
17:00, 19:00, 21 :00

.

• ARCOIRIS 2
• Resident Evil 5 - Leg. - 14:00, 15:50, 17:40, 19:30, 21 :20
• ARCOIRIS 3
• Os Mercenários 2 - Leg. - 13:30, 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
• ARCOPLEX2
·Ted-Leg.-14:40 17:00 19:10,21:20
• ARCOPLEX3
• O Legado Bourne - Leg. - 14:00,16:30
• OS Mercenários 2 - Leg. -19:00,21:10
• ARCOPLEX4
• Um Divã Para Dois - Leg. - 14:00, 15:50, 17:40, 19:30, 21 :20
• ARCOPLEX 5
• Intocáveis - Leg. -14:40,17:00,19:10,21:20

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Dredâ (3D) - Leg. - 20hOO, 22h15
• Dredd (3D) - Dub. -13h20, 15h30, 17h50
•.CINÉPOLlS 2
• Ted - Dub. - 14hOO, 17hOO, 19h30, 22hOO
• CINÉPOLlS 3
• Resident Evil5: Retribuição (3D) -Dub. - 14h30,
16h50, 19h10

• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Leg. - 21 h30
• CINÉPOLlS 4
• À Beira do Caminho-13h40, 15h50
• Os Mercenários 2 - Dub. - 18h30, 21 hOO
• CINÉPOLlS 5
• E aí, Comeu? -13h50, 16h30, 19hOO, 21h20
• CINÉPOLlS 6
• Resident Evil 5: Retribuição - Dub. - 18h20, 20h40
• Corações Sujos - 13hOO, 15h20
• CINÉPOLlS 7
• Tinker Bell: O Segredo das Fadas (3D) - ub. - 12h30,
14h20, 16h10, 18hOO

• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) - Dub. - 20h20

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC1
• Dredd (3D) - Dub. -17:20
• Dredd (3D) - Leg. - 19:30 21 :40
• Tinker Bell: o Segredo Das Fadas (3D) - Dub. - 13:30, 15:20
.GNC2
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) - Dub. -13:40
• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Dub. - 15:50
• Resident Evil5: Retribuição (3D) - Leg. - 19:50, 21 :50
• Tinker Bell: o Segredo Das Fadas (3D) - Dub. -18:00
.GNC3
• Os Mercenários 2 - Dub. - 13:20, 15:30, 17:50, 20:00, 22:00
.GNC4
• Ted - Leg. - 14:00,16:20,19:00,21:10
.GNC5
• A Era do Gelo 4 - Dub . .- 15:40

• Na Estrada - 13:00
• O Legado Bourne - Leg. - 17:40
• Um Divã Para Dois - Leg. - 20:10,22:10
• SALVA VIP
·Intocáveis - Leg. - 14:20,16:45,19:10,21:30
• SALVAVIP
·Intocáveis - Leg. -14:20,16:45,19:10,22:00

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
.GNC1
• Dredd (3D) - Dub. - 17:20
• Dredd (3D) - Leg. - 19:30, 21 :40
• Tinker Bell: o Segredo Das Fadas (3D) - Dub. - 13:30,
15:30
• GNC2
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros - Leg. - 13: 15,
19:50

• Os Mercenários 2 - Leg. -15:20, 17:40, 22:00
.GNC3
• Resident Evil 5: Retribuição - Leg. - 14:00, 16:30,
19:00, 21 :20

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
.GNC1
• Dredd (3D) - Dub. - 17:30
• Dredd (3D) - Leg. - 19:40,22:10
• Tinker Bell: o Segredo Das Fadas (3D) - Dub. - 13:30, 15:30
.GNC2
• À Beira do Caminho - Dub. - 13:00
• Os Mercenários 2 - Leg. - 15:00, 17:00, 19:30, 21 :40
.GNC3
• A Era do Gelo 4 - Dub. -13:15,15:15
• O Ditador - Leg. -17:15
• O Legado Bourne - Leg. - 19: 1 O, 21 :50
• GNC4
• E a Vida Continua - Dub. -14:15,16:30,18:45,21:00
• GNC5
• Ted - Leg. - 14:30, 16:45, 19:20, 21 :30
.GNC6
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) - Dub. -13:40
• Resident Evil5: Retribuição (3D) - Dub. - 15:50
• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Leg. - 19:50, 22:00
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Horóscopo
ÁRIES
Controle o impulso de comprar qualquer coisa bonita ou
diferente que vê à sua frente. Avalie o que realmente vale
a pena para não gastar dinheiro à toa No amor, aposte na
sinceridade para evitar conflitos com a sua alma gêmea.
Cor: tons escuros.

mURO
Terá que conciliar sua vida pessoal e profissiol'!a1, mas
talvez não consiga dar a atenção que ambas exigem.
Decepções com amigos não estão descartadas. Evite
criticar demais sua alma gêmea, vocês podem brigar sem
necessidade. Cor: tons escuros .

GÊMEOS
Mostre suas habilidades aos seus chefes. Você tem tudo

para obter o reconhecimento por sua inteligência na
solução de desafios. Assuma os seus méritos, mas não
deixe de elogiar os outros envolvidos. Reserve um tempo
para o seu amor. Cor: verde-escuro.

n

§ CÂNCER
Tudo vai se resolver com facilidade se juntarmais pessoas
em tomo de uma mesma ideia. O momento favorece

alianças e parcerias. Bom dia para equilibrar suas
finanças. O amor pede mais compreensão para evitar
discórdias e conflitos. Cor: bege.

.n.. UBRA
.

Bom dia para reorganizar as suas atividades diárias.
Facilite a sua vida e evite assumir novas tarefas hoje.
Aprenda a delegar aos outros o que não é mais de sua

responsabilidade. A dois, saiba a hora de ceder aos
desejos do par. Cor: tons claros .

m ESCORPIÃO
II L. No trabalho, evite bater de frente com pessoas

autoritárias. Tente expor suas ideias de uma forma
mais amena e seja mais flexível ao ouvir diferentes
opiniões. No romance, busque a causa dos conflitos ao
invés de urna solução superfiCial. Cor: preto.

SAGITÁRIO
É melhor organizar sua agenda se quiser dar conta de

.
todas as suas responsabilidades. Conte com o apoio de
familiares para conseguir se destacar no ambiente de
trabalho. No campo afetivo, seja mais compreensivo(a)
com quem ama Cor: tons pastel.

V\_ CAPRiCÓRNIO

"P OS bons conselhos de pessoas experientes poderão
ajudá-Io(a) a alcançar resultados eficientes. Este é um
día para agradecer o trabalho realizado em grupo. No

campo amoroso, procure entender sua cara-metade
antes de questioná-Ia Cor: vermelho.

.;'\A'\ AQUÁRIO
Estará com uma visão mais clara sobre o que tem
valor e o que não serve mais para você. Conseguirá
identificar os verdadeiros amigos, aqueles com
quem pode contar sempre. No romance, demonstre a
importância que seu par tem em sua vida Cor: lilás.

PEIXES
Este é um dia para observar o comportamento dos
demais e aprender com os seus erros. Reflita sobre
sua vida e perceba o valor de tudo à sua volta. Hoje,
conseguirá as pessoas com quem pode contar. Na vida
a dois, aposte no diálogo. Cor: amarelo.

LEÃo
Será preciso cautela ao avaliar o trabalho de outras
pessoas, especialmente aquelas que são próximas.
Respeite os pontos de vista dos demais e a maneira deles
de alcançar os resultados desejados. No amor, ouça as
ideias do par. Cor: azul-claro.

l'Th VIRGEM

IIX O contato com chefes estará favorecido, mas tenha
cuidado no relacionamento com os colegas de trabalho,
pode ter dificuldades de comunicação. Em casa, seja
paciente com os familiares. No amor, a desconfiança pode
desgastar o romance. Cor: branco.

Trabalho, seriedade e transparência.

.
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Pelo Mundo

1960

Fidel Castro discursa para
Assembleia Geral da ONU
No dia 26 de setembro de

1960, o comandante Fidel
Castro fez seu primeiro dis
curso para aAssembleia Geral
das Nações Unidas (ONU). O
discurso foi o mais longo da
história da organização e du
rou mais de quatro horas. Fi
del Castro fez duras críticas ao

imperialismo norte-america-

no. Ele foi aplaudido por dele
gações dos países comunistas
e africanos. Em sua maioria, -

os delegados latino-america
nos mantiveram-se em silên
cio. O Embaixador americano
na ONU, -James Wadsworth,
comentou que o líder cubano
fizera somente acusações, já
rechaçadas pelos EUA.

1969

The Beatles lança
o disco Abbe� Road

Em 26 de setembro de 1969, produzido após o álbum Let It

a banda britânica The Beatles Be, mas lançado antes. OAbbey
lançou seu penúltimo disco, o Road é considerado o melhor

Abbeyltoad, Ele foi produzido e disco que os Beatles fizeram.

orquestrado por GeorgeMartin Sua estrutura foi bastante pen
para a Apple Records. Apesar sada e discutida, e as visões dis
de ter sido o penúltimo álbum cordantes dos integrantes da
a ser lançado, este disco foi o banda só contribuíram para a

último gravado pela banda. Foi riqueza da criação final.
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A invenção do esmalte
Aprática de pintar as unhas já era utilizada pelas
mulheres noAntigo Egito. Elas utilizavam pétalas
esmagadas e hennapara colorir as unhas.Mas foi em
1920, que o esmalte que conhecemos foi inventado.
Ele foi criado pelos irmãos Charles eMartin Reverson,
inicialmente para proteger a pintura dos carros.
Em 1927, os irmãos Reverson, o químico Charles
Lachman e amaquiadoraMichelleMenard, tiveram
a ideia de usar o produto para criar um verniz, que
asmulheres pudessem colorir as unhas. O produto
em questão era um pote de porcelana que continha
uma pequena quantidade de um creme que, quando
passado na unha, produzia um tom de rosa bem
natural. O esmalte foi vendido inicialmente através de
salões de beleza e cabeleireiros.

1954
.

Escola Jaraguá
Em setembro de 1954, o jornal

O Correio do Povo publicou uma
matéria que dizia: ''A diretoria da
Escola Jaraguá, tendo em vista a

festa realizadano pátio daComu
nidade Evangélica Luterana de

Iaraguá do Sul, em 5 do corrente,
vem por meio deste comunicar

que o resultado obtido e que re

verterá em beneficio da referida

I Grupo LunellJ

escola foi plenamente satisfató

rio, estando o demonstrativo a

disposição de quantos o quei
ram verificar, com o tesoureiro
em exercício." O texto terminou
dizendo: ''Aos senhores músicos

queremos agradecer sinceramen
te, em animando o ambiente com
notas melodiosas e de agrado de
todos.ADiretoria."

Personagem histórico

Simone de Beauvoir
Simone Lucie-Ernestine-Marie Bertrand de Beauvoir,

mais conhecida como Simone de Beauvoir foi uma escri

tora, filósofa existencialista e feminista francesa. Ela fez

parte de um grupo de filósofos-escritores associados ao

existencialismo, movimento que teria enorme influên
cia na cultura europeia de meados do século 20 com

,

-'

repercussões no mundo inteiro. Suasideias tratavam de

questões ligadas à independência feminina e o papel da
mulher na sociedade. Suas obras refletiam também a

luta feminina e as mudanças de papéis estabelecidos,
assim como a participação nos movimentos sociais.

Em 1949 publica o livro "0 Segundo Sexo". A obra foi
um pioneiro manifesto do feminismo, no qual propõe
novas bases para o relacionamento entre mulheres

e homens. Outras obras importantes da escritora
foram: O Sangue dos Outros (1945), Uma MorteMuito
Suave (1964) e A Cerimônia do Adeus (memórias da
vida com Sartre, 1981). Simone de Beauvoir faleceu
em Paris, no dia 14 de abril de 1986.
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Ponto de Vista
Raphael Rocha Lopes,
advogado e professor

A companhei com muito inte
I\.resse as apresentações dos
três candidatos a prefeito de Ia
raguá do Sul ocorridas no Centro

Empresarial,muito bem conduzi
das pelo advogado Paulo da Silva
Mattos. Infelizmente, por conta
de compromisso assumido, não
consegui ficar por completo na

primeira das apresentações, do
candidado Moacir Bertoldi.

O ciclo de apresentações cul-
.

minou com a entrega, por parte
do Cejas, na segunda-feira desta
semana, de um documento com

reinvindicações e sugestões para o

próximo prefeito eleito.
Eu não gostaria de falar aqui do

que faltou aos candidatos, pois em
muitos momentos fiquei decep
cionado com a falta de criatividade

APOIO: o COllnUO DO POVO

Discursos, realidades e práticas
e gana (no bom sentido) e o exces

so de ponderação.
O candidato Moacir Bertoldi,

o primeiro dos três no certame
das sabatinas, exorta os eleitores

(ou expectadores) com base no

seu repetido argumento de que,
por teruma coligação enxuta, terá
mais facilidades de administrar o

município, sem brigas internas.
Um número pequeno de partidos
envolvidos, contudo, não signifi
ca falta de desentendimentos nas

próprias linhas. Exemplo disso é
o fato de ter em seu grupo o vice

prefeito da atual prefeita, tam

bém candidata, mesmo continu
ando como vice-prefeito.

Gostei do Arena Central Park.
O nome é horrível, desnecessa
riamente americanizado. A ideia é

diferente. Só não sei se dará para
viabilizá-la em cima do que um

dia foi um lixão.
A candidata Cecília Konell diz

que vai cuidar de Iaraguá do Sul
como cuida da casa dela. Se por
um lado isso soa simpático, por
outro é importante destacar que
lá em casa eu posso fazer o que eu

quiser, desde que não incomode
meus vizinhos. Um administrador

público, porém, não pode sonhar
com isso, pois seus interesses estão
limitados à lei. Uma somente pode
agir conforme dita expressamente
a lei e só. Não pode transformar o
paçomunicipal no quintal de casa.

Da sua apresentação, embora
um pouco frustrado com sua fal
ta de espontaneidade, principal
mente quarido visto que lia tudo

PUBLICAÇÃO lEGAL

o jornal O CORREIO DO POVO atende preceitos da lei 289/SA por

enquadrar-se como jornal diário de grande Circulação local e regional.
Balanços, atas, .editais, demais publicações legais.

(47) 2106-1919

o que falava, gostei muito dos

projetos para o sistema viário de
monstrados nas imagens. Obras
gigantescas que não entendo por
que ainda não foram iniciadas.

O último candidato a se apre
sentar foi Dieter Janssen. O que
muitos veem como um proble
ma (o excesso de partidos que o

apóiam), vejo como uma possi
bilidade de concertação de ampla
base que pode lhe proporcionar
sustentabílídade política. No

campo das ideias é bonito, na re

alidade é uma incógnita.
Sua preocupação com as dro

gas e o tráfico também salta aos

olhos, sendo positivo não ver

apenas o interesse com a repres
são, mas principalmente com

a prevenção e o tratamento de

saúde nesta área.

Agora, o que mais me agradou
em todos os candidatos foi a es

colha dos vices, respectivamente
Niura Demarchi, Alcides Pava
nello e Jaime Negherbon. Sempre
que se manifestaram tiveram pos
tura, empatia e conhecimento de
causa, o queme traz certa tranqui
lidade' pois se o que os candidatos

prometeram sobre trabalhar em

conjunto com seus vices se cum

prir, e se eles souberem se impor, a
sociedade ganhará.

Por fim, cabe parabenizar à

presidente da Acijs, Sra. Môni
ka Hufenuessler Conrads, pela
iniciativa deste ciclo de apresen
tações, de extrema importância
para o aprimoramento da cidada
nia e da democracia.

WEGS.A.
COMPANHIAABERTA

CNPJ 84.429.695/0001-11

AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO

Comunicamos que o Conselho de Administração da WEG, 'em reunião realizada hoje, deliberou
declarar juros sobre capital próprio ("JCP") no valor total de R$ 47.442.738,61, correspondente a

R$ 0,07647059 por ação, aos titulares de ações escriturais nesta data de 25 de setembro de 2012,
"ad referendum" da Assembleia Geral. O pagamento de JCP ocorrerá a partir do dia 13 de março de
2013 e será feito pelo valor líquido de R$ 0,06500000 por ação, já deduzido o imposto de renda na

fonte de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas que comprovarem até 28 de setembro
de 2012, junto ao Banco Bradesco S.A, instituição financeira escrituraria das ações da WEG SA,
sua condição de imunes ou de desobrigadas da retenção por disposição legal. O valor pago como

JCP será imputado aos dividendos obrigatórios conforme determina o artigo 37 do estatuto social da
WEG. A partir de 26 de setembro de 2012 as ações de emissão da WEG S.A. serão negociadas
"ex-juros sobre capital próprio". Informações adicionais podem ser obtidas no Banco Bradesco

SA, departamento de ações e custódia, Cidade de Deus, Osasco (SP), telefone (11) 3684-9495,
ou diretamente na sede da WEG SA, Avenida Prefeito Waldemar Grubba, n.? 3.300, CEP 89.256-

900, Jaraguá do Sul (SC), telefone (47) 3276-6973. Jaraguá do Sul, 25 de setembro de 2012

EDItAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI.Procópio Gomes deOliveira, 38B-Centro

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

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsá
vel, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar
desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua recusa,
dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:

.

Apontamento: 222887/2012 Sacado:ADElARMATIAS Endereço: R JOAOM0RETI185 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-170
Cedente: JAMATEXCOM .EQUIP.TEXTEIS ITDA Sacador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 41033007 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 275,60 - Data para pagamento: 01/10/2012-Valor total a pagar R$352,15 Descrição dos valores: Valor do título: R$
275,60 - Juros: R$ 0,82 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 222990/2012 Sacado: ADOlARMARQUARDT Endereço: RUA HENRIQUE FUCK 820 - CORUPA-SC - CEP:
89278-000Cedente: BANCODO ESTADO DORIO GDEDO SUL SA Sacador:VISAO COMERCIO DEVEICUWS lIDAEspé
cie: DMI - N°Titulo: 7383010104- Motivo: falta de pagamentoValor: R$229,61 - Datapara pagamento: 01110/2012-Valor total
a pagarR$341,40 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 229,61 - Juros: R$ 2,44Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 222491 /2012 Sacado:AJEQUIPAMENTOSIIDAME Endereço: RDOS IMIGRANTES 500MODUID 09 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89254-430 Cedente: J B F COMERCIO DE SOlDA lIDA Sacador: - Espécie: DMI - N'Título: 70550/ l-I
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$1l9,10 - Data para pagamento: 01110/2012- Valor total a pagar R$195,02 Descrição
dos valores: Valor do título: R$1l9,10 - Juros: R$ 0,19 Emolumentos: R$ 1I,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 222571/2012 Sacado: DESEN1UPIDORA JUNG GESTAO AMBIENTAL Endereço: PREFEI1DWAIDEMAR
GRUBBA, 4955 - JARAGUADOSUL - CEP: Cedente: MEIALURGICAMGN IND ECOM Sacador: - Espécie: DMI - N'Título:
2842/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 750,00 - Data para pagamento: 01110/2012-Valor total a pagarR$827,67 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 750,00 - Juros: R$ 3,50 Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 222830/2012 Sacado:FIDEUSCOMEDISTDEBEBIDAS lIDA Endereço: RUAMAXWIlliEIM604FUNDOS
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-000 Cedente:AGUADASElmA INDUSTRlALDE BEBIDAS lIDA Sacador: - Espécie: DMI -

N°Titulo: 1 000080687 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.373,56 - Data para pagamento: 01/10/2012-Valor total apagar
R$1.449,37 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.373,56 - Juros: R$ 3,20 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R� ?.3,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 222856/2012 Sacado: HG AlITOMOVEIS lIDA Endereço: RUA JOINVllLE 3731 SL 01 - Jaraguá do sei-se
- CEP: 89256-502 Cedenté: SAlSEIROS CONCRETO LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: C.2352 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 945,00 - Dataparapagamento: 01/10/2012-Valor total a pagarR$1.023,26Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 945,00 - Juros: R$4,09Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 222825/2012 Sacado: NORBERTOVOGEL Endereço: RUA JORGE BUHR249 - AGUAVERDE - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89254-440Cedente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Sacador: - Espécie: NP - N°Titulo: 4299234017 -

Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 88.351,80 - Dataparapagamento: 01110/2012-Valor total apagarR$97.262,71 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 88.351,80 - Juros: R$ 8.835,18 Emolumentos: R$ 11 ,60 - Publicação edital: R$ 23, 1O Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 222832/2012 Sacado: PAUID DAMIANNY BARBOSA AVll.A Endereço: RUA PAUIDVOlJOUNE S/N - NE
REURAMOS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-992 Cedente:UllERAlITOMOVEIS Sacador: - Espécie:CH - N'Titulo: 000008
6 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.000,00 - Data para pagamento: 01110/2012-Valor total a pagar R$2.660,51 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 2.000,00 - Juros: R$ 574,66Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

. .

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

Apontamento: 222883/2012 Sacado: SONEI11 ALIMENfOS lIDA Endereço: R EXPEDIC FIDEIlS ESTINGHEN 71 - JARA
GUÁDO SUL-SC - CEP: 89265-740 Cedente: lENZI FRUTAS EVERDURAS lIDAME Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
187457 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.772,80 - Data para pagamento: 01110/2012-Valor total a pagar R$4.864,40
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.772,80 - Juros: R$ 14,31 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Certifico, que esteEdital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "OCorreiodo Povo", nadatade26/09/2012. Jaraguá
do Sul (SQ, 26 de setembro de 2012.

ManoelGustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 9
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Caso Rafael

Júri absolve
os dois réus
do homicídio

Alex Maia de Oliveira, de 19 anos, e Felipe
Florentino, de 20 anos voltaram para casa

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

os acusados de participar
do assassinato de Ra

fael SantAna, 18 anos, em

maio de 2011, foram absol
vidos do crime de homicí
dio, no júri popular realiza
do ontem em Jaraguá do Sul.

Porém, eles foram condena
dos pelas agressões feitas ao

rapaz. Por esse envolvimen
to, Alex Maia de Oliveira, de 19

anos, e Felipe Florentino, de 20

anos: foram condenados a qua
tro meses de detenção. Como já
estavam presos há um ano e qua
tro meses, eles foram automati
camente liberados pela Justiça
para retornar às suas casas.

A decisão não agradou a fa
mília de Rafael. Num gesto de
revolta, a mãe da vítima, dona
Semilda de Fátima Sant'Ana,
gritou alto: IINão existe jus
tiça em Santa Catarina". De

pois, os familiares deixaram a

sala do tribunal sem falar com
a Imprensa.

O advogado Udo Drews,
contratado pela família para
ajudar a promotoria na acusa

ção' disse que pretende recor

rer da setença.
As famílias dos réus ficaram

aliviadas com a decisão. Os fa
miliares disseram apenas que
os dois rapazes aprenderam a

lição e querem, a partir de ago
ra, recomeçar uma nova vida.

O julgamento durou quase
doze horas até o juiz Leandro
de Aguiar ler a sentença, por
volta das 20h30 de ontem.

O julgamento foi doloroso

para os familiares da vítima.
Os doze segundos do espanca
mento de Rafael Sant'Ana, em 7
de maio de 2011, em frente ao

Chopp Club, foram repassados
diversas vezes na sessão do júri
de ontem, em Jaraguá do Sul.

As lágrimas foram o ponto

comum entre a família de Ra
fael Sant'Ana e os parentes dos
dois réus acusados pelo crime.
Os agressores se identificaram
nas imagens e admitiram ter

participado da briga.
A mãe de Rafael, Semilda

de Fátima Sant'Ana, assistiu ao

julgamento dos agressores na

esperança de encontrar Justi
ça. Ela tinha uma foto do filho,
morto aos 18 anos, estampada
na camiseta e o abraço dos ou
tros dois filhos, que também
tentam superar a perda. IITodo:
dia, ainda hoje, eu lembro dele.
Rafael era apaixonado por músi
ca e o aparelho de som continua
no mesmo lugar, na sala", disse.
IIEu quero justiça porque eles ti
raram a vida do meu filho".

liCovasdia", "lambança" e

"repugnância" foram as pala
vras usadas pelo Promotor de

Justiça André Milioli para des
crever a conduta dos jovens
ao espancar Rafael Sant'Ana.
Ele pediu desculpas à família
reiteradas vezes por exibir o ví
deo onde os quatro agressores
desferem socos, chutes e faca-

. das contra a vítima, que estava

sozinha e sem meios de defesa.
A tese defendida pela acu

sação era de que, mesmo que
os acusados. não tenham dado
o golpe que matou Rafael, eles
foram co-responsáveis pela
morte dele.

Defesa

Os advogados de defesa dos
acusados pelo assassinato, Lo
demar Resner e Jeremias Fel

sky, tentaram absolver os dois

rapazes do crime de homicídio.
Durante o julgamento eles

usaram argumentos para de
fender que a participação dos
réus não causou a morte, e por
isso deveriam responder ape
nas pelo crime de lesão cor

poral, que prevê penas de três
meses a um ano de detenção.

FOTOS MARCELE GOUCHE

LIVRES Embora tenha admitido a' participação de Alex (D) e Felipe (E) no caso,
a defesa argmnentou que a ação deles não teria ocasionado amorte de Ra.fael

DOR Mãe de Rafael, dona Semilda, ficou revoltada
com a decisão do júri e lamentou a falta de justiça

MANIFESTAÇÃO Familiares do acusado Alex
revelaram a opinião deles sobre pertll do rapaz

FABIO MOREIRA

...

ALIVIO Jovens acusados comemoram a liberdade
com a família, pensando em recomeçar a vida

Crime,

Como foi
•

ocnme

A briga começou do lado
de dentro da casa noturna,
quando um adolescente
chamou Rafael Sant'Ana

para a briga por causa de
ciúmes de uma garota. Os
quatro jovens foram expul
sos da boate pelo segurança,
e outros dois amigos saíram
espontaneamente para
acompanhar o grupo.
O adolescente que começou
a briga foi buscar a faca que
trouxe de casa e que estava
escondida próximo ao estabe
lecimento. Quando encontrou
Rafael, desferiu o primeiro
soco. O segundo adolescente
entra na briga e consegue
derrubar a vítima. AlexMaia
de Oliveira e Felipe Floren
tino chegam logo depois,
cercam e chutaram Rafael.
Ele levou socos e foi esfaque
ado com uma faca três vezes.
O crime foi registrado por câ
meras demonitoramento. Ele
chegou a ser levado com vida

para o Hospital São José,
mas não resistiu aos ferimen
tos e morreu. O caso ganhou
repercussão nacional. O ra

paz que teria dado as facadas
tinha 17 anos na época do
crime e está detido em Ioín
ville. Ele foi condenado pelo
crime. O outro adolescente
envolvido estava foragido
e foi preso ontem, quando
iria participar do júri como
testemunha.
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rcelas C1 P rtirEntr a +60p

R$

,00

• Coluna de direção articulada
com deformação programada

• Bancos com assento

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

'Baependi BancoFiatY�CêlIE"JlflEU.IJJI.l O",.,.fMontn,../tI;>"",(,...,..,..,.",,�n-t.

Palio Fire Economy 1.0, 2 portas, básico, pintura sólida, 2013, a partir de RS 9.940,00 de entrada e saldo financiado em 60 meses a partir deRS 299,00 a parcela ou escolha um dos modelos em estoque e adicione o valor dos opcionais presentes no veículo. Valor total do
financiamento: R$ 17.940,00. Financiamento eDe com taxa de 1,10% a.m. e taxa de 14,20% a.a. Disponibilidade em estoque: 2 unidades.
Oferta válida até 29/09/2012 ou até quando durar o estoque. As imagens desta divulgação são de caráter ilustrativo. Javel

NEGÓCIO BOM DE VERDADE
CoRSóWaQ

flAT
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FAÇA REVISÕES EM SEU VEíCULO REGULARMENTE.
Ruo Francisco Fischer, 100 • Centro - Joraguó do Sul - se

(47) 3274 0100 - www.iavel.com.br
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BOLOS, DOCES & SALGADOS
Com a Chef Lu Vertuan
Eventos para casamento,
aniversário, batizado,
eventos em geral

3275-6487 I 9700-2254

EMPREGO

• CONTRATA-SE VENDEDORA EXTERNA
Interessados deixar curriculun na Extinsul ou
ligar 3275-2205.

• Cuido de pessoas idosas a noite. TR: 9989-
3205/ 845%106

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

• Procuro pessoas que queira vender Raco
cosméticos, paga se boa comissão. TR: 3275-
4315.

• Atelier de costura Marlene, faz reformas de
roupas. Contato: 3275-4315 OU 9194-2435
(MARLENE)

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

• Consorcio contemplado crédito R$: 100,
300,00 entrada. R$ 31,999,00 mais 95

parcelas R$: 1290000,00. Outro credito R$:
92 000,00 entradas R$: 28 900,00 parcelas
R$850,90. TENHO OUTROS CREDITOS. Valdir
fone: 8494-5911 ou 9270-3638

• Renda extra Procura - se pessoas dinãmicas
, e empreendedoras, maiores 18 anos para
desenvolverem negocio lucrativo. Trabalhando
a partir de sua casa. Aprenda a ganhar ate R$
600 reais (período parcial) ou acima de R$
2000 mês período integral, negocio próprio c/
baixo investimento e alto retorno. Contato 47

8418-3292/9988-2844. bemestaredinheiro@
yahoo.com.br

• Atenção procura pessoas para a área de vendas:
Para trabalhar com vendedor externo, ganhando
com as vendas mais a comissão e bônus,
dependendo apenas do seu esforço.tendo
treinamentos e todo suporte com matérias na
área. Interessados entrar em contato no fone:
479910-7484.

• Ofereço serviços de podas de arvores. TR: 9158-
0019

• JARGAS Instalações de Gás de cozinha
residencial. TR: 3371-2946/ 9216-4866

• Disk Frete em geral, caminhão Baú com
capacidade de 4000 k. TR: 8406-2183/ 3276-
2100

-

DOAÇAO
• Preciso da doação de roupas de bebe. TR:
3275-6258.

ENDAS
• Vende-se Kit deSuspensão aArSaveiro/
GOL/Paratl Gl,G2,G3,G4. Marca
Macaulay (6 solenoldes + controle remoto +
manometros + reservatório de AR) 3 meses
de uso. Motivo da retirada: Venda do veículo.
ValorR$ 600,00. Tr.: 8871-4532

• Tenho de 30 a 40 metros de tabuas de caixa
rias, 300 metros de sarrafos de piquetes e

algumas escoras. Vendo tudo R$ 250, 000
Aceito proposta Tr, 9170-9656/3275-4811

• Vendo semi reboque ano 1998, (tipo
carretinha) tamanho 1,10x2 metros, serve para
motos de carga pesada. R$ 1500,00. Tr. 3371-
1634

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

• Vende - se filhote de pinscher, TR: 3273-2347

• Vende-se um Cali fito macho com viveiro. Valor
a combinar. Tr. 3370-1064

.1 ,I I i 11.

VENDAS

• Vendo uma maquina de sorvete expresso
Italianinha, aceito proposta. R$ 15.500,00. TR:
3371-3847 ou 33714147.

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

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

• Vende-se ar condicionado 7.000 bits em
ótimo estado, quente/frio Valor a combinar.
Tr. 33701064

• Vende-se ar condicionado quente/frio consular
10.000 Bits (escuro) R$ 300,00- perfeito. TR-
33713993 - 9973 8281

• Cãmera digital Cyber-Shot DSC-W55 Sony,
usada em perfeito estado. R$ 80,00 - Tr.9113-
266

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

• Vendo Notebook HP Mini 210 - Processador
Intel Atom -1GB de memória - Windows 7 - R$
400,00. 9959-9595 com Elis

� Vende-se dois overlock siruba com arremàte
semi-novas com poucos meses de uso. Valor
R$1.650,00 cada contato: 91427220 falar
com Marcelo

• TV 24"LED AOC fininha na caixa sem nenhum
arranhão, seis meses de uso. Valor R$ 600,00
home te ater magna Vox com 5 caixas de som
R$ 200,00. Se levar os dois faço tudo por R$
750,00. Telefone: Falar com Marcele 9923-
9418

• Vendo TV 21 p tela plana gradiente com radio
FM integrado. Valor R$. 250,00 TR 9953-
5554

• Vendo uma betoneira com 1 ano e meio de
uso, 400 litros, profissional, completa. R$
2400,00. TR: 3276-191896132901.

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

• Vende-se cama BOX SOLTEIRO COM CAMA
AUXILIAR (rodinha) ótimo estado R$ 300,00.
TR 33713993 - 9973 8281

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

f'
• Vendo bebe conforto da Burigoto, azul marinho
de menino, R$ 150,00 TR: 3370-7160 C/
Susan.

• Vende - se um freezer branco 500 I,
reformado, horizontal. Tr. 3372-3234 ou 9946-
9866.

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

• Compro uma maca de estética usada. TR:
3275-4315.

• Procuro um guarda roupa usado para doação.
TR: 3275-4315

• Vendo freezer vertical cônsul190 litros, semi
novo, retirar no centro de Jaraguá do sul,
dar um toque que retornamos a ligação. R$
450,00. TR: 48 9143-1969.

• Vende-se Kit de Suspensão a Ar Saveiro/GOL!
Parati Gl, G2, G3, G4 Marca Macaulay (6
solenóides + controle remoto + manômetros
+ reservatório de AR) 3 meses de uso, motivo
retirada: Venda veiculo. Valor R$ 600,00

• Vendo moveis para salão de Cabeleleiro,
três cadeiras de corte, poltrona de um

lugar, poltrona de três lugares, balcão de
atendimento, um vaporizador para hidratação,
um lavatório tipo Italiano e bebedor elétrico. TR:
3376-1737

• Vende-se uma lanchonete no Bairro Amizade
tr.: 8469-8547. Com Leomar

• Vende-se telha colonial, quantidade de 7.000
a 8.000 e Esquadrilhas de ferro. Preço a

COmbinar. TR: (47)3376-1481
• Vendo uma Fabrica de conserva/alimentícia
em Balneário comburiu com mais de 32 anos

e com clientela formada. Valor R$ 175, 000,00
Tr: (47) 9122-0300/(47)9647-0865

• Vende - se mercado na Rua Antonio Carlos
Ferreira, 976 Bairro: Nova Brasflia. TR: 9905-
2331/ 3276-0614 aceito propostas com casa,
terreno ou carro.

• Vendo empresa no ramo de alimentos

congelados com marca própria, logística e sem

dívidas. TR: 9652-7646.

• Vendo terreno comercial de frente para Bertha
• 1

'ft

VENDAS

Weege 13,70x30 m2 c/ 405 m2• R$: 129,
900,00 Fone: 9655- 5663/30840408

IMÓVEIS
APARTAMENTO

• Vendo APTO em Três rios do sul c/ 02 dores,
sala, cozinha. Apenas 109.900. Fone 9655-
5663 ou 30840408

• Vendo APTO c/70 m2, 2 quartos, área de festa.
Minha Casa Minha Vida. R$ 109.900. Fone:
9655-5663 ou 3084-0408.

• Aluga-se apartamento com 2 quartos prox.
ao Shopping Braithaup centro R$ : 600,00
+ condomínio. Fone: (47) 3275-0128 Tr.
Alexandre

• Apartamento dois quartos prox. prefeitura R$:
550,00 + Condomínio R$: (47) 3275-0128 Tr.
Alexandre

• Vendo APTO na Barra, com 2 dor,sala,cozinha.
Mobiliado por apenas 148.900.(Pode financiar)
Fone 9655-5663 ou 30840408

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

AP. novo

• Vendo APTO semi novo, 1 dor,bwc,Ar, Tva cabo.
R$ 104.900. Fone: 9655-5663 ou 3084-0408.

• Vendo APTO no centro c/ 02 dores, sala e

cozinha. Entrega mês 10/13, Apenas 127.900
mil. (Financiamos Minha Casa Minha Vida)
Fone 9655-5663 ou 30840408

• Vendo APTO, na Vila Rau, com 1

dor,sala,cozinha.R$ 104.900 (Financiamos
Minha Casa Minha Vida) Fone 9655-5663 ou

30840408

• Aluga - se AP 120 MT 2, 1 suíte e dois quartos,
cozinha completa e garagem com água quente
e sem condomínio. R$ 1200,00. TR: 9134-
5434. Rua Emma R. Bartel, 121 - Baependi.

• Vende - se apto na praia ltajuba 65 mP c/
suíte, aceita carro. TR: 8448-8644

.

CASAS

• Vendo Casa no Jaraguá Esquerdo c/250m2, 4
dor,área de festa,1.5km do centro de Jaraguá.
Fone:9655-5663 ou 3084-0408.

• Vendo Casa c/63m2, terreno C/301m2, há 2
km do centro de Jaraguá, R$ 149.900. Fone:

9655-56630u3084-0408

• Vendo Casa nova, c/2dor, sala e coz, c/71m2•
Minha Casa Minha Vida R$ 134.900. Fone:
9655-5663 ou 3084-0408.

• Vende-se uma casa no Rio Cerro livre de

enchente, 3 quartos 1 banheiro garagem 2
sala 1 área de festa com churrasqueía.valor
R$ 180, 000,00 ou troca por uma na Barra do
Sul de menos valor. Tr. 33764466/96714803
com Marilda

• Vendo Casa na amizade c/160m2 1 suíte

c/ closet+2 Dor, área de festa+3 garagens,
terreno c/420m2.Apenas 320 mil.Fone 9655-
5663 ou 30840408

• Vendo casa pelo sistema Minha Casa Minha
, Vida. Fone 9655-5663 30840408.

• Vendo Sobrado em Três rios do sul, C/90m2,
c/3 dor, sala, coz,WC,área de serviço. R$ -

150mil. Pode Financiar. Fone 9655-566 ou
30840408.

• Vendo Sobrado c/3dor, 1 garagem, com área
de 70m2• R$ 150 mil. Financiável Fone: 9655-
5663 ou 3084-0408.

• Vendo casa nova na amizade, R$ 135mil.
, (Financiamos Minha Casa Minha Vida) 9655-
566 ou 30840408.

• Vendo casa no Jaraguá esquerda, R$ 149.900,
fica a 1.5 km do centro da Cidade. 9655-566
ou 30840408.

• Vendo sobrado com 190 m2 com três moradias

independentes, área coberta, garagem para
quatro carros, churrasqueira, na Rua 600,
centro de Balneário Camboriu. TR: 47 3367-
6101

• Vendo casa nova na Barra c/70m2, dois dor,
sala, coz,WC,área de serviço. Apenas 145 mil.
Fone 9655-5663 ou 30840408

III , I

IMÓVEIS
CASAS
• Vendo casa de alvenaria c/150m2, uma suíte
mais três dor, casa nova por apenas 189 mil.
Fone 9655-5663 ou 30840408

• Vendo casa nova na Barra c/70m2, dois dor,
sala, coz,WC,área de serviço. Apenas 145 mil.
Fone 9655-5663 ou 30840408

• Vende - se averbada em Blumenau, casa, 46
m e terreno 675 m valor de R$ 140.000,00
ou troca - se por uma em Jaraguá, Falar 140
mil, ou troca-se por uma em Jaraguá. Falar c
luciandro 91374420 ou 8440-0390 Raquel.

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

propostas.

• Vende-se casa em' Schroeder por R$
125.000,00 com 50 mt2, aceita - se

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

.

CHÁCARA
• Vendo uma chácara de 50.000,00 mF com

nascente-cachoeira, plaino pronto para
construir. R$ 110.000,00. TR: 3376-0726.

• Vendo Sitio há 2 km do centro de Jaraguá c/
área de 11.600 m2 c/ casa de 160m2 c/l
suíte, 2dor, área de festa +galpão de 80m2•
R$ 235 mil. Fone 9655-5663 30840408.

• Vendo Sitio c/ /11.559,27m2, área nobre,
há 2 km do centro de Jaraguá, e/sobrado de
2 dor, 1 suíte. Fone: 9655-5663 ou 3084-
0408.

• Vendo Sitio c/58.000m2,c/2 casas.lagoas c/
peixes, animais, 22mil pés de eucalipto.R$
399 mil. Fone:9655-5663 ou 3084-0408

SAIA COMERCIAL

• Alugo sala comercial com 80m2, na Rua

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

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

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

aposentando. TR: 8474-1071.

LOCAÇÃO
• Alugo quartos Mobiliados na Rua Prefeito
Waldemar Grubba, 1532 - Baependi. TR:
3275-1185/9912-6200.

• Alugo Kitinetes para até duas pessoas, na
Rua Prefeito Waldemar Grubba, 1532 -

Baependi. TR: 3275-1185/9912-6200.

• Alugo Kitinetes no centro, e na vila Lenzi

apartir de R$ 380,00 e Casa na Vila nova 3

quartos. Próximo ao papagaio autopeças, Tr.
33714364 com Ivone te.

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

carros, localização: Rua: Travessa Koelier,
214, bairro Rocio Pequeno (próximo ao

centro). Tratar com a Imobiliaria Regência
3444-1452 ou 3275-6829 com Laudes.

• Alugo quartos. TR: 3275-4315 com Marlene.

• Alugo apartamento na amizade. Uma

suíte, mais um quarto, sala, cozinha,
churrasqueira, área de serviço e garagem
para dois carros. Valor R$750,00. TR: 8851
9651 '\

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

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

• Alugo uma casa grande na Rua Walter

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

IMÓVEIS
TERRENO
• Vendo Terreno c/900m2, 20x45, localização
de alto padrão, prox. a Karlache.R$ 249.900
Fone:9655-5663 ou 3084-0408

• Vendo dois lotes R$ 65.000,00, cada c/
351,00m2(13 x 27,00) (Financiamos Minha
Casa Minha Vida) Fone 9655-5663 ou

30840408

• Vendo Terreno no centro de Jaraguá c/ 1140m2,
100% plano. R$ 519.900. Fone: 9655-5663 ou

3084-0408.

• Vendo Terreno no amizade c/341m2• R$ 73 mil.

Fone:9655-5663 ou 3084-0408

• Vendo Terreno no Amizade c/530,90m2(é
esquina).Terreno de ótimo padrão.R$ 95 mil.

Fone:9655-5663 ou 3084-0408

• Vendo Terreno no lot.Hanernrnan a lKm da

Malwee.Local seguro, 100% plano.R$ 79.900.

Fone:9655-5663 ou 308�408

• Vendo Terreno na amizade c/340,51m2. R$ 75
mil. (Financiamos Minha Casa Minha Vida) Fone
9655-5663 ou 30840408.

• Vendo terreno no centro de Jaraguá c/l.140m2
por apenas R$ 520 mil.

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

• Oportunidade vendo um lote em Guaramirim
com 368m. Dois, escríturaco pronto p/ construir
R$70, 000,00 aceito propostas Tr.9122-7190

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

Seidel), bairro Seminário, Corupá SC. Valor

R$55.000,00 TR: com Renate Fone 91374701

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

• Vende - se lote na praia de Itajuba 300 m2.
Escriturado. R$ 20.000,00. TR: 8448-8644 /
9936-7400

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

8853-9716.

• Vendo área de reflorestamento de eucalipto 13
anos,já possui madeira quadrada, área toda
plana de 50.000.00 mP prox. a Rio do Sul. Valor
a combinar. TR: 47 3328-3560

• Vende - se um terreno na Vila Nova, de
6000.00 mt2 na rua lateral a 25 de Julho em
frente ao 1.607, valor negociável. TR: 9102-
1212.

• Vende-se terreno na Ilha da Figueira com 794
mt2 (doc. ok) c/ varias arvores frutíferas, perto
da escola, mercado, Weg, parque aquático
e a menos de 10 mino do Centro. Valor R$
185.000,00 - tratar fones (11) 5560-1193/
6657-0940 direto com proprietário.

• Vende - se terreno 2500 mt2 plaino no Rio
Cerro II. Valor a combinar. TR: 3376-0726

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

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

• Vende-se terreno na praia de ltajuba R$
30.000,00 escriturado, 300 m2• TR: 8448-
8644

• Vendo uns dois terrenos no champagnat na
Rua: Irmão Leão Magno, 15,75 por 24 metros
cada lote, R$ 185.00,00 cada. TR: Sergio 9975-
3940.

OPORTUNIDA�
• Veride-se Klt de Suspensão aArSaveiro/
GOL/Parati Gl,G2,G3,G4. Marca
Macaulay (6 solenoides + controle remoto +
manometros + reservatório deAR) 3 meses
de uso. Motivo da retirada: Venda.do veículo.
ValorR$ 600,00. Tr.: 8871-4532

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



• Procuro Border Collie macho para cruzamento.
TR: 99344300.

• Compro um triturador. TR: 3273-2347.

• Gramado /natalluz Saída 14/11 e retorno

18/11 (feriadão). Tr. 33713993 - 99738281

• Patagoargentma/Chüena (11 dias) Buenos
.

Aires/Ushuala/Punta, Arenas/ EI calafate
Varias saída. Réveillon, janeiro e abril. Pacote
inclui... Aéreo/hotel/terrestre e todos os

passeios locais com guia acompanhante desde
o Brasil. Tr. 33713993 - 9973 8281

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

• Vende -se ou troca - se por Terreno um Trailer

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

• Financiado? Eu compro carros e motos com

parcelas ou documento em atraso, pago a

vista. TR: 9967-2770

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

VEíCULOS
Chevrolet

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

• Vendo 'Corsa Clasic, ano 2003.
Completo, branco, com KM 70.000.
R$ 14.900,00. TR: 473054-1368/
9144.3631

• CORSA CLASSI 2011COMPLETO R$
22.990,00, entrada R$ 2.000,00 + 60x
R$ 595,00, viabilizamos troca, taxas a

partir de 0,98% .. fone 30321400

• Vendo um Kadet 94 vermelho metálico,
motor, novo. R$ 7.000,00. TR: 7813-
4785

• Vende-se Vectra Elegance, ano 2009
modelos 2010, com 45.000km. Valor
R$ 37.500,00. TR: 33762776.

• Vende-se Montana 2007 linda apenas
R$ 25, 700,00 Tr.(47) 9157-7525 Neto

• SOMENTE PARA LOJISTAS, Classic
SPIRIT 1.0 FLEXPOWER 4P completo
2009 Valor: R$ 18.950,00 FONE:
96177705

• PRISMA MAXX 1.4 2011 COMPLETO,
R$ 25.490,00, ENTRADA R$ 2.000,00
+ 60X R$ 670,00, VIABILIZO TROCA,
metálico, estado de zero, entrada em

até 6x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, garantia de um ano

inclusa, fone 30321400.

• Vende- se Vectra 2.2 Cor preta GNV +

Ar digital Ano 2000 Ótimo estado Valor:
R$ 18.000,00. Tr. 9102-9254 com

Carlos

• Vectra Elite 2007,2.4, prata, completo.

I
Valor a negociar. TR: 9979-3308.

• Vectra 2007 Elegance, com IPVA 2012

pago, controle de som no volante, em
ótimo estado. R$ 31.000,00. sem troca.
TR: 3376-1060 91576924 Renato.

• Vende-se celta 2004, básico. R$
14.200,00. TR: 9962-3664

• Vendo um corsa super 97, branco duas
portas com ar cond., R$ 11.500,00. TR:
8425-6491/ 3273-2098.

• SOMEWNTE PARA LOJISTAS, Celta L.S
FLEX POWER 2P S/AR 2012 valor: R$:
18100,00 FONES: 9617-7704

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

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

VEíCULOS

Peugeot
• Vendo um Astra sedan 2000, prata,
completo, ótimo estado de conservação,
quatro. pneus novos. R$ 17.500,00. Tr:
9114-4135 c/ Maicon

• Vendo um Corsa Wind, 96, preto, carro

particular com km baixa. R$ 8500,00. Tr:
3397-2050.

• Peugeot 206, ano 2004, 4 portas, 1.0,
ótimo estado, particular. R$ 15.000,00. TR:
3273-7644 ou 7813-4785

• Vende - se um pick-up Peugeot 504,
diesel, 94, carroceria longa, ótimo estado.

Particular. R$ 15.000,00. TR: 3273-7644/
8812-7170.

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

• Vende - se Peugeot 2061.016 válvulas

gasolina, 2005, vermelho ar cond, vidro

ele/ trava manual insufilm, mp3, etc. R$
15.500,00.3371-1634.

• Vendo um Peugeot 207, sw xrs, 2010. Única
dona. R$ 30.900,00. Aceito moto de até R$
5.000,00 de entrada. TR: 9183-1162 ou

9183-8930 Sandra ou Junior.

Renault

• Vende - se Renault Logan ano 2011,
completo com 23.000,00 km R$
27.000,00. Aceito Saveiro na troca. TR:
9931-9410 ou 3275-3538

• SANDEIRO EXPRESSfON 1.6 8V 2012
R$ 29.990,00, metálico, estado de

zero, entrada em até 6x sem juros no
cartão de crédito, viabilizamos troca,
garantia de um ano inclusa, taxas a

partir de 0,98% .. fone 30321400.

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

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

• Vende - se Sandero Stepway 2011,
1.6, 16 v, Flex, preto metálico. TOP de
linha, Airbag duplo, freios ABS, direção
hidráulica, ar condicionado. vidro
elétrico nas 4 portas, trava elétrica,
alarme, som com comandos no volante,
2,5 anos na garantia, 21mil km, único
dono, faróis de neblina. R$ 36.000,00
Telefone: 9192-4442, 8829-9796

• Cllo Sedan Privilege 1.0 16 v ano 2004,
cor prata, completo. Ar Cond, Air Bag
Duplo, Direção hid, Vidros elétricos,
Volante com regulagern de altura,
Controle som no volante, IPVA pago.
Sem troca. H$ 16.000,00. TR: 8410-
0000 Fabio.

Volkswagen
• Vende-se Gol G5 2008/2009 completo
1.6 com pneus novos e roda de liga
leve, preço de ocasião R$ 28.000.00
totalmente revisado Tr. 84136088

• Gol Bola 95, prata, com limpador e
desembaçador trazeiro, motor cht, oito
válvulas. Aceita - se troca de menor

valor e de maior valor. Contato Zito (47)
3370-7994

• Vende - se um gol 1000, ano 99, 8 v, cor
verde. R$ 9.500,00. Tr. 3370-1161

• PARATI 1.8 PLUS G4 2009 4P

COMPLETA, R$ 25.990,00, BX KM,
revisões em autorizada, metálico,
estado de zero, entrada em até 6x sem

juros no cartão de crédito, viabilizamos
troca, garantia de um ano inclusa, taxas
a partir de 0,98% .. Fone 30321400.

• GOL CITY 2006, FLEX, Completo, 04
portas, cor prata, alarme inteligente e

radio LG com entrada para pen drive.
Carro de mulher está inteiro e lindo.

VEíCULOS

Volkswagen
Forma de pagamento: 3 mil de entrada

(negociável) + assumir 50 parcelas
de 570,00 (Santander). Transferência
imediata. Tr. com Caroline 8478-7422

• NOVO GOL G5 TOTAL FLEX 2012 4
PORTAS COMPLETO R$ 26.990,00,
Entrada R$ 5.000,00 em ate 6x nos
cartões de credito + Parcelas de R$
630,00, viabilizamos troca, fone:
30321400

• Kombi standard 1.4 total flex 2012 R$
34.990,00, metálico, estado de zero,
entrada em até 6x sem juros no cartão
de crédito, viabilizamos troca, garantia
de um ano inclusa, taxas a partir de
0,98%. Fone 30321400.

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

• Vendo um Gol cl 1.6 ano 92 azul. R$
4.000,00. TR: 9213-2502 9644-2125.

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

• Vendo um Gol ct 1.6 ano 92 azul. R$
4.000,00. TR: 9213-2502 9644-2125.

• Um Jet ta 2007 modelo 2007, top de

linha, prata, R$ 42000,00. TR: 9176rv-
4929.3371-8208.

• Vendo Palio sedam 2006, prata,
completo. R$24.000,00. Tr. 8851 9651

• Vende - se parati 99, 1.0, 16 v, 4

portas. R$ 8900,00. Tr. 9962-3664.

• NOVO SAVEIRO 1.6 C/AR 2012, R$
27.990,00, metálico, estado de zero,
entrada em até 6x sem juros no cartão
de crédito, viabilizamos troca, taxas a

partir de 0,98%. Fone 30321400.

,

Fiat

• Vendo um Stilo 2007, ótimo estado,
completo. TR: 15.000,00 t prestações.
(não precisa transferir). TR: 3273-7644.

• NOVA IDEA ATIRATICVE 2012
COMPLETO R$ 36.990,00, metálico,
estado de zero, entrada em até 6x sem

juros no cartão de crédito, vlabilizamos
troca, garantia de um ano inclusa, taxas

. a partir de 0,98% .. Fone 3032-1400.

• IMBATIVEL- Novo uno vivace flex 2012,
R$ 19.990,00, entrada R$ 990,00 +

48x R$ 599,00, viabillzamos troca, fone
3032-1400.

• Doblo essence 1.8 16 v 2012 completo
- 7 lugares, R$ 44.990,00, metálico,
estado de zero, entrada em até 6x sem

juros no cartão de crédito, viabilizamos
troca, garantia de um ano inclusa, taxas
a partir de 0,98%. Fone 3032-1400.

• Doblo HLX 1.816v 2011 completo 7

lugares R$ 41.990,00, metálico, estado
de zero, entrada em até 6x sem juros no

cartão de crédito FONE: 3032-1400

• SOMENTE PARA LOJISTAS Novo Doblo
HLX 1.816v FLEX 4P completo 2011
R$. 39,000,00 FONE: 9617-7703

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

• SOMENTE PARA LOJISTAS, PALIO FIRE
ECONOMY 1.0 FlEX 4P COMPLETO
2010 R$ 18.900,00 FONE: 9617-7707

• Vendo Palio Branco, 4 portas, ano e

modelo 2002 tire, vidro elétrico na

frente, limpador trazeiro. R$ 11.500,00.
Tr. 9114-3374 com André ou 9243-8500
Néia.

• SOMENTE PARA LOJISTAS, IDEA
ATIRACTIVE 1.4 8 v FLEX 4P COMPLÉTO
2012 Valor: R$ 33.490,00 FONE: 9617-
7706

• Vende - se uma Fiorino furgão, ano 94,
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VEíCULOS VEíCULOS
Fiat

1.0, R$ 6.000,00. Tr. 3370-1161

• Fiorino furgão 1.3 tloex 2012 R$
28.990,00, metálico, estado de zero

com apenas 18.000km, entrada em

até 6x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, garantia de um ano

inclusa, taxas a partir de 0,98%. Fone
30321400.

Ford

crédito, viabilizamos troca, garantia de um

ano inclusa, taxas a partir de 0,98% .. Fone

30321400.

• Fiesta 2006, 4 portas básico, R$
13.800,00. Tr. 9962-3664

• Vendo Fiesta Trail, '2008 Prata, completo,
único dono. R$ 13, 500 + 8x de 1.126,00.
Tr. 3273-7645/9966-9448 C/ Wilson

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

Ford

• Vendo uma Verona, 91, 1.6. R$ 3800,00.
Tr. 9962-3664.

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

MOTOS
• Vendo: Ford Focus 2001Prata Legalizado
Baixo Completo, air bag +abs, bancos
em couro Ótimo estado de conservação.
Contato: Oeslen - 91011881- 33704091

• Moto CB 300, ano 2010/2011 Com 7 Mil

KM, cor dourada. Valor a negociar. Cantata
Zito (47) 3370-7994.

• Ford Ranger XLT Limited 4x4, diesel 3.0

eletrônico, 2008, completa (air bag, abs,
santo Antônio, estribos capota marítima,
protetor de caçamba, trava elétrica no

tampão traseiro e demais opcionais da

Limited. Estudo troca veículo de menor

valor. R$ 60.000,00. Tr. 47 9138-9592.

• Moto Titam, prata ano 2001 - Baixo km,
doc. 2012 pago. R$ 2.500 TR: 8452-0178

• Vendo uma biz 100, verde, 2003, bom,
estado de conservação. R$ 2500,00. Doe
2012 pago. Tr, 8452-0178

• Vendo moto XLR, ano 99, 125 R$ 3.000,00.
Tr. 3370-1161

• VENDE-SE YAMAHA NEO ANO 2005 (modelo biz)
COR PRATA· AUTOMÁTICA· PARTIDA ELÉjRICA
. FREIO A DISCO· 2 PNEUS NOVOS . AROS DE

LIGA LEVE· EMPLACADA. PREÇO· 2.000,00 .

(8823·6665 . ALVARO)

• Moto'Honda vb 300r 2010 com 3800 km

originallPVA 2012/2013 'pago. Moto"
estado nova, sem troca R$ 9800,00. Tr.A7
9138-9592 c/ Rodrigo.

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

9277-0356 com Almir.

• Vendo um Fiesta 2002 GI, R$ 5000,00 +

14 prestaçôes de R$ 400,00 ou carro ou

moto de entrada. Tr. 9137-1504/9153-
1600.

• FOCUS HATCH GLX 1.6 16V 2012, R$
42.990,00, metálico, estado de zero,

entrada em até 6x sem juros no cartão de
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E MAIS: DIREÇÃO ELÉTRICA COM ASSISTÊNCIA VARIÁVEL CRUISE CONTROL,
RETROVISOR ELETROCROMO, 'ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DOS FARÓiS,
SENSOR DE CHUVA, DETECTOR DE OBSTÁCULOS TRASEIRO.

NOVO CITROEN C3. É MUITO MAIS C3.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

1-Preço à vista, sem troca, não inclui pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên C3 Picasso GL 1.5 Flex 12/13 com valor à vista de R$ 46.990,OO·e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60%
+ 24 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. TC de R$ 550,00. Confira.a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para
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PROMOÇÃO
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CITROEN C3
PICASSO 2013 46.9R9Ô

À VISTA

TAXADEQ%JUROS �;;'24x
GL 1.5 FLEX
FREIOS ABS, AIR-BAG DUPLO

E MUITO MAIS!

VENHA CONHECER TODA A LINHA C3 PICASSO. SUA VIDA CABE AQUI. -

ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR.

-

CITROEn

Pessoa Física. Promoção Lilica e Tigor a bordo válida para os veículos: C3 Picasso, C4 Picasso e Grand C4 Picasso; Zero quilômetro (Okm), an012/modeI013. Benefício não pode ser convertido em espécie.
Promoção válida de 20/09/2012 a 31/10/2012 ou enquanto durarem os estoques. Consulte regulamento completo da promoção no interior das concessionárias Le Monde Citroên. Imagens Ilustrativas.

"

(
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TAXA
ZERO')
50% DE ENTRADA
+ 24 PARCELAS SEM JUROS

*Fonte: Fenabrave. Kia Sorento:
Líder em vendas na categoria SUV médio:
Comprimento entre 4.601 e 4.779 mm. **Itens opcionais.

JaraRUá do Sul: 47 3275;.0808
Av. Jlr@1'éitoWatdemarGrubba, 1346 - Baependl

Bal. (amborlú: 47 3360-9777
Blumenau {Loja (entro): 473236·8000

Blumenau (Loja BR): 473323·7171

Joinville (Shaw Roam):47 343S0885
joinville: 47 3435-3595
Florianópolis: 48 3248-0777
São José: 48 3288�0777

Power Imports
Blumenau .. BaL Camboriú • Jaraj5uá do Sul

}oinvif!e • Floríanópolis· Sao José

Fax 1.6 Plus

Captiva Sport 2.4
Ecotec 26.000,00

I Promoção válida até 30109/12 para Sorento (V6) 2012 cócl.: 5.554,5.558 ou 5.658, 2012 nas cores preta ou prata. Financiamento com entrada mínima
A de 50% + saido em até 24 parceias. IOF incluso nas parcelas. TC e demais tarifas não inclusas. Frete no valor de RS 2.500,00 não incluso.
� Crédito sujeito a aprovação. Estoque de 5 unidades para Sorento ou Cerato. Garantia de 5 anos ou 100.000 Km, o Que ocorrer primeiro, para.. I! cobertura básica. Fotos ilustrativas.
:1 Cinto de segurança salva vidas.

65.500,00 2007 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e Travas
Elétricas·, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve.

15.000,00 \

Celta 1.0 VHC2010 - Prata - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,.

Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Cd
Player, Câmbio Automático, Freios Abs, Air Bag Duplo, Rodas de Liga
leve, Faróis de Neblina, Piloto Automático.

2003 - Azul - 2 portas - Gasoli�-a - Ar-condicionado, Travas Elétricas,
Alarme, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Cd
Player.

Tr4 4x4 AT 2.0

Tucson Gls AT 2.0

Civic Lx 1.7 Mt49.900,00
22.800,00

56.500,.00
2011 - Prata - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Freios Abs, Aír Bag Duplo, CD Player, Recolhimento
Automático dos Espelhos, Faróis de Neblina, Piloto Automático, Câmbio
Automático.

2009 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e
Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, Bancos em Couro, Faróis de Neblina, Freios Abs, Air Bag Duplo, CD
Player, Tração 4x2, 4x4, Bloqueada e Reduzida.

2003 - Prata - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Air Bag Duplo, Cd
Pia er.

New Civic Lxs
AT 1.8

., -

42.500,00
Cinza - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,Travas e

Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Cd Player, Rodas de liga
leve, Bancos emtouro, Freios Abs, Airbag Duplo, Câmbio Automático.

Carros Nacionais e Importados. I MaUrinh'�I'�1 'V�';��[��':I;J I ���:���1�3�C�!����t3�������Novos e Semi-novos Revisados " ' , :41 Jaraguá do Sul se
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Semi Novos
Kia Power Imports

Nateorí�
o conbédmento1eva longe.
Na 'prática,a Pós-GTaduação
Senac te leva além.

PÓS-GRADUACÃOSENAC 2012
"

GerendamentodeProjetos
SegUTança da Infol.nação
ConlroladoriaeGestãoTnbutária

GovernançadeTecnologiada Illfo••nação

Av. Prefeito Waldemar Grubba 1346 - Baependi
Fone: 47 3275 0808

BALCÃO NEGÓCIOS·
s

Caminhão

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

• Vendo Carreta Random, LS Graneleira 2002,
trucada. Com pneus em ótimo estado. R$
45.000,00. Tr. 3276-0264 a noite /8856-7660.

• Vende-se Mercedes 6.6 Motor 11.13 com pouca
quilometragem, todo revisado, carroceria em

estado novo. Preço a combinar. Tr. 9997-0019

• Caminhão Puma 914 Cd 1993 com Baú 4,80C
x 2,4 L x 2,10 altura. Motor revisado (Kit novo),
pneus em bom estado.MWM 229. R$ 25.410,00
Ano: Ano 1993.Tr: 3373-4105/9103-7300

• Vende- se Caminhão Mercedes Bens Modelo:
1418 Cores brancas Ano 95 6 marchas Truck com

baú 10,5 mts + chapéu Valor: R$ 96.000,00 Tr.
9102-9254 com Carlos

• Caminhão GMC 7110, ano 2000 Todo original,
segundo dono, baú de alumínio, 7 Pneu novo,
todo revisado aceita - se troca de menor valor ou
maior valor. Contato Zito (47) 3370-7994

• Vende-se uma camionete Hyundai. H.R 2010. Com
câmera fria. Tr. 9991-7943 Hemes.

.• Vende - se um caminhão Scania modelo

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

• Vendo - se caminhão Scania 142, motor 113,
trucado, ano 88 semi novo, revisado. R$ valor a
combinar. Tr. 9664-0865 (tim) 9122-0300 (vivo)

• Vendo caminhão Fiat Iveco truck no chassi,
15 toneladas, ano 81. Bom de mecânica. R$
30.000,00, aceito propostas, troco, financio.
Tr:3370-1550 /9929-8922 tim /8811-0769
claro.

t ! i :.

s

Diversos

• Vendo um Jipe ano 65, 6 cilindros, 3 dono toda original,
na cor azul, restaurado. ótimo estado de conservação.
Tr. 3375-2136. R$ 20.000,00

• Vendo um Hyundai 130 Cor prata, ano 2011,
completo, com cambio automático e ar digital, 8 air
bago Tr. 9609-1179.

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

• Vendo Corolla, 2004/2005 - preto completo. Com
sensor de estacionamento dianteiro e traseiro.
Fechamento automático dos vidros, licenciado. R$
29.000,00. 47 9937-0655 - com Elizabete

• Vende - se um Corolla XEI 2004, 1.8 prata, completo,
automático- couro, emplacado 12/12, R$ 31.000,00
sem troca, liberado para financiamento. Tr. 3376-1737

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

• Audi A3, 2006, prata, cambio automático, ar bag
duplo, ar digital, abs completo, revisões sempre na

autorizada. R$ 30.000,00. Tr. com Fábio (47) 9103-
7300/9103-7200/3373-4105

• Vende-se C3 Exclusive 1.6. Ano 2006, Ar, Direção
elétrica, air bag, freios abs, trava, vidros

ótimo estado - Cor prata contato com Juliano fone (47)
9176-9625. R$ 12.700,00 + 37 parcelas de R$
408,58.

• Vende-se um C4 palas exclusive ano 2009, Valor R$
30, 000,00 + parco R$ 250, 000 Tr. 3376-3961}9136-
0049 Cassiano

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

• Vendo Fusca branco ano 83. R$ 4.000,00. Todo
reformado. Tr. 8825-5544.
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Completíssimo
TAXA DE 0,87% A.M. + 48X
DE R$ 495,00 E ENTRADA
DE R$19.490,OO
• Duplo airbag
• Direção hidráulica
• Ar-condicionado
• Piloto automático f'
• Computador de bordo
• Trio elétrico
• MP3 player / Bluetooth / leitor USB

A PARTIR DE R$ 24.560,00
OU 48X DE R$ 389,00
E ENTRADA DE R$11.590,00
• Ar quente
• Desembaçador do vidro traseiro
• Para-choques na cor do veículo

TAXA DE 0,87% A.M. + 48X
DE R$ 289,00 E �NTRADA
DE R$11.690,00
• Motor 1.0 VHCE com 78CV
• Novo volante
'. Para-choques na cor do veículo
• Brake light
• Novo grafismo do painel
• Aviso sonoro de faróis ligados

\

ENTODA GMAC Faça revisões em seu veiculo regularmente
td!dStQ,�. �. Ií.�, , �li.�_.���ial,"",jtM::mm�eiIIItlaliíl'11!1l�,<S��" Si'OllIIJl�am.CB:�maa ,,*"�R$25S46)9.PrismlJLT1.4,Eixm.hp.ng.�
����j_it_"�_lOOm�."I/.iie_.GlfllfIIlt�_�(III$1lS�,.u��ê••_IIlOO1_<m�'III1Jj.m::11«_ita.��R$31ABI.A�li1A,"�Bm:I.Ia\l(.OáO.R9IJ).a�I)1D1l.0!m�
�i_.a.

-

*M$lW.BllW"'&�fíllST.mdvllllllllii��"l!!.JWj,4IB�I'IIt!:'ll1SIi;.�;$l!aI1_!l1fft,jiJ!mm:�íIl.�1
.

:1!l$�.�!S1.fUl,�{Cm1iJ..�_ro:IED:I01D13o:mPUPJDIubl8ltlWstaapd"deR$.24.fiIIJ),OOw
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Fatal

Motociclistamorre em colisão
De acordo com a

Polícia Militar, o
número de vítimas
no trânsito já é maior

que no ano passado

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

Bárbara Elice

Mais uma vez, a imprudência
no trânsito fez uma vítima

em Jaraguá do Sul. Na manhã de

ontem, o motociclista,Laércio da
SilvaNascimento, de 40 anos, mor
reu após ser arremessado contra o

asfalto, em uma colisão com outra

moto, pilotada por um menor de
idade. O acidente aconteceu por
volta das 9h, próximo à esquina
das ruas Bertha Weege e Augus
to Germano João Hanemann, no
bairro Barra do Rio Cerro.

Nos minutos seguintes à coli
são, as calçadas se encheram de

pessoas que lamentavam a cena.

"Trabalho aqui há quatro meses e

ainda não tinha visto um aciden
te assim", comentou Ianaina de
Lima, atendente de uma padaria
próxima ao local. Segundo a Polí
ciaMilitar, o menor de idade esta

va saindo de um estabelecimento
comercial na rua Bertha Weege,
sentido Centro-bairro, com uma

moto SundownWeb, quando Nas
cimento veio no sentido oposto,
com uma Honda CB300, e bateu
na lateral da Sundown. O menor,
de 16 anos, estava dirigindo um

veículo que não pertencia à famí
lia e afirma não ter visto a aproxi
mação damoto de Nascimento.

De acordo com os Bombei
ros Voluntários de Iaraguá do
Sul, todos os procedimentos de
socorro foram feitos, mas Nasci
mento não resistiu ao impacto e

morreu na hora. Apesar da pro
teção do capacete, foi identifi
cado sangramento nos ouvidos
e ferimentos no pescoço, peito e

abdômen. O impacto quase atin

giu a perna do adolescente, que
saiu ileso do acidente. A moto

Honda CB300 sofreu apenas al

guns arranhões, mas a Sundo
wn Web teve a lateral esquerda
danificada e a dianteira destru
ída. A comerciante Luci Moraes
lembra que acidentes parecidos
já aconteceram ali. "Quem sai da
rua Augusto Hanemann não tem
preferência, então precisa cortar
quem está em alta velocidade na
rua BerthaWeege" explica.

O adolescente esperou a che

gada da PM e, em seguida, foi en
caminhado àDelegacia de Polícia
da Criança, Adolescente, Mulher
e Idoso, acompanhado da mãe,
para prestar esclarecimentos. De
acordo com a delegada Milena
de Fátima Rosa, o menor vai res
ponder em liberdade por crime
de homicídio culposo, pois não
teve a intenção de matar. Os pais
vão responder por terem liberado
o uso damoto e se compromete
ram a comparecer com o filho no

juizado da infância e juventude.

�
�

o
� o�

o�

(fi ..,;
ct: E,

tJl,q; �
o F
o I
o

'"i:õ "?í15 o
g; o

O) e
..,; o

LO
� co
...., ..,;
O- {};Z
U cd

, o

'?3 ....,
O-

� Z
U

, o
(Xl 'ffl
o �:::E
0- e.

.�
É

(!)

o:i
�
....,

�
o
z
(/)

i

EDUARDO MONTECINO

IMPRUDÊNCIA Batida aconteceu ontem de manhã na Barra do Rio Cerro

2012

Acidentes já passam de 2,5mil
Segundo estatísticas da Polícia Militar, de

janeiro a agosto de 2012, já aconteceram 2.531
acidentes de trânsito em Iaraguá do Sul. Em re

lação a 2011, neste mesmo período, o número
baixa para 2.075. No ano passado, foram regis
tradas 688 pessoas com ferimentos causados
por colisões entre veículos, enquanto em 2012

15643
Pedro Garcia
Para Vereador

� ara quem acompanha minha trajetória política, sabe
li:

que meu trabalho é sério e com garra e dedicação grandes
� conquistas foram alcançadas para o desenvolvimento de
.:5 nossa sociedade e para o bem estar do povo.
� Esta dedicação por uma melhor gestão, mais
� econômica e com melhores resultados, bem como a�

� fiscalização da receita púohca e a disposição para atender
o os anseios da comunidade, são razões para pedir o seu
�
o voto, dos seus familiares e amigos, para continuar a lutar e
8 Conquistarmelhorias para todos.

já são 820. O número de mortos no trânsito,
registrados até agosto deste ano, aumentou de
três para quatro em relação a 2011. Mas essa

conta não reflete a totalidade, pois são registros
que a Polícia Militar faz no local do acidente
e, portanto, não inclui as mortes que ocorrem

quando as vítimas já estão dentro dos hospitais.
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Respeifo por Joragvó

COMPROMISSO COM A COMUNIDADE.
"O homem que quer mudar a sociedade

não pode ter ideias tímidas"
Pe.Dehon
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Apesar da vitória,
técnico Sérgio
Lacerda reclamou
da apatia do time em

.

alguns momentos

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

Henrique Porto

I\. CSM re�ebeu a Seleç�o do

.t\paragum para um amístoso
na noite de ontem, naArena Iara
guá. E os comandados de Sérgio
Lacerda se deremmelhor sobre a

equipe de Fernando Ferreti, ven
cendo por 3 a l.

Iedson abriu o placar para os

jaraguaenses na primeira etapa.
Ayala, contra, ampliou a vanta

gem da CSM, após boa jogada de
Xoxo. Os visitantes encostàram
no segundo tempo, com Pablo,
aproveitando falha do goleiro
Cristiano Este se redimiu na sequ
ência e marcou o terceiro 'gol da
CSM, após cobrança de falta.

"Durante o jogo eu tive uma

infelicidade e sofremos o gol,
mas após disso 'consegui marcar
e dar uma tranqüilidade maior

para a equipe sair com a vitória",
comenta Cristiano

•

I I

IRIANE PORTO IAVANTE!

DISTINTOS Enquanto o Paraguai se prepara ao MW1dial, CSM busca ritmo

Apesar do triunfo, Lacer
da foi bastante crítico quanto
ao desempenho de alguns jo
gadores. "Em determinados
momentos mostramos um de-.
sinteresse que não pode acon

tecer. Nossa equipe só chegou
onde chegou na Liga Futsal por
ser vibrante em quadra. E te-

Juventus indefinido para
encarar oHercílío Luz

A chuva novamente se tor- dem ser as entradas de Pará na

nau um adversário do Juventus lateral-direita e Pedra. A impro
na preparação para mais um visação de Peixoto como volante
difícil compromisso pelo Cam -

.

também não está descartada.
peonato Catarinense da Divisão "Existe a possibilidade de en
Especial. Na tarde de ontem, a trar com o Peixoto, o que iria al
equipe realizaria uma atividade terar o esquema tático, ou com

em campo, já visando a partida um jogador de meio de campo",
contra o Hercílio Luz (quinta, afirma Pingo, A definição acon-

20h30), mas teve que abortar a tece no treinamento marcado
iniciativa devido ao mal tempo. para a manhã de hoje. Após o

Pingo tem dúvidas para es- almoço, a equipe segue para o

calar a equipe, uma vez que não sul do Estado, para a partida que
contará com Paulinho, Almeida coloca frente a frente os líderes
e Rogério Souza. As soluções po- do returno.

. .

mos que Jogar assim, se quere-
mos almejar alguma coisa em

qualquer partida", esbravejou.
"Temos que manter a cabeça
focada, que vai ser· importante
para nós", reconhece Jedson.

No lado derrotado, Ferreti
avaliou positivamente o amis
toso. "Para o crescimento do

grupo foi ótimo. São atletas
que estão em avaliação e que
irão se juntar a mais quatro
que atuam na Europa, para aí
sim fechar o grupo que vai ao
Mundial", informa.

A CSM volta a atuar no dia
5 de outubro, quando viaja até
Joinville pelo Estadual.

Olesc

Título na
natação

A delegação de Jaraguá do
Sul começa a acumularme
dalhas nos Jogos da Juventu
de Catarinense (Olesc), que
ocorrem em Criciúma. O

destaque até aqui foi a nata
ção feminina, bicampeã. Os
garotos ficaram com o vice,
por um ponto. No BMX, Fe
lippi 'Gonçalves foi ouro pelo
segundo ano consecutivo. A
cidade também obteve re
sultados positivos no xadrez
e no atletismo.

HENRIQUE PORTaiAVANTE!

OPORTUNIDADE Improvisado, zagueiro Peixoto
pode ganhar wna vaga na equipe em Tubarão

Futsal

Três jogos
peloAberto

Continua hoje o canipeona
to Aberto de Futsal, com três

jogos naArena Jaraguá. O
primeiro inicia às 19h, onde
a SMS enfrenta a Mecânica
Olicar, pela Chave G. Na

sequência, a Baumann joga
contra o RealMadruga, na
ChaveA. A rodada encerra
às 21h, comTiti Bar e Becker
Ambientes, pela Chave B. A

_ competição segue nesta se

mana com jogos na quinta,
na sexta e no sábado.

Interbairros

Protesto pode
adiar rodada
Um protesto contra a Ilha
da Figueira pode adiar as
semifinais da Copa Inter
bairros. O Iaraguá 99 acusa
a Ilha da Figueira de utili
zar um atleta em condição
irregular. A alegação é de

que ele não reside no bair
ro. O Tribunal de Justiça
Desportiva precisa julgar o
caso até amanhã, para que
os jogos de ida da semifi-

, nal ocorram no domingo,
como previsto.

LOCAL: GT Society (em frente ao Arroz Urbano) I INSCRIÇÕES: Até 3 de Outubro
INFORMAÇÕES: 9193 7609/33708451 I gthitebolsociety@gmail.com
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Tricolores em campo hoje
Com a pausa do Campeonato Brasileiro, Grêmio e São Paulo

voltam as suas atenções para a Copa Sul-Americana neste meio de
semana. Com o caos no transporte aéreo, as delegações de Grêmio
e São Paulo tiveram um atraso de mais de seis horas no voo para
o Equador. Nada que atrapalhe o rendimento dos jogadores, no
entendimento dos treinadores. O Grêmio enfrenta o Barcelona, do
Equador, às 22h, no estádio Monumental de Barcelona. Também
no Equador, o São Paulo enfrenta o LDU de Loja, às 22h, no está-

o meia e garantir a vitória.
- dio Reina Del Cisne.Para vencer o vice-líder, o

técnico Dorival Júnior aposta
no oportunismo do trio Lied

son, Vagner Love e Cleber San

tana, destaques na vitória con
tra o Atlético-GO, no domingo.

No histórico do confron
to, foram disputados 97 jogos,
com 29 vitórias do Atlético Mi
neiro e 39 vitórias do Flamen

go' combinadas com 29 empa
tes. Porém, em Campeonatos
Brasileiros o equilíbrio é maior.
São 18 vitórias dos mineiros,
18 dos cariocas e 12 empates.

iI
•
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Ronaldinho enfim
reencontra oMengo

Será a primeira vez que o atleta enfrenta seu

ex-clube, após a conturbada saída da Gávea

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Em partida isolada e atra

sada da 14a rodada, o Fla

mengo recebe o Atlético-MG
nesta quarta-feira, às 21h, em
Volta Redonda. O confronto
decisivo para as pretensões
dos dois times nesta edição do

Campeonato Brasileiro.
Vivendo momentos opostos,

o Galo busca avitória para alcan

çar os 55 pontos e ficar somente
um atrás do líder Fluminense,
faltando 12 rodadas para o en

cerramento da competição. Por

outro lado, o Flamengo segue
com o alerta do rebaixamen
to ligado e busca na vitória, um
alívio nesta luta contra a queda.
Com a vitória, o rubro-negro al

cançaria os 34 pontos e abriria
uma margem de sete pontos do

Sport, primeiro clube na zona de
rebaixamento.

Os jogadores do Atlético en

caram o confronto de uma for
ma diferenciada. Devido à sa

ída conturbada de Ronaldinho
do Flamengo, os protestos da
torcida serão certos no estádio
Raulino de Oliveira. Por isso, os
atletas do Galo desejam honrar

Jogo válido pela 14a

rodada do turno
não aconteceu por
falta de segurança.

BRUNO CANTINI/CAM

ESTRELA Todos os holofotes estarão direcionados para Ronaldinho Gaúcho

Hulk

Rejeição
Para contratar o atacante

Hulk e tirá-lo do Porto, onde
tinha salário anual de R$ 17

milhões, o Zenit desembol
sou R$ 143 milhões. Porém,
não esperava a rejeição dos
seus jogadores. Segundo a

imprensa russa, os atletas
do Zenit estão evitando e

não conversam com o bra
sileiro, alegando a diferença
salarial e por desaprovar a

contratação milionária.

Natação
Surpresa

Com direito a "quebra"
de recorde mundial, não

homologado, os Estados
Unidos conquistaram o de
safio Raia Rápida, no Rio
de Janeiro. O torneio con

tou com a participação de
atletas olímpicos, como o

australiano Magnussen, o

brasileiro Bruno Fratus e o

francês Florent Manadou,
mas quem surpreendeu foi
o americano Schneider.

Fórmula 1

Cingapura
.

Dizer que o alemão Sebas
tian Vettel reinou em Cinga
pura não é nenhum exagero.
Com o melhor rendimento
nos treinos, ele fez valer a su
perioridade econquistoumais
uma corrida na temporada. O
espanhol Alonso encerrou na

terceira posição e segue na li-
_, derança do Mundial. O brasi-
1eiro FelipeMassa ficou com a

oitava posição e Bruno Senna
não completou a prova,

CLASSIFICAÇÃO

15

16 Coritiba

-3 139,7%
28 '26 8 4 14 38 46 -8 35,9%

17 Sport 27 26 6 9 11 23 35 -1234,6%
18 Palmeiras 23 26 6 5 15 25 36 -1129,5%
19 Figueirense 22 26 5 7 14 29 45 -1628,2%
20 Atlétíco-Go 20 26 4 8 14 27 46 -1925,6%

PRÓXIMOS JOGOS
14" rodada

26/09
21:00 Flamengo x Atlético-MG

27" rodada

29/09
18:30 Cruzeiro x Internacional
18:30 Vasco x Figueirense
18:30 Náutico x Atlético-GO
18:30 Portuguesa x Atlético-MG
21:00 Palmeiras x Ponte Preta

30/09
16:00 Coritiba x São Paulo
16:00 Flamengo x Fluminense
16:00 Corinthians x Sport
16:00 Bahia x Botafogo
18:30 Grêmio x Santos

Classificados Copa St,JI-Americara,
Rebaixados para Série B

CLASSIFICAÇÃO

6 Joinville 44 2õ 135 16,56,4%
;

7 Ceará 41 26 118 7 6 :52,6%
8 América-MG 40 26 124 10 37 33 4 !51,3%
9 Av.aí 40 26 1�4 10 31 28 3 :51,3%;

10 América-RN 39 26, 116 9 40 34 6 :50,0%
11 Guarani-SP 35 26, 9-!8 9 28 26 2 144,9%
12 Boa-MG 34 26 9 i7 10 38 38 O i43,6%
13 ABC-RN 32 26 8 i8 10 36 35 1 ,41,0%
14 Paraná 32 26 8 18 1,0 32 34 : -2 !41,0%
15 ASA-AL 30 26 9 '3 14 !33, 36 ! -3 !38,5%
16 CRB 28 26 8 :4 14 31' 47 . -1635,9%
17 Guaratinguetá 25 26 7 4 15 27 44 -17 32,1%
18 Bragantino 21 26 5 6 15 27 43 -1626,9%
19 Ipatinga 16 26 4 4 18 23 54 -3120,5%
20 Baruen 14 26 3 5 18 19 50 -3117,9%

PRÓXIMOS JOGOS
27" rodada

25/09
19:30 ABC-RN x ASA-AL
21:00 Joinville x Boa-MG
21:00 América-MG x Barueri

28/09
19:30 Paraná x São Caetano
21:00 CRB x Criciúma
21:00 Guaratlnguetá x Goiás

29/09 .

16:00 Guarani-SP x América-RN
16:00 Avaí x Vitória
16:00 Bragantino x Atlético-PR
21:00 Ceará x Ipatinga

Rebaixados para a Série C

CLASSIFICAÇÃO (RETURNO)

('·�h (',A''''I''I\lill�'E-t��'''&E'
"
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0,0%

Biguaçu 6 -2 ,41,7%
7 A. Tubarão 1 4 8 -4

I
:41,7%

8 Concórdia 2 6 7 -1 i333o/c! , o

9 XV de Indaial 3 4 1 O 3 4 8 -4 !25,0%
10 Caxias 2 4 O 2 2 5 7 -2 116,7%

PRÓXIMOS JOGOS
5" rodada (returno)
26/09
16:00 Biguaçu x Porto
20:30 Caxias x Concórdia
20:30 Imbituba x A. Tubarão
20:30 x:v de Indaial x Guarani

27/09
20:30 Hercílío Luz x Juventus

AIAll
CLASSiFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS

38 rodada (returno)
29/09
.15:00 Maga x NEC
15:30 Jaraguá x Oeste/ltaiaí
30/09
15:30 Inter de Lages x Caçador

4 Inter de Lages 1017 i 3 1 3 11! 5 6 47,6%
5 NEC 7 [ 7! 2 1 4 7 !16 -9 �3,3%
6 Maga O 7 ° ° 7 O 23 -23 0,0%

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols
Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aprovettamento. ••6'1'/11••11
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Prefel\�
CECILIA KONELL
VIce
Alcides Pavanello

pi Vereador

2333
Por uma Jaraguá sustentável PPSI PTal psoel PV

E -

Respeito por Jaraguó

Se você
também
concorda que
a política em

nossa cidade

precisa mudar,
vote em

Vi/mar 13213

Qualificação
Apevi oferece curso sobre 5 �S

A Associação das Micro e Pequenas Empresas do Vale do Itapocu (Apevi)
está com vagas abertas para o treinamento "Conceito e Aplicação da Filosofia
5's". A qualificação acontece entre os dias 1va 4 de outubro. O curso custa R$
160,0.0 (nucleados da Acijs/Apevi), R$ 176,00 (associados e sindicatos patro
nais) e de R$ 264,00 (demais interessados). Informações e inscrições no Centro

Empresarial de Iaraguá do Sul, na rua Octaviano Lombardi, 100, Bairro Czer
niewicz. O telefone é o 3275-7024.

0123

I
FAMíliA. TRABALHO - TRANSPARÊNCIA

GENTE! Movimenta Jaraguá do Sul

Evento cultural

Biblioteca realizaCiranda Literária
A Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa promove hoje, às 19 horas, mais

uma etapa da "Ciranda Literária". As convidadas de setembro são Adriana Niét

zkar, Bel Bandeira e Suzi Daiane. Elas vão apresentar o recital "Clarices" e depois
conversam com o público sobre o espetáculo. O evento, realizado na última quar
ta-feira de cadamês, tem entrada gratuita. A "Ciranda Literária" tem como objeti
vo abrir um espaço para que as pessoas comentem sobre suas leituras, escritores
e literatura em geral. A biblioteca fica naAvenida Getúlio Vargas, 245.
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Faça revisões em seu veículo regularrnente.
WWW.vw.com.br. Promoções válidas até 26/09/2012 para velculos com pintura sólida, frete incluso. Gol G4 1.0 20:13: preço á vista com redução de IPI a partir de R$22.790,00 ou financiado com

entrada de 50% + 12 x R$ 1.011,00. Taxá Zero. Fox 1.02013: preço á vista com redução de IPI a partir de R$27.890,00 ou financiado com entrada de 50% + 12 x R$ 1.226,72. Taxa Zero.

SpaceFox 2013: preço à vista com redução de IPI a partir de R$45.557,00. 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. Ouvidoria: 0800 7012834. SAC: 08007701926. Acesso ás pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7701935.

Caraguá Auto Elite
escolha perfeita'�'l:I1$
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TECNOLOGIA ALEMÃ
BANCO VOLKSWAGEN 4732746000
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