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Mega operação

Polícia realiza cerco na
,

região nacaça a ladrões

É HOJE
- ... ,'o

s:' .

Cerca de 70 policiais civis e militares de Jaraguá do Sul, Schroeder, Guaramirim, Joinville,
Blumenau e Florianópolis tentaram, sem sucesso, prender os assaltantes de um carro forte,

roubado na noite de segunda-feira, em Campo Alegre. Polícia aprendeu armas e equipamentos.
Páginal'7

Eleições 2012

Confira os votos

por seção eleitoral
Como foi a votação para a

Prefeitura de Jaraguá do Sul
através do levantamento feito

pelo TRE. Páginas 4 e 5

EDUARDO MONTECINO

,

A nossa festa vai começar!
24& Schütíenfest começa,hoje à noite no Parque de Eventos. Apresentações
artística,s, bàiles, chope, dança e práticas de tiro são os pnncipa,is atrativos
aos vi$itantes. Expectativa é que 60 ntil pessoas prestigiem a tradicional

" comemoração cUltural, que será rea.lizada até o dia 14. Páginas 12 e 13
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:festival

O Festival do Risota,
que acontece de.
14 a 20 de outubro,
em comemoração à
Semana Mundial da

,."

Alimentação, conta

com a participação do
Restaurante Arweg,

.

Brasileirínho, Bodega
do Richter, Confraria
do Churrasco, Kantan,
Mr. Beef ,lio Patinhas
e Xanghay Food.

Resultados
No próximo dia 24

acontece antes da
abertura do pregão
da BM&F Bovespa a

divulgação dos resultados
do terceiro trimestre
de 2012 da WEG S.A.

Bola

ecológica
Foi criada uma bola de
futebol que gera energia
elétrica. Ao rolar por 30

minutos, ela proporciona
três horas de energia.
Se a novidade pegar
no Brasil, teremos uma

fonte inesgotável de

energia elétrica gerada
pelo gasto de energia
dos peladeiros. O vídeo

pode ser acessado no site

htfp:/lunchartedplay.
com/horne.html

Sesc'
Acontece hoje, no

bairro Tifa Martins,

www.ocponline.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Acordos societários

Orepresentante do Instituto Brasi
leiro de Governança Corporati

va (IBGC), Robert Iuenemann, falou
sobre o tema na plenária da Acijs/
Apevi. Ele expôs uma série de razões

pelas quais vale a pena pensar nas

ações de governança corporativa para
evitar problemas futuros. Segundo o

mesmo, 75% das empresas familiares
costumam deixar de ser da família
na transição da segunda para a ter

ceira geração. Pesquisas revelam que

Cláusulas
dos acordos
Uma das grandes
vantagens apontadas
por RobertJuenemann

.

é o fato de que um

acordo societário pode
encaminhar as questões
que surgirem para
mediação e arbitragem.
Assim, evita-se o desgaste
da exposição dos

problemas da família
nos tribunais. Discutir
a adoção de cláusulas
restritivas é muito mais

simples enquanto não

existem disputas. As

transgressões às mesmas

podem ser punidas
com multas pecuniárias
que, no parecer do

palestrante, não devem
ficar para os outros

sócios. Elas podem
ser encaminhadas

para entidades
assistenciais, reforçando
a imagem da família.

Próximos temas
Nas próximas semanas, os temas da

Acijs serão "Sucessão Patrimonial",
com João Cassuli, e "Sucessão na

Gestão", com Gerd Edgar Baumer.

Suco de lara)\ja
Depois da polêmica do uso do fungicida
proibido nos EUA, o Brasil já voltou a exportar
suco concentrado para os norte-americanos.

O País é o líder disparado no fornecimento

de suco concentrado para todo o mundo.
Esse fungicida é admitido na Europa. Por

causa disso, a indústria teve para onde
direcionar o produto com leve contaminação.

empresas que têm familiares do fun
dador na gestão costumam ser mais
valorizadas pelo mercado, tanto no

que tange ao valor das ações corno

em relação aos seus produtos. Corno

divergências podem surgir em todas
as famílias, quando existe um patri
mônio envolvido, os riscos são ainda
maiores. Por isso' vale a pena utilizar

algumas ferramentas respaldadas em

lei e que podem regular os negócios da
família no futuro sem traumas.

VETA

Confrontos
Pode ser bem improdutivo urna

parte do grupo familiar iniciar

um trabalho mais profundo sobre

governança corporativa, se� a

participação dos outros, e ficar
numa situação de confronto. por isto,
Robert Juenemann recomenda que
o terna seja levantado em contatos

individuais e que se dê oportunidade
para que o mesmo se torne parte
dos assuntos abordados pela família.

E,' em muitos casos, o papel da
rnatriarca pode ser fundamental para
desarmar espíritos e encaminhar

soluções bem estruturadas ..
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. Encontro de ideias
Planejamento e sucessão nas empresas
familiares formam a linha central do
5° Encontro de Ideias que a Associação
Empresarial de Iaraguá do Sul promove
no dia 17 de outubro. O evento ocorre no

Centro Empresarial, às 19h30. O terna é:
"Você está preparado para passar o bastão?

Empresas familiares: casos de sucesso".
Haverá palestra de Nelson Craidy Cury,
ex-diretor superintendente da empresa
Panex. Participam corno debatedores
a gestora de talentos humanos da rede

Breithaupt Zélia Breithaupt Janssen,
e o empresário Paulo Cesar Chiodini,
sócio-diretor da rede de postos Mime.

A mediação será de Marcelo Gasparino,
advogado e conselheiro certificado

pelo Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (lBGC). O objetivo do evento

é compartilhar as práticas de sucesso e a

importância do planejamento para o bom
resultado de empresas com participação
de familiares na gestão. Segundo dados
do Sebrae, entre os negócios de pequeno
porte, as famílias empreendedoras .

representam 85% das empresas. Estudo da
consultoria estratégica McKinsey indica

que as empresas familiares podem ter

rentabilidade 3% maior do que a média.
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QWNA
SORTEIO N° 3015
03 - 6.1 - 63 - 69 - 70

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 813
01 - 03 - 04 - 05 - 06
07 - 08 - 10 - 12 - íe
19 - 21 - 23 - 24 - 25

ESTADO DE SANTA Ch-tARINAJ PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaráguá do Sul I la Vara Cível
Rua Gt,liUlenne Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP &9.259-300, Jaraguâ do Sul-SC - Esmail;

.

jaragua.civeU@tjsc.jus.br
.

Juiz de Direito: Leandro Katscharowski Aguiar
Chefe de Cartório: Luiz Lanznaster Juuíor

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS

DissoluÇão/liquidação de Sociedade Comercial (cpc Antigo) na 036.11.009173-1
Autor: Honérío.Tomelin

.

. Réu: SL Negócios Imobiliários LIda e outros

Citando(a)(�): Bueltermann Constrútora Ltda., Rua Carlos Tribess, s/n, Lado 21Ó, -São- Luis - CSP
.

89.253-535, Fone (047), Jaraguá do Sul-Se. . .

'
.

.

Objetivo: CITAÇÃO, Prazo Fixado pua a, Resposta: 15.dias. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s)
acima itientificada(s), atualmente em local' incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de
Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para responder(em) à ação,
querendo, no lapso de tempo supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital.
ADVERrnNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumír-se-ão aceitos como.

verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art. 319 do CPC). E, para que
chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o present '. , o qua será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), com-ínterv l:Ie O dia ' da lei.

Jaraguá do Sul (SC), Q5 de setembro de 20 �-
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A 'essência da Schützenfest
"

,"'}'\ rnaíorfesta de Iaraguá doSulentra 'no seu 24°' ap.o
rlsendo uma das principais atrações do calehdájlo
de outubro de Santa Catarina. Nesse festivo mês no

Estado, a maior cidade do Vale do Itapocu consegue
-manter vivo um evento que resgata as raízes culturais
da formação desse povo.

É nessa região que as associações detiro se man

tém' ativas para germinar a cada geração a preserva
ção de uma prática cultural que tende a ficar cada
vez mais rara no cenário. Diferente de outros eventos

tradicionais germânicos, a Schützenfest destaca uma

prática de lazer, trazida pelos imigrantes e que se pro-

diversas faixas etárias. Da criança ao idoso. Sol
teiros, casados, famílias, grupos de amigos. Todos

podem curtir o evento de forma tranquila. Turistas
costumam elogiar a manutenção o perfil familiar

que a Schützenfest tem.

Além disso, essa festa serve para valorizar os talen
tos locais e orgulhar as diversas pessoas envolvidas
nos trabalhos das associações de tiros, que durante o

ano mantém suas atividades vivas para perpetuar a

essência desse evento. Espera-se que o evento saia
dentro do planejado e seja bem aproveitado por" to

dos. Brindamos mais uma Schützenfest.

Nesse festivo mês no Estado, a maior

cidade do Vale do Itapocu consegue manter
vivo um evento que resgata as raízes

culturais da formação desse povo.
, ,

'

paga como um patrimônio municipal.
A forma como a Festa do Tiro é realizadaapre

senta um perfil que é favorável para a diversão de

NA SCHÜTZENFEST, TODO MUNDO É DE UM SÓ PARTIDO: O DA ALEGRIA!

Do leitor
,

Motorista ou condutor?

Sabemos que o trânsito em

Iaraguá do Sul é caótico e,

em horários de pico, fica pior.
A culpa é nossa. Nossa porque
muitas vezes estamos na rua

sem que haja uma justificativa
convincente. Não praticamos a

carona solidária e não usamos o

transporte público. Para piorar
a situação ainda mais, existem
os condutores de veículos que
nada mais sabem que condu
zir ou deslocar um veículo.
Não sabem ou não praticam
as leis de trânsito. É até com

plicado para um motorista pa
rar na faixa de pedestres, pois,
pode ter um condutor baten
do na traseira do carro. Vimos
com frequência condutores

"passeando" a 20, 30 km/h,
observando o movimento, as

vitrines, conversando com o

acompanhante, sem ao menos

olhar para o retrovisor para ver o

tamanho da fila que está puxan
do, ocasionando assim lentidão.

Já observei várias vezes que

alguns condutores de veículos
não dão nem preferência para
bombeiros ou viaturas poli
ciais com a sirene ligada, mes

mo tendo condições de dar

passagem.
Outro exemplo: em vias de

'

mão única com mais pistas,
condutores ocupam as faixas
andando em velocidade baixa,
evitando assim que o trânsito
tenha um fluxo melhor e dentro
da velocidade permitida de 60
ou de 40 km/h em alguns casos.

Com o número de condu
tores de veículos aumentando
cada vez mais, a situação do
trânsito tende a piorar. As au

toridades de trânsito também
não estão fazendo a sua parte,
transferindo os problemas de
um lado para outro e focando
a arrecadação de multas, que
aqui em nossa cidade se tor

nou uma verdadeira indústria.

Wilson Bruno Hoffmann,
IIposentaclo

(�om,l'ti'u·'tilbe a sua opinião. Escreva"'llos!
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

Animais?'

Eh� quem os chame de bi�ho�... Outros, pior
amda, os chamam de arumais. Quem serão

de fato os animais, quem? Não me pergunte duas
vezes porque teria que ser indelicado e não estou

disposto a sê-lo. Ora já se viu dizer que os únicos
animais sobre a Terra são os seres humanos. Desde

quando usar roupas torna-nos humanos?

Peguei um jornal de Porto Alegre e na capa tra

seira havia uma foto que ocupava metade da pági
na. Era uma foto de tristeza. Era a foto de um cão,
o Scooby. Um cão de rua, que os insensíveis cha-

_

mam de vira-latas, de cachorro sujo, sem estirpe,
sem pedigree ... Faz sentido, numa sociedade de

aparências e gente vazia é preciso aparecer pela
"nobreza" do cão, do gato, do que for.

Scooby não estava de graça na contracapa do

jornal, ele estava triste muito triste e essa tristeza o

levou a ser fotografado. Scooby vivia uma tristeza

que só os seres elevados sabem sentir.

Scooby vivia para lá e para cá atrás da carroci
nha do catador de papéis Carlos dos Santos, 43, nas

ruas de Caxias do Sul, onde vivia. Semana passada,
Carlos deitou-se para dormir e não teve tempo de
acordar. Seu barraco foi criminosamente queimado
por quatro adolescentes. Os proprietários da barra
ca onde Carlos vendia os produtos que recolhia nas

ruas foram ao que sobrou do barraco e levaram para
o depósito a carrocinha. Scooby estranhando tudo,
foi atrás. E a foto dele na capa do jornal se deve ao

fato de que faz uma semana que o catador de pa
péis morreu, faz uma semana que Scooby deita-se
ao lado da carrocinha e de lá não sai por nada. Ele
está esperando pelo catador, seu parceiro.

O que é isso senão "consciência' e amor? O que
é isso senão saudade e fidelidade? E ainda há quem
diga que "eles" são irracionais, que são animais. Ani-

mais são os quatro infames que mataram queimado
o catador. E os quatro demônios são ainda protegi
dos por leis especiais criadas por hipócritas apou
cados da mente. E que agora se dizem "doutores".
Asco. Scooby, tu és um anjo disfarçado, sei bem ...

Queixas
Ando muito perto de mulheres... E ouço apurada

mente sobre o que conversam. Está na moda mulhe
res se queixaram do corpo mole dos seus companhei
ros, namorados e, principalmente, maridos na hora
de abrir a carteira. Há uma geração de homens por aí
acomodados e exploradores, vão deixando que a mu

lher pague a maior parte das contas... Não se coçam. É
quase tudo do salário delas. Bem feito para essas mu

lheres, tinham que ter observado desde o primeiro dia

que os caras eram folgados. Mas nunca é tarde para
mandá-los pastar, opa, quis dizer passear...

Tempo
No que mais as pessoas, de modo geral, per

dem tempo hoje? Era a pesquisa da Folha. Com a

Internet, foi a resposta. As pessoas estão deixando
de se exercitar, de ler, de cuidar da saúde, de tudo,
para ficar perdendo tempo com essa moderna es

tupidez. Não, não é trabalho, não. São "redes", re

des de leviandades ... Vida é tempo. E tempo não se

joga fora como tolos e com tolices.

Falta dizer
Falei aí em cima que os caras andam folgados

diante das mulheres, mas essa folga começa com as

mamãezinhas ao poupar os pivetes já no tempo da
escolinha. São elas que levam as mochilas deles. E

assim os caras crescem acomodados, vadios. Tudo
tem origem, tudo tem explicação.

Fale conosco
Diretor: Nelso� Luiz P�reira' nelson@ocorreiodopovo.com.br • Chefe de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Diego Rosa e Elisângela Pezzutti

• redacao@ocorrelodopovo.com.br • fones: (47) 2106-1919 • Fax: 2106-1945 • A�"Sinat.lm.'ls: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268
'Comen:ia!: 9149-9771 • Plantão Entregas: 2106-1919' 99021380' 9161 4112' Horário de atendimento: 8h às 17h30

'. Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda
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Eleições 2012

Os resultados por locais devotação
Como foram os desempenhos das urnas dos candidatos à Prefeitura de Jaraguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL
... " ".,,, .

Verônica Lemus

Dos 50 locais de votação
de Iaraguá do Sul, distri

buídos por 34 bairros do mu

nicípio' o prefeito eleito Die
ter Janssen (PP) venceu em 41

deles, sendo que a adversária

que concorreu à reeleição,
Cecília Konell (PSD), ganhou
em oito locais. O terceiro
candidato da disputa, Moa
cir Bertoldi (PR), não obteve'
conquista em nenhum local.

Em apenas um houve

empate entre o eleito e a

concorrente à reeleição. Foi
no bairro· Santo Antônio, na

Escola Municipal de Ensi
no Fundamental Professor
Francisco Solamon. Cecília
e Ianssen fizeram 28 votos

cada e Bertoldi recebeu 13,
totalizando 69 votos válidos.
No local votam 89 eleitores.

Os oito locais em que
Cecília. Konell teve êxito no

resultado estão localizados
nos bairros Ribeirão Cava

lo, Vila Chartres, Rio da Luz

I, Rio da Luz, Rio da Luz II e

Ribeirão Grande do Norte.
Dieter Janssen foi eleito

'com 46.630 votos: Cecília
Konell ficou em segundo
com 29.182 e Moacir Ber
toldi em terceiro com 9.894.
Dos 106.045 eleitores, com

pareceram às urnas 92.326

pessoas. Os votos brancos e

nulos somaram 6.620.
Confira número de votos

válidos que cada candida
to recebeu em cada seção
eleitoral e o desempenho de
cada um nos bairros do mu

nicípio que possuem locais
de votação. Os dados foram
retirados do site do Tribunal

Regional Eleitoral de Santa
Catarina (TRE / SC) .

Onde eles fizeram mais votos

Om hó

CECÍLIA KONELL DIETER }ANSSEN

CEcíLIA DIETER MOACIR
Locais de Votação CNE L JANSSEN BERTOLDI

Água Verde 591 1147 216
BarradoRioCerro 1552 2801 574
Barra do Rio Molha 1723 2423 558
Centro 3920 8221 1648
Chico.de Paula I : 226 422 85
Czerniewicz 806 1376 237
Estrada Nova 650 809 145
Garibaldi .. 506 590 204
Ilha da Figueira 2196 3922 884

Jaraguá 99 1027 1239 318

Jaraguá Esquerdo 823 1310 350
João Pessoa 656 1 056 1 53
Nereu Ramos 940 1157 183
Nova Brasília 1251 1695 ; 406
Ribeirão Cavalo 365 273 74
Ribeirão Jaraguá 139 234 71
Rio Cerro . 597 1020 195
Rio Cerro I 297 383 62
Rio Cerro" 537 764 171
Rio da Luz : 268 77 13
Rio da Luz I 789 763 179
Rio da Luz" 195 113 19
Santa Luzia 393 800 72
Santo Antônio 1126 1368 , 352
São Luís 1126 2063 .491
Ribeirão Grande do Norte 146 72 10
Tifa Martins 700 '" 1170 264
Tifa Monos 67 141 22
Três Rios do Norte 729 853 1 76
Vieiras 422 1139 208
Vila Chartres 139 126 11
Vila Lenzi 777 1119 298
Vila Lalau 1287 2813 .457
Vila Nova 305 509 113
Vila Rau 1911 2662 675
Total 29182 46630 9894

Locais de Votação
CECíLIA OlE1lllli MOACIR
KONEU J�NSSEN BERTOLDI Locais de Votação

cedLtA DIETER MOACIR
KONELL JANSSEN! BERTOLOI Locais de Votação

actuA DIETER MOACIR
KONEU. JANSSEN 811RTOl.DI Locais de Votação

---------------------------------

CECÍLIA DIETER MOA".
KONELL JANSSEN HlTOWI

• Colégio Ensino Bom Jesus 995 2146 � 470
• Colégio Marista São Luís 1111 2437 504
• Colégio Evangélico Jaraguá 587 1270 245
• Colégio Abdon Batista 569 1109 207
• IF/Sc.. 658 1259 222
• C. de Tradições Húngaras .41 :48 14
• Escola Alto Garibaldi 89 109 33
• Escola M.Santo Estêvão 376 433 157
• C. E. I. Wolfgang Weege 597 1020 195
• Escola Alberto Bauer 806 1376 237
• Escola Ricieri Marcatto 297 383 62
• Escola Prof. Arnoldo Schulz 268 77 13
• Escola Padre Alberto Jacobs 67 141 22

• Escola Helrnuth G. Duwe 789 763 179
• Escola Maria N. Salai Staehlin .. 488 877 184
• Escola Jonas Alves de Souza 212 293 80
• Escola Prof. Henrique Heise 195 113 19
• Escola Antônio E. Ayroso 1027 1239 318
• E. HoIando M. Gonçalves 871 �.. 1725 392
• Escola Lilia Ayroso Oechsler 712 1395 339
• Escola Adelino Francener 205 114 26
• Escola Erich Blosfeld 408 688 127
• EscolaJ. DuarteMagalhães 1552 2801 574
• Escola Prof. J. Rornário Moreira. 537 764 171
• Salão Paroquial Corno Santa Cruz 139 234 71
• Escola General Osório 146 72 1 O

• Escola Roland Dornbusch 772 1130 2 9 O
• Escola Ribeirão Molha 325 282 61
• Senai 626 lO 11 : 207
• Escola Cristina Marcatto 823 1310 350
'. Escola Renato Pradi - Caic 1126 2063 491
• Salão Rainha da Paz 305 509 , 113
• Escola Básica Alvino Tribess 422 '1139 208
• Escola Elza Granzotto Ferraz 393 800 72
• Escola Julius Karsten 809 1066 312
• Católica de Santa Catarina 1102 J 596 363
• Escola Vitor Meirelles 1 098 1340 339
• Escola Ribeirão Cavalo 365 273 74

• Escola P. Francisco Solarnon 28 28 13
• Escola Max Schubert 729 853 1 76
• Escola Marcos Emilio Verbinen . 650 809 145
• Escola Machado de Assis 656 1056 153
• Escola Francisco de Paula 226 422 85
• Escola Vila Chartres 139 126 11
• Escola Giardini Luiz Lenzi 777 1119 298
• Escola Prof. Heleodoro Borges .. 724 1542 263
• Escola Rodolpho Dornbusch 563 1271 194
• Escola Euclides da Cunha 940 1157 183
• Escola Albano Kanzler 125 f 1695 406
• Escola Anna Towe Nagel 591 1147 216
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Locais de Votação
CEcíLIA l:IiE�'U;1iI MOACIR
I(o""el.l. JANSSEN BIiRTOWI Locais de Votação

CEcíLIA 1il11f:"fER '

MOACIiF/
!{C'��IELI. JANSSEN BERTOI.P!

• Água Verde
• Estola Anna Towe Nagel I Eleitores: 2.338

Seção 96, , , .. 120 174 35
Seção 139 "",,� 98 :191 ,.38'
Seção 174 77 198 : "35

�. Seção 162
,

93 186 40
Seção 134 103 194 38
Seção 98 , 100, 204 : 30

• Centro
• Colégio Bom Jesus I Ele.itores: 4.129

.

Seção 30 :
: 83 180 ; .. , 35

Seção 32 , ,: .. 86 179 35
Seção 43 .74 156 42
Seção 45 " .76 186 "' -39
Seção 47 : " : 89 178 51
Seção -186 :.: 78 , 185 33
Seção 205 : 86 194 40
Seção 182 : .78 173 47
Seção 46 88 186 34
Seção 44 .77 171 ,_, 43

.

Seção' 42 ' 86 165 � 38
Seção 31 : 94 193 :.33

.
'.

• Colégio MariSta São Luís I Eleitores: 5.180
Seção 27 .. : 68 122 : 23
Seção, 28 , 74 135 26
Seção 29 : 65 142 30
Seção 34· .' 73 144,: 29 '

Seção 36 79 131 ,.30
Seção 159 : 69 143 31
Seção 161.: " " 60 139 27
Seção 180 � " 72 153 : 28
Seção 198: , " : 52 156 26
Seção 251 ,65 144 32
Seção 238, " 59 147 34
Seção 190 .. : .. 60 164 26
Seção 163 , 57 : 158 31 .

,Seção 160 : : 69 149 �24
Seção 37 , , 71 : 136 35·
Seção 35 : 53 : 136 , 41
Seção -33 " :65 138 :.31

o Colégio Evangelico Jaraguá I Eleitores: 2.109
_

· Seção 39
,

97 � .. 171 34-
Seção 41 86 183 " 30
Seção 42 102 169 25
Seção 146 81 - 180.: 31 .

Seção 147 : � .- 70 194 : .. 33
Seção 85 .70 189 45' .

Seção 40 : : 81 : 184
:

47

• Colégio Abdon Batista I Eleitores: 2.509
Seção ·34 99 173 32'.
Seção 36 88 163 41

·

Seção 37 ; 92 .. 166 26
Seção 1.45 , : 75 183 _. 26
Seção 183 : .48 84 13-'
Seção 38:

'

, 84 174 , 32
Seção 35 : 83 166 ; ..

:
37

.• IF/SC I Eleitores: 2.699
Seção 70 133 245 49
Seção 72 154 231 , 43
Seção 73 " 128 255 39
Seção 109 ,.: 129 262 : 44

�

�;;��d=��n::/EI=:12�
47

.11Seção 117.: .41 ..48 14

• Escola Alto Garibaldi I 'Eleitores: 260
Seção 79 :

:
89

'

.' 109 :
; 33

.• Escola M.Santo Estêvão I Eleitores: 1.104
Seção 66 119 139 52
Seção 67 : 119 141 60
Seção 118 138 153 45

• Rio Cerro '

.

.

.' C. E� I. Wolfgang Weege I Eleitores: 2.163
Seção 57 � '114 .- 176 32
Seção 273 .52 .. ,,,,, 107 25
Seção 240 87 190 .. , 1..:.26
Seção 58 131 179 : ,32 ..

Seção 211 " : 1 08 :.: 179 : 44

Seção 230, " 105 189 36
1

1

• Czemiewia I·.Escola Alberto Bauer I Eleitores: 2.952 .

Seção 76 :
, 1 08 .� 165 .. :.. : 16

11,'
.

Seção 133 84 177 : 41

Seção 153 : .- 88· 169 42

Seção 160 96 .- 176 30
Seção 136 91 180 25
Seção 79 : 10� 186 :.29 �
Seção 77 : : , 111 173 27

.

I

Seção 78 : 123 150 27

• Rio Cerro I
• Escola Ricieri Marcatto I Eleitores: 816

Seção 59 163 202 35
Seção 171

_..
134

; 181 27
'.

.'. ' ",

." .. ,."

esultados p�r Ioeaís de votaçao
l:éch.,A· rJillitY''i.Vl1:. . MOIfJ,CII� �,.

"ONEl!. JAN!i'SE",,� tl!:RTOI..OI fi Locais de Votação. Lo_cciis de Votação

• Ri9 da Luz I
• Escõla Helmuth Guilherme Duwe I Eleitores: 2.103

.Seçõo 62 : 124 , : 90 21
Seção 231.. : 122 113 27 .

I

Seção 252 107 124 � 24 .

·

Seção 249 : 107 114 23
Seção 228 : 94 120 32
Seção 63 : : 127 97 � 26
Seção 115 108, 105 26

• nfa Martins
• ,Escola Maria Nilda Salai Stae.hlin I Eleitores: 1.944

Seção .259 : ; .. 97 : 176 37
Seção 275 92 : ,. 173 .- 39
Seção 269 : .. : : 108 170 31
Seção 266 : r 97 176 : 35
Seção 2.63 : 94 182 12.

! • Escola Jonas Alves de Souza I Eleitores: 156
.1· Seção 271 : 97 142 24

Seção '281 �.: 115 : 151 : : .. 56

• Rio da Luz-II
• �Escola Prof. Henrique Heise I Éleitores: 392

I
Seção 129

: 195 1'13 ; 19

• �araguá 99 I"

• Es(ola Antônio Estanislau AyroSo/ Eleitores: 3.• 1.� 1

'.'�' .. -Seç�o 165
_-

150 ..

:
134 28

� Seçao 1262 128 160 : 48
Seção 1276 � � 137 , 156 35
Seção 1268 : 113 143 36
Seção 1255 , i 22 ,

.. 154 , , 47
I·

Seção 1137, : 125 160 34
Seção 1173. 125 168 43
Seção 1.209 " .- 127 164

·

47

.lIha da Figueira
• Escola Holando ·M. Gonçalves I Eleitores; 3.150

Seção 109 , .. : 91 : 175 : 38
Seção 218 -, .. 88 187. 42
Seção 258 : ..71 182 51

· Seção 280 , ; 94 163 35
Seção 270 : : 80 J 66 38' I

Seção247 101 172 41.
Seção 113 110 157 26
Seção 110 .71 186 41
Seção 111 � 92 153.: -; 42
Seção 112 : : .. , : 73 ,. 184 ; 38

• 'Escola Lília Ajroso Oechsler I Eleitores: 3.006
Seção82 : 101 146 , 41·

, Seção 225 94 178 45
Seção 26'5 : 98· : .. 157 45
Seção 274,· : � 86 .: 180 : 26

� Seção 256 : 86 : 173" 44
Seção 178 1 07 177 31
Seção 133

·

, 78 :.: .. , 191 58
Seçõo 175 62 : 193 49

• Escola Adelino Francener I Eleitore,:S: 428 .

Seçõo 200
, , 205 .114 26

• Escola.Erich Blosfeld (Águas aaras) I Eleitores: 1.510
Seção 114 : ]10 .: 179 : : :.23
Seção 237 96' , ·179 33
Seção212 : 101 ·168 30
Seçõo 147 .-.: 101 :':': 162 41

• Barra do Rio. Cerro
• Escola José I)uatie Magalhães I Eleitores: 5.962

Seção 52 : ' 115 : 185 31'
Seção 224 : 97 :. 190 35
Seção 278 132 , 241 :- 56

'Seção 272 94 165 39
Seção 267 .. : 93 : 160 � 35
Seção 261 : : 92 , 189 42
Seção 254 .' :.:88 197 40
Seção 248 : : .. 91 212 .. : 30
Seção 203 97 .. : 193 46
Seção 54

, 113 170 29
Seçõo 56 1 05 1 63 37
Seção 142 .- : : .. 124 159 : 31 �Seção·143 ,94 190 38
Seção 55 114· 189 46
Seção 53 _- 103 : 198 33

• Nova Brasília
• Escola Albano Kanzler I Eleitores: 4.246

Seção 110 : 115 : 123 38
Seção 116 : : 111 153 27
Seção 118 : 98 :, 158 38
Seção 141 : : .74 144 :

, 38
Seção 125 'lO 1 ' 145 : 27
Seção 123 .. : 99 ,_. 125 41
Seção 117 � 92 157 : 32
Seção 115:, 102 140 36
Seção 111

.,: � :. 1'25 136 27
Seção 112 119.:.: 136 36

·

Seção 114 : 114 129 40
Seção 113 101 149 .- 26

• Rio da Luz

I · Escola Professor Amoldo Schulz I Eleitores: 430 .

\ . , .

-' Seção 64 , 268
;

77 .-
:.:;

.. :. 13.

• Vieiras
o Escola Básica Alvino Tribess I.Eleitores: 2.260

Seção 67 66 187 : 30
Seção 172 : 65 :177.· 36
Seção 161 66 190 38
Seção 68 : .- 106 172 � 33

I'.
Vila Nova

Séç�o ,135,: , _-
57 205 .: 37· o Salão Rainha da �az I Eleitores: 1.181

Seçao 137 ; 62 208 34
1! Seção 201 : 109 164 43

,

r .'.

•

li. Seçõo 242 : : 106 182 � 27
.

Seção 260 90 163 : .. : 43

CliiduUJ..
1(01\11:1.1,

t�!linl-!
JANSSEN

MOP�.(;m
BERTO!.!)I

• Barra do Rio Molha
• Escola Roland Dombusch I Eleitores: 2.115

Seçôo Bó, 112 134: 42
Seção 167 112 : 180 39
Seção 229 101': 173 46
Seção 146 : , 111 149 44
Seção.-87 117 159 : 43

'Seção 88 .. : 110 .1 64' , � 36>
Seção 134 109 :-: 171 40 .

o Escola Ribeirão Molhai Eleitores: 191
.

.

Seção 188 : .. 165 142 28
Seção 245

·

160 140 .: . 33
,

o Senai I Eleitores: 2.304
Seção 122 104 145 21

•

Seção 156 82 115 34
.

Seçôo 158 : 85 150 28
Seção 187- : " 87 165 27
Seção 181 : .. � 90 .� 164 : 30
Seção 157 : .. 87 137 : 35

.

Seçõo 123 , 91 .. , .. 135 32

• Jaraguá .Esquerdo
o Escola Cristina Marcatto I Eleitores: ,2.945

Seção -124 116 : 157 47
Seção 155 : ..

: 105 147 52
'Seção236 .. : 103 : 191 : 33
Seção 264, : .. 89 " .. 164 51
Seção 277 .. � � 89 .: 160 : 46
Seção 253 _- � 95 173 44
Seção 174 108 160 45
Seção 125 118 : 1513 32

• São Luís
• Escola Renato/Pradi - Caic I Eleitores: 4.443

Seção 140 98 171 � 41

Seção 239 101 171 34
.

Seção '244 90 180 37
Seção 257 : : 98 166 37-
Seção 250 85 179 37 .

Seção 246 108 170 30. ,

-

Seção 241 86 177 38
Seção221 : 94 157 :44
Seção 141 93 184.:; .. 44

S�Óo 193 90 169 47 "

Seção 215 82 160 61
Seção 208 �., 101

,
.. 179.· 41

• Vila Cha.rtres ,

• oEsc;ola Vila Chartres / Eleitores: 324
Seção 54 139 : 126 11

.
.

• 59nta Luzia
. '.

• Escola Elza Granzotto Ferraz I Eleitores: 1.503
Seção 49 97 148 .'. i 4

Seção 103 : 63 179 15.
Seção 53 65 : 174 10
Seção 51 : , : 92 150 i 4
Seção 50

'

.76 149 19

.Vila Rau
o Escola Julius Karsten I Eleitores: 2.112

Seção 58 116., 140 40
Seção 60 .. :

r:
'

:; 118 : 144 37
Seção 99 : , 117 155 44
Seçôo 177 : 108 144 61
Seção 132 104 :.. , 170 50

. Seção 61 r : 116 ,. 166 , 40
..

Seção 59
:.; .. ;.- 130 147 40

o Católica de Santa Catarina I Eleitores: 3.838
Seção80 : 128 : .. 151 27
Seção 148

, 95
�

178 33
Seção 158 : 107 : :. ·153 .- 45
Seção 169 86 : 160 3-5
Seção 163 : 90 147'> 53
Seção 155 115 156 � 37

. Seção 84 118 168 38
Seção 81 120 ,1 54 29 .

Seção 82 _. 125 159 31

Seção.83 : 118 170 :, , 35

• Rio Cerro II
•. Escola PrOf. João Romário Moreir.a I EI�itore$: 1.190

Seção 60 : 122 : 137 :23
Seção 243 111 158 38
Seção 169 ·.: 1)2· 167 41 �

Se<iã0 61 ! : � 95 158 :.:� 35
'

.

Seção 135 97 144 34

• Ribeirão Jaraguá. .

• Salão Paroquial Com. Santa Crui I Eleitores: 503
Seção 220 139 <. 234 71

• Chico de Paula I
• Escola Francisco de Paula I Eleitores: 817 .

,

.

Seção 97 :.96 185 , 39
Seção 143 : ., 130 237., 46 .

• Ri�irão Grande do Norte
r • E�colci General Osório I Eleitore$: 288

Seção 69
: .146 -: 72, ,.: '1,0

• João Pessoa
o Escola Machado de Assis I Eleitores: 2.319

Seção 46 .- 120 174 • 32

Yl Seção 48 122 : : 183 19
M,

.

Seção 154 98 ,. 191 : 25
Seçáo 173 88 185 : ,,30
Seção 165 90 179 , 22
Seção 47 1-38 144 :25

..

• Estrada Nova
• Escola Marcos Emílio Verbinen (Eleitores: 1.991

Seção 127 142 160 30
Seção 167 145 i48 31
Seção 176 � 108 168 : 26
Seção 157 .. : : 133 152 32
Seção 150 122 .. , 181 26

• Três Rios do Norte' ...

•. Escola Max: Schubert I Eleitores: 2.140
-

.

Seção56 158: .. : 141 27
Seção 126 : : 131' 157 .. : ( , 28
Seção 184 : � : 48 : 90 20
Seção 166.: ,105 162 39.
Seção 87 : .- '127 ,154 33
Seção 57 :.< 160 .c.: 149 , ..

·

:
.. 29

• TIfa Monos
• EScola Padre Alberto Jacobs I Eleitores: 268

Seção 100 67 141 : 22

• Santo Antônio
.

.

,o Escola Professor FrancisCo Solamon I Eleitores: 89
Seçõo 181

:,:.<."
: 28 .' 28 13·

I

• Escola Vitor Meirelles I Eleitores:
Seçqo52 124 148 24

. Seção 142 � 125 152 r 41
Seção 156 127__ : 148

,
40

Seção 171 " " .. " .. , 1 Ll1 153 43
Seção 164 114 146 37
Seção 149 : 118 ::- 148 : 54
Seção 130 :

· 122 : .. 161 .' _- 35
Seção 104 137 144 34
Seção 105 ; 130 : 140 " 31

• Ribeirão Cavalo.
.

o Escola Ribeirão Cavalo I Eleitores: 882
Seção 55 169 107 : .. 23 '

Seção 140 "' : 196 166 : 51

• Vila Lenzi
• Escola Giardini Luiz Lenzi I Eleitores: 2.129

Seção 119 121 146 44
Seção 122 118 169 ,.41
Seção 151 :::-:- 111 151 :.43
Seção 168 .. : 96 161 "' .- 42
Seção 124,: : " 107 , 165 43
Seção 121 : , 108 156 ; 51
Seção·120 , _. 116 171

:
34

• Vila .Lalau
EScola .Prof. Heleodoro Borges I Eleitores: 3.215
Seçõo.óâ.. 60 .-.. , ·.:.174 19
Seção 64 .78 144 35
Seção 66 : : 82 ,142 , 28

_. Seção 92.: : 60 167 : 30
"$eção94 ; : 65 : 151 � 22
Seção 138 67 161

r 35
Seção 93 : .. 92 146 .. : 21

.. Seção 91 .71" 144 20
Seção 65 .76 153 :28

1.
.

Seção 63 : .73 160 25

• Escola Rodolpho Domb!Jsch I Eleitores: 2.531
Seção 88 : : � 89 : 185 : 28'

I
Seção 1 b2 � " 87 182 22
Seção 170 , , .. " 56 186 : 35

I Seção 144 " 81 184 30

I
Seção 101 ..

: " , 89 : 164 " 27
Seção 89 : " 76 � 182 .127

• ::::���.��
.. : � :g5 : 18:� :: :.. 25

lo �:�����,��:���.�.�.�,��.��. � ������.�.�:1!:,�.� : �
20

. Seçao 45 " 154 164 31
Seção 1 06 , 141 158 20
Seçãq 159 127� 174 : 27
Seção 175 � , 107 177 " ; 36
Seção 107 .- 143 168 22
Seção 44 " 135� 152 27
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" Conftitos- em Massaranduba.

. . \ ....

-,

, ,O'��dico' 'veteri?ári? .

Karlan Piazei�a ,afastou para concorrer a uma vagá na trabalhar, na sala. Ele teve os equipa-
Zimdars, funcionário da .Secretaría Câmarade Vereadores. mentos de trabalho retirados. O prefei-

da Agricultura de Massaranduba, ficará' Como é funcionário público o veterí- to disse quê não tem 9' quefazer, "Ele ..

.afastado da função até que seja finaliza,.' .nárío ficou três meses afastado do traba-' (servidor) vai esperar sentadinho' até
do o processo admínístrativo 'em 'que foi' lho por exigência da lei eleitoral. Zimdars a sindicância finalizar os trabalhos",

.

submetido ontem: O prefeito Mario Fer-: foi candidato a vereador pelo Democratas afirmou. Reinke disse que precisa saber
,', ....-

fiando Reinke (PSDB) 'diz que Zirndars é' na chapa de oposição a Reinke, a 'conclusão do processo administrativo
acusado de cobrar um valor 'por fora' nos 'O servidor nega a suspeita de ter co:' para saber qual a atitude a ser tomada. O

'

serviços que prestava para uma entidade: metido algumas ilegalidade. Para ele.:o ' prefeito acredita que a situação seja defi-
durante o expediente de trabalho. "Píze- que está acontecendeé uma persegui- nida nesta semana.

'

mos uma sindicância para investigar efoi ção política. "Iá vinha sofrendo. perse- Zimdars reclama que não tem como

apontado indícios de envolvimento do guição desde 2010. Inclusive sofrium trabalhar. ''A gente vem com propostas de
funcionário'; disse Reinke.: processo administrativo sem funda-." ,trabalho, mas nos obrigam a ficàr assim,

O fato havia ocorrido antes das elei-' menta na época � agora .estou sofrendo ,sem ter o que fazer", retruca. Parece que
ções, mas o processo paroü durante o - outro", comentou. ' os reflexos da eleição continuampresen-
período em que o 'servidor público se'

'

Ontem, 'á servidor foi impedido de
'

'tes no dia-a-dia da administração.

PT manteve

o índice
o PT perdeu uma vaga

.em Iaraguá do Sul. Desde

2000, quando existiam 19 '�

, vereadores, 6 partido manteve
as duas cadeiras; Neste ano, .

regrediu. A eleição de Giovani

Tonet, em' Massaranduba, foi
à grande surpresa do partido.'
O curioso é que apenas o

'

vereador Manoel Ed Nilson
"",

Burgardt, de Schroeder, se

reelegeu.Ioão Gotardí, de '

, , \, ,

, Corupá, e Moacir Zamboní,
de Schroder, concorreram na

,

,

majoritária. Zamboni foi eleito

,

'

vice prefeito. Gotardi perdeu.

EDUARDO MONTECINO

,'.

psoe em, Jaraguá' dor Sul
A eleição de Iocímar Lima (PSDC) foi uma das surpresas
no legislativo de Jaraguá do SliLO pattido épouco .

,

.conhecido, mas tem participado nas disputas majoritárias
com José Maria Eymael, que foi deputado Federal
eonstituinte, em 1988. Nas-diretrizes internas, o partido

,

"repudia o: capitalismo selvagem que nãorealiza a.lustíça.
E omarxismo que esmaga a liberdade",

'

Voto a'voto
,

O ex-deputado estadual Udo Wagner (PP) e avereadora
, Natália Lucia Petry (PMDB) acompanharam voto a voto a

,

apuração eleitoral no domingo, que elegeu Dieter Ianssen
(PP)para prefeito, Avereadora peemedebísta teve uma

redução de apoio em .quase mil votos. Mesmo assim, ela
-

ficou com a segunda cadeira do partido na Câmara.

-

- �

Em São ,Francisco do Sul
,

,

o ex-vereador em Iaraguá do Sul, Marcos Scarpato (PT), foi
eleito Vice-prefeito, em São Francisco do Sul. Ele compôs a

"

chapa com o atual prefeito Luiz Roberto de Oliveira, o Zera,
do PP., Com a eleição, Scarpato e Moacir Zamboni, vice
prefeito em Schroeder, se tornam os maiores representantes
do partido na região Norte do Estado.

' ,

<,

Agradecimento
O radiálista Iunqueira Júnior, que concorreu para vereador pelo

,'-PR, alcançou 790 votos, mas hão forarrrsuficíentes para assumir
tinia das vagas em Iaraguá do Sul. Apesar disso, ele comemorou

,

o bom apoio recebido nas urnas e agradeceu o carinho e 'ajuda
'

, durante a campanha. "Fíz muitos amigos nesta caminhada, e
I

quero Continuar este contado de amizade e calor humano"; disse.
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Deutsche Ecke
I

Um.novo colunista para
os antigos leitores

o Correio do Povo traz informações sobre a Alemanha e um espaço escrito totalmente na língua germânica
JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

leitor e leitora mais atentos devem
ter notado uma novidade nas edições
de sexta-feira do jornal O Correio do
Povo. A página 8, muito frequenta
da, pelos colunistas de história, agora
também é espaço para a cultura ale

mã com a nova coluna "Deutsche Ecke", ou o Canto

Alemão, de Herton Leandro Schünemann, na seção
"Varietãten". A convite do jornal, o professor de língua
alemã chegou para proporcionar uma nova experiên
cia cultural aos leitores, com uma página inteira es

crita em alemão. A estreia foi no dia 21 de setembro
e a publicação continuará semanalmente, sempre às
sextas- feiras. "Os leitores poderão se deleitar com uma

MAIS DO QUE
UM INGREDIENTE,

É UM TOQUE
DE MESTRE .

.............. l"'.w) .

www.amoselecta.com

leitura agradável e descobrir, assim, facetas curiosas
do idioma e particularidades da Alemanha", detalha.

Esse é um projeto novo para o colunista, de 38
anos. Schünemann é professor de língua alemã, com

18 anos de experiência em'escolas e universidades do
Brasil e da Alemanha. Atualmente, ele leciona no Colé

gio Evangélico Jaraguá e no Centro de Cultura Alemã:
Até então, ele nunca havia escrito em um jornal, mas

o gosto pela cultura estrangeira surgiu quando ainda
eram bem jovem - no ensino médio - durante as aulas
de grego, latim, alemão e inglês.

A língua germânica pode não ser mais tão falada pe
los jovens, mas o legado cultural deixado pela imigra
ção permanece vivo em várias famílias da região. Por

isso, as festas, a culinária, as construções e os hábitos
alemães têm conseguido ultrapassar gerações. Essa he

rança cultural garante uma boa parcela de interessados

no sabor de uma leitura diferente das outras páginas do

jornal. Aqui, a missão de Schünemann é falar sobre as

novidades na cultura, educação, idioma, política, sobre
o país e o povo Alemão. Sem esquecer das informações
regionais ligadas à cultura da nação europeia'.

Na opinião de Schünemann, a procura pelo apren
dizado de outros idiomas é uma tendência global. "Há,
aqui, muitas empresas que comercialmente mantém
contato com empresas na Alemanha, pessoas que via

jam a negócios ou turismo para conhecer a pátria de
.

antepassados, e assim por diante", explica. Como pro-
fessor, ele avalia que quanto melhor alguém souber se

expressar em diferentes línguas, melhor será a com

preensão das mais distintas culturas. "As condições
comerciais, devido a internacionalização dos negócios
e turismo, exigem também cada vez mais habilidades
além do idioma inglês", comentou.
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Elyandria Silva,
escritora

eliandriaas@yahoo.com.br

A bengala a apoiava, sustentava a

Ilgrande massa de peso que constituía
o corpo, agora já desgastado pelo tempo.
Duas senhoritas sorridentes, com

sapatilhas lustrosas, uma de cada lado,
cada uma segurando um br-aço. Houve
um encontro com outras mulheres,
beijos, cumprimentos, coincidências de
um típico domingo de eleição. A senhora
ali, no meio de tudo, parecia não querer
mais nada, estava vestida de tristeza para
exercer a cidadania justa àqueles que já
viram de tudo nessa vida. Grandes óculos

praticamente ocultavam os olhos fixos num

ponto da grande sala. Fácil deduzir que ela

apresentava poucas certezas e duvidava das

esperanças que estavam sendo depositadas
naquelas urnas de murmúrios infantis.
O mesário anunciou meu nome, podia
votar, ganhei um circunflexo de
brinde onde nunca existiu.
É ali, naqueles segundos em que os dedos
encontram as teclas para reconhecerem os

números decorados, que temos a expressa
sensação de que tudo vai mudar, de que
uma nova era começa e seremos habitantes

Novelas
LADO A LADO - GLOBO· 18H

Eulália convoca toda a família para um almoço. Albertinho
descobre que Laura não sabe sobre seu envolvimento com

Isabel. Diva paga parte das dívidas de Mario e diz a Neusinha

que eles estrearão uma nova peça. Teresa pede permissão
para Sandra talar com Robério França. Neusinha pede para
atuar ao lado de Diva. Teresa avisa a Sandra que Eulália pre
parou uma armadilha para conseguir casá-Ia corg o genro
de Olímpia. Caniço sente inveja de Zé Maria. Zé Maria ouve

Berenice falando mal de Isabel para Jurema e fica furioso.
Eulália mente para Olímpia e Teresa fica indignada. Isabel

consegue o emprego de camareira.

GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19H
Roberta manda Veruska providenciar uma reunião com os

funcionários da Positano. Roberta vê Agenor agitando os fun
cionários da fábrica. Olívia se preocupa quando Charlô e Otá
vio decidem tomar café da manhã juntos. Carolina consegue
convencer Manoela a ajudá-Ia. Felipe e Vânia se encontram no

apartamento dele. Charlô discute com Otávio por causa de Ro
berta e Olívia fica apreensiva. Fábio se irrita ao ver Carolina em

sua casa. Vânia convence Felipe a não colocar Nando na ca

deia. Nando pede ajuda para Lucilene. Roberta observa Veruska
conversando com Agenor e decide falar com ele em sua sala.
Charlô e Otávio se desentendem.

AVENIDA BRASIL· GLOBO. 21H
A emissora não forneceu o resumo do capítulo.

GABRIELA - GLOBO - 23H
Rômulo foge de Ilhéus. Gabriela diz a Miquelina que sen-.

te saudades de Nacib. Mundinho oferece sociedade a Nacib.

Olga mente para Tonico, dizendo que foi à igreja. Ramiro se

recusa a apoiar Manoel e o coronel transfere seu apoio polí
tico para Mundinho. Gerusa pede a Conceição que fale com

Mundinho para ajudá-Ia a fugir o mais breve possível. Manoel

pede apoio a Doroteia para se casar. .

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade
das emissoras.

Vestida detrísteza
felizes e sortudos de primeiros mundos
sonhados, de realidades invejadas de outros

continentes. Na tela, a foto do candidato
sorridente parecia querer abrir os braços e

me agradecer pelo voto.

Avanço em direção à saída com os

documentos, a sala é grande e caminho

devagar. Lá fora um cão agitado com a

língua de fora tenta encontrar um candidato

disposto a brincar, um candidato isento de

Desconfio de gente que ri
o tempo todo, tem certo

incômodo nessa atitude, uma

harmonia ordinária.

partido político, de siglas patriotas, apenas
um ser humano que possa lhe fazer um

carinho naquele momento. Dá voltas rápidas
abanando o rabo, mas todos passam e o

ignoram. Sua cor? Bege. De repente, lembro
me dos animais abandonados à própria sorte

e dos que sofrem maus tratos e as dores do

mundo me invadem abruptamente, assim,
como tempestade que chega sem avisar.
Passo pelo grupo, as acompanhantes
que amparam a senhora da bengala não

paravam de sorrir. Desconfio de gente
que ri o tempo todo, tem certo incômodo
nessa atitude, uma harmonia ordinária.
Olhamos-nos por breves segundos, eu e a

senhora. Quantos? Três segundos, suponho.
Secretamente, desejei que seus delírios

desassossegados fossem realizados. A

juventude e a beleza perdidas de volta, a

mobilidade do corpo, a vida pulsante, as

loucuras da liberdade. Poderia lhe dar um

pouco de minha solidão, só que isso é o tipo
de coisa que não se dá, nem se empresta,
cada um deve ter a sua, aprendi faz tempo.
Não quis pegar emprestada sua roupa de
tristeza, penso ter vocação de palhaço
alegre. Queria fazer um carinho no cão,
ele está longe, disputa outras atenções, é

agitado, feliz em sua humildade de bicho.

Já na rua piso em rostos com seus respectivos
números, legendas que na segunda-feira
sairão de cena. Dou uma última olhada para
trás e já sinto saudade do cão carente.

CI·que
animal

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

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

Madonna é da raça
pit bull, mas muito

dócil, de porte
grande, tem três
anos e foi recolhida
das ruas de Jaraguá
do Sul pelo setor
de Zoonoses, já
recebeu tratamento
veterinário completo
e está a espera
de um lar. Os
interessados devem
entrar em contato
com a Clínica
Schweitzer, pelo
telefone 3275-3268

Aniversariantes
lO/lO Daniel F. Tomelin

Dorival da Costa
Edson Correa

Elisangela Borinelli
Evaldo Bast
Evaldo J. Junkes
Gaudino Francisco Alvez

Afonso Berns
Antonio J. de Andrade
Aroldo Mahs
Beatriz Muller
Caubi dos Santos Pinheiro

Gilda Valentini

Jaqueline Stiz
Jean Butzke
João E. Filho
João Ershing Filho
Joice Giacomelli
Julio Cesar Patricio

Karoline G. Pereira
Kelvin U. Batistão
Laíse Inácio

Laisy Euzébio
Leticia Hadlich
Lurdes Homburg
Matheus F. G. Pereira

Matheus L. Zesuino
Moacir Campregher
Nair Winkler Krueger
Nivia Bortoline
Osmar W. Jarschchel
Patricia M. Ehert
Pietro Cauê Foerster

Rafael Arendt
. Sabrina Wille

,

Sidnei Manfrini

Sigmar Grutzmacher
Victor H. Malamud

C'Y.) ÁRIES
.

1· É um dia para ir em busca de tudo
. que possa trazer progresso para a

sua vida pessoal e profissional. Cuide
de suas responsabilidades com de

terminação e entusiasmo. Seja mais

compreensivo(a) com quem ama e o

dia trará muitas alegrias. Cor. rosa.

U TOURO

U No trabalho, aprenda com a criativi
. dade dos outros. Neste dia, poderá
contar com a colaboração de famili-

-

ares e amigos em casa, desde que
aceite as opiniões alheias. O diálogo
aberto pode resolver mal-entendidos
na paixão. Pense nisso! Cor. branco.

n GÊMEOS
Há mais chances de progreSSo nas

atividades realizadas em grupo,
principalmente com pessoas que
conhece há um bom tempo e com as

quais pode trocar pontos de vista. Dê

prioridade a momentos de descon

tração ao lado de sua cara-metade.
Cor: branco.

CÂNCER
No trabalho, conseguirá manter
uma atmosfera de paz. Mas procure
organizar melhor seu tempo para
não favorecer sua vida profissional e

deixar a familiar em segundo plano.
Na paixão, demonstre seu interesse e

colabore com o seu par. Cor. rosa.

..() LEÃo
UL Hoje, você poderá contar com a ajuda

dos colegas em suas atividades habit
uais. Bom dia para liderar aqueles que
têm objetivos em comum. Dedique-se
a uma atividade que traga mais prazer
à sua vida. No amor, o clima é de

, paixão total. Cor: azul-claro.

VIRGEM
Na profissão, é hora de divulgar os

resultados que alcançou e a qualidade
de seu trabalho. Em casa, mostre o

que pensa diante dos conflitos. No

campo sentimental, é hora de expor
suas inseguranças e fortalecer os

vínculos de afeto. Cor. laranja.

.o,
UBRA
O trabalho em grupo vai prosperar e

trazer bons resultados. A colaboração
entre pessoas de seu convívio tem
tudo para ser produtiva. Sonhe
mais alto com objetivos pessoais e

familiares. No amor, compartilhe a sua

felicidade com o par. Cor. amarelo.

ESCORPIÃO
Seu poder de liderança estará em

alta hoje. Aproveite para conciliar os

interesses divergentes e vai obter a

colaboração dos outros facilmente.
Conclua tarefas que se encontram em

andamento. No amor, é melhor escla
recer as dúvidas do par. Cor. bege.

SAGITÁRIO
Hoje, mantenha sigilo sobre seus

projetos ou terá que defender seus

pontos de vista. Tente manter a calma
diante das situações tensas que sur

girem ao longo do dia. Nos assuntos
do coração, compartilhe sentimentos
com quem ama. Cor: amarelo.

CAPRiCÓRNIO
'V\ - Atividades desenvolvidas em equipe.

F deixam você mais confortável para
demonstrar suas ideias e talentos.

Dedique parte do seu dia aos relacio
namentos profissionais ou aos seus

amigos. No romance, ouça mais o que
seu amor tem a dizer. Cor: rosa.

� AQUÁRIO
� Você vai contar com muita vitalidade

e carisma. Vai fazer sucesso em suas

relações profissionais e pessoais.
Bom momento para realizar acordos,
fechar contratos ou trabalhar em

grupo. A lua vai estimular suas parce
rias, inclusive no amor. Cor: cinza.

PEIXES
As atividades desenvolvidas em

equipe contam com boas energias,
aproveite para avançar nos resulta
dos. Tudo indica que receberá boas
notícias de pessoas de sua estima.
No amor, esteja ao lado do seu par e

ajude-o no que ele precisar. Cor: lilás.
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Não reclame
de tudo.

!
I

Elijane Jung

o universo
feminino "

está aqui!
Acesse o blog:

,

Estampas de todas as cores,
tamanhos e formatos. A

primavera é a estação mais

alegre do ano, e não tem nada
melhor pra representar a alegria
do que um vestido, uma blusa,
um macacão todo estampado,
com flores, bichinhos, lacinhos
e o que mais você desejar.
Aposte em acessórios coloridos

pra combinar direitinho com

essa alegria toda. Flash!

Guarda - roupa bagunçado.
Nem rola, gente! Suas roupas
precisam estar arrumadinhas,
separadas por tipo ou cor.

Aquela roupa tão linda, que
você pagou caro e quis tanto,
de repente tá lá, embolada
no fundo do seu guarda
roupa, parecendo uma bola
de pano! Sem contar que você
nunca acha nada quando
quer! Capricha aí, né? Roupas
desorganizadas é meio treva!

,

Retratos da vida Conselheiro
amoroso

P: Tenho um marido que faz
tudo pra mim: desde pão
caseiro até lavar os tapetes
pesados. Só que as decisões
ficam por minha conta e isso
me estressa, pois às vezes

pareço ser eu o homem da
casa! Estou errada?

R: Bem, reclamar de uma coisa
boa que ele faz não é certo.

Talvez falta conversar sobre as

atribuições de cada um. Afinal,
casamento é cumplicidade em

todos os aspectos. É possível
resolver ,essas coisas, tendo
uma boa conversa. No fim, o

que não pode é os papeis se

inverterem e você começar a

reclamar que ele não ajuda nos

afazeres! Veja bem o que quer.
'

l
I.

Sério. 'É deprimente ler tantas ofensas e provocações nas

redes sociais, após o resultado das eleições. Claro, houve

quem, com todo o respeito,
parabénizou o adversário que
levou essa eleição e desejou um

bom mandato. A esses, tiro o

chapéu, mesmo que as palavras
não reflitam os verdadeiros
sentimentos. O que não pode
éficar baixando o nível,
retrucando aos provocadores...

Na boa? Se não tem nada
de bom pra falar, é só ficar
quietinho, né?

I
(
}

i
I

�
�

Dica da vez

A dica é reciclar garrafas de vidro que você tem em casa. Dá pra
pintar e fazer algo bem colorido, dá para cortar e plantar algo, dá

para usar como candelabro e dá também para usar como vasos. É
só acertar o coite de vidro e usar na decoração. Legal" né?

,I
}
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� Divã com �
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� BubHtiz -v., '���;!�. .
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� Onde trabalha e o que faz: sócia-proprietária da Transligue �
� 'Transportes. Eu sou: uma mulher otimista e determinada. �
� Homens são: companheiros. Mulheres são: compassivas, �
� .laboriosas. Semeu relacionamento fosse um ritmo seria: �
� um tango. Desço do salto quando: escuto mentiras, quando �
� falam mal das pessoas que eu gosto. Para me ganhar basta: �
� ter atitude. Se eu fosse celebridade seria: Michelle Obama. �
� Roubaria o closet de: Iulia Roberts. Meu coração bate mais �
� forte quando: recebo flores, sou surpreendida. Eu sou ótima �
� em: fazer amizades. Eu sou péssima em: fazer o que não �
� gostaria de fazer, ocultar a verdade. Uma noite perfeita pede: �
� U1Jl bom jantar. Um casal apaixonado precisa: de muito �
� amor e cumplicidade. Com 50 reais eu: compraria uma pizza �
� com borda recheada. Com 1 milhão de reais eu: viajaria/ �
� compraria uma casa na praia em Balneário Camboriú/ �
� ajudaria minha família. �
, ,

, '

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

Coisas da net (Via mulher30.com.br)
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Tim tim
orz Thiago Mattos,

um dos meus grandes
parceiros, vai aproveitar a

presença da excelente dupla
sertaneja Henrique & Michel

para receber o mulherio des
colado da cidade com direito
a entrada livre, hoje à noite,
na The Living, na condição do

. aniversariante mais festejado
da 'semana. Tim tim pra você.

Uniformes'
Camisetas Personalizadas

Moda Ma�cuUna ! f=�rninina

(47) 3376·'1378

Rua Pastor Albert Schneidar, 882

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

Centro - Jaraguá do Sul - SC

EMPó�ro DAS PEOPAS
.

f)e&talitl{.f,$·

Moa Gonçalves

LIIlDAS Viviane Peréira, JenifTer -Stephani e Fernanda Simões
nos corredores da Epic Concept Club, na sexta-feira

DIVULGAÇÃO

Pau oco
Cá pra nós, tinha candidato a vereador tão cara de

pau nessas eleições que nem deviam chamar de
"santinho" os panfletos que estavam distribuindo.

E aquelas pesquisas, hein? Quem foi autor da

manipulação? Tem gente querendo saber o

nome e o sobrenome para poder processá-lo.
A propaganda enganosa fez com que muitos

perdessem milhares de reais em apostas. Só

pedindo uma bem gelada na mesa 12.

Pensando bem
"Deixa partir o que não te pertence mais, deixa

seguir o que não poderá voltar, deixa morrer o que
a vida já despediu. O que foi já não serve, é passado, .

e o futuro ainda está do outro lado. O presente é o

presente que o tempo quer te entregar."

Green Beats
.

No próximo dia 27, o promoter Adrianinho
Iunkes, com várias atrações, entre elas, o show
da dupla sertaneja Augusto e Micael, promove
no Pavilhão Municipal de Eventos mais uma

, edição da famosa Gr�eQ Beats, �gendem!

A bela Francieli
Fábris é a aniversariante mais

festejada de hoje. Cheers!

www.ocponlme.com.br
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MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

,BAlADA O bonito casal Everson Marquardt
e CamiIa Wagner foram conferir, na sexta-feira,

â. concorrida Epic Concept Club

Gaúcho, tchê!
A maioria dos gaúchos que aterrissam em Jaraguá do Sul, pelo
menos aqueles que participam ou participaram do meu grupo
de amigos, têm alguma qualidade. São bons profissionais ou

possuem dons especiais. Por exemplo, César Gaúcho, Hélio
Gaúcho e Fred Fabris, além de fazerem sucesso nas suas

respectivas profissões, são feras dentro das quatro linhas ou na

cozinha. Aprendo muito com eles.

Carmela
Andrea Nicolodi, da bonita loja Carmela, está recebendo o

mulherio de bom gosto, para conferir a Coleção Primavera -

Verão 2013 da renomada marca de bolsas Victor Hugo.

,Onde comer

bem em

Jaraguá
No Restaurante Galo
Londrino. Um dos
melhores do Sul do

mundo. Onde? Na Rua

Domingos da Nova, 227.

Buxixo
Pelo meu fio vermelho fiquei
sabendo que o médico
Dr. Moacir Bertoldi, após o

pleito, vai abandonar a famosa
camisa da sorte de listras
azuis e brancas. Segundo os

fofoqueiros, perdeua cor

com a última lavada.

Nenhuma

aspiração
humana pode ser

alcançada se o

homem não pensa.

Carlos Bel"üardo
GOüzál z P eotehe

(R,anmsol)

moagoncalves@netuno.com.br

Boca do caixa
Passou a eleição, agora é a vez de acertar as contas em aberto. E se

isso já é um problema com candidatos vitoriosos nas urnas, pior a

situação dos credores de quem saiu derrotado. Há encrenca tanto

na vereança, quanto entre os vencidos na disputa pela Prefeitura.

PRESENÇA Priscila WaIz faz pose exclusiva

sábado, na The Way, para eohma de hoje

www.schutzenfest.com.br
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". Cõmeça hoje e vai '

até'doming», a 24a
Shützenfest, no Parque
Municipal de Eventos,
a maiorfesta do tiro
de Santa Catarina.

./

NO CALIIBRE CERTO DA ,DIVERSÃO o
a: I

Pavilhão BPavilhão A

20h - Abertura dá: Festa
21h30mm - Banda :Rannover

21h - Grupo Polclóríco Master
Regenwalde Tanzgruppe
21b30min - Banda Estrela de Ouro
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Agora é hora da alegria
Marcha de apresentação das majestades e sangria do barril de chope marcam o início da Festa do Tiro

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

A espuma do chope gelado es

I\correndo pela borda da tuli

pa. O aroma do marreco recheado

temperando o ar. Trajes limpos,
perfumados e engomados. Sapatos
pretos lustrosos. Canecos a postos.
Na ponta dos dedos. instrumentos
afinados e na língua, o repertório
prestes a ser disparado. O som das
marchinhas alemãs ecoa. No meio
do salão, saias pretas, vermelhas e

amarelas rodam com o guiar dos

parceiros. Olhos azuis e cabelos
louros predominam, mas não são a

maioria. Ao fundo, o estampido das

espingardas. Este é o clima da Schüt
zenfest. A marcha de apresentação
das majestades do tiro irrompe o

Parque de Eventos de Iaraguá do
Sul, seguida pela sangria do barril,
às 20h. Começa hoje a 24a edição da

principal festa jaraguaense.
O presidente da Comissão Cen

tral Organizadora (CCO), Sidnei
Marcelo Lopes faz um pedido aos

moradores da região. "A comunida
de vem dar à Schützenfest a credi
bilidade perdida em 20 11�' quando
a festa quase não saiu do papel",
afirmou. Segundo Lopes, é preciso
que a cultura e a tradição da cida
de, representadas pela festa do tiro,
sejam enaltecidas. A expectativa dos

organizadores é atrair aproximada
mente 60 mil pessoas.

Como estímulo. a participa
ção popular, Lopes afirma que as

entradas para a noite de abertura
são gratuitas e que, após as 18h,
a bilheteria já estará aberta para
atender quem quiser comprar os

ingressos para as próximas noites

antecipadamente.
A rainha da 24a Schützenfest,

Brenda Dias Morais de Araújo,
acompanhada pelas princesas da
festa aproveita a oportunidade para
salientar que a "Schützen' será o lu

gar ideal para quem quiser encon

trar "gente bonita, música animada,
comida boa e chope gelado". Além
da gastronomia e demais atrações,
ela destaca a importância da festa

para a manutenção da cultura do
tiro em Iaraguá do Sul.

.

Ontem foram ajustados os de
talhes finais da estrutura do even

to, como a pista colorida da "Alter
native Flagg", o sistema de som e

os eletroeletrônicos da praça de

alimentação e do restaurante.

EDUARDO MONTECINO
,..,

r< r1Taça itJ
Orgulho de representar a tradição
Um entre tantos grupos que ajuda

rão a carregar as bandeiras no desfile de

apresentação das majestades da Schüt
zenfest, o Grupo Folclórico Regenwal
de Tanzgruppe, estará representando a

legítima tradição germânica. Trajados
tipicamente com um "Belbuckertracht"
vermelho, traje que relembra a história
de adoração dos pomeranos pelo deus
branco "Bialabog", lá pelos idos de 1180
e 1500, aproximadamente 10 casais com

idades entre 30 e 50 anos farão parte da
cerimônia. O grupo também apresenta
rá quatro coreografias de origem pome
rânia: a Puttjenter, a Altpfãlzer Bauem

tanz, a Frühlings-Quadrille e a Brühtanz.
Todas, segundo a coordenadora da

categoria Dalianna Garcia, oriundas da

Europa dos séculos anteriores e trazida

pelo grupo, de forma idêntica, para Iara
guá do Sul. Os ensaios, desde o primeiro
semestre, quando o grupo viajou para'

Gramado para receber treinamento es

pecífico, aconteceram todos os domin

gos até outubro.

Segundo a família, formada pelos ca

sais Walthaud Schütze, Lino Vieira, Gat
te Schütze Vieira e José Vieira, quando o

mês de outubro se aproxima, a ansieda
de aumenta. Anualmente convidados a

participarem não apenas da cerimônia
de abertura, e também das apresenta
ções folclóricas, os tradicionalistas rela
tam que esta é uma oporturiidade única
de preservar a tradição alemã. "Temos a

participação na Schützenfest e nos pre
paramos para ela, porque é uma moti

vação para que consigamos ensinar aos

mais novos a importância de manter a

tradição", afirma Lino Vieira. Hoje, se

gundo ele, muitos jovens têm vergonha
dos costumes e a existência de eventos

como a Schützenfest torna a manuten

ção desta cultura mais fácil.

,

Lino Vie� integra
o grupo de danças folclóricas

Schützen terá a participação de 21 bandinhas
Com programação para todos os

públicos e idades, subirão aos palcos
da 24a Schützenfest 21 bandas com

tradição germânica, seis bandas de

pop rock e 13 DJ's. Todos, segundo o

diretor de bandas Alcido Nitzke, com

o objetivo de envolver o visitante em

uma atmosfera de alegria e satisfação.
A grande maioria dos músicos apre
sentará as tradicionais marchinhas

alemãs, àquelas responsáveis por co

mandar a animação da galera do iní
cio até o fim da noite. De acordo com

Nitzke, "cada uma das bandas tocará
o que o povo gosta. Entretanto, para
os espaços destindos às músicas, es

tão proibidas as músicas gaúchas e

eletrônicas".
Entre as 21 bandas, algumas retor

nam à festa após o pedido do públi-

co. Entre elas, a Vox 3, de Blumenau
e as Banda Chopão, Banda Safira e

Banda Santa Cruz, do Rio Grande do
.

Sul. Para as bandas locais, o destaque
ficará para as bandas Hannover, Es
trela de Ouro e Adle's. De acordo com

Nitzke, muita gente boa em Jaraguá
ficou de fora já que o número de atra

ções foi reduzido conforme diminuiu
.

o período de duração da festa.

40 mil litros de chope para serem consumidos

Wilson Eggert na

conferência dos barris de ehope
" !

Quarenta mil litros de chope. Vinte
mil litros armazenados em um contêiner
recheado até a borda, na temperatura
ideal para aplacar o calor, -4°C e prontos
para serem consumidos. Ou seja: bebida
é o que não faltará para animar os parti
cipantes da 24a Schützenfest.

'

Quem garante é o coordenador res-:

ponsável pelas bebidas e pelo chope da
Comissão Organizadora, Wilson Eggert.
Segundo ele, ao lado do Pavilhão B, onde
também está localizada a praça de ali

mentação, um contêiner espera calma
mente os visitantes. Na sala ao lado, mais
10 mil litros são armazenados em barris
de 30 e 50 litros cada.

Segundo Eggert, durante os quatro
dias de festa serão comercializadas

duas marcas produtoras da bebida tí

pica, a Germânia e da cervejaria arte

sanal Zehn Bier.
Ele explica que as marcas foram de

finidas a partir do processo licitatório

que escolheu qual seria à distribuidora

prestadora de serviços para a organiza
ção da Schützen. Assim, o público tam

bém poderá degustar uma novidade na

festa: o chope de vinho. Além, é claro,
do tradicional chope pilsen claro e do

pilsen escuro.

Segundo ele, o chope deste ano está
mais encorpado que o tradicional, um

pouco mais forte o que garante que o pú
.

blico "beberá menos, mas beberá com

maior qualidade". Os copos de 400rnl se

rão comercializados a R$ 5.
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Estandes
de Tiro o

._,

m Tenda m
�Eletrônica �

Feira de
Artesanato

llítmiUd Espetinho

Batata recheada

mUI'" Trajes típicos

IbD:d Souvenirs @
lma_l' Cachorro-quente
.....","""""'".....

Doces r@
Pavilhão B

Praça de alimentação
e Central de Chopp

Lanches

1_ruu Salgados fritos '

llJlRtIId Batata recheada

....

Biergarten
HeinekenI I II

Pavilhão A
100% música alemã

ee lize-se:

Pavilhão A:
• No Pavilhão A serão instalados

o Restaurante, camarotes, palco
onde acontecerão as apresentações
dos grupos e bandas tradicionais,

Nele, 100% das músicas tocadas
serão tradicionais alemãs.

• Do lado de fora do Pavilhão A,
na parte de trás, será instalada
a Feira de Artesanato: serão 18

estandes ocupados por artesãos

e artistas da região. Eles
comercializarão os produtos
a rtesa na is confeccionados.

Estande de tiro:
• Ao lado do Pavilhão A e do Pavilhão

B ficará instalado o estande de tiros.

A tenda terá 85x20m.
• Ao lado do Pavilhão A e antes do

Pavilhão B, praticamente no meio

do Parque de Eventos, foi instalado
o Bar da Heneiken. A estrutura de
madeira foi criada exclusivamente

para abrigar os consumidores e'

apreciadores da cerveja holandesa.

Pavilhão B:
• O Pavilhão B abriga o palco

principal, onde serão realizados os

maiores shows das noites, a central
de venda de chope e a praça de

.Ja!DO, Crepes e tapioca
�"""""",�, Chocolate
illWlI.

e frutas

mld Sorvetes

alimentação. Serão 18 opções
de alimentação e mais espaços

específicos para atendimento médico,
guarda volumes, informações
turísticas e vendas de souvenirs,
policiamento e segurança.

• O Pavilhão B ainda abrigará uma

estrutura maior, de 1 Omx5m onde
será servido o Café Colonial.

Biergarten
Luzinhas

Pavilhão C: Tenda eletrônica ou

"Alternative Flagg":
• Localizada entre os Pavilhões B e C a

tenda é um espaço destinado à música

eletrônica e ao público jovem. Ali
também serão comercializadas bebidas

energéticas, além do tradicional chope.

Tenda eletrônica e bar de estilo alemão entre os diferenciais
Entre as novidades, a 24a Schützen

fest traz ao público a tenda eletrônica,
apelidada de ''Altemative Flagg". O espa
ço criado para atrairao mais jovens foi su

cesso de público em 2011 e este ano, vol
tou renovado. De acordo com Emersom

Guimarães, responsável pela organiza
ção da tenda, este ano serão 18 atrações
para contagiar o público. Seis bandas

de variados estilos musicais e que vão
além das marchínhas germânicas e 12

DJs prometem movimentar o "tine up".
As bandas começarão a se apresentar às
22h e seguem até a meia noite, quando
os Djs entram em cena com seus setlists
e, como garante o organizador, "só vão

embora quando o público cansar". A ten

da foi armada no pavilhão "C" e, entre os

pavilhões B e C foi coberta uma área de
25m2 para ampliar o espaço.

A inovação também é será o Bar da
Heineken, a tradicional cerveja holan
desa. No pátio do Parque de Eventos,
um espaço foi destinado exclusivamente

para apreciação da marca. Ali, um deck
de madeira ajudou a compor o cenário

que remonta o espírito dos antigos bo-

tecos alemães. Serão nove refrigeradores
completamente abastecidos. Cada gar
rafa pequena será comercializada a R$ 5.

Já durante a manhã e tarde de domingo,
o público poderá acompanhar ao vivo o

processo de fabricação da cerveja artesa

nal. Uma das fábricas de Iaraguá do Sul
irá instalar uma pequena estrutura no '

parque de eventos.

fi'

.,�,
,

li 0..1

'". �,/ Veia a programação da festa no portal www.ocponline.com.br
"'!M.
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Pelo Mundo
1964

.ti'

AAsia recebe os Jogos Olúnpicos
No dia 10 de outubro de 1964, o

Japão realizou a cerimônia de aber
tura da 18a edição das Olimpíadas
da Era Moderna. O evento aconte

ceu na cidade de Tóquio, que já ti
nha conquistado o direito de rece

ber a competição no ano de 1940,
mas com a invasão da China pelo
Japão transferiu-os para Helsinque,
na Finlândia. A abertura foi realiza-

.

da pelo Imperador Hirohito, com a

presença de cinco mil atletas de 93

nações. O momento mais simbólico
da festa foi a entrada da tocha olím-

pica, carregada pelo jovem Yoshi
nori Sakai, de 19 anos, que nasceu

em Hiroshima no dia 6 de agosto de

1945, no mesmo dia em que a bom
ba atômica foi lançada sobre a sua

cidade. A escolha do rapaz foi uma

maneira de homenagear as vítimas
do holocausto nuclear e um pedido
de paz mundial. Essa foi a primeira
edição das Olimpíadas que foram
transmitidas ao vivo, via satélite,
para todo o mundo. O Brasil ficou
em 35° lugar com uma medalha de
bronze no quadro geral.

1970

Independência de Fiji
Em 10 de outubro de 1970., as

Ilhas Fiji foram declaradas inde

pendentes. Elas ficaram sobre o

controle do Reino Unido em 1874,
com o estatuto de colônia. A par
tir de 1880 começou o cultivo em

,larga-escala de cana-de-açúcar.
Por 40 anos, mais de 60 niil india
nos foram levados a ilha para tra

balhar nas plantações. O governo
democrático foi interrompido por

dois golpes militares. Em 1987,
por exemplo, o General Sitiveni
Rabuka tomou o poder através de
um golpe militar, que causou o

-êxodo de milhões fijianos de ori

gem indiana que sofriam com a

discriminação étnica. Em virtudes
dessas manifestações, o arquipé
lago é expulso da Comunidade
Britânica. Só em 1970 que o país
declarou a sua independência.

1975

"Vamos Fazer uma
.

Criança Sorrir"
Em outubro de 1975, o jornal O Correio do Povo publicou. O texto começava

com: "Se você tiver em casa um brinquedo usado que seu filho há muito tempo .

o esqueceu, lembre-se que este brinquedo poderá ser de valia para uma criança
pobre de Jaraguá. E terminava com "Brinquedos usados e um pouco danificado
serão bem vindos à Ação Social e com este gesto você estará proporcionando ale

grias ao seu irmão menor. Faça você também sua boa ação".

G,U
c O n ta b i I i'd a d e
Consultoria Empresarial

CRClSC, 00626.9/0
Prof�ssíonalismo

Competência

Credibilidade

www.gumz.com.br
"y

Qualidade
Experiência

f'iB:.ponsJoilidade

(47)3311-4747 UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br

Desde 1978

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
Lun��jder �V�Z- Lunelli �aKaZ�d.t.*

Grupo Lunelll

Personagem histórico

Jorge Amado
Jorge Leal Amado de Faria foi um

dos mais famosos e traduzidos escri
tores brasileiros de todos os tempos.
Nascido em 10 de agosto de 1912, em

Itabuna, no sul da Bahia, Jorge Amado
ficou conhecido por escrever histó
rias de amor, poesia e crônicas. Atuou

como jornalista e seu envolvimento
com a política era retratado nas pági
nas de seus livros. Suas obras foram as

I mais significativas da moderna ficção
brasileira, propondo uma literatura
voltada para as raízes nacionais. Os

problemas sociais, o folclore, as crenças
e tradições, a política e a sensualidade
dos brasileiros estampavam as histórias
de Amado. Foram 49livros lançados,
editados em 55 países e convertidos
para 49 idiomas e dialetos. O baiano
é o autor que mais teve obras adapta
das para a televisão brasileira com os

sucessos de Gabriela, Cravo e Canela,
Dona Flor e Seus Dois Maridos e Tieta

do Agreste. Jorge amado foi casado por
mais de 50 anos com a escritora Zélia
Gattai e tiveram três filhos. Jorge Amado
morreu no dia 6 de agosto de 2001, aos

89 anos, em Salvador. Neste ano, muitas

comemorações marcaram o centenário
ao autor brasileiro.

A invenção do

guarda-chuva
Ele é o objeto de proteção mais antigo
do mundo. Os chineses já utilizavam
guarda-chuva desde o século XII a.c. na

Mesopotâmia, há 3.400 anos, eles eram

utilizados para proteger a cabeça dos reis
contra o sol e não da chuva, pois não era

uma característica da região. No Egito
eles eram vistos como significado
religioso. Na Grécia e Roma era um

artigo exclusivamente feminino.
Foi a partir da obstinação de Jonas
Hanway, um apaixonado por guarda
chuvas, no século XVIII, que eles

passaram a ser dignos de um cavalheiro.

Hanway sempre foi ridicularizado por sua paixão, mas,

após a sua morte, em 1786, os ingleses passaram a utilizar o

acessório nos dias de chuva do país. Os materiais que fazem parte
da sua fabricação precisam ser leves para facilitar o transporte e a

utilização. liqjeheles São produzidos com materiais impermeáveis
de alta qualidade para garantir a proteção solar e também da chuva.
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,Previsão do' Tempo
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

'

Prevína-sel

I
'.

'

, HOJE

_',Jaraguá do Sul
'e Região

AMANHÃ
MíN: 1-6°C

MÁX: 200C

,,�
'1

QC
,

'

SEXTA

,MíN� 15°C
MÁX: 200C

Chove em todo
o .estado de se
A frente fria passa pelo

-

Estado, provocando chuva
em todas as regiões, forte
em alguns momentos. Risco
de temporal com rajadas'
fortes de vento e granizo, ,

isolado.na 'madrugada e

manhã, No final da tarde "

e noite, o tempo melhora
tom aberturas do Oeste ao

Sul do Estado. Temperatura
diminui como avanço de.
uma massa de ar frio.

,
"

SÁBADO
MíN: 15°C

,

MÁX: 21°C
" >li ��

, ,

Ensolarado .Jnstável , Parcialmente
Nublado

NUblf!,dO Trovoada
São �ranciscQ do Sul ' Florianópolis
• Preamar • Preamar ,..-

-

�' • 11 �34: 1,6m ·11h43: tm
.Prevísãode ventos pará' hoje em Jaraguá ( • 231134: 1 ,6m ' • 22h06: O,9m '

Direção do vento Velocidade Umidade • MINGUANTE" 8/10 '. Baixamar • Baixamar

do vento relativa (%) ,

,- • 6h26: O,2m • 5h09: O,2m
'

• 6h Norte-Noroeste 4km/h
' 69 ',. NOVA 15/� O,

Tábua
• 18h38: O;2m .'17h54: O,4m

..
<:

• 9h Oeste-Nordeste 3km/h 65 dasmarés Ilajaí línbituba
\ . • Preamar ii Preamar
• 12h Oeste-Sudoeste 6km/h

'

58 • CRES,CENT� 22/10
• 11h51: O,�m • 12h23: O,6m

• 15h Sul � 5km/h 73
" ,20mm • 22h59: O,8m • 23h15: O,5m

80% • Baixamar ' • Baixamar
• 18h Sudeste 10km/h 93

de possibilidade , CHEIA 29/10
• 5h14: O,2m • 4h39:_O,1m

• 21h Sul-Sudeste 12km/h 95 de chuva,' • 22h59: O,4m • 17h32: O,3m
'\ \

Cinema
SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ,DO SUL
• ARGOIRIS r
• Hotel Iransllvania - Dub. - 14:00, 15:50, 17:40, 19:30, 21-:20
• ARGOIRIS 1
• Madagascar 3 - Dub. � 14:3q ,

• Resident Evil5 - Lego - 19:30, 21 :20
-Um Diva Para Dois -Leq. -17:30,
.ARGOIRIS 1

o. OsMercenários 2 - Leg, -17:10,19:10,21:10,
• Valente 0_ Dub, - 14:30

,'/,-

HORIZONTAIS
1. Reé1Hzar ,

2. Mito indígena brasileiro habita e protege as· matas
, 3� Sonda que se introduz na. bexiga e em cavidades do

corpo, 2-

4.' Festa púbUca, nos t�rreiros de oandomblé J uma ex:-
----......----.......------.......

• tensão de água salgada como, o Vel:mel�o ou Q Me-: ,S

diterÍâneo '

_
, ,_---.t-_�_-...,.,_-_-_-t____t-__t

, 5. A léguá japonesa, equivalente a 3.927 metros I Chama- 4

, rtz, com!isonjaS.i prome:ssas
' I----I--+.-.......--...-+---t--+---I----I---I

6. ExtensãO $ árquivos que podem ser executados por" 5:
, cOl11putadores de alguma.s plataformas; como Windo-

------------------

iN� I Atrativo / Sigla do estado de Dourados e Bodo- e .;;
,

, $II '

·quena .;
_

7. ,Àguà em quê foi' cozida a: carne e,q�� assim se:tõm� 7 t
,

'um líqUido nutritivo I Programa de Integraç,ão Soclal � ,

, 8. A,utomóvel fapricado p�la fiat I O númetQ de aU�tas� de
'

,

a ii

"uma1equlpe de handebol
' $iI:'·9. {Pop.' Mús'ic8, esp,ecialment�, música jovem /lugar

.

-;9
"

" onde se criam, hospedam ou comercializam' bichanos ____I-__-_........,_-_-_-I--__+---I!
'

10. Reconsfituir a Qanda'de' rodagem ,de.:um pneu
.

, j O �
11. Concernente à'marinha' .� ,

11 �
12. Como a noite eom o céu límpido

, J
1.3. O instrumento que acompanha .a cantig� s�rtaneja t �

12' �'
. Um tipo de ,mensagem enviada pelos celulares, !J,

'i
�! H

_---..,___.....__.__........... ...._..__......,_--.J,___,._--'�.

1 '

,4 5,

, i

,(

"
'

Sudóku

VERTICAIS'
, 1. Cidãde de Rondônia, na região di Vilhena I Uma fprma � �sed 'lassP�O

d� aáreviar'o Dome AO segundo mê-s do ano' , "6 'wo 'J!líUllleaijOü 'S!1)mtld 'GUllfij'l_ 'redes '10 'ªdl'9 '1!ilAtl9 'ÓiUªll1\1:g 'j:rfl�
" '!lO 'aXllld 'Ir 'oluaUlil13 'q:mw 'E '!So �op!ll(H '::ln 'Z 1.9,j' 'Spa,l1!d 'l :SI\f:JUlBli '2. Um extremo da.. Ucrânia lProduto usado1>ara manter' ,'sws '1l10!/\°e� 'llpera1:llH

", .' os c-abeJos com o' aspecto definido pelo'penteado / À . ",t'íll.J:N 'U 1edl!;)a�rOl 'J!l-1!9/1I10S'6'a�s iBaP-log 'S!d 'oPli:j.'['sl'll iU'aX:!
nota musical siml,lolizada pela letra 'S

-, '9 'OP'OO1l3 'IH 'g 'reW '!1XOj\f '11 \Jãl3l.e!) 's '111!diuI10:,-')f1dwilO"! :ShflNOlfl:lOH
., ,� o'!t)n1.0S .

3, Hum!)r viscoso que 'constitui a base de muitas excre-
ções I Patte cGnstitl,lint�'de um fodo

f. Norma constante, e habitual ;. Oirétoria Admin�tr:'ativà
,

I Q'súiçQ Jun9' (18752:1'961)" um dos criadores da
pSioanálise .'

5. Semento Químich �de símb()lp Ru, I (Náut) 'Mastaréu
que espiga logo- acima do mastro re'al

'

, 6. 'idtor�$ln;tbóíica 'nacional j As:inictais do cineasta ita
, nano Tornafore; q� "píriema ParCl.,di�oj, {,Paul, brejo

, 1. Cadência musicar I Form m a &,orala'das flores
� 8. Reémpre�ar, d�póis, da' p�míS-$ªo-! As inici�i�'":(Ja can-

tora Mete,ury, ,

'
'

,

,

9. No;fut�bol, táti'ca em que � defesa e o ata�ue serneví
, mel"!tam constante e circularment�, sem que nenhum

, jogador guarde {losição 'fixa j �ei�.o. pastel.
"

Preencha um 'quadrado
9x9 com números de t a 9

sem repetir números em
, \

cada linha e.cada coluna.
.

Também não sé pode
" repenr números em cada

quadrado de 3x3.

'.

/

,

"

SE, VOC't ACHA
QUE SA8E TUDO, ,

MATE ESTM
,*í,.#

/rI''!1fft·!;]�!1�,'iIf'flf1'I'iml'hl'F"lffl;mi!''!,W!�'IfR'.[IIiJIP!!,�1I!Uf!I!!�lf[r.1'1l!Jr,!rp"HH;::Jurn'ill<'!i'l;i!}!!�Il!U'

NAS BANCAS
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onto de,
Raphael 'Rocha Lopes,

. advogado e professor'

ista

Eleições, coronéis e mudanças
,

.

Ele�ç9'eS: o ápice da democracia.
Considerando a etimologia da

palavra, 'da qual se depreende 'que
democracia é o "podei do' povo",
as eleições - em especial o sufrá...

gio universal- são o passaporte do

pava para conquistar o poder.
Esse 'poder, contudo, não é a,

força ou o dinheiro. Esse poder é
o direito da população à educação,,- .

saüde.segurança, empregó, lazer,
,
ouseja, a urna vida digna sob'qual

, quer ângulo.
,

Neste último domingo todas
as cidades do país praticaram a

democracia com a escolha de pre-
.

. feitos
.

� vereadores dentre uma

infinidade de candidatos. É um

momento que deveríamos come

morar, não 'pela vitória deste ou

daquele, mas pelo fato de nova

mente termos a liberdade que' nos

.foi tolhida violentamente algumas
décadas atrás.

,

Na nossa região a disputa pací-
fica prevaleceu, com algum soluço
antidemocrático aqui ou ali,' como,

a injustificada violência contra o

prefeito de Cuaramirím ou o des
caso de um ou outro com a lei, que
infringiram ás normas do certame

�leitoral no dia da votação .:

Por. outro lado perceberam
se novos ares na região. A política
coronelista foi superada pela,von
tade de mudança, do' diferente.
Mesmo que,o diferente não. seja

. assim tão diferente. _Mas aqueles
coronéis, embora' não vestidos
ou . com os sotaques. daqueles do
livro Inovela)minissérie Gabrie
la, foram avisados pelos eleitores.
Nãohá mais espaço.

-

. A-diferença para a ficção ê que
enquanto os coronéis dos livros
de Jorge Amado impunham seus

candidatos em seus currais ele i -

torais pelo medo, os urbanos mo

dernos utilizam-se da máquina
pública para convencer o povo,
transformando as cidades em

canteiros de obras às vésperas das.
eleições. Os eleitores, porém; per
ceberãm o engodo..

:

Sim, os tempos são outros. As
. mudanças pipocam. O julgamento'
dos responsáveis pelo mensalão,
por exemplo, traz úm alento à po- .

pulação, pelo qual, no mínimo, se
.

vê um debate sobre as responsabi
lidades de cada um dos envolvidos
e de todos nós que os elegemos.
Ressalte-se que o tal do valeriodu
to não é obra de um só partido e

'. 'muito menos só-dos últimos go
vernos, vindo, com esse ou outros
nomes, com esse ou outro escopo,
de

.

tempos' anteriores. Quem não

lembra, outro exemplo, da.declara
da compra de votos para a aprova-

.

ção da reeleição para o presidente
Femandc Henrique Cardoso?

.

Passamos, corno qualquer na

ção' por momentos de depuração
política e crescimento sociológico.

,

Agora é um destes momentos.
Não podemos nos enganar e

nos acomodar, porém, há' vinte
anos. um certo presidente sofreu o

.

impedimento político,' sendo es

corraçado do Palácio do Planalto
por conta das inúmeras falcatru
as em- que' se meteu com seu as

sessor para assuntos escusos, o já
morto PC Farias.

Todavia, onde se encontra o

ex-presidente Fernando Collor de
Mello? Belo e formoso numa das
cadeiras do Senado. Eleito demo
craticamente.

.Asmudanças são contínuas 'e

muitas vezes paulatinas. � neces

sário .que o eleitor, o cidadão esteja
sempre atento. E que nosso poder
de indignação não tenha sazonalí-,

.

dade víntenária.

REPúiula FEDERATivA DO BRASIL- ESTADO DE SANTA CA:rAruNA '

'Iabelíonato do. Município e Comarca de Guaramirlm - CHRIstA INGE HILLEWAGNER, Interventora
Rua28 deAgoston= 1918-Telefone: (47l 3373-0404 .1

•

Horário de Funcionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h
EDITAL DE INTlMAÇÃO

Saibam todos quevirem o presente edital, que foram apresentados nestaserventia os títulos abai- '----------------------,-----.------ ----------------------.-------------------------------------------------

xo relacionados, ficando os devedores intimados apartir da publicação deste edital a osàceitarou Protocolo:,36447 Sacado: llAClR JOAo. BRAIER - ME CNPJ: 08.464.725/0001-42 Endereço: Rua
,

pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desdejá, quanto à possibilidade de oferecimento
-

Paulo Cardoso nO s/n, Centro, 89108-000; Massaranduba Cedente: Po.STO DE MOIAS GUAFA
de resposta escrita no mesmo.prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado é

registrado o MlRIM IJDA CNPJ: 00.804.148/0002-60 Número do Título: PI 770 Espécie: Duplicata deVenda
protesto correspondente.A presente publicação se deveao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para' Mercantil por Indicação Apresentante: mu UNIBANCO SA Data Vencimento: 18/09/201�
aceitar(em), oú pagartemjserfem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessí- Valor: 369,00 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60,
vel, ou for(em) residente(s) ou dorniciliada(s) fora da' Circunscrição Geográfica da Serventia ou, Edital: R$15,OO

.

ainda, porque ninguém se dispôs a receber.a intimação no endereço fornecido pelo apresente, ----------.-----.--- ... ---- .. -.-------.- ... --------------.---------.--------.-----.- .. --.---.------------

tudoemconforrnidadecomosárts.995,997c/clO23,todosdoCNCGJ..
.

Protocolo: 36478 Sacado: INDUSTRlA DE MOVEIS SEBASTIAo. IJDA ME CNPJ:
Protocolo: 36358 Sacado:,TRANSPORTES JURITI IJDA CNPJ: 81.325.458/0001-12 Endereço:. 05.905.882íOOOl-58�ndereço: Rua Primeiro Braço do Norte nO slt», Primeiro Braço do
RUA 11DENOVEMBROn04336,Centro,89108·000, MassarandubaCedente: SERWo.RKSER: . Norte, 89108-000, Massaranduba Cedente: FARBEN S/A - INDUSTRlA QUIMICA CNPJ:
VIÇo.S EM MEDICINA E SEG. DO TRABAlHO. CNPJ: 06,004,609/000.1-15 Número do.Título: 85.111.441[0001-13 Número do Título: Dl63 1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por In-
263 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lndicação Apresentante: BANCO SANTANDER dicação Apresentante: BANCO DO. BRASIL SA - AGENClA GUARAMIRIM Data Vencimento:
(BRASIL) SA Data Vencimento:. 10/08/2012 Valor: 75,00 liquidação após a intimação: R$ 26/09/2012 Valor: 505,65 liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$77,43, Dílígên- ,

11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO . cia: R$ 35,60, Edital: R$15,00
-

Protocolo: 36360 Endereço: RUA 11 DE No.VEMBRO nO 4336, Centro, 89108-000, Massaranduba -.--- .. -------.-.--- .. ----"----.-------- .. --- .. --.----.---- .. ----.-------....-----------------.----------

Cedente: SER,#o.RK SERVIÇOS EM MEDICINA E SEG. DO. TRABAlHO. CNPJ: 06.004.609/0001-
"

Protocolo: 36535 Sacado: JANEm DANIEL CPF: 766,768.209-78 Endereço: Rua Mario Ronchi
15 Número do Título: 263 Espécie: Duplicata de Venda'Mercantil por Indicação Apresentante: nO 25, Amizade, 89270-000, Guatarnirim Cedente: BANCQ FICSA S/A CNPJ: 61.348.538/0001-
BANCO. SANTANDER (BRASIL) SA DataVencimento: 10/05/2012 Valor: 105,00 liquidação após· 86 Número do Título: 998758280-7 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por lndicação Apre-
a intimação: R$lI,60;Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

-,

sentante: BANCO FICSA S/A DataVencimento: 09/08/2011 Valor: 13,371,84 liquidação após a

Protocolo: 36362 Endereço: RUA 11 DE NOVEMB,!{O nO 4336', Centro, 89108·000, Massaranduba intimação: R$1l,60,Condução: R$ 5,00, Diligência; R$ 23,20, Edital: R$ 15;00
Cedente: SERWORK SERVIÇpS EM MEDICINA E SEG. DO. TRABAlHO CNPJ: 06.004.609/0001- -----.--------------------------------------------------------------------------.------------------------

15 Número do Título: 263 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lndicação Apresentante: . Protocolo: 36136 Sacado: JOSE ÇARLOS ADRIANO. CPF: .048.768.549-04 Endereço: Rua
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DataVencirr)ento: 10/06/2012 Valor: 120,00 liquidação após' Geronimo Correa n° 55, Centro, 89270-000, Guatarnirim Cedente: JOAo. LUIZ RôSA DE BEM
a intimação: R$lI,60, Condução: R$ 32,99, Diligência; R$' 35,60; Edital: R$15,00 CPF; 097,068.449-53 Número do Título: 03007120103 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil
Protocolo: 36363 Endereço: RUA 11 DE No.VEMBRo. nO 4336, Centro, 89108-000, Massaranduba Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL DataVencimento: 10/09/2012 Valor: 722,70 li-
Cedente: SERWo.RK SERVIÇOS EM MEDICINA E SEG. DO. TRABAlHO. CNPJ: 06.004.609/0001- quidação após a Intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
15 Número do Título: 263 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indícação Apresentante: .. --.- .. ------ .. ----.-------.-.--.-.----------------.----------------------------------------------------

�ANÇO SANTANDER (BRASIL) SA DataVencimento: 10/07/2012 Valor: 135,00 Líquidação após .
Protocolo: '36415 Sacado: LUIZ CARLOS MANNES ME CNPJ: 04.271.985/0001-40 Endereço:

a intimação: R$lI,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00' Rua 28 de Agosto nO lõ15,'Centro, 89270-000; Guaramírím Cedente: ESCRITÓruO CONrA-
--------------------------------------------,--------------------------.----,----------------------,--.-- . BIL MARLIAN IJDA CNPJ: 84.436,096/0001-25 Número dO'Título: 96222 E:;péci!,!: Duplicata
Protocolo: 36143 Sacado: ANTONIO FRANCISCO ALVES - ME CNPJ: 08.369.540ioOOl;59 En- de Prestação de Serviços Apresentante: CAIXA ECONo.MlCA FEDERAL Data Vencimento:

dereço: Rua Marechal Castelo Branco nO 2'143, 'Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: HMJ .17/09/2012 Valor: 111,15 liquidação após a intimação: R$lI,60, Condução: R$ 5,00, Diligên-
. PNEUS IJDA - EPP CNPJ: 04.086.028/0001-44 Número do Título: 091238001 Espécie: Du- cia: R$ 23,20, Edital: R$15,00

.

plicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONo.MlCA FEDERAL Data Vencimento: . -.-----------------------------------------------------------------.--------------------------.----------

17/09/2012 Valor: 501,66 liquidação após a intimação: R$ll,60, 0mdução: R$ 24,14, Diligên- Protocolo: 36411 Sacado:. METALZIN INDUSTRlA ME'D\LURGICA IJDA CNPJ:
cia! R$ 35,60, Edital: R$15,00 '/ ·04,92Ó.376/0001·75 Endereço: 'Rua 28 de, Agosto nO 505, Nova Esperança, 89270-000, Guara-
----.---------._----.--.-.-----.-----.---------.-----.-.--------,-----.----.-.--.-------.---------------- mirim Cedente: NACIo.NAL GAS BUTANO. DISTRlBUIDORA IJDA CNPJ: 06.980,064/0107-30
Protocole: 36351 Sacado: EDSON uns lAZARlS CPF: 566,718,309-91 Endereço: Estrada

'.

Número do Título: 095104/1 A Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: NACIo.-
, Braço Direito nO s/no, Braço Direito, 89108-000, Massaranduba Cedente: POSTO DE Mo.IAS NAL GAS BUTANO. DISTRlBUIDORA IJDA Data Vencimento: 09/03/2012 Valor: 939,86 li-

GUARAMIRlM IJDA CNPJ: OÓ.804, 148/00Q2-60 Número do Título': PI 745 Espécie: Duplica- quidação_após a intimação: R$11,60, ConduÇão: R$ 5,00, Diligência: R$ �3,20, Edital: R$15,00
ta de Venda Mercantil por lndicação Apresentante: mu UNIBANCo. .SA Data Vencimento: Protocolo: 36412 Ender!)ço: Rua 28 de Agosto nO 5Q5, Nova 'Esperançal 89nO-000, Guatarnirim
15/09/2012 Valor: 1.292,50 1oiquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 66,32, Di- . Cedente: NACIONALGASBUTANo. DISTRlBUIDORAIJDACNPJ: 06.980.064/0107 -30 Núme;.
ligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO ro do Título: 0953761lAEspécie: Duplicata de Venda MercantilApresentante: NACIONAL GAS

.. -.-.---------------.-.-.--.--.------------ .. ---------------------------.-----------------------.------- BUTANO DISTRlBUIDORA IJDA Data Vencimento: 14/03/2012 Valor: 3.518,04 liquidação
Protocolo: 36434 Sacadô: EILEN DE,ISE DA SILVA GEISLER CPF: 004,162,929-92 Endereço: após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Qiligência: R$ 23,20, Edital: R$15,OO .

.

Rua Alelna:nba n° 03, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: BANCO DO ESTADà DO RIO -------------------------------------------------------------:---"'---:.------:�.:.---------------------------
GMNDE DO SUL S,A CNPJ: 92:.702.067/0001-96 Número do Título: 09 Espécie: Duplicata Protocolo: 36131 Sacado: o.SMARWILL Wo.CK CPF: 471.266.809-10 Endereço: Rua Placido
de Venda Mercantil por lndicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: Afonso Rausisse nO 226, Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: SANTANDER LEASING S/A
25/09/2012 .'Valor: 2.202,50 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 44,14, Dili- CNPJ: 47.193J4�/0001-06 Número do Título: 136/70007983240 Espécie: Espécie de Contrato

gência: R$ 35,60, Edital:R$15,00' Apresentante: PAULO. GUIlHERME PFAU E �VOGADo.S ASSOCIADOS Data Vencimento�
-------------------------.----------.-------------------.------------------------------------------------ 1l1ll/2009 Valor: 18.164,31 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Di-
Protocolo: 36414 Sacado: GLQBALADMINlSTRADo.RA DE BENS IJDA CNPJ: 2.580.422/QOOl- Iigência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00'

.

09 Endereço: Rua 28 de Agosto nO 1515, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: ESCRITO- ------.----------------�-�-----.-:------,--- ... ---------------------.-----------------------:-------------

RIO Co.NIABIL MÀRllAN IJDA CNPJ: 84.436.096/0001-�5 Número do Título: 96146 Espécie: ProtoColó: 35958 Sacado: WllSo.N RlBEIRo. DO ESPIRITO SANTO. CPF: 297.217.958-79

Duplicata de PrestaçãQ de Serviços Apresentante: CAIXA ECONo.MlCA FEDERAL DataVenci- Endereço: Rua Àugusto l.affin nO 220, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: MASSA- .

mento: 17/09/2012 .valor: 110,88 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, RANDUBA AUTO PEÇAS IlDA CNPJ: 75.294.447/0001-10 Número do Título: NOTA FISCAL

Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
.

.

'

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lndicação Apresentante: BANCO. DO BRASIL SA -

Protocolo: 36525 Endereço: Rua 28 de Agosto nO 1515, Centro, 89270-000, Guaramirim Ceden-' AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 10/09/2012 Valor: 180,00 liquidação após a inti'
te: ESCRlTORIo. CONIABIL MARLrAN IJDA CNPJ: 84.436.096/0001-25 Número do Título: mação: R$ll,60,.Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,0

'

96627 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços Apresentante: CAIXA ECo.NOMlCA 'FE- Guararrúrirn, 10 de outubro de 2012.
DERAL Data Vencimento: 201.09/2012 Valor: 132,75 liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00 CHRISTA INGE HIlLEWAGNER, lnterventora

EDITAL D� C O N V' O C A ç Ã 'Ó
DO CON'SEL'H,O DELIBE�RATIVO

_

DO CLUBE ÁTLÉTiCO BAEPENDI

30 de Outubro 2012

Pelo. presente ficam convocados todos 0& Senhores
CONSELHEIROS do CLUBEATLÉTICO BAEPENDlde
conformidade com o artigo 55,_1), letra "a" do Estatuto
Social em vigor, para se reunirem em sua sede social
sita àRua Augusto Mielke, 466, nesta cidade, no próxi
mo dia 30 de outubro de 2012 às 1'Sh30min em primeira

. convocação e/ou 19h em segunda e última convocação,
para deliberarem sobre a sequinte ORDEM DO DIA:

. .

1 Fixação do valor da mensalidade para o ano

de 2013.
'

2 - Outros assuntos de' interesse da' sociedade.

-

Jaraguá do Sul, 08 de outubro de 2012 .

llárioêruch
Presidente do

Conselho Deliberativo
do .crobe Atlético Baependi

ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Guaramirim - Cartório Extrajudiciál

. Oficio do Registro de Imóveis
,

Jorgl! Susumu �lno - Oficiar de Registro
André LU/% GonÇlllvos - OficiaI ,SUbstituto

.' '

-_."..._�.---.,._--�---,--,_ .. _�"�---_.-....- ..... ,' .....- .....----�---
.

Ofltio do R�gistro de Imóveis da Comarca d& Guaramirl� • CNPJ li" 11,533.6GtifOOO1-$4· Rua 28 � Agos�. 1918 - 3-lIndar - ula 301 -.

Centro - Gllaramlilm·SC - CEP: SSVo,;ooO - Fone: 4T.J373-Gf13 - FII1:..•T,337U3t12.- __U: gummirim.rl@gmall.çOlII
................ , ...�,,�._'_'1· ........40 .. ,�m.�-C....."' ....�_ .....,,�,_,;_......._,,·_,_� " ·,_,�---"�-� •

'.- '---"'PR'OCEDiMENTO-OE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
.lrnóvel de' Matricula nO 3.068 livro 2-RG

o Sr. André Luiz Gonçalves. Oficia! Substituto do Registro de ImóveIs da Comarca de

! Guaramírim-SC. serviço extrajudicial silua.do na Rua 28 de Agost�, 1'10 1.918, em Guatamirim-.
SC, FAZ SABER que Osnfrde Souza'{C,1, nO 1.5ª,ZA12-6-SSP/SC e CPF sob nO 613.998,339-

.8'7) e sua esposa NUsa. Maria de Souza (CJ, n° 1.985,063-SSP/SC e CPF sob n° 947.765,559-
72)" requereram a rejlflcação da descrição tabular do imóvel de matrlcuJa nO 3.068 do ,livro n° 2,

_ d__Q Registro Geral, deste Oficio de Registro de Guaramirim-SC, de sua titularidade, situado no

psrlmetro urbano do' município de Sc.hroeder-SC, desta Comarca, Bairro Schroeder III,
localizadô no lado lmpar.da Rua tl1-Marechal Castelo Branco, esquina com o lado Impar' da
Rua João Reck, processado nos iermos.dcs artígos 212 e 213 da lei dos Registros Púbücos

I
(Lei nO 6,015/73), Devidó.ã falta de anuência expressa'na planta e no memorial descritivO do.
titular d�, imóvel confro�tante de mat�i�ula 1'10 3 ..067 do livr� 1'1°.2 do Registro Ge:al. deste OfiCio
de Registro dê ímóvels de Guarammm-SC, fica o seu titular, Cristiana Nadl3 Oornbusth,

I NQTIFICADA do inteiro teor dos traball'los técnicos qu-e se 'ençontram arquivados neste serviço
,registraI, podendo1 nos termos do §2". do artigo 213. impugnar fundamentadamente os

presentes trabalhos, no praia legal de 15 dias, O pedida de retificação foi instruido com os

. documentos enumerados no artigo 21� da lei dos Registros púbUco.s. os quai� se enconnam

disponíveis neste serviço registralimobiliáflo para exame. e conhecimento do interessado, Nos
termos do §4" do artigo 213 da'lRP, a falta �e impugnaçêoJIO prazo da notíficàçêo resulta na

presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de reUftcaçêo de registro, Portanto, as

opções quea lei confere ao NOTIFICADO são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir

expressamente; e 3) deixar transcorrer o prazo. aceitlilodo os trabalhos tacitamente. Esclarece, .

se, finalmente,. que eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro não impedem novo

procedimento retificat6jio nem vinculam a pessoa, que anuiu nos presentes trabalhos, estando
.

resguarda,dos seus direitos reais nos termos da legislação civil, exceto nos casos de uSucapião

!«artigo 214, §5", da lRP)_ Decorrido o prazo legal sem impugnações. contado da primeira
publica�ão deste edit�1 que será' pUbli�ado duas vezes, Pod�rá,.1t. dW.'da a retificação
pretendida, Segue abaiXO croqui de locahzação da área, Eu,. .

( !!, 1.1.1 '".' .,André
Luiz Gonçalves, Oficial Substitutq, digitei e subs�evi, .

- -

,

Guarsmirim, 05 de outubro de 2012 ..

r� I'{OJJ(})) .

�é Lu;z G�{ç�/ves
.

, . OficiaISultstltuto
,

, .

_,.!..,. ,,' ."_..._�"••. ,_._ .. ...-......_,,� .. ,,-...,,_,...........�.-..... '
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2 I NEGáC1QS I QUARTA-FEIRA, 10 DB OUTUBRO OE' JQ1�

CURSO DE FRUIT CARVING
Em Jaraguá do Sul, a partir

de janeiro, com o Chef
Guilherme Silva, especializado

nos EUA e Tailândia.
AGUARDE.

DOCES FINOS E TRADICIONAIS
BOLOS E SALGADOS

Eventos para casamentos,
aniversários, noivados e

batizados, com a chef Lu Vertuan.
3275-6487 I 9700-2254

• Gramado /Natalluz Saída 14/11 e retorno

18/11 (feriadão). Tr. 33713993 - 9973

8281

,

• Patagônia Argentina / Chilena (11
dias) Buenos Aires/ Ushuaía/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: 3371

3993/ 9973 8281.

• Procuro pessoa do sexo feminino para
trabalhar de secretaria em comercio na

Ilha da Figueira, com pernoite no emprego,
salário a combinar. Tr: 3273-2423/9141-
9776 com Dinalvo.

• Procuro pessoas de sexo masculino maior

de 18 anos, interessado em trabalhar meio,
período, como instalador de som, alarme

e trava em carros. Interessados entrar em

contato pelo fone: 3370-0226 no horário
comercial ou comparecer na loja B.K.

Personal Som Automotivo, na Ilha da Figueira.

• Contratação imediata de auxiliar de

açougueiro p/ trabalhar em super mercado

em Guararríirim. Tr: 3373-4555/9623-8575
com Andrielle.

• CONTRATA-SE VENDEDORA EXTERNA

Interessados deixar curriculum na Extinsul

ou ligar 3275-2205.

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

3205 / 8459-61Q6

• Cuida - se de idosos a qualquer período do

diá ou à noite. TR: 3273-0779.

• Atelier de-costura Marlene, faz reformas de

roupas. Contato: 3275-4315 OU 9194-2435

(MARLENE)

• Quarta-feira da beleza com Vitor

Cabeleireiro, toda quarta-feira com 40% de

desconto para deixar o seu cabelo ainda

mais lindo. Vitor Cabeleireiro TR: 8884-1817

• Consorcio contemplada 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 créditos.
Valdir Tr: 8494-5911 ou 9270-3638

• Renda extra. Procura-se pessoas dinâmicas

e empreendedoras, maiores 18 anos, que

queiram desenvolver um negocio lucrativo.

Trabalhando a partir de sua casa. Aprenda a

ganhar ate R$ 600 reais (período parcial) ou

acima de R$ 2.000 mês, período integral,
negócio próprio c/ baixo investimento e alto

retorno. Contato 47 8418-3292/ 9988-

2844 bemestaredinhelrcêyahoo.corn.br

• Atenção, procuro pessoas para trabalhar na

área de vendas como: Vendedor externo,

ganhando com as vendas, mais a comfssão
e bônus, dependendo apenas do seu

esforço, tendo treinamentos e todo suporte
com matérias na área. Interessados entrar

em contato no fone: 47 9910-7484.

• Ofereço serviço 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

Roeu
• Procuro Border Collie macho para

cruzamento. TR: 9934-4300.

E
• Preciso da doação de roupas de bebe. TR:

3275-6258.

• Compro um triturador. TR: 3�73-2347.

-·SE
• Vende-se, tenho de 30 a 40 metros de

tabuas de caixarias, 300 metros de sarrafos

de piquetes e algumas escoras. Tudo por
R$ 250, 000. Aceito propostas Tr. 9170-

9656/3275-4811

• Vendo sernl-reboque ano 1998, (tipo
carretinha) tamanho l,10x2 metros, serve

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

• Vende-se produtos da Natura e Avon.

Contato: 3275-4315 Marlene

• Vende-se geladeira semi nova da cônsul

360 L, contato: 9610-1607 Ernani .

• Vendo bicicleta, 18 marchas, na cor azul,
em bom estado. Valor R$ 170,00. Tr: 9251-

6210/47 3371-8489

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

• Tenho fêmeas e machos de cachorro Cofap
para entregar no dia 06/10 com 45 dias.

Fêmea R$ 180,00 e macho R$ 150,00. Tr:

9220-0047 ou 3371-269 com Daiana.

• Vende-se um Calopsita macho com viveiro.

Valor a combinar Tr. 3370-1064

• Vende-se uma maquina de sorvete expresso

Italianinha, aceito proposta. R$ 15.500,00.
Tr: 3371-3847 ou 3371-4147.

• Vende-se um carrinho de bebê, para

menino, na cor azul marinho com ursinhos,
da marca Angel. Valor a negociar. TR: 3370-

7160.
f>

• Vende NOTEBOOK W98c HD 120, por

R$400,OO. Tr: 9913-0362

• Vende vestido de prenda em ótimo estado,
lindo. Por R$80,OO. Tratar no 9913-0362

• Vendo um carrinho de dog, R$ 2.000,00. Tr:

9614-2157

• Vende-se ar condicionado 7.000 btus em

ótimo estado, quente/frio. Valor acombinar.

Tr: 3370-1064

• Vende-se ar condicionado quente / frio

Consular 10.000 Btus (escuro) R$ 300,00.
Tr: 3371-3993/ 9973-8281

• Vendo Maquina de Lavar Roupa 7 KG, na

cor branca, da marca Cônsul. R$ 150,00.
Tr: 3371-6968

• Vende-se uma radiola antiga de 127 anos.

R$ 1000,00. Tr: 3370-8633

• Vende-se Notebook HP Mini 210-

Processador Intel Atam - 1GB de memória
- Windows 7 - R$ 400,00. 9959-9595 com

Elis

• Vende-se maquina de costura por R$
450,00 contato: 3275-4315

• Vende-se duas maquinas overlock siruba

com arremate, semi-novas e com poucos
meses de uso. Valor R$1.650,OO cada. Tr:

9142-7220 com Marcelo

• Vende-se uma betoneira com 1 ano e meio

de uso, 400 litros, profissional, completa.
R$ 2400,00. Tr: 3276-1918 9613-2901.

• Vende-se berço desmontável, chiqueirinho
na cor azul, B�bê conforto (cor cinza/azul),
andador (cor azul). Por R$ 350,00. Tr: 47

9198-5607 Tatiane.

• Vende-se Empilhadeira hyster para 2.500kg
de carga, motor Opala 4cc, gás, pneus

maciço R$ 18.000.00. Tr: (47) 3373-0779.

• Vende-se bebê conforto da Burigoto, azul

marinho, de menino, R$ 150,00 Tr: 3370-

7160 C/ Susan.

• Procuro um guarda roupa usado para

doação. TR: 3275-4315

• Vende-se freezer vertical cônsul 190 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 uma Lava-louças da Brastemp
seis programas, automática. R$ 250,00.
Tr: 3371-3993/ 9973 8281.

• Vende-se um quadriciculo grande
importado, a bateria, pode ser usado por

crianças de ate 10 anos, com garupa, ótimo
estado de conservação. R$ 550,00. Obs:

um novo neste modelo, valor aprox. R$
1.900,00. Tr: 3371 3993 / 9973 8281

• Vendo moveis para salão de Cabeleireiro,
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: 3376-1481

• Vende-se uma Fabrica de conserva /
alimentícia em Balneário Carnboriú com

mais' de 32 anos e com clientela formada.

R$ 175, 000,00. Tr: (47) 9122-0300/
9647-0865.

• Vende-se mercadd na Rua Antonio Carlos

Ferreira, 976 , Bairro Nova Brasflla, 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.

• Alugo apartamento para casais sem filhos e

sem animais. R$ 550,00 com água. No Bairro

Nova Brasflia, Tr: 3372-1173/9921-1013 ..

• Alugo apartamento com 2 quartos, 75 mt,
com garagem, na rua Francisco Piermann

aluguel R$ 650,00 + condomínio (média de

R$ 21,00). Tr: 9134-5434.

• Vende-se apto novo com 2 quartos, sala,
sacada com churrasq'ueira. Entrada de R$
10.000,00. Valor de R$ 120.000,00. Tr: 47

8499-4778.

• Vende-se apto no Czerniewicz com 3 quartos,
1 suíte, sala 2 ambientes, sacada com

churrasqueira. R$ 160.000,00. Tr: 8499-

4778. Creci 14482

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

Alexandre

• Aluga-se apartamento com 2 quartos prox.
Prefeitura. R$550,OO + Condomínio Tr: (47)
3275-0128 com Alexandre

• Vende-se um apartamento no jardim Europa,
Bairro Baependi, 2 o andar, 2 quartos, valor

R$ 120.000,00 Tr: 9642-1720. Pronto para
morar AP. novo

• Aluga -se Apartamento com 120 mP, na Rua

Emma R. Bartel, 121 - Baependi, com 1 suíte
e dois quartos, cozinha completa e garagem,
sem condomínio. R$ 1200,00. Tr: 9134-5434.

• Vende-se apartamento na praia Itajuba 65

mP c/ suíte, aceita carro. TR: 8448-8644

• Vende-se casa no Rio Cerro, livre de

enchente, 3 quartos 1 banheiro, garagem, 2

salas, área de festa com churrasqueira. Por

R$ 180, 000,00 ou troca por uma casa em

Barra do Sul de menos valor. Tr: 3376-4466

/ 9671-4803 com Marilda

• Vende-se sobrado com 190 m2, com

três moradias independentes,-área
coberta, garagem para quatro carros, e

Churrasqueira, na Rua 600, centro de

Balneário Camboriú. Tr: 47 3367-6101

• Vende-se casa averbada em Blumenau,
casa com 46 mt e terreno 675 mt. R$
140.000,00 ou troca-se por uma em

Jaraguá. Tr: 9137-4420 ou 8440-0390

Raquel.

• Vende-se 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 mP, aceita-se

financiamento habitacional, tratar no fone:

(47) 9977-9550/9989-6049

• Vende-se uma chácara de 50.000,00 mP

com nascente, cachoeira, plano, pronto
para construir. R$ 110.000,00. TR: 3376-

0726.

• Vende-se chácara pequena em Guaramirim,
no bairro: Barro Branco ou troco por casa

na região Marechal Candido no Paraná. Tr:

3373-6337

� Aluga-se sala comercial com 80m2, na Rua

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

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

horário comercial.

• Alugo quartos Mobiliados na Rua Prefeito

Waldemar Grubba, 1532 - Baependi. Tr:

3275-1185/9912-6200.
\

• Alugo quitinete de alvenaria, próximo ao

viaduto da Vila Lenzi. Tr: 9220-0047 Daiana.

• Alugo Kitinetes para até duaspessoas, na

Rua Prefeito Waldemar Grubba, 1532 -

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

• Vende-se casa com kit net no mesmo

terreno, no Chico de Paula, terreno de

15x30, 440 mts, por 160.000,00. Fone:

3373-6337

• 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.

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

• Alugo apartamento no Bairro Amizade, com

1 suíte, mais um quarto, sala, cozinha,

churrasqueira, área de serviço e garagem
para dois carros. R$750,OO. TR: 88519651

• Vendo ou alugo, casa em Schroeder. Com

uma suíte mais dois quartos, sala, cozinha,
área de serviço, e garagem. Área de 97 m2•

Valor do aluguel R$900,OO. Valor da Venda

R$ 250.000,00. Fone: 88519651

• Alugo quarto para pensionistas, no Centro.

R$ 300,00. Livre de água, luz e internet. TR:

9123-5851

• Aluga-se 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.

• Compra-se terreno de preferência n�s
medições do Bairro Rau 3372-0665.

• Terreno de 7522 m2 bairro Rio Cerro II

ideal para construção de galpão. Tr 9654-

2206.

• Vende-se terreno no Bairro Nova Brasilia c/
1.053 m2, contendo 1 casa com 3 quartos.
1 suite e 2 salas. R$ 499.000,00. Tr:

9104-8600. Creci 14482.

• Vende-se lote com 324m2, 12x27, l.ot.
Gadotti III - bairro Santo Antonio. R$
60.000,00 Aceito troca. Tr: 9979-2017

• Vende-se lote com 999m2, 15x66 - bairro
.

Izabel, Corupá, 40 metros do asfalto. R$
65.000,00 Aceito troca. Tr: 9979-2017

• Vendo terreno com 1000 mt sendo 600 mt

de área útil, e 20 mt de frente, fica no final

TER

da rua, Bairro Água Verde. R$ 200.000,00.
TR: 8812-8971

• Oportunidade vendo um lote em

Guaramirim com 368 mt. Dois, escriturado

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 Seldeü, Bairro

Seminário, Corupá SC. R$ 55.000,00 Tr:

com Renate Fone 9137-4701

• Vende-se lote na praia de Itajuba 300 m2•

Escriturado. R$ 20.000,00. Tr: 8448-8644

/9936-7400

• Vende-se terreno em Schroeder, 900 m2•

R$ 50.000,00, aceito propostas. Tr: 3273-

2347 ou 8853-9716.

• Vendo área de reflorestamento de

eucalipto com 13 anos, já possui madeira

quadrada, área toda plana de 50.000.00

mP prox. a Rio do Sul. Valor a combinar. Tr:

473328-3560

• Vende-se um terreno na Vila Nova, de

6000.00 mP na rua lateral a 25 de Julho

em frente ao 1.607, valor negociável. Tr:

9102-1212.

• Vende-se terreno no Bairro Ilha da Figueira
.

com 794 mP (doc. ok) c/ varias arvores

frutíferas, perto da escola, mercado, Weg,
parque aquático e a menos de 10 mino do

Centro. Valor R$ 185.000,00 - tratar fones

(11) 5560-1193/6657-0940 direto com

proprietário.

• Vende-se terreno 2500 mt2 plano no Rio

Cerro II. Valor a combinar. Tr: 3376-0726

• Vende-se Terreno na praia de Itajuba, R$
10.000,00 entrada e, saldo parcelado
direto c/ proprietário. Tr: 8448-8644

,

• Vendo três terrenos na praia de Itajuba, R$
28.000,00 todos escriturados 300 m2 .Tr:

8448-8644

• Vende-se terreno na praia de Itajuba R$
30.000,00 escriturado, 300 m-', TR: 8448-

8644

• Vende-se dois terrenos no champagnat
naRua: Irmão Leão Magno, 15,75 por 24

metros cada lote, R$ 185.00,00 cada. Tr:

Sergio 9975-3940.

• Compro motos e carros financiados com

doc e prestação em atraso, pago a vi_sta.
47 9662-3668

• 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

• Vende ASTRA GL 1.8 sedan cor branca

4 portas, completo com roda 17,
R$15.500,OO. Tr: 3370-0113

• Vende-se Caminhonete S10pabine
estendida, ano 98, cor verde metálica,
41ugares, direção, ar, a gás GNV e gasolina,
Elétrica e mecânica revisada, pintura e

latoaria impecáveis. R$ 18,000,00. rr.

3371-2699/ 9923-9418.

• 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: 47 3054-1368/9144.3631

• CORSA CLASSI 2011 COMPLETO 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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• 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.

• Vectra Elite 2007, 2.4, prata, completo.
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, ano 2004, básico. R$
14.200,00. TR: 9962-3664

• Vendo um corsa super, ano 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$: 18

100,0.9 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 pneu.s novos. R$ 10.500,00 sem troca.

Tr:3371-1634

• 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.

p
• 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. "i

• Vendo um Peugeot 206, 1.6, 2006 flex, 4

portas, completo c/ ar, direção, couro, c/
som. Particular. R$ 9.500,00 + presto TR:

3273-7644 ou 8812-7170.

• Vende - se Peugeot 206 1.0 16 válvulas

gasolina, 2005, vermelho ar cond, vidro

ele/ trava manual insufilm, mp3, etc. R$
15.500,00. 3371-1634.

• Vendo um Peugeot 207, sw xrs, 2010.

lJnica dona. R$ 30.900,00. Aceito moto

de até R$ 5.000,00 de entrada. Tr: 9183-

1162 ou 9183-8930 Sandra ou Junior.

• 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 EXPRESSION 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 Megane 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

RENAULT

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

• Clio Sedan Prtvilege 1.0 16 v ano 2004, cor

prata, completo. Ar Cond, Air Bag Duplo,
Direção hid, Vidros elétricos, Volante

com regulagem de altura, Controle som

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

• Vende-se um gol, ano 2010, G5, completo,
ótimo estado de conservação. R$ 27.500,00.
Tr: 9183-8930.

• Vende-se um Gol, ano 1994, azul, único dono,
em ótimo estado de conservação. Tr: 3372-

3626.

• 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 go11000, ano 99, 8 v, cor

verde. R$ 9.500,00. Tr. 3370-1161

• Vende-se Parati 1.8 PLUS G4, 2009, 4portas,
completa, R$ 25.990,00, BX KM, revisões

em autorizada, metálico, estado de zero,

entrada em até 6x sem juros no cartão de

crédito, vlaclllzamos troca, garantia de um

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

30321400.

• Vende-se Gol CITY 2006, FLEX, Completo,
04 portas, cor prata, alarme inteligente e

radio LG com entrada para pen drive. Carro

de mulher está inteiro e lindo. Forma de

pagamento: 3 mil de entrada (negociável) +

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

7422

• Vendo Gol G5 total FLEX 20124 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, Tr:

3032-1400

• Vende-se Kombi standard 1.4, total flex, 2012.

R$ 34.990,00, metálico, estado qe 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.

Vende-se um Gol G3, 2 portas, completo,
confortline, ano 2000, motor 8 v, 2.0. R$ a

negociar. Tr. 9962-3584 (Obs: carro quítado e

documentos em dia).

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

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

• Vende-se um Gol cll.6 ano 92 azul. R$
4.000,00. TR: 9213-2502 9644-2125.

• Vende-se um Jet ta 2007 modelo 2007, top de
. linha, prata, R$ 42000,00. TR: 9176rv-4929.

3371-8208.

• Vendo Pollo 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.

• Nova Saveiro 1.6 C/AR 2012, R$ 27.990,00,
metálico, estado de zero, entrada.em até 6x

sem juros no cartão de crédito, vlabillzamos
troca, taxas a partir de 0,98%. Fone.
30321400.

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

• Idea Attraticve 2012 Completo, R$
36.990,00, metálico, estado de zero,

FIAT

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.

• Imbatível - Novo Uno Vivace flex 2012, R$
19.990,00, entrada R$ 990,00 + 48x R$
599,00, vtabiltzamos 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 1.8 16v 2011 completo 7

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

cartãode crédito FONE: 3032-1400

• Vendo um Stilo 2007, ótimo estado,
• completo. Tr. 15.000,00 + prestações. (não

precisa transferir). Tr. 3273-7644.

• Vendo Palio Branco, 4portas, ano e

, modelo 2002 fire, vidro elétrico na frente,
limpador trazeiro. R$ 11.500,00. Tr. 9114-

3374 com André ou 9243-8500 Néia.

• Vende - se uma Fiorino furgão, ano 94, 1.0,
R$ 6.000,00. Tr. 3370-1161

• Fiorino furgão 1.3 floex 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 3032-1400.

• Vendo uma Pampa, ano 92. R$ 5.500,00.
Tr. 337Q-0719/ 9953-3878

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

• Ford Ka 97 bordo impecável por
R$7.500,OO Tr: 33719313/9918-
8665

• Vendo Ford Focus 2001, Prata

Legalizado Baixo Completo, air bag
+abs, bancos em couro Ótimo estado
de conservação. Tr: 9101-1881/
337040910eslen

• Vende-se 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.

• 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 prestações de R$ 400,00 ou

carro ou moto de entrada. Tr. 9137-

1504/9153-1600.

• Vende-se Focus Hatch GLX 1.6 16V

2012, R$ 42.990,00, metálico, estado
de zero, entrada em até 6x sem juros
no cartão de cr.é.dito, viabilizamos

troca, garantia de um ano inclusa,
taxas a partir de 0,98% .. Tr: 3032-
1400.

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

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

� Vende-se um Verona, 91, 1.6. R$
3800,00. Tr. 9962-3664.

• Vende-se Caminhão 608, baú. Aceito

propostas. Tr. 9213-2502 / 9644-
.

2125.

• Vende-se Carreta Random, LS
Graneleira 2002, trucada. Com

pneus em ótimo estado. R$
45.000,00. Tr. 3276-0264 à 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

• Vende-se 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 93. 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

• Vende-se Caminhão GMC 7110,
ano 2000, todo original, segundo
dono, baú de alumínio, 7 Pneus

novos, 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

• Vende-se caminhão Scania 142,
motor 11'3, trucado, ano 88 semi

novo, revisado. R$ valor a combinar.
Tr. 9664-0865 TIM /9122-0300
VIVO

• Vende-se 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.

• Vende-se Blazer, na cor Prata

Metálica, ano 97, completa + GNV.

R$13.000,00. Tr: 3371-6968

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

• Vende-se um 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

• Vende-se um 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

• Vende-se um Audi A3, 2006,
prata, câmbio 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 pelo 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

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

• Vende-se um Fusca branco ano 83.
R$ 4.000,00. Todo reformado. Tr.
8825-5544.

• Vende-se um Jipe ano 65, 6

cilindros, 3 dono, todo original, na

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

• Vendo Trailer Turiscar Eldorado, ano

86, R$ 9.000,00. Tr. 3371-1634

• Vende-se Hyundai Acent ano

98,verde metálico, direção,
completo, 4 portas, instalação GNV e

gasolina.R$ 10,000,00. Tr: 9923-

9418/ 3371-2699.

• Moto CB 300, ano 2010/2011
Com 7 Mil KM; cor dourada. Valor a

negociar. Contato Zito (47) 3370-
7994.

• 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. Doc 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 elétrica, freio a disco, 2

pneus novos, aros de liga leve,
emplacada. R$ 2.000,00 . Tr: 8823-
6665 com Alvaro.

• Moto Honda CB 300 2010 com

3800 km originallPVA 2012/2013
pago. Moto estado nova, sem troca

R$ 9800,00. Tr. 47 9138-9592 c/
Rodrigo.

Procurando
por um veículo?
As melhores opções de veículos
da região você encontra aqui no

jornal O CORREIO DO POVO.

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

KIASORENTO
10 em vendas entre os SUV's médios*.

ZERO!
50% DE ENTRADA
+ 24 PARCElAS SEM JUROS

MOTOR GASOLINA Z.4l CÂMBIo AUlOMA:nco
(17401)00 3.Sl- (218CV) DE 6 MARCHAS COM

TROCAS SEQUENCIAIS

AR-tONDIOONADO
DlGrrAl DUAl ZONE

CAPACfDADE PARA 7 lUGARESNAS\leRSÕESS.S58.s.6.S8 TETO SOlAR DUPLO
E $.660 + AJUSTE ab'RlCO PARA BANCO MoroRJSTA** PANORAMta)*"

joinville (Show Room): 47 3435-0885

Joinville: 47 3435�3595
Florianópolis: 48 3248-0777
São José: 48 3288-0777

Jaraeuá do Sul: 47 3275-0808
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1346 - Saependi

Sal. Camboriú: 47 3360-9777
Blumenau (Loja (entro): 47 3236-8000

Slumenau (Loja SR): 47 3323-7171

-

Promoção válida até 10/10/12 para Sorento (V6) 2012 cód.: 5.554, 5.558 ou 5.658, 2012 nas cores preta ou prata. Financiamento com entrada mínima
de 50% + saldo em até 24 parcelas. IOF Incluso nas parcelas. TC e demais tarifas não Inclusas. Frete no valor de RS 2.500,00 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
cobertura básica. Fotos ilustrativas.

Power Imports
Blumenau • BaL Camboriú • jaraguá do Sul

Joinville • Horianópolls » São José

Cint
..

VI·de s nça s
.:11

ee.qur

./
/ »»:

.

-" /� ---�
�RAMAÇÃO DE CURSOS �

/
I

jGraduação
/ • Superior de Tecnologia em

Gestão da Tecnologia da Informação - início 04/02

I • Superior de Tecnologia em

Processos Gerenciais - início 04/02

Inscrições: www.sc.senac.br

Cursos Informática

• Excel Básico - início 15/10

• Produção Gráfica- início 15/10

• Solidworks Básico - início 15/10

• Data Cabling Svstem início 19/10

. Cursos de Gestão
• Workshop Gerenciamento de Equipe de Vendas - início 18/10

• Bombeiro Voluntário - início 10/11
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GL 1.5 FLEX
FREIOS ABS, AIR-BAG DUPLO

E MUITO MAIS! 46.9R9CS
À VISTA

TAXADEO%JUROS ;�24x

VENHA CONHECER TODA A LINHA C3 PICASSO. SUA VIDA CABE AQUI.
ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR.

CRÉATIVE TECHNOLOG'E ClT oEn·

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$ 46.990,00 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 Flnance. Financiamento simulado para
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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(41)
Plantão:

(47) 9655 - 5663
Atendemos finais de semana � feriados

D 141-Casa c/2dor, casa 'Madeira
de lei. R$ 137.900

D 152-APTO novo c/3dor na barra
R$ 130mil

D 192-APTO e/2dor,salá,coz,
sacada gril.R$ 120.900

,

TERRENOS
. - ._.'

D123-APTO e170 m2,2 dorm, área
de festa. R$ 109.900

'

DI08-Terreno c/325m211o
amizade. R$ 78.900
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Idea Adventure 1.8

City Ex11.5 AT

31.000,00
Novo Palio

Attractive 1.455.800,00 2007 - Vermelho· Flex • Ar-condicionado, Direção Hidráulíca, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Cd Player, Computador de Bordo, Faróis de Neblina.

PRONTA ENTREGA!2011 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, CO Player Mp3,
Computador de Bordo, Bancos em Couro, Câmbio Automático + Shift
atrás do Volante, Freios Abs, Air Bag Duplo, Rodas de Liga-leve, Faróis de
Neblina, Piloto Automático.

Grand Vitara 2.0
MT4x2

Pronta Entrega

o KM - Cinza - Flex - Ar-conoícíonado, Direção Hidráulica, Vidros e Travas
Elétricas, limpador e Desembaçador Traseiro, Computador de Bordo,
Faróis de Neblina, Freios Abs, Air Bag Duplo, Chave Canivete.

42.500,00 38.900,00

80u11.6
Mecanico

o KM - Prata - Gasolina - r-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Cd Playerp/ 6 Cd's, Freios Abs, AirBag Duplos, Rodas de Liga-leve.

.

Fit lx11.4 At Palio Weekend
Adventure Locker 1.8 49.000,00

2009 - Cinza - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve. Cd Player, Freios Abs, Air Bag Duplo, Câmbio Automático.

2010- Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Computador de
Bordo. Cd Player, Locker. Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina.

.

2011 - Cinza - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhas Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, CO Player, Câmera de Ré, Freios Abs, Air Bag Duplo, Faróis
de Nebíína.
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SAIA NA FRENTE E GARANTA SEU
CHEVROlET COM IPI REDUZIDO.

-ATENÇÃO-
PRORROGADO

CORRA E APROVEITE.

É SÓ HOJE

Classic 1.0 LS 2013
�

"Arquente
• Alarme sonoro de faróis ligados
• Para-choques na cor do veículo
• Desembaçador, temporizador e

limpadordo vidro traseiro
• Painel de instrumentos com conta-giros
" Protetor de cárter
• Preparação de som

Agile 1.4 LT 2013 - COMPLETO
§i{��,g

• Duplo airbag
• Direção hidráulica
• Ar-condicionado
• Piloto automático
" Computador de bordo
• Trio elétrico
• Som MP3 / bluetooth / leitor usa

Captiva Ecotec 2012

" Motor tO VHCE com 78CV
" Novo volante

,.

" Para-choques na cor do veículo
·arakelight
" Novo grafismo do painel
" Aviso sonoro de faróis ligados

• Motor com 185CV
• Ar-condicionado
" Remate start (acionamento do
motor e ar-condicionado a distância)
"FreiosABS
" 6airbags
• Câmbio automático de
6 velocidades
• Bancos em couro
• ESP (controle eletrônico
de estabilidade)

• TCS (sistema de controle
detração)
• Rádio com CD / MP3
usa e entrada auxiliar
" Computador de bordo

CENTRAL MULTIMíDIA:
navegador GPS, interface para lpod,
TV digital. tela HO. Bluetooth,
reprodução de OVO, câmera de Ré

CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SITI:: WWW.CHEVROlET.COM.8R/OFERTAS

Celta LS 1.0, 'Flexpower (Contig. R9A), aí'là/�elo 201212013, com preço promocional à vista a partir de R$ 22.290,00 ou através de plano de firranciamento com 51,32% rtle 'entrada {R$ 11.6'90,00). 48

prestações mensais de R$ 290,00 com taxa 0,89% am. CET: 15% a.a, Valor íotal financiado: R$ 25.610,17. Classic LS LO, Flexpower (Contig. R6R), anolmodeló 201212013, com preço p-romocional à vista

a partir de R$ 24.790,00 ou através de plano dê financiamento com 51,78% dê entráda (R$ 13.090,00),48 prestações mensais de R$ 318,77 com taxa 0,89% a.rn. CET: 14,75% e.a. Va'lor total financiado: R$
28.390,89. Agile LT 1.4, Econoflex (Config. R9U), ano/modelo 201212013; com preço 'promocional â vista a partir de R$ 37.990,00 ou através de plano de financiamento com 50,65% de entrada (R$19.490,OO),
36 prestações mensais de R$ 629,33 com taxa 0,89% amo CET: 14,56% a.a Valor total financiado: R$ 42.145,83. Captiva Ecotec 2.4, (Contig, PDW), ano/modelo 21Y1212012, com preço promoconai à vista

a partir de R$ 87.990,00 ou através do plano de financiamento com 61,58% de entrada (R$ 54.490,00), 12prestaçães mensais de R$2.867,06 com taxa de 0% a.m. CET: 5,06% a.a. Valortotallinanciado: R$
88.894,68. Ofertas válidas para o periodo de 10 a 13 de outubro de 2012 para o Estado de Santa Catarina, para veiculos Chevrolet O km adquiridos 'nas Concessionárias Chevrolet. Ofertas 'não válidas ou

cumulativas COm modalidade de venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais, Consulte condições em sua concessionária Chevrolet. Os velculos Chevrolet estão em confonnidade com o PROCONVE
- Programa de Controle da Poluií(ão do Ar PQr Veículos Automotores. �.cheV1olel.com.br-SAC: 0800 7024200. Ouvidoria GMAC - 0800 722 6022

GMAC Respeite os limites de velocidade.

Conte Comigo·

Chevrolet
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FOTOS MARCELE GOUCHE

OPEBAÇÃo Uma operação, com 70 policiais militares e civis, foi realísada na região rural de Schroeder

Caça a assa antes

Polícia mobilizada na região
Ação nas matas da região do Bracinho,
iniciada na segunda-feira à noite, durou até
o final da manhã de ontem, em Schroeder

SCHROEDER

Heloísa [ahn

/\ operação de busca aos as

rlsaltantes que roubaram um

carro- forte, no começo da noite
de segunda-feira e fugiram em

direção a região do Bracinho,
em Schroeder, durou aproxi
madamente 15 horas.

A ação envolveu uma mega
operação com policiais milita
res de Schroeder, Guaramirim,

radiocomunicadores e uma

grande quantidade de dinheiro.
De acordo com o coman

dante da Polícia Militar de Gua

ramirim, Major Iofrey Santos

Jaraguá do Sul e Joinville. A Po- da Silva, o processo de incursão
lícia Civil de Joinville, o Bope de dos policiais na mata iniciou
Florianópolis, os helicópteros . por volta das cinco horas da
Águia da Polícia Militar e o .da manhã e as buscas continua
Polícia Civil de Blumenau tam- ram até quase o meio dia de on

bém auxiliaram nas buscas. Ao tem. "Temos que ter a certeza
todo foram mais de 70 policiais. de que eles não se encontram
Até ontem à noite os bandidos mais na região", afirmou.
não haviam sido localizados. A região do morro onde os

Ontem, durante as buscas bandidos se infiltraram tem
na mata, a _polícia apreendeu cerca de três quilômetros qua
quatro fuzis, uma espingarda drados, a polícia efetuou buscas
calibre 12, um colete balístico,' por todo o local. Todo o bairro

ficou sob vigilância da polí-,
cia. "Eles (bandidos) vieram

preparados . para qualquer
tipo de operação", declarou
Silva. O major destacou que
os bandidos possivelmente
são experientes na ativida
de que desempenham. Três
cães farejadores também au

xiliaram nas buscas.
A operação de buscas na

mata finalizou ainda ontem,
mas a Polícia Militar de Schro
eder conta com reforços. Po
liciais a paisana continuam
efetuando rondas pela região.
O caso está sob cuidados da
Polícia Civil de Joinville.

Perseguição iniciou após assalto na Serra Dona Francisca
Os bandidos perseguidos

pelos policiais teriam participa
do de um assalto a urn comboio
de carros-fortes aconteceu na

noite de segunda-feira, por vol
ta das 19 horas, na Serra Dona

Francisca, em Campo Alegre.
Três carros"fortes foram abor

dados pelos bandidos, sendo que
um deles foi assaltado. No local,
houve troca de tiros com os fim-

cionários da empresa de trans

porte de valores. Os assaltantes

pegaram o dinheiro e fugiram em

três veículos, sendo que um deles

seguiu em direção a Schroeder.
A Polícia Militar de Jaraguá do

Sul interceptou os criminosos du
rante a fuga, a partir de então teve

início uma perseguição. Houve
troca de tiros. Os bandidos utili
zaram miguelitos, artefatos que

furam os pneus, para dificultar a

perseguição. Quatro viaturas tive
ram os pneus furados.

Os quatro bandidos que es

tavam no carro subiram o Morro

Montelado, na região do Braci
nho em Schroeder. Eles aban
donaram o veículo, urn Tucson,
no pátio de urna residência e en

tregaram ao dono da casa uma

quantia em dinheiro para ele

não contar nada sobre o que viu.
Em seguida os bandidos

adentraram na mata. A polícia
chegou pouco tempo depois,
mas não pegou os assaltantes.
Por volta das 22 horas, alguns dis

paros foram efetuados, sendo a

única pista para a polícia. As bus
cas continuaram durante toda a

manhã de terça-feira, mas não
encontraram os bandidos ..

Susto

Moradorviu

os bandidos
O morador de uma casa

em Schroeder, localizada per
to da área onde os assaltantes
abandonaram o veículo Tucson

usado na fuga, Álvaro Alfredo

Schmauh, 46 anos, conta que
abriu a porta e se deparou com

os criminosos. "Achava que era

o pessoal que vem entregar a

cesta básica", disse. Ele mora há
menos de um ano no local.

O caldeirista relatou que os

bandidos arremessaram um

maço de dinheiros e pediram
para que a família entrasse em

casa. "Eles falaram 'você não
sabe de nada, não viu nada'

", afirmou. Ele fechou a porta
assustado e a polícia chegou
ao local cerca de três minutos

depois. Toda a família, a espo
sa e os três filhos de 16, nove e

quatro anos, estava em casa na

hora da ação.' "Fiquei a noite
.

toda sem dormir", afirmou. O
local onde eles moram é retira
do e a preocupação de que os

bandidos poderiam voltar era

Eles (bandidos)
falaram: 'você, não

sabe nada, não
viu nada'. Fiquei
a noite toda sem.

dormir.

'"

Alvaro Alfredo

Schmauh�' morador
de Schroeder

Estap O

Acusado é agredido por parentes
Tentativa de homicí Io

Réus são condenados a seis anos
Duas meninas, de sete e 13 anos, disse

ram ter sido estupradas pelo homem de 26

anos, que alugou um dos quartos e mora

va há cerca de 20 dias na casa, na Barra do
Rio Molha. O inquilino foi expulso de casa

e agredido por familiares das vítimas, na

noite de segunda-feira, mas a Polícia Mi
litar impediu o linchamento. "Corno não

houve flagrante, o acusado foi liberado",
informou o delegado Leandro Mioto.

Ioel Padilha de Souza Ribeiro, de 28

anos, foi condenado a seis anos e seis me

ses de prisão e Junior Cesar Ribeiro, de 20,
vai cumprir pena de seis anos por tentativa
de homicídio de Márcia Suzana de Aguiar.

Os dois foram presos em 17 de fevereiro
deste ano, seis dias após a tentativa. Eles

já cumpriram oito meses de detenção no

Presídio Regional de Jaraguá do Sul. iA fa
mília vai recorrer da sentença.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Um Iuventus diferente
nogramado esta noite

.

Com diversos desfalques, Pingo promete levar
o tricolor a campo c<?m novidades na equipe

JARA.�ºA . .J?9 .�.º� . .. .. .

Henrique Porto

OJuventus entra em campo
logo mais, às 20h30, no

João Marcatto, para seu último

compromisso válido pelo retur

no do Campeonato Catarínen
se da Divisão Especial. Com o

primeiro lugar garantido tanto

nesta fase, como na classifica

ção geral, Pingo promete um

time totalmente modificado.
"Nessas horas temos que ser

inteligentes. Por isso devo pou
par osprincipais jogadores nesta

partida. Preciso me preocupar já

com a semifinal, que vale vaga
na Divisão Principal", comentou

o treinador. Ao contrário de ou

tros jogos, quando liberava a es

calação com antecedência, desta
vez Pingo deve aguardar até o úl
timo momento para divulgar os

onze que iniciam a partida.
O elenco também está re

duzido para encarar o Guarani,
já que quatro atletas terão que
cumprir suspensão automáti
ca. São os casos dos atacantes

Romero e Giso, além. do lateral
Márcio Goiano e do meia Max.
Por outro lado, Lourival apare
ce como opção para o' ataque,

Das ete

. após cumprir suspensão.
Pingo pretende fechar o re

turno com mais uma vitória,
mas a fase dentro de campo
é tão boa, que até mesmo um

tropeço em casa pode ser fa
vorável. Derrota ou empate
classifica o Guarani, que fugiria
do Iuventus na semifinal. Caso
ambos avancem à decisão, o tri
color estaria automaticamente
na elite, pelo fato do Bugre ter

vencido o turno. "Nossa equipe
joga de forma ofensiva, sempre.
É uma cultura muito difícil de
se mudar", revelou Pingo.

Juventus e Guarani

jogam a partir das

20h30, no Estádio
João Marcatto.

Carol eJulio na Seleção BrasileiraSubiS
O basquete de Jaraguá do

Sul terá dois representantes na

Seleção Brasileira de basquete
sub15 feminino, que se prepara
para o Sul-Americano. Um de
les é o treinador Julio César Pa

trício' que vai ganhando força
nas categorias de base da CBB.

o Na última quinta-feira ele
convocou as 16 jogadoras que
irão iniciar os treinos para a

competição, que será disputa-

da na cidade venezuelana de

Cumana, em novembro. Entre
as convocadas está jaraguaense
Caroline Boz Eckert, armadora
de 15 anos, e 1,69m. Formada
na escolinha do Colégio Evan

gélico Iaraguã, Carol tem como

ídolo Marcelinho Huertas e re-

·cebeu a convocação com en

tusiasmo. "Vai ser um apren
dizado grande, mesmo que eu

não fique entre as doze que irão

competir", analisou. "Acredito

que tenho potencial para seguir
no grupo. Basta me dedicar e

.treínar forte", concluiu.
O pensamento é compar

tilhado por Patrício. "Trata-se
de um grupo novo e as chances
são iguais para todas. Existem

algumas variáveis que influen
ciam no desempenho das atle

tas, mas acredito muito que ela

possa ficar", afirmou.

PROl\1lESSA Carol é a terceira atleta jaraguaense convocada para a Seleção

lVIISTÉB,IO Pingo ainda não def"miu a equipe que
entra em campo, hoje à noite, contrá o Guarani

CLASSIFICAÇÃO 9" RODADA (Returno)
10/10
20:30 Caxias x � de Indaial
20:30 Hercílio Luz x Imbituba
20:30 Biguaçu x Concórdia
20:30 Porto x A. Tubarão
20:30 Juventus x Guarani

6 Porto'

7 Concórdia

8 Biguaçu
9 XV de Indaial 7

10 Caxias

i 7 14 -7 ! 29 2%
i 1 '

! 8 17 -9 :16,7%

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

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento. ClétSSificadÜ$ para a sernifihal:' ,

Desfalcada de Hugo, CSM faz
clássico contra o [oinvílle

A CSM vai em busca da sé- gos disputados, soma 16 pon
tima vitória no Campeonato tos e é vice-líder.
Catarinense da Divisão Espe- "Será um jogo com todos
cial. Hoje, os jaraguaenses vi- os ingredientes de um clássico,
sitam o Joinville, em mais um 'de duas equipes que querem
clássico do salonismo estadu- manter a boa campanha. Es
alo O duelo está marcado para tamos preparados e vamos em

iniciar às 20h, na Univille. busca da vitória", analisou o

O jogo marca o encontro técnico Sergio Lacerda. O fixo
entre' dois times invictos na . Lé também acredita no bom

competição. Líder, com 21 desempenho da eSMo "Precí

pontos, a CSM soma seis vító- samos entrar atentos e com

rias e três empates. O adversá-uma boa marcação", avalioú.
rio conquistou quatro vitórias O único desfalque na CSM
e quatro empates em oito jo- será o pivô Hugo, poupado.

Interbairros Jasc

. TJDnão
acata pedido

Regional
inicia hoje

A coordenadoria de even

tos dà FME divulgou ontem a

decisão do Tribunal de Justi
ça Desportiva de Jaraguá do
Sul (TJD-JS), que não acatou

o recurso e manteve a elimi

nação da Ilha da Figueira na

4a Copa Interbairros. O time
,

foi penalizado pela utiliza-

ção de atleta que não reside
no bairro que representa, in

.frindo .0 artigo 13° do regula
mento do campeonato.

Tem início hoje e segue
.

até o dia 15 deste mês, a fase

Regional Leste/Norte dos

Jogos Abertos de Santa Ca
tarina (Jasc), em Canoinhas.
Cinco equipes de Iaraguá do
Sul participam da disputa,
na busca por vagas na fase
Estadual da competição, em

novembro. São elas bocha

(masculino e feminino) bo
lão 23 (masculino e femini

no) e basquete feminino.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Dez rodadas para
definir-o campeão

Fluminense defende uma segura vantagem
para chegar a mais uma conquista nacional

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

OFluminense está a seis

pontos do Atlético-MG e

somente uma grande surpresa
será capaz de tirar o título bra
sileiro do clube carioca.

Na abertura da 29a roda

da, hoje, o Botafogo enfrenta o

Santos, às 19h30, no Engenhão.
O Cruzeiro encara a Portugue
sa, às 19h30, no Melão. Distan
tes da briga por Libertadores,
Cruzeiro e Portuguesa buscam

a vitória para livrar qualquer
possibilidade de rebaixamento.

A Ponte Preta recebe o

Náutico, às 19h30, no Moisés
Lucarelli. Na partida entre os

lanternas, o Figueirense pega
o Atlético-GO, às 19h30, no Or
lando Scarpelli. Caso perca, o

Figueirense assume a lanterna.
O Fluminense. enfrenta o

Bahia, às 19h30, no Pituaçu.
Mesmo jogando fora de casa,
o Tricolor é o favorito no con

fronto. O Vasco joga contra o

São Paulo, às 22h, em São Ia-

nuário. Com objetivo traçado, o

Vasco foca busca a vitória para
abrir sete pontos do São Paulo.

No clássico das maiores tor-
.

cidas do Brasil, o Corinthians
faz o clássico com o Flamengo,
às 22h, no Pacaembu. O fla

mengo busca a vitória, para se

manter afastado do rebaixa
mento. O Internacional recebe
o Atlético-MG, às 22h, no Beira
Rio. Sem desistir e nem desani

mar, o Galo segue em busca da
vitória e torc-e pelo tropeço do
Fluminense.

Na quinta-feira, o Palmeiras

pega o Coritiba, às 21h, na Fon
te Luminosa. No Recife, o Sport
joga contra o Grêmio, às 21h, na

Ilha do Retiro.

LUCÀS UEBEL/GREMIO FBPA

SONHANDO Em terceiro, Grêmio corre atrás dos líderes F1wninense e Galo

Felipão

Sporting
Demitido do Palmeiras, Feli

pão mostra queainda tem pres
tígio no mercado do futebol. O

Sporting, de Portugal, fez uma

proposta ao treinador, que soli
citou um período para a respos
ta. Em crise, o Sporting ocupa
a décímá segunda posição no

Campeonato Português.

Tênis

Beluca
Com altos e baixos no de

correr da s�a carreira, Thomaz
Bellucci não consegue se conso
lidar no cenário do tênis mun

dial. Em Xangai, o brasileiro per
deu no individual precocemente
para o eslovaco Martin Klizan.
Nas duplas, contabilizou a se

gunda eliminação.

Futebol

Artilharia
A Federação Internacional de

Histórias e Estatísticas do Futebol

divulgou um novo ranking dos
artilheiros da temporada. Messí
lidera com 19 gols, seguido por
Neymar, com 17 gols. Vale ressal
tar que os dados são computados
apenas em jogos disputados pe
las Seleções ou internacionais.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LlCIT�ÇÃO
o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 146/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO� FORNECIMENTO DE CIMENTO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 10/10/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 25/10/2012 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul
- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Bonifácio Formigari - Diretor Presidente

_

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPUBliCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro

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

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ /SC, para a devida ciência ao responsá
vel, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar

desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa,
dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 224763/2012 Sacado: ADRIEL SILVA DA SILVEIRA MANUT Endereço: RUA AFFONSO NICOLUZZl1617 - Ia
raguá do SuI-SC - CEP: 89254-300 Cedente: wr COMERCIO DE FERRAMENTAS ilDA Sacador: - Espécie: DMI - N" Titulo:
7913 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$19,00 - Data para pagamento: 16/10/2012- Valor total a pagar R$94,88 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 19,00 - Juros: R$ 0,15 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 224665/2012 Sacado: ANDRE FRANCISCO DE AMARAL Endereço: RUA FELICIANO BORrOllNI 535 FUN
DOS - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-180 Cedente: BRASIL SECURlTIZADORA SA. Sacador: - Espécie: CH - N° Titulo:
0004286 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.900,00 - Data para pagamento: 16/10/2012- Valor total a pagar R$3.071,66
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.900,00 - Juros: R$ 92,80 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 224740/2012 Sacado: ARLEI CHlAPEITI Endereço: RUA EUZABEIH STEILEIN RABOCK 352 - BARRA RIO
CERRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-220 Cedente: EOLES ALFLEN ME Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 239 -

Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 7.000,00 - Data para pagamento: 16/10/2012- Valor total a pagar R$7.092,86 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 7.000,00 - Juros: R$14,00 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 224725/2012 Sacado: CLAUDECIR GONCALVES DE OUVEIRA Endereço: RUA SILVINO LESCOWICZ LOTE
35 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-856 Cedente: INFRASUL -INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Sacador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 0215012002.- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 297,82 - Data para pagamento: 16/10/2012- Valor total a

pagar R$387,15 Descrição dos valores: Valordo título: R$ 297,82 - Juros: R$I,78 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 29,65

Apontamento: 224765/2012 Sacado: COND EDIF JARAGUA Endereço: RUA: PRESIDENTE EPITACIO PESSOA III - JARA
GUA DO SUL-SC - CEP: 89251-100 Cedente: ANDISAT COMERCIO DE ELETRONICOS l11)A ME Sacador: - Espécie: DMI
- N'Titulo: 1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 212,50 - Datapara pagamento: 16/10/2012- Valor total a pagar R$280,99
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 212,50 - Juros: R$ 0,63 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 23,20 - Diligência; R$ 9,96 -

Apontamento: 224431/2012 Sacado: El.ETROSOL INSTI\LACOES ELETRICA ilDA Endereço: RUA EXP JOSE RIBEIRO 84-

JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89258-850 Cedente: COMERCIO E CONFECCOES BECHTOLD LIDA ME Sacador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 650/04 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 691,89 - Data para pagamento: 16110/2012- Valor total a pagar
R$766,86 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 691,89 - Juros: R$I,61 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10

Cond�ção: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 224752/2012 Sacado: FABIANA REIS Endereço: RUA DOMINGOS RODRIGUES DA NOVA 635 SALA 5 - JA
RAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-400 Cedente: MARIA ADELAIDE FWRES EPP Sacador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 99719
03 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$161,83 - Data para pagamento: 16/10/2012- Valor total a pagar R$230,55 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 161,83 - Juros: R$ 0,86 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 224750/2012 Sacado: JEAN CARLOS DE ANDRADE Endereço: RUA JOSE TEODORO RIBEIRO SERVlDAO
269 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-000 Cedente: FISCHER COMEROO DE TINTAS E MATERIAIS A Sacador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 12143 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 450,00 - Data para pagamento: 16/10/2012- Valor total a pagar
R$524,26 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 450,00 - Juros: R$ 0,90 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 223756/2012 Sacado: JOAO MARIA CAE1J\N0 DA SILVA Endereço: RUA CHRISTINA MARCATID, 239 - SAO
LUIS - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89250-000 Cedente: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN
TO Sacador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 131044635 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 4.772,66 - Data para pagamento:
16/10/2012- Valor total a pagar R$5.373,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.772,66 - Juros; R$ 526,58 Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 224719/2012 Sacado: LA BELLA INDUSTRlAE COM DEALIMENTOS L Endereço:RUAVICfORROSEMBERG
819 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-400 Cedente: TUNKES & BORBA ITDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 3000500200
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.960,00 - Data para pagamento: 16/10/2012- Valor total a pagar R$2.050,75 Descrição
dos valores: Valor do título: R$1.960,00 - Juros: R$15,02 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 'Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 224729/2012 Sacado: LUIS CARWS DOS SANTOS Endereço: RUA ESTRADA GERAL AURORA 100 CASA -

RIO CERRO 2 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89250-000 Cedente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
Sacador: - Espécie: Cf - N° Titulo: 20016191757 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.188,14 - Data para pagamento:
16/10/2012-Valor total a pagar R$2.751,75 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.188,14 - Juros: R$ 477,01 Emolumentos:
R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 28,70

.

Apontamento: 224784/2012 Sacado: MARA FERNANDA SCHUITZ Endereço: AV MAL DEODORO DA FONSECA 855APIO
401 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-701 Cedente: COOPERATIVA DE CREDITO VAIE DO ITAJAI-VIACREDI Sacador: CON
DOMINIO EDIFICIO M Espécie: DMI - N° Titulo: 092012/0001 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 312,00 - Data para
pagamento: 16/10/2012- Valor total a pagar R$380,69 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 312,00 - Juros: R$ 0,83 Emolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 224419/2012 Sacado: MARCELO ROCHA DA SILVA Endereço: RUA JOAO PlANINCHECK 1212 - Jaraguá do
SuI-SC - CEP: 89252-220 Cedente: DESING GESSO ITDA Sacador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 28082012 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$180,00 - Data para pagamento: 16/10/2012- Valor total a pagar R$253,27 Descrição dos valores: Valor do
título: R$180,00 - Juros: R$ 0,66 Emofumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 224692/2012 Sacado: MARCIO ROBERTO NlLSEN Endereço: RAlBERTO UTPADEL, 802 - JARAGUADO SUL
- CEP: Cedente: OFICINA DE BOMBAS lNJET SOARES Sacador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 1539/1 - Motivo: falta de paga

�mentoValor: R$ 483,80 - Data para pagamento: 16/10/2012- Valor total a pagar R$584,59 Descrição dos valores: Valor do títu
lo: R$ 483,80 - Juros: R$14,19 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 28,70

Apontamento: 224794/2012 Sacado: MARCOS MUEllER Endereço: RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA 220 - Jaraguá do
SuI-SC - CEP: 89254-710 Cedente: LUNIZ COSMETICOS lIDA ME Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: P279A - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$111,00 - Data para pagamento: 16/10/20l2- Valor total a pagar R$185,42 Descrição dos valores: Valor do
título: R$l11,OO - Juros: R$ O,25Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27
---_----------------------------------------------_------------------------�----------------------------------------------------.:._--------------

Apontamento: 224683/2012 Sacado: MW CONSUITORlA ECONOMlCA FlNAN Endereço: AV MARECHAL DEODORO
DA FONSECA 583 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-701 Cedente: BANCO SAFRA S/A Sacador: J BORrOTO GRAFICA EDI

TO� ITDA Espécie: DMI - N" TItulo: 492958564 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 9.990,00 - Data para pagamento:
16/10/2012-Valor total a pagar R$10.101,15 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.990,00 - Juros: R$ 43,29 Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

•

Apontamento: 224588/2012 Sacado: RAFAEL EDILSON PRQST ME Endereço: RUATHEODORO ROEDER 32 - AGUAVERDE
- Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-570 Cedente: AVTEC EQUIPAMENTOS OFF ROAD ITDAME Sacador: - Espécie: DMI - N"
Titulo: 3387-P - Motivo: falta de pagamentoValor: R$119,60 - Data para pagamento: 16/10/2012- Valor total a pagar R$195,44
Descrição dos valores: Valor do título: R$119,60 - Juros: R$ 0,11 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 2�,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 224633/2012 Sacado: SONETI1 ALIMENTOS ITDA Endereço: RUA FIDEUS STINGHEN 71 SN - CEN - JARA
GUA DO SUL-SC - CEP: 89256-470 Cedente: BRIMADEC COMEROO MATERIAIS ELETRICOS Sacador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 3649/4233 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 4.913,81 - Data para pagamento: 16/101z012- Valor total a pagar
R$5.017,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.913,81- Juros: R$ 26,20 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

.

Apontamento: 224507/2012 Sacado: UPPER MAN COMERCIO DO VESTUARIO ITD Endereço: AV PREFEl1D WALDEMAR
GRUBBA 5249 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-502 Cedente: IND BRASlLEIRA DE MALHAS ITDA Sacador: ORGANIZACO
ES RAOUVElRAITDAEspécie: DMI - N'Titulo: 547/7 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.171,12 - Data parapagamento:
16/10/2012-Valor total a pagar R$2.255,64 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.171,12 - Juros: R$ 7,23 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39
------------------------------------------;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 224587/2012 Sacado:VAGNER GARVAO Endereço: RUAANGELO FLORIANI 957 - NEREU RAMOS - Iara
guá do SuI-SC - CEP: 89250-000 Cedente: HSBC BANI( BRASIL S/A- BANCO MUITIPID Sacador: - Espécie: CEI - N" Ti
tulo: 40360539661 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 5.262,54 - Data para pagamento: 16/10/2012- Valor total a pagar
R$6.136,01 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.262,54 - Juros: R$ 787,62 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

Apontamento: 224413/2012 Sacado:VIIMA DE FATIMA DA SILVA Endereço: AGUAS CLARAS 488 - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
89258-466 Cedente: MADEIREIRA FLORIDA lIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: NFE3745/02 - Motivo: falta de pa
gamento Valor: R$ 435,00 - Data para pagamento: 16/10/2012- Valor total a pagar R$510,53 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 435,00 - Juros: R$ 2,17 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 224749/2012 Sacado: VITORIO LOPES Endereço: RUA ANTONIO RIBEIRO 150 - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
89258-400 Cedente: W S POSTO DE MOLAS ITDA ME Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 457 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 464,00 - Data para pagamento: 16/10/2012- Valor total a pagar R$538,28 Descrição'dos valores: Valor do título: R$
464,00 - Juros: R$ 0,92 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46
---------------------------------------------:----------t-------------------------------------------------------------------------:----------------

Apontamento: 224728/2012 Sacado: WAGNE DE SOUZA FIRMINO Endereço: RUA ANGELO RUBINI 820 SL 01 - Iaraguá do
Sul-SC - CEP: 89260-000 Cedente: BVFINANCEIRA S/A CFI Sacador: - Espécie: CBI - N'Titulo: 540242477 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 2.505,32 - Datapara pagamento: 16/10/2012-Valor total a pagar R$2.830,53 Descrição dos valores: Valordo tí
tulo: R$2.505,32 - Juros: R$ 246,35 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$,23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data de 10/10/2012. Jaraguá
do Sul (sq, 10 de outubro de 2012.

Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 23
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Mais de 100 mil

quilos reciclados
A campanha Recicla CDL,

em Jaraguá do Sul, vai encami
nhar hoje mais uma carga de
materiais de informática e ele
troeletrônicos para destinação
adequada. Os itens enviados,
com esta carga, para a Compu
ciclado, empresa de Floriano
polis responsável pela recicla -

.

gem dos resíduos, marcarão a

totalização, desde o início da

campanha, de 100 mil quilos.
O presidente da Câmara de

Dirigentes Lojistas de Jaraguá
do Sul (CDL), Neivor José Bus

solara, entende que a participa
ção ativa da comunidade, após
mais de dois anos de início da

campanha, deixa evidente a

importância deste tipo de tra

balho. "É uma conscientização
positiva que a população assu-

me em relação à correta des

tinação de materiais sem uso.

A CDL está muito satisfeita e

acredita que o caminho é este,
para podermos ter pessoas com

.

sensibilidade e responsabilida
de na preservação do meio am

biente'" argumentou.
Iniciada em abril de 2010, a

campanha é uma ação realizada
em todo o Estado pela Federação
das Câmaras de Dirigentes Lo

jistas de Santa Catarina (FCDL),
em parceria com a Fundação do
Meio Ambiente de Santa Catari
na (Fatma). Em Iaraguá do Sul,
a CDL atua juntamente com a

Fundação Jaraguaense de Meio
Ambiente (Fujama). A carga
será feita na Arena Jaraguá, às
7h30min. Mais informações pelo
telefone (47) 3275-7070.

Os locais de coleta são:
CDL (Centro Empresarial, Rua Octaviano Lombardi, ao lado do
Centro Cultural da SCAR), Prefeitura de Iaraguã do Sul (Barra do
Rio Molha), Católica SC (Bairro Rau), Supermercados Breithaupt
(Centro, Marechal e Bairro Rio Cerro), Rádio Studio FM (Centro),
Shopping Center Breithaupt (Centro), Supermercado Figuei-
ra (Bairro Chico de Paulo), Materiais de Construção Amizade

(Bairros Czerniewicz e Amizade), Supermercado Ilha da Figueira
(Bairro Ilha da Figueira), Faculdade Anhanguera (Bairro Vila

Lalau), Marangoni Celulares (Centro), Materiais de Construção
Santos (Bairro Rio da Luz), Rádio Brasil Novo (Bairro Vila Nova),
Malwee Malhas e Parque Malwee (Bairro Rio Cerro), Senac

(Bairro Rau), Materiais de Construção Santos (Bairro Rio da Luz)
e Instituto Federal de Santa Catarina (Bairro Centro) ..
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