
Jaraguá do ui

Câmara tem projetos
.polêmicos em análise

Propostas para a realização de concurso público no Legislativo, sobre pedidos de informação e

. o que institui a prática de cremação estão sendo avaliados pela estrutura técnica e das comissões
da Casa, Projeto da Ficha Limpa foi aprovado ontem em primeiro turno. Terá mais uma votação.
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• Aula no vagão' ecológico

Cultura

Dueto de harpa
e canto na Scar

.

Na próxima sexta-feira,
dupla de artistas da Suíça se

apresenta gratuitamente em

Jaraguá do Sul com canções
clássicas e populares.

.

.1

Projeto desenvolvido pela ALL e FUndação Jaraguaense de Meio Ambiente ensina aos ahmos dicas de preservação. Página 6

Futsal

Equipe da CSM joga contra o Tubarão
Invicto no Campeonato Estadual, time de Iaraguá do Sul enfrenta

hoje, no Sul do Estado, o sexto colocado da tabela. A meta é
terminar na liderança da competição para ter a vantagem de
fazer os jogos decisivos na Arena Jaraguá. Página 18

Preocupação com a preservação
Falta de lei que trata sobre a manutenção de patrimônio histórico
na cidade faz com que edificações antigas sejam destruídas

..

devido ao crescimento da área urbana. Comissão deverá ser

formada para tratar do assunto. Página 17
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Paeamotor;
A acrobacia com paramotor
remonta aos tempos do
início do uso do motor

com parapente. Porém,
uma nova fronteira foi

alcançada com os pilotos
sol de acrobacia. O primeiro
infinity tumbling com

paramotor foi executado

por hernan pitoco.
Recentemente mais um

piloto da sol paraglider,
david tejero, estabeleceu um

1 "novo recot�é Wundial.11,C}, .
.

I i ,'_ ,I

modalidade para a marca e

.,. realizou pela primeira vez a
,

obrai��fe
paramotor..

Errata
o crédito da foto que
saiu na capa da edição
do dia 13 de outubro é
de Marcele Gouche e

não de Fábio Moreira,
como foi divulgado.

wwwccpenlíne.corn.. hr

ÍNDICE PERÍODO

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Hospital. Jaraguá
Na última segunda-feira, foi disponi

bilizada para o atendimento ao pú
blico a primeira parte das novas instala

ções do Hospital e Maternidade Jaraguá.
Esta nova área, totalmente equipada,
conta com 281eitos, sendo 20 quartos in
dividuais e quatro quartos duplos. Até o

final do ano deverá ser aberto o segundo
andar, com o mesmo número de leitos,
seguindo por uma UTI e a área cirúrgi
ca. Trata-se de mais um grande passo na

ampliação do atendimento hospitalar na

cidade e região, fruto do trabalho de um

pequeno grupo de abnegados.

.'-..
'
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Destruição
de valor
João Carlos Cassuli Junior (foto),
apresentou na plenária daAcijs de

segunda-feira, algumas estatísticas que
dão uma dimensão da importância
do estabelecimento de mecanismos

para preservar o patrimônio familiar.
Conforme pesquisa, 30% das empresas
chegam à segunda geração, 13%

avançam à terceira geração, mas

apenas 5% conseguem chegar até a

quarta. Infelizmente, os descendentes

poucas vezes herdam todo o talento do

empreendedor. Mas, alguns mecanismos

permitidos pelas leis podem ajudar a

perpetuar a obra do fundador.

$ucessão patrimonial-
Em praticamente todas as questões que envolvem dinheiro os

ânimos costumam ficar bem exaltados e, quanto maior for o volume,
maior é a disputa. Entre as micros e pequenas empresas, 98% são

familiares. Entre as médias, o percentual ainda fica em 70%. E, entre

as 300 maiores empresas do País, 270 ainda têm controle familiar.

Desespero
o governo grego vai autorizar a

venda pelos estabelecimentos
comerciais de alimentos fora do

prazo de validade, desde que a

preços mais baratos. Essa é uma

velha lei que.deverá voltar a vigorar
em mais uma tentativa de dar um

pouco de fôlego àquela população.

Comemoração
Levantamento da Anefac Associação
Nacional dos Executivos de Finanças,
Administração e contabilidade

(Anefac) conclui que a taxa anual
de juros cobrada da pessoa física

alcançou seu menor patamar desde
1995. A taxa rompeu o patamar dos
100% ao ano. Em setembro ficou
em 96,93% ou, 5,81 % ao mês. Ainda
estamos em quarto lugar entre as

maiores taxa de juros do mundo.

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 816
02 - 03 - 05 - 08 - 09
10 - 11 - 12 - 13 - 15

.

16 - 17 - 19 - 23 - 25

QUINA
SORTEIO N° 3020
12 - 27 - 49 - 59 - 79

Miotetto Empreendimentos Imobiliários , torna público que
requereu à Fundação Jaraguaense do Meio Ambiente (FUJAMA)
as Licenças Ambientais Prévia e de Instalação (LAP e LAI) para
Edificação Residencial Multifamiliar, localizada na Rua Antônio
Manoel Corrêa, esquina com a Rua Luis Satler no Bairro Barra
do Rio Cerro.
Foi determinado Relatório Ambiental Prévio.
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Estratégia e

competitividade
Esse é o tema que será abordado porAlidor
Lueders no próximo dia 22, na Católica de
Santa Catarina. Alidor é dono de um vasto

currículo e colunista de O Correio do Povo. A

palestra faz parte das atividades da disciplina
de Planejamento Estratégico, ministrada

pelo professor Achilles Santos Silva Jr.

Controle social
. Deise CristinaWíschral, da Arnvali, participou
de todas as etapas que culminaram com a 1 a

Conferência Nacional sobre Transparência
� Controle Social. O evento é organizado
pela Controladoria Geral da União e busca
criar mecanismo para que a sociedade possa
realizar o acompanhamento e controle
da gestão pública. O que se espera é que
as ações escolhidas por quase um milhão
de pessoas envolvidas nas diversas etapas
sejam postas em prática e resultem em

transparência na gestão pública.

Juros
O último boletim Focus do Banco Central
manteve a previsão de inflação do mercado.
Ela está praticamente estável: 5,42%
contra os 5,43% da semana anterior. Em

relação com a Selic, o mercado aposta
que não haverá mudança em relação aos

7,25% atuais até o final do ano. A mesma

publicação reduziu ainda um pouco mais a

previsão de crescimento do PIB para 2012

que agora está estimado em 1,54%. Como
se pode observar, o otimismo de alguns
dias atrás parece que está se diluindo.
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que trata: dojitombamento dos patrimônios arqilí-" '." I 'J

tetônicos. Mas alguns moradores, por iniciativa

própria, resolveram conservar intacta a moradia,

.�.., , ,
-

.. '&'

ainda feita na téc ica de enxaimel, para, poder
manter viva essa herança cultural.

O desafio deles "é ter condições de conservar

1

'

seja, er um proje o

preservação se não se oferece condições para que
as pessoas diretamente ligadas a esse patrimônio
ajudem na conservação dessas características.

harge
�E$eRVÂ�O
PA-1'R.ltv\ÔN(O
H\�íÕRI'O 6
SINÀL DE
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Do leitor

,

Mini adultos!
Üque dizer de uma mãe que

bronzeia sua filha de 4 anos

sem o protetor solar por causa de
concursos de beleza? Este fato foi

, noticiado há algumas semanas

atrás, mas infelizmente não é o

único, nem último caso deste tipo.
Há muitos casos de pais que ultra

passam os limites do bom senso

e deixam a infância de seu filho
de lado por vaidade. Crianças
vestidas como adultos: meninas

carregadas de maquiagem, sa

patos com saltos e acessórios em

demasia, meninos com o cabelo
cheio de gel, perfume, bonés e

afins. Se a criança começa a deixar
o conforto (e tantos outros bene
fícios) da infância agora por causa

do estilo e vaidade, em que outro

momento terá a oportunidade de

experimentar, sujar, despentear
se ...? Penso que não haverá como

recuperar este tempo.
Há que se ter o equilíbrio, bom

senso e impor limites. É preciso
pensar primeiro que a criança
precisa estar confortável para brin
car. Se sujar ou estragar a roupa

parqué estava brincando é lucro,
porque a crianças estava se diver
tindo, aprendendo, sendo criança!
Lembro-me de uma mãe maravi
lhosa que me deixou admirada e

feliz quando vi seu comentário so

bre elas estarem vestidas iguais da

cabeça aos pés _

e nós pés é a mãe

que se adapta à filha e elas vão de

sapatilhas e sapatinhos baixos!
Pais e educadores precisamos

desse equilíbrio e dessa atenção ao

que é importante e saudável para
nossas crianças! É agora que elas
devem andar descalças, de chine
lo, de tênis, com roupas confortá
veis, roupas de crianças, é agora
que as crianças precisam voltar

para casa com suas roupas suji
nhas, rasgadas e cheias de histórias

porque as brincadeiras foram uma

grande aventura! Na infância elas
não precisam da neurose de estilo,
das preocupações com padrões de
beleza, precisam e devem apenas
ser crianças!

Tanymara PaganeW,
Professora

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

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Todos quietos...

Não dá para ficar quieto, se você ficar quieto esses

calças-frouxas que andaram por aí fazendo cam

panha política vão pensar que todos são iguais a eles,
dissimulados, visão estreita e dispostos a qualquer
negócio... Nada feito, "companheiros", nada feito. Deu

para entender o "companheiros"? Ah, que bom...

Pago-lhe um cafezinho se você lembrar de um

único candidato que acabou de fazer campanha
que tenha perdido a voz de tanto pregar contra a

paternidade irresponsável e dispor-se a lutar pela
laqueadura de mulheres pobres e já cheias de filhos
e por vasectómias para os ordinários que só sabem
fazer os filhos... Pago-lhe um café. Não tente, não vai
lembrar de ninguém, nenhum deles foi homem su

ficiente para ter coragem de'bater nessa "perigosa" e

"antipática" tecla. E eles continuam mudos.

Agora mesmo fiquei furibundo com uma notícia
dada na tevê, com imagens e tudo. Um bando de

. invasores de terreno em São José que foram postos
a correr pela 'polícia. Pois não é que um' dos inva
sores, deve ser um grande trabalhador, defendeu
se dizendo que não tinha para onde ir, que tinha
mulher, três filhos e que a mulher estava grávida...

'Desavergonhado, o tipo defendeu-se com esses ar

gumentos. Como é que alguém que não tem onde
cair morto casa, faz filhos e mais filhos, invade terra

alheia e ainda se acha no direito de ter direitos? Ca
sar e fazer filho, "companheiro", só depois de estar

bem de vida. Sabe, leitora, como é que vai acabar
essa história? Mais cedo ou mais tarde, o cara vai dar
no pé, a mulher vai ficar com uma floresta de filhos
e tonta, sem ter o que fazer e para onde ir.

Lembra de algum candidato que tenha falado
nisso? Claro que não, os frouxos não têm coragem,
eles só têm coragem para prometer obviedades e

ainda para, mais tarde, não cumprí-las.

Detalhe
Foi aqui entre nós, dia destes. Um vagabundo

entrou num posto de gasolina e ao sair atropelou
ciclistas. Seus defensores disseram que ele é doen
te... O cara mostrou o caráter já ao fazer compras
na lanchonete do posto, entrou e atirou o dinheiro
sobre o balcão num gesto visivelmente agressivo ea

revelar o mau-caráter dele. E esses tipos não encon

tram um homem pela frente. De fato, homens estão
em extinção. Mas na minha delegacia ele ia apren
der boas maneiras, ah, ia! Para o resto da vida...

Memória
Faz exatamente cinco décadas que estudo inglês

todos os dias. Pura paixão, nada mais. Ontem, para
aperfeiçoar a minha pronúncia texana, a de minha

preferência, pus no som do carro WIllie Nelson, o co

wboy da música country. Num certo momento, ele
disse cantando que: - "Na vida há coisas de lembrar e

coisas de esquecer, o diacho é que sempre me lembro
das coisas de esquecer...

"

Aperta aqui, WIllie; eu tam
bém tenho esse tipo de memória, mas quem não tem?

Falta dizer
A frase é boa mas poucos dão ouvidos a ela. Diz

assim; - "São os olhos dos outros: e não os nossos

que nos arruínam". Ninguém discorda, mas é bom
lembrar também que BrownieWare, uma enfermei
ra australiana, escreveu o livro Os Cinco Maiores Ar

rependimentos das Pessoas Antes de Morrer, onde
ela conta dos arrependimentos que têm ouvido das

pessoas com pouco tempo de vida. O primeiro de
les é - "Não ter vivido a vida que eu queria viver, ter

vivido a vida que os outros esperavam que eu vives
se ...

" Por que esperar tanto na vida para arrepender
se? Mude agora, mude, quero ver!

Fale conosco,
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Propostas ainda em análise técnica
Projetos polêmicos
ainda aguardam.
encaminhamentos das
comissões antes de serem

levados ao plenário

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Faltando dois meses para o fim das
sessões legislativas na Câmara de

Vereadores de Iaraguá do Sul, três pro
jetos de relevância ainda aguardam os

encaminhamentos dos parlamenta
res. São eles: o que prevê a realização
de concurso público para contratação
para cargos efetivos, o que dispensa
aprovação para os" pedidos de infor

mação ao Executivo e o que institui a

prática de cremação no município.
Segundo o presidente da Comis

são, Amarildo Sarti (PV), o projeto
sobre os pedidos de informação - de
iniciativa de Jean Leutprecht (PC do B)
e assinado pelos parlamentares Ade-

.

' mar Possamai (DEM), Francisco Alves

(PT), Isair Maser (PRB), Jaime Negher
bon (PMDB), Justino Da Luz (PT) e

NatáliaPetry (PMDB) - aindanão tem

previsão para receber o parecer final
da assessoria jurídica e da Comissão "

de Legislação, Justiça e Redação Fi
nal. "Ele está em análise. Tem que ver

o que é melhor pensando na questão
de governabilidade", disse Sarti, que
completou: "Não é só uma questão de

transparência, tem que pensar e ima

ginar os desdobramentos futuros, o

que pode acontecer", declarou.
A iniciativa de Leutprecht é resul

tado das dificuldades encontradas pe
los vereadores em obter a aprovação
do plenário para pedidos de informa

ção ao Executivo, como o pedido para
ter acesso às listas dos nomes e salá
rios dos cargos comissionados da Pre
feitura e suas respectivas funções. Por

repetidas vezes, o pedido de informa

ção recebeu solicitações de vistas de
outros parlamentares, com a intenção
de atrasar a votação do pedido.

FOTOS FABIO MOREIRA

PEDID -S DIE: INFORMAÇÃO Projeto está em análise, diz Sarti

CODcur O públic
Sem previsão
para votação

Já em relação ao projeto do con

curso público, dos vereadores Win

ter, Alves, Leutprecht e Natália, Sarti
disse que não há previsão para fina
lizar as apreciações e encaminhar o

projeto para votação. Segundo ele,
ainda é preciso conversar com os

demais vereadores. "Sou a favor (da
votação do projeto), mas acho que
antes é preciso analisar bem, ver

quais as necessidades reais da Câ
mara'" disse. Esse projeto .tambérn

aguarda os pareceres jurídicos da
Comissão de Legislação.

O presidente da Câmara, Fran
cisco Alves, disse que a expectativa
é que a matéria seja aprovada ainda
neste ano para dar tempo de reali
zar a contratação da empresa que

. fará o concurso, dar início às inscri

ções' tudo para que a prova seja re

alizada em janeiro do ano que vem .

"O ideal seria aprovar o projeto nes

se mandato", disse Alves.
Em junho, o Tribunal de Con

tas do Estado (TCE) determinou a

abertura do concurso público da
Câmara de Vereadores, depois de
a prefeita Cecília Konell (PSD) ter

protocolado uma denúncia em

2010, referente ao número de co

missionados na Casa, que ultrapas
sa a quantidade de cargos efetivos.

Hoje, dos 46 funcionários, 36 são

comissionados e dez são efetivos.
O projeto menos adiantado na

Câmara é o que institui a prática de

cremação de cadáveres e incinera

ção de restos mortais em Iaragua
do Sul. Elaborado pelo- Executivo e

protocolado em setembro passado,
o texto ainda não recebeu o parecer
jurídico da Casa. Esse aval é neces

sário para que a proposta possa ser

encaminhada para as comissões.

Segundo a assessoria de comunica

ção do Legislativo, a matéria deve
ficar de lado na Casa esse ano.FIe Emenda do vereador Ademar Winter foi rejeitada

Projeto da Ficha Limpa vai para segunda votação
O projeto de lei que estabelece

a Lei da Ficha Limpa para a esco

lha de nomes que irão ocupar os

cargos comissionados no Legisla
tivo e Executivo de Jaraguá do Sul
vai passar por mais uma votação
antes de ser encaminhado para a

avaliação da prefeita Cecília Ko
nell. Na sessão de ontem na Câ
mara deVereadores ele foi aprova
do, na forma original, em primeira
votação. A segunda análise dos
vereadores deve ser feita amanhã.

O projeto é de autoria dos vere-

Adernar Winter (PSDB). Ele pe
dia a retirada de duas condições
que impedem, no texto original,
a nomeação para os cargos co

missionados: uma tratava das

restrições daqueles que foram
condenados por crimes contra

adores Francisco Alves (PT), Jean
Leutprecht (pC do B), Justino da
Luz (PT) e NatáliaPetry (PMDB).

Antes de ser aprovado com o

texto de origem, os vereadores ti
veram de votar uma proposta de

emenda, de autoria do vereador

o patrimônio privado, o sistema
financeiro e mercado de capi
tais, e outra enquadrava as irre

gularidades previstas na lei que
regula a falência e contra o meio
ambiente ou a saúde pública. A

emenda de Winter foi rejeitada.
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Municipal da Assistência Social, Crian

ça e Adolescente,' aFundação Cultural e

a Fundação de Esportes.
. Já em Guaramirim, a situação está mis

teriosa, principalmente depois das elei

ções. As informações ficam perdidas. no

meio do caminho e ninguém sabe.de nada.

Quem' sabe é difícil de ser encontrado.
No caso de Schroeder, todos os co-

'missionados. devem permanecer nos

cargos até o dia 31 de dezembro.·A afir

mação é do Secretário de Planejamento,
Gestão e Finanças Denílson Weis8.· Em

"

Çorupá e Massaranduba não está previs
ta a redução do quadro de funcionários;

O que fica explícito é, que os derrota
dós estão fazendo uma limpeza nos car-

.

gos comíssíonados. Por mais que ten

tem justificar os desligamentos devido.
. aàquedada receita, 'a situação só acon

tece nos municípios em que a atual ad

ministração foi derrotada nas eleições.

Desligamentos .

Apenas os cargos dos
comissionados que têm

.

o 'poder decisivo' é que
permanecerão nas·secretárias
municipais de Iaraguá do
Sul. Os demais - cerca de 150

pessoas - serão demitidas nesta'

semana. Já os funcionários
,

com funções gratificadas .(os

servidores de carreira que
ocupam cargo de confiança)
devem permanecer por
questões legais."

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

-

,

Mudànças. nos .·quadros'
·

A os poucos as secretarias vão ficando
l1.enxutas· e as prefeituras vão dimi
nuindo o quadro de funcionários co

missionados. A realidade acontece em

quase todos os municípios em que have
rá mudança no governo. Jaraguá do Sul
e Guaramirim são os que apresentam a

maior ruptura na administração, pois a.

oposição venceu as eleições. Schroeder é
uma situação diferente, pois o P$DB que

· venceu as eleições já ,ocupava cargos na

administração devido ao acordo feito em

2008 para eleger Felipe Voigt {PP).
_

A Prefeitura de Iaraguá do Sul foi
·

uma das primeiras a reduzir os núme
ros . de comissionados nas secretarias.
Cada secretário está fazendo o levanta
mento dos cargos que são fundamen
tais para os trabalhos não pararem. Os

- demais já começaram aser demitidos.
As primeiras pastas que aderiram aàre

dução do quadro foram. a, Secretaria

j

Em Schroeder
o prefeito eleito de Schroeder
Osvaldo Jurck(PSDB) ,

.vai começar a pensar na

organização do novo governo a

partir desta semana. Segundo" ,

Iurck, a única definição é de

que Ó vice-prefeito Moacir
.Zamboni (P1J não vai

ocupar nenhuma secretaria.
"Definimos em conjunto que
ele vai exercer a função de vice
e vai acompanhar o dia a dia
da administração", ressaltou.

-:

"

,Muito trabalho
- '

O que JUJ;ck já definiu foram as
'

ações do novo governo. "Vamos
dar atenção especial na área
social e retornar.os projetos'
para o esporte e o turismo". O

novoprefeito diz que a equipe
da nova gestão vai ter muito

.

trabalho pela frente. Isso tudo
baseado nas novas prioridades .

da coligação vencedora.
'

.

\

Desde o início da campanha eleitoral que as denúncias em Massaranduba têrri
tomado-conta da disputa eleitoral. A principal acusação da oposição, liderada pelo
candidato da Coligação Competência, Juventude e Trabalho, Odenir Deretti (PP),
era de que o candidato Mario Fernando Reinke (PS-DB) estària distribuindo cargas

,

de macadame em pleno período eleitoral.. O recurso chegou a Florianópolis e o

Procurador Regional Eleitoral, André Stefani Bertuol, julgou, no dia 8 deste mês,
corrio improcedente o pedido de cassaçãodacandídatura. Segundo Bertuol, a

dístribuíção do material não colocou em risco os resultados das eleições.

Oposição.
...

... ,
.

vai recorre..
A decisão do procurador não satisfez
o vereador José Osnir Ronchi (PP). O,

parlamentar disse que vai recorrer
,

da decisão e ainda pretende entregar'
ao Ministério Público imagens que
comprovam a entregá de mais de
600 cargas de macadarrie nos três
últimos dias da campanha: Segundo
-ele, a lei municipal foi utilizada

para fins eleitorais. "Durante ?009,
2010 e 2011 os agricultores não,
foram beneficiados. É suspeito que
recebam apenas em 2012", disse.

'Aceitàr a derrota
Já o prefeito Mario Fernando
Reinke (PSDB) disse que as

denúricias são improcedentes, Para
Reinke a oposição está desnorteada
e precisa aceitar a decisão dos
eleitores e da Justiça Eleitoral..
liTanto 'em Guaramirim como em

Florianópolis a Justiça Eleitoral

julgou improcedénte a acusação
dos concorrentes", disse ..

"

,

Na última segunda-feira, o PMDB se reuniu na sede da Associação
de Moradores da Vila Lalau para' fazer uma análise do partido nas

eleições. A reunião contou com presença da executiva do partido e

do deputado estadual Carlos Chiodini, do vice-prefeito eleito Jaime
Negherbon, dos vereadores eleitos'Natáliã Lúcia Petry e Hideraldo

Colle, do presidente da sigla Antídio Lunelli, do prefeito eleito
DíeterIanssen e do presidente do Pp, Ademir Izidoro. Além deles,

. cerca de 350 pessoas participaram do encontro.
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du

No trilhocerto
. .

do aprendizado
··As pessoas
sabemo que

é errado, mas' '.

. continuam a fazer.
.por isso, é preciso

sensibilizar.

para mudar..

Educação e instrutor ',do proje
.

to há seis anos. Em seguida, OS

alunos assistiram a dois filmes
'sobre as causas e .consequen

.

cias "do aquecimento global, re
está estacionado atrás da Fun -

ciclagem, preservação da água
dação C�lturai., no .Centro, .' é

. e energia. Segundo Pappi, a'

�
deve receber cerca de 200 alu- linguagem fácil e as bríncadei-

Todos os dias, milhares de nos da rede pública de ensino ras lúdicas ajudam na conversa

pessoas cruzam os trilhos até sexta-feira para' palestras e
.: com as crianças, mas o aprofun

de trem da cidade. Uns param, 'atividades sobre a importância . damento deve acontecer riases
olham, e escutam. Outros sim- da preservação ambiental e da colas. "Essa relação mostra que
plesmente diminuem a mar- segurança na linha férrea. - não só as escolas, mas vários'
cha e passam reto. Mas ainda é . Na manhã de ontem, logo setores estão preocupados.com .

preciso melhorar a atenção de cedo, o vagão já. estava cheio a preservação' do meio ambiente
quem convive com a rota dos.

.

de crianças curiosas.' Sentadas. e a segurança'; comentou a pro
vagões. Não só .dos motorís-. em círculo,· sobre almofadas fessoraTatianí Lunellí.
tas, mas dos pequeninos tam- vermelhas, havia 2� alunos da'
bém. Pata isso, nesta semana,' 4a série da escola Professora
umvagão muito diferente está Gertrudes Steílein Milbratz. A

passando por Iaraguá do Sul. O programação começou às 8h30

. Vagão Ambiental da empresa com uma palestra educativa de
América Latina Logística (ALL). Valmor Pappi, pós-graduado em

Estudantes conhecem lições sobre. meio
-

.
,

ambiente e segurança no Vagão Ambiental

JARAGUÁ1)0 SUL

Bárbara Elíce

.
.

\

O 'Vagão Ambiental
da empresa (ALL) .

está atrás da
.

Fundação Cultural.
Valmor Pappi,

pàlestrante

MARCELE GOUCHE .'

. Aprendendo a' preservar

Educação é prioridade para a Fujama
.

.
.

Além de ajudar na educação (Puiama). De acordo com o pre-: Na época, a ALL entrou com a duas visitas do Vagão Ambíen
das crianças, a vinda doto vagão .. sidente do órgão, César Hum-

.

defesa e propôs aconversão de . tal, sem custo nenhum para
para Jaraguá do Sul tem ou- berto Rocha, no ano passado, parte do valor em serviço am-. o município, e 'outras precau
tra razão: ·pagar parte de unia foi gerada urna milita de R$ 15 biental. Assim, a Fujama emi-'· ções, corno estipular o tempo
multa emitida' pela Fundação.

-

mil .ã empresa pelo derrama- tiu um Termo de Ajustamento na qual a empresa .deve resol

Jaraguaense de Meio Ambiente menta-de grãos na-linha férrea. de Conduta (TAC) que garante. ver incidentes como o derra-

. www.ocponline.com.br

, os'sentidos
Para sair -do vagão, cada

um dos alunos precisou '
.

aguçar os 'sentidos. De cada

lado, um armário com vários
buracos. Erà preciso chei
rar .ou tatear os alimentos

para descobrir o que havia
escondido. Com isso, a pro
gramação conseguiu atingir .

todos os sentidos das crian

ças. "Eles ouviram a palestra,
assistiram ao.vídeo, sentiram

o cheiro da comida, tatea -

.

ram objetos e comeram um
.

lanche", . enumerou
.

Pappi.
Na visão da orientadora da

. escola, Jurema Meier Dalpiaz
Grümm, essa atividade aju
da os alunos a observar mais
atentamente o ambiente em

que vivem. "A palavra não é
mais conscientização, mas

sensibilização. As pessoas'
sabem o que é errado, mas

continuam a fazer. Por isso, é

preciso sensibilizar para mu -

,

.

-

. dar", definiuPappi.
O Vagão-Ambiental e o

Vagão' do Conhecimento são
dois projetos do Instituto

. AlI de Educação e Cultura.
Ao todo, são quatro vagões.' .�

Antes de vir a Jaraguá - do .

Sul, .0 vagão estava em Ponta

'Grossa, no Paraná. Aqui, se

'rão atendidos osestudantes
'do 3° ao 5° ano-das escolas'

municipais Alberto Bauer e

Professora Gertrudes. Steí
lein Milbratz, A próxima pa- .

.

rada é em Cambé, também
no Paraná. Enquanto isso,'
outra equipe está.trabalhan
do em Itú, em São Paulo. Os

.

"
,

.-

'vagões do conhecimento es-

tão em Santa Fé do Sul, em

São Paulo, e em Cornélio

Procópio, no Paraná .

.

AULA DIFERENTE
Náinanhãde
ontem, logo
.eedo, o vagão já
estava cheio de

, crianças curio$as'

,

mamento de grãos. "Arrecadar
dinheiro não é o nossoobjetivo.
Para nós (Fujama) ,: trabalhar
a educação ambiental com as

crianças é muito mais interes

sante", afirmou Rocha.
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ACESSÍVEL
Ingresso para

prestigiar _

Achim Glatz e

Saskia 8eck é
gratuito

o COJmEIO 00 POVO QUARTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2012

Brasil e Suíça

Harpa e canto
dia 19 na Scar

palco' do Centro Cultural
da Sociedade Cultura Ar
tística (Scar) recebe neste

dia 19 um duo de canto e

harpa. A apresentação traz

para Santa Catarina o te-

nor Achim Glatz acompanhado da harpista
Saskia Beck, para apresentação única em

Iaraguã do Sul.
A vinda de Achim Glatz e de Saskia Beck

a Santa Catarina é resultado de parceria
que o município de Videira mantém com a

Suíça na área da música. Conforme Wlad-
.

mar Goldbach, coordenadora do Núcleo de
Música de Videira, o relacionamento com

o País europeu é mantido por quase duas
décadas entre Prefeitura, Associação Suíça
e Associação Música Viva para a constru

ção de uma escola musical naquela cidade.
Como a Scar cedeu em comodato uma har

pa para as apresentações do duo suíço em

MOTION & EMOTION

Santa Catarina, decidiu-se pela inclusão de

Iaraguá do Sul no roteiro.
O grupo Citharis - formado por harpas

- fará a abertura da apresentação execu

tando o Hino Nacional. O programa inclui

peças como "Moliendo café" (trad.), Balla
de Dãllebachkari (M. Matter), "Ainka" (U.
Laar), "Nel cor piu non mi sento" (G. Pai

siell), "Ma rendi pur contento" Cv. Bellini),
"The Minstrel's adieu to his native land" O.
Thomas), "Song of the waterkilpie" (arr. U.

Laar), "The quiet land ofErin" (McCambrid
ge), "Herbstwalzer" (unbekannt), "Zugvõ
gel" (S. Beckl, "Ay, linda amiga' (arr. U. Laar),
"Mescalito" (G. Lipold), "Colorado" (trad.),
"La luna" (trad., arr. U. Laar), "Bésame mu-

.

cho" (C. Velaques, arr. U. Laar) e "Manhã de
carnaval" (L. Bonfa, arr. U. Laar).

O evento ocorre às 19h30 com entrada

'gratuita. Informações através do telefone
3275-2477.

Faça revisões em seu veículo regularmente.

/

DIVULGAÇÃO
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Previna-se!

Joinville
HOJE ICanoinhas � ... Jaraguâdo uI

� ...
Mafra 18° 27° Região

14° 29° T'" Jaraguá do Sul15° 28°
.

� ... MíN: 13°C
15° 29° MÁX: 26°C

Blumenau
Joaçaba Rio do Sul � ... 15°C

� ... T'" 16° 30° SEXTA13°25° 16° 28° 29 C MíN: 14°C

'MÁX: 21°C

Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

-

São Miguel
do Oeste
y ...
17° 23°

Chapecó
� ...
15° 27°

Chuva isolada
pelo Estado
Na madrugada, chuva
isolada do Planalto
ao Litoral devido à
influência da .frente
fria. No decorrer do dia,
uma massa de ar seco

favorece a presença de
sol entre nuvens em

se. Temperatura mais
baixa do Oeste ao Sul do

Estado, e mais elevada
nas outras regiões.

Lages
� ...
13° 24°

Ensolarado Parcialmente
Nublado

Florianópolis
T.
18° 28°

Laguna
� ...
18° 26°

Nublado Chuvoso Trovoada

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

do vento relativa (%)
• 6h Nordeste 3km/h 98
• 9h Norte 2km/h 97
• 12h Norte 5km/h 65
• 15h Norte-Noroeste 7km/h 40

5mm

80%• 18h Oeste-Noroeste 5km/h 42
de possibilidade

• 21 h Leste 1km/h 46 de chuva,

HUD10r
Barba feia
Os dois irmãos viviam brigando ..

- Minha barba era igual a sua, um dia eu percebi o quanto ela era

ridícula e cortei!
E o outro:
- A minha cara era igual a sua e como eu não podia cortá-la, resolvi
deixar crescer a barba!

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Crtcíúma
� ...
16° 30°

MINGUANTE 8/1 o

CRESCENTE 22/10

CHEIA 29/10

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Alta Frequência / A atJiz Deborah, de "Bruna Surfis

tinha"
2. Fechamento de estabelecimento por iniciativa dos

próprios patrões, com a finalidade de fazer frente a

um movimento grevista dos trabalhadores ou como

pretexto contra atos de autoridades
3. Nascente! Olhar
4. (Fig,) Companheira inseparável/Famoso filme de Mi

los Forman (1979), que tem como enfoque a guerra
do Vietnã

5. As letras entre o M e o O/ Cansado, aborrecido, sem

mais vontade ou desejo
6. Esmigalhar aos poucos com os dentes / A primeira e

a última letra do alfabeto
7. Causa
8. Bosque I As iniciais do poeta e crítico de arte Gultar
g.lnstituto Nacional de Estatísti,cal Um meio de capturar

grandes peixes
10. (Ingl.) A tecla para reduzir a zero o volume de apare- 10

lhos de som, telefones etc, / Dom de natureza
11. Despedida I �ngl.) Cachorro
12. Na época colonial brasileira, na região de Minas, co

brança de um imposto extraordinário
13. A pátria de um célebre mágico / Nem esta nem

aquela,

VERTICAIS
1. Tem fàlta completa de pigmento cutâneo I Tratado

com carinho excessívo
2. Arrasta-pé / Condição do que está sem vestimenta
3. Expor a perigo
4. Príncipe dos demônios / Meio", idiota! Forte.moeda

do mercado internacional
5. Sigla da maior potência mUndial! Ocasião; vez / Ser

viço de Assistência ao Usuário
6. As iniciais da atriz. Torloni / Famosa universidade

norte-americana, em Cambridge (Massachusetts) I
Sigla do Mato Grosso

7. Engordar animais à força de alimentos / Pôr limites a

uma pessoa, a um comportamento
8. (NE) Interjeição designativa de alegria lOque acon

tece ou aconteceu
g. Variação de um prato feito à base de um dos cereais

mais consumidos no mundo.

SÁBAQO
MíN: 15°C

MÁX: 26°C

São Frêlnci�çQ do Sul
• Preamar
• 4h26: 1,7m
• 17h26: 1,3m
• Baixamar
• 8h15: O,3m
• 21 h09: O,2m

Itajai
• Preamar
• 3h01: 1,3m
• 15h38: 1m
• Baixamar
• 21 h01: O,2m
• 22h27: O,2m

FIQri,anóp,QUs
• Preamar
• 3h06: 1,2m
• 15h45: 1m
• Baixamar
• 7h04: O,4m
• 20h08: O,2m

II1l�itub..a
• Preamar
• 2h24: O,7m
• 14h19: O,5m
• Baixamar
• 10h17: O,2m
• 21h54: O,1m

NOVA 15/10
Tábua

das marés

2 4 93 5 7 8

1 II II
II

II
II

II
.

II II
II II

II, II
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II
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.
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Quer de safio s

maiores?
Adquiro

nossas (olesões
de revistos

já publi(odas.
Sôo 5 revisfos

em cada volume
I.

por um preso especial!
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'Universo TPM
.,

Elijane Jung universotpm@ocorreiodopovo.com.br

O. uníverso
feminino
esta 'aqui!
Acesse a bl.pg:

1····· Diri. �� ·1·Retratos da vida
· .

· .

� Marjorie �
� Yamaguti �
· .

� Onde trabalha e o que faz: �
· .

: Trabalho na CMC, como :
· .

: coordenadora do Núcleo :
· .

� de Inteligência Digital �
· .

� Integrada. Eu sou: uma �
� criança desobediente, �
� mas de bom coração. �
: Homens são: necessários. :
· .

� Mulheres são: o grande �
: mistério da vida. Se meu :
· .

: relacionamento fosse :
· .

� um ritmo seria: jazz: �
· .

� espontâneo e imprevisível. �
� Desço do salto quando: �
� me fazem esperar. Para me �
� ganhar basta: ser difícil, �
� complicada e problemática. �
: Se eu 'fosse celebridade :
· .

� seria:·Pete Doherty. Roubaria o closet de: ninguém, mas �
� criaria o meu. Meu coração bate mais forte quando: tenho �
� novas ideias. Eu sou ótima em: fazer surpresas. Eu sou �
� péssima em: ouvir com atenção até o final. Uma noite �
� perfeita pede: uma pessoa imperfeita. Um casal apaixonado �
� precisa: de paciência pra manter o amor. Com 50 reais eu: �
� guardaria na minha carteira. Com um milhão de reais eu: �
� colocaria num paraíso fiscal para não pagar impostos.' �
· .

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

a'tr "

Convidar alguém pra jantar e

oferecer comida congelada.
Sério, só vale se for a irmã, ou a

melhor amiga ou mesmo aquele
namorado de muito tempo.
O que não pode é chamar um

casal, ou conhecidos de amigos,
e pagar esse micão. Até porque,
culinária hoje em dia não é
coisa de Amélia. É arte! Então,
sem treva, né?

Aneis nos dedos do pé. Você
não precisa arrastar uma pedra
enorme no seu dedinho frágil,
mas um anelzinho discreto,

, bem delicadinho fica megafofo
num pezinho com unhas bem
feitas e de pele hidratada. A

propósito, tudo que eu falei
combina super com verão,
sandálias, pés de fora e anel
nos dedos. Flash! (

\.

#
Esteja -atento '

,
' ..

as novidades.

Minha sobrinha veio me perguntar sobre os

cursos de graduação ofertados nas instituições
da região. Dei meu aualsobre o que conhecia e

ainda disse que não deveria deixar que apenas
minhas opiniões norteassem a decisão dela. E ela

quis saber tanta coisa e conversamos um tempão... No fim, me

senti feliz pela sobrinha fofa (todos os outros também) que eu

tenho e por ser uma tia bacaninha... eu acho, nét

Dica da vez
'

A dica da vez é a nova marca de cosméticos (e mais do que isso)
[Quem disse, Berenice?]. As detentoras da marca pregam que
mulher pode o que quiser no que diz respeito à maquiagem.
Batom vermelho depois dos

quarenta, sombra de brilho durante
o dia ... Tudo o que a gente desejar.
Gostei do princípio da marca e

indico para que conheçam.
C quem

. disse,berenlce?

Coisas da net (Via Facebook)

fRtm���'
lilldo, MaravilllolD, ,II,ir811,
arrl.ad8.

��\om liImlJ
S."",
,••í".,.........•..

ConseUteiro alDoroso

P: Preciso entender o que 'se passa na cabeça do meu ex, que
sempre que me vê com outro vem me atormentar, até que me

convence a largar o outro. Daí vai embora e só volta quando tem

outro cara na jogada!
R: O problema não tá exatamente com ele. Você ainda não parou
pra pensar que é você que dá a chance pra ele fazer isso? Ê você

que espera e aceita tudo o que ele Impõe. Ele realmente não quer.
Mas não quer que vocêdeixe de querer. É hora de você entender

, , que precisa dar um basta logo.Ou não vai acabar nunca!
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3370-3242

Lecimar
Ontem, na companhia do chefTato Branco, fuifazer uma uisi

tinha ao empresário e amigo Moacir Schmidt, que ao lado da

esposa Rosangela, comanda a Lecimar Malhas. Entre um papi
nho e outro, passeamos pelo enorme parquefabril. Confesso que
fiquei impressionado com a bela estrutura, organização e mo

dernidade da empresa. Uma bola branca gigantesca para o ca

sal, que com competência e muito trabalho pode comemorar em

grande estilo os 25 anos de sucesso.

Fernando
Lima
Hoje à noite, na The Living
Club, vai rolar um sertanejo
dos bons com a presença do
excelente cantor Fernando
Lima. E o que é melhor:
mulherio entra na faixa até
23h. Boa pedida!

das eleições? Vai saber!

Pensando bem
"O amor tem o poder de

prolongar as distâncias.

Chegar não é mais importante.
O encanto está no ir. Um ir

eterno, sem destino, sem

trégua; Um chegar que não

chega nunca."

Afinal, quem
matou Max?
A disputa nos bolões pela cidade
sorriso para saber quem foi que
matou o Max da novela Avenida
Brasil está super acirrada.
E já tem gente apostando
novamente. Ué! Será que
querem recuperar o atrasado

Projeto
Jair Pedri candidatou-se a

vereador e teve uma votação
consagradora. Seu projeto
é ser presidente, mudar a

cara da Câmara, depois ser

deputado estadual e quem
sabe, prefeito. Vai conseguir?
Depois da última votação
alguém duvida?

Moa Gonçalves

BALADA O jovem casal LtÚS Alexandre
e Marcela Tissi conferindo a Tlte Way Club

FLAGBA
O top DJ

Thiago
Mansur, num

momento

de muita

concentração,
na concorrida
festa da Epic
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Avida é
feita de
escolhas
e não de
sorte.

Uniformes

Camise��s l?ifsonaUzadas
, Moda 'MssêUfl,na l t=eminina

'{J

moagoncalves@netuno.com.br

Foi tarde
Muito sem graça e sem audiência, o

programa de Adriane Galisteu foi tirado
do ar. Cá pra nós, a emissora na verdade

já tinha tirado do ar há meses. É que·
ninguém tinha notado ainda, ninguém
tinha se dado conta.

Animação:
Musical POP BAND

Início: 23h. .

Local: ....

Ingressos: Até 20/10 .. R 20,00
Até 06/11 ··R$ 25,00
Até 09/11.8; 30,00

NlVEB o amigo César Maba, � dos convivas
da Garage e assíduo leitor da coluna, é o mais

. festejado aniversariante de hoje. Milvivas!

Banda V8
Na sexta-feira, a partir das 20h30, o meu

parceiraço Moisa, vai movimentar no

Scondidinho Bar, além do famoso petisco, um

mega show com a presença da Banda V8, um

dos melhores grupos que embala o bom rock
dos anos 60, 70 e 80. Vai perder?

Anos de

Ouro
No próximo dia 26,
acontece no salão nobre
do aristocrático Clube
Atlético Baependi,
um concorrido jantar
dançante ao estilo anos

60, 70 e 80. A musicalidade
ficará por conta da Banda
Manchester. Imperdível!

Dia do
Médico
Para festejar o Dia
do Médico, que é
comemorado dia 18 de
outubro, a Associação
Médica Jaraguá do Sul em

parceria com a Unimed

promove na sexta-feira,
19, uma super festa no

Fuel Living. Que tal? Mais

informações 3371-9343

Miami
No domingo, as empresárias Rosangela Tepasse Schmdit

(Lecimar), Elite Caviglioli (Elian) e Esli Odorizi (Paládio), Gabriel, no Padawi, anuente do Rio NegTo, Estado do

afivelam malas e vão curtir um tour de compras nas famosas· Amazonas, exibem um belo peixe, em recente pesc8ria
lojas,deMiami 16tH�j��nn'ais�'-rilij�UUIiUUII!lItl'UU:nIlUI UIIUUIIIIIJlII esportiva, onde o peixe é devolvido a seu habitat

Buxixo
Ontem comentei na coluna

que Thiago Mattos, um dos
solteiros mais cobiçados
da noite jaraguaense,
estava solteiro e só nas

paqueras. Queimei o bico.
Um passarinho verde me

contou que o promoter está
.

apaixonado e que a dona
do seu coração é uma bela
morena. Seguindo o mote:

quem viver, verá!

• {a melhor cura para
o corpo é uma mente
quiet.a'�
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História sobre uma

árvore sem dono
Elyandria Silva,

escritora
eliandriaas@yahoo.com.br

1\ celero as vontades de um final de
l'\.manhã. O carro sobe a ladeira. Marisa
Monte desce uma nota, cristaliza com a

voz a garoa que salpica o para-brisa. Rua

calada, casinhas bonitas, os pensamentos
de cada morador guardados em alvenaria
e madeira. À esquerda, uma casa velha
e chorosa aguarda um comprador que
a cuide, a placa de Vende-se é sua única

companhia; Os quatro números finais

atiçam a vontade de jogar na loteria. E se

jogasse, será que teria acertado alguma
vez? A sorte sorri para quem não acredita?
Lá na frente, quase encostando no céu, a

dança involuntária dos galhos, grandes,
balançavam no ar, em solavancos

abruptos. Estavam isentos de vontade

própria, pelas intempéries da natureza,
pelos homens, companheiros audazes de
uma velha e cansada árvore, abandonada
ali, naquele terreno baldio, com a terra

socada pelo tempo. O garoto de capuz
preto e mochila escolar nas costas

. produzia o sacolejar com um comprido
pau, que parecia ter sido mastigado na

ponta por um dinossauro. Estaciono o
.

.carro, decido fazer companhia à árvore e

não aos meninos.

LADO .II. LADO - GLOBO· 18R
Zé Maria obriga Caniço a confessar quem

está pagando para ele incitar a violência na ci
dade. Guerra e Edgar se reconciliam. Caniço
foge do Morro da Providência. Zé Maria sofre por
causa de Isabel. Luiza conta para Constância que
Albertinho teme ser o pai do filho de Isabel. Isabel
descobre que Zé Maria a ajudou a conseguir um

emprego. Eulália lê um dos livros de Sandra. Diva
se diverte com uma discussão entre Mário e Fre
derico. Após as denúncias, Bonifácio afirma que
se vingará dei Guerra. Frederico pede para Neu
sinha entregar a Quequé o convite que arrumou

para ele. Edgar conversa com Fernando. Isabel

procura Zé Maria.

GUERRIl DOS SEXOS
• GLOBO· 19B

. Otávio e Charlô repreendem Felipe. Rober
ta acredita que Otávio obrigou Vitório a vender as

ações da fábrica. Fábio se surpreende com a men

tira que Carolina fala para Manoela. Analú conta a

verdade para Felipe. Roberta tenta disfarçar seu

interesse em Nando. Felipe perdoa Analú. Otávio
combina com Nando sua saída secreta. Vânia des- ,

confia que exista algo entre Juliana e Fábio. Rober
ta conversa com Nando e fica perturbada. Felipe
não acredita na história que Fábio conta sobre seu

incidente com Carolina. A vilã vai falar com Juliana.
Curiosa, Charlô observa Otávio sair de casa com

Nando. O advogado de Roberta dá seu parecer so

bre o contrato de venda das ações da Positano.

AVENIDA BRIlSo.· GLOBO· 21R
A emissora não forneceu o resumo do capítulo.

G.IlBRlELA - GLOBO - 23B
A madre do convento avisa a Gerusa que Ra

miro é quem decide seu futuro. Mundinho promete
ajudar Malvina. Josué é demitido da escola. Glória

garante a Josué que recebeu convites de outros
coronéis e que os dois podem continuar juntos. Ra
miro proíbe visitas a Gerusa. Com a ajuda de Mi

quelina, Sete Voltas obriga o cozinheiro de Nacib
a voltar para Salvador. Nacib estranha o atraso do
cozinheiro e o delegado avisa que o homem não
está mais na cidade. Nacib reage quando Mundinho

sugere que Gabriela substitua o cozinheiro.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade
das emissoras.

Eram dois jovens, mostrando um

parentesco que talvez não existisse,
ap�nas eram parecidos, como centenas de
menino.s magros e risonhos daquela idade,
com calças escolares de listras brancas
nas laterais e tênis de comercial de Tv.
Um deles se equilibrava na ponta dos pés
em cima de tíjolos quebrados, esticava
o braço agarrado ao pau, na tentativa de
bater nos galhos e derrubar os frutos. Ia e

Desenhada no meio do cenário
molhado e cinzento, a grande

árvore era mais perfeita
que nos desenhos de

Educação Artística (...)

voltava para trás diversas vezes. O outro

aguardava na calçada, ria do esforço do

amigo, com a ansiedade dos que torcem

para dar certo, mas nada fazem. Os frutos
.
amarelos e pequenos estavam no alto,
quase inalcançáveis. Eram muitos, incitava
a vontade de comê-los, de saber se eram

doces, se estavam maduros. Desenhada
no meio do cenário molhado e cinzento,

a grande árvore era mais perfeita que nos

desenhos de Educação Artística, quando o

giz de cera falhava no contorno.

O menino abaixou a arma de mentira,
girou o corpo, ajeitou a mochila, riu

para o outro que estava no meio da
rua. Trocaram palavras, gargalharam
malandragens simbólicas de
adolescências vorazes e inconsequentes.
Mais um impulso no ar, certeiro, e

"

acontece: frutos caem, rolam ladeira
abaixo, colorindo o calçamento liso já
pontuado pela garoa intensa. Um carro

, desce, o menino pula da rua para a

calçada. Desejam os frutos conquistados,
mas não vão à busca, agora que ficou fácil
de comer. Em cima do tijolo o outro se

apóia na madeira, olha firme e .sério para
o companheiro que mordisca o cordão do

agasalho. O silêncio das tarefas divididas.
Sinto fome, o estômago - em sua linguagem
habitual- implora por comida, Então, ligo o

carro e sigo, os meninos me acompanham
com o olhar, tchau, vi o que vocês fizeram,
tá tudo certo, ok? Um gato preto atravessa

correndo na minha frente. Quem dera ter
I

pernas de pau para conquistar os frutos de
uma árvore sem dono!

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 ..

"""",,_,,�

A cadelinha Léci

desapareceu dia 6 de
outubro no bairro
Tira Martins, próximo

,

ao Mercado Souza. E
muito dócil. A família

já procurou e espalhou
cartazes e nada dela

aparecer. Se alguém a

viu: ou encontrou, entre

em contato através do
telefone 3273-5019

17/10
Ane Caroline Muller
Alcir R Ribeiro Junior
Ana P. Zwolinski

Angela Eliane M. Knaesel

Antony M. Fodi
Bismarcke Antunes de Andrade
Bruna da Silva
Cesar Maba

Daniel Valentini
Elisa Schure
Ernrna Bartel
Fernanda Schneider de Lima
Flavia L. Schiochet
Gabriela M. dos Santos
Graziele da Silva
Guilherme A. Mayer
Jose Wagner Junior

Jovelina Nart
Lucas Ortiz
Marcos D. Silvano

Margarida Gretter
Marlene t.ambrecht
Onica Manke
Sandra M. Amorim
Simone Wille

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUARTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2012

JOTAiR ,

O CARA QUE Cj)
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SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Hotel Transilvania • Dub. -14:00,15:50,17:40, 19:30,21:20
• 'ARCOIRI� 1
• Madagascar 3 - Dub. - 14:30
• Resident Evil 5 - Leg. - 19:30, 21 :20
• Um Divã Para Dois - Leg. - 17:30
• ARCOIRIS 1
• Os Mercenários 2 - Leg .• 17:10, 19:10, 21:1 °
• Valente - Dub. - 14:30

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• Hotel Transilvânia 3D - Dub. - 14:00, 15:50, 17:40,

19:30, 21 :20
• ARCOPLEX 2
·Ted· Leg. -17:00,19:10,21:20
• Valente - Dub. - 13: 1 0, 15:05
• ARCOPLEX3
• Looper- Leg. - 16:40, 19:00, 21 :20
• Madagascar 3 - Dub. - 13:00, 14:50
• ARCOPLEX4
• Hotel Transilvania - Dub. -13:40,15:30,17:20,19:10,21:00
• ARCOPLEX 5
• Até que a Sorte nos Separe - 15:00, 17:00, 19:00, 21:00

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Busca Implacável 2 - Dub. - 12h30, 17hOO, 21 h30
• Busca Implacável2 - Leg. -14h50, 19h15
• CINÉPOLlS 2
• A Entidade - Leg. -14h10, 16h30, 19hOO, 21h40
• CINÉPOLlS 3
• Hotel Transilvânia - Dub. - 13h40, 16hOO, 18h1 0, 20h20
• CINÉPOLlS 4
• Ted - Dub. - 18h30, 21 hOO
• E aí, Comeu? • 13h30C
• CINÉPOLlS 5
• O Diário de Tati -13h20, 15h30, 17h40, 20hOO, 22h10
• CINÉPOLlS 6
• Poder Paranormal- Leg. - 14hOO, 16h20, 18h50, 21 h50
• CINÉPOLlS 7
• Procurando Nemo - Dub. - 12h40, 15hOO
• Até que a Sorte nos Separe - 17h20, 19h40, 22hOO

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
.GNC1
• Hotel Transilvânia (3D) - Dub. - 13:20, 15:20,

17:20, 19:30

JOTAiR ,

O alRA QUE fj:.)
TEVE 1"/. �OS VOfOS

• Resident Evil5: Retribuição (3D) - Dub. - 21 :50

.GNC2
• A Entidade - Dub. - 17:40
• A Entidade· Leg. - 20:00,22:10
• Procurando Nemo 3D - Dub. - 13:30, 15:40
.GNC3
• Busca Implacável2 - Dub. -14:10,16:30,19:00,

21:20

.GNC4
• E Aí, Comeu? - Nac. - 13:00
• Ted - Leg. - 15:00, 17: 1 0, 19:20, 21 :30
.GNC5
• Até Que a Sorte Nos Separe - Nac. - 14:00, 16:15,

18:45, 21 :00
• SALA VIP

, Intocáveis - Leg. - 14:20, 16:45, 19:10, 21 :40

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• Hotel Transilvânia (3D) - Dub. - 13:30, 15:30, 17:30,

19:40
• Resident Evil5: Retribuição (3D) - Leg. -21 :50

.GNC2
• Até Que a Sorte Nos Separe - Nac. - 14:15, 16:20,

18:45, 21 :00
.GNC3 \

• Os Infratores - Leg. -14:00, 16:40, 19:10,21 :40
.GNC4
• Busca Implacável 2 - Leg. -14:45 17:00 19:00 21: 15

.GNC5
• E a Vida Continua - 13:00

,

• Ted - Le . -15:00, 17:10, 19:20, 21 :30

.GNC6
• Looper - Assassinos do Futuro - Leg. - 22:00
• Procurando Nemo 3D - Dub. -13:20 15:40 17:50
• Resident Evil 5: Retribuição (3D)- Dub. - 20:00

SHOPPING MUELL.ER JOINVILLE
.GNC1
• Hotel Transilvânia (3D) • Dub. - 13:20 15:30 17:40

19:50
• Looper - Assassinos do Futuro - Leg. - 21 :50
.GNC2
• Até Que a Sorte Nos Separe - Nac. - 14:00, 16:30,

19:00, 21 :30
.GNC3
·AEntidade-Leg.-13:40, 16:10, 18:45,21:10

Susana Vieira
volta às novelas

SusanaVieira estará de volta à televisão
no primeiro semestre de 2013. O nome da
veterana já está confirmado em uma nova

,

atração que será a próxima novela das nove,

em substituição a Salve Jorge, que estreia

dia 22, no lugar de Avenida Brasil. Apesar
de não ter detalhes sobre o novo trabalho,
Susana não pensou duas vezes quando re

cebeu o convite: "Eu aceito tudo! Não sou

convidada, eu sou contratada", 'disparou.

Ator de Lost acusado
de bater em mulher 1

Conhecido pelo personagem Jack na

série Lost, Matthew Fax tentou colocar um

ponto final na polêmica comentando em
I

uma revista sobre as acusações de agres-
são a uma mulher, em 2011. "Nos 46 anos

em que estou neste planeta, nunca bati
em uma mulher antes. Nunca bati e nunca

baterei." Na época da denúncia, uma mo

torista de ônibus alegou ter sido socada

pelo ator, mas retirou a denúncia.

Yrh VIRGEM

11.l' Tarefas que exijam atenção aos detalhes são as mais
favorecidas. Em casa, é hora de demonstrar mais
interesse pqrseus familiares e observar atentamente

suas necessidades. No campo sentimentrJ, participe
ativamente da vida do par. Cor. rosa.

..n. UBRA
- Quem trabalha com compra e venda, poderá obter

vantagens financeiras. Hoje, você não vai aceitar
mentiras ou desculpas esfarrapadas. Cuidado ao entrar

em discussões! Na área afetiva, a sinceridade tende a

fortalecer os sentimentos. Cor. vinho.

r

,

ÁRIES
No trabalho, já é hora de começar a delegar tarefas e a

disbibuir responsabilidades para não se sobrecarregar.
Confie em seus COlegas para que eles colaborem com

você. No amor, as criticas podem prejudicar o contato

com seu par. Cor. laranja

TOURO
A sua mente continua afiada, mas tome cuidado com as

palavras para não magoar quem está ao seu redor. O dia

favorece atitudes práticas, então evite sonhar demais e

mantenha os pés no chão. Passe mais tempo perto da

pessoa amada Cor. lilás.

II GÊMEOS
No trabalho, precisará delegar responsabilidades ou

poderá se sobrecarregar. Deixe que cada um realize
suas tarefas, assim terá tempo para descobrir soluções
para seus problemas. No romance, ouça atentamente o

que o seu amor tem a dizer! Cor. preto.

m ESCORPIÃO
II L. Conversas improdutivas podem afetar seu

, desempenho no campo profissional, cuidado! Guarde
suas forças para o que realmente interessa Use a

sua intuição para se dar bem neste dia A dois, não
desanime diante de qualquer dificuldade. Cor. rosa.

.. /\ SAGrrÁRlo
'.

"
•

Separe o que serve e o que não é mais útil para a sua

vida Ouça os familiares com atenção e reflita antes

de dar sua opinião. Seu- maior desafio neste dia será
conter a ansiedade, principalmente perto daquela
pessoa tão especial. Cor. tons pastel.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

F No trabalho, mantenha o foco em seus objetivos e

pense antes de tomar decisões para não se arrepender
depois. Saiba motivar seus contatos profissionais
na busca por melhores resultados. Nos assuntos do

coração, declare seus sentimentos. Cor. branco.

[Õ CÂNCER
Evite assumir responsabilidades dos outros para não
acabar se prejudicando. Mantenha é! rotina, cuidando de
suas tarefas. Podem surgir distrações, mas não permita

·'que isso interfira no trabalho. No amor, ofereça carinho à
sua cara-metade. Cor. verde. '

LEÃo
Bom momento para pequenas viagens a trabalho. Use
o diálogo para resolver as dificuldades e tente negociar
com aqueles que lhe causam problemas. Equilibre suas

finanças pessoais com inteligência Converse com

quem ama sobre seus anseios. Cor. lilás.

� AQUÁRIO
A"'\A Usará sua inteligência para investigar e encontrar

soluções para os seus problemas. Não entre em

conflitos nos grupos de trabalho. Modere o entusiasmo
com as novas oportunidades. No romance, momento

favorável à troca de confidências. Cor. pink.

\ I PEIXES
7T Aproxime-se de chefes e superiores, isso pode trazer

benefícios para sua vida profissional. Bom momento

para alcançar uma promoção ou assumir um novo

desafio. Tudo azul no romance - conte com o apoio e

carinho da sua cara-metade. Cor. laranja

MAIS 00 QUE
UM, INGREIDIENTE,

É IJM TOQUE
DE MESTRE.,

www.amoselecta.com
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Pelo Mundo
1979

Madre Teresa recebe·
o Prêmío Nobel da Paz

Em 17 de outubro de

1979, Madre Teresa de Calcu
tá, aos 69 anos, ganha o Prê
mio Nobel da Paz. Ao justifi
car a concessão do prêmio,
a Comissão Nobel do Parla
mento norueguês afirmou

que Madre Teresa renunciou
totalmente ao mundo para

devotar sua vida à caridade
entre os mais necessitados da
Índia. Com o valor de 191 mil
dólares do prêmio, ela disse:
"Construirei casas para os

leprosos". Madre Teresa reu

niu todas as freiras voluntá
rias de Calcutá para contar a

notícia e fazer orações.

1931

AI Capone é ·condenado
AIphonsus Gabriel Capone,

mais conhecido como AI Ca

pane, teve suaprisão decretada

pela justiça americana em 17
de outubro de 1931. Ele come

çou a cumprir pena por sone

gação de impostos, um crime

menor, considerando que ele

comandava uma vasta rede
de jogo, prostituição e comér
cio de bebidas durante a Lei
Seca que vigorou nos Estados
Unidos. Ele foi um gângster
ítalo-americano que liderou
um grupo criminoso dedica
do ao contrabando.

AGORA
ESTAMOS TODOS�

JUNTOS
_ .

al�
Lunender ��Z- Lunelll �\av:dZOOi. 10' II - ,." .

j.; *.... �

Grupo Lunelli

Personagem histórico

Miguel de

Cervantes
Miguel de Cervantes Saavedra foi.

romancista, dramaturgo e poeta caste

lhano. Nascido em 29 de setembro de

1547, em Alcalá dê Henares, na Espanha,
ele tem seus trabalhos incluídos entre os

-

mais importantes de toda a literatura. A .

sua obra-prima, Dom Quixote, é um clás
sico da literatura ocidental e é visto como

um dos melhores romances já escritos. O
escritor exerceu grande influência sobre
a língua castelhana e por muitas vezes

o castelhano é chamado de liA língua de
Cervantes". Miguel de Cervantes mor

reu em 22 de abril de 1616, em Madrid.
Acredita-se que ele morrido de cirrose.

A invenção do fio dental
O dentista Levi Spear Parmly, de Nova Orleans, inventou o fio dental em 1815. Ele pedia -

para que seus pacientes utilizassem fio de seda para cuidar da saúde bucal. Apenas
os pacientes dele tinham conhecimento do produto. A empresa Codman & Shurtleft
iniciou a produção em larga escala em 1882. Entretanto, em 1898, a Johnson & Iohnson
obteve a primeira patente do fio dental. Até então, o produto era de seda,
diferente do que utilizamos hoje. O fio de nylon foi desenvolvido

por Charles C. Bass. O novo material utilizado melhorou

bastante, aumentando a elasticidade e

principalmente a resistência do produto. O fio
dental é muito importarite na higiene bucal,
pois com o uso, ele elimina certos resíduos
de alimentos e placas bacterianas �ntre
os dentes que as escovas não

conseguem retirar.

1975

Combate à
poluição

Em outubro de 1975, o Jor
nal O Correio do Povo publicou
uma matéria que dizia: "Duran
te a Semana da Saúde de 15 a

21 de Setembro, em Jaraguá do

Sul, foram plantadas 240 árvores
frutíferas e de sombra segun
do informes de Rosemeire P. da
Cunha da ACARESC de Iaraguá,
Três Rios do Norte, Estrada Ita

pocu Hansa, Santa Luzia, Grota

Funda, Braço Ribeirão Cavalo,
Estrada Nova e ilha dos Monos,
além da sede, foram os locais be
neficiados com plantio."

ProfiSSionalismo
COrYlpetêncía

Credibilidade

-

Contabi I idade
Consultoria Empresarial

CRC/st, 01l6269/0
Qualidade

(;;(.Iel iênci11
fle>oonSiili:Jilidad�

Confiança
www.gumz..com.br

(47)3371-4747

gumz@gumz.co'T!.br
UMA PIUICEBIA OIJE DÁ eflUO. Desde 1978
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Nova Brasília pede mais sinalização
.

.. .
.

-

"

-
.

.

. . '-

,

tores de velocidade.
"Os moradores fazem um

'apelo ao, poder público para
,que se 'dê' atenção 'à sinaliza

ção. Toda semana vemos aci

dentes, não queremos esperar
que aconteça uma tragédia",'
alertou' a auxiliar de escritório
Fabiane Píccoli, de 25 aIlos. Ela
mora na casa número 351, na

esquiná ondeaconteceu a co

lisão, e teve 'parte do muro de

casa destruída quando o Corsa

AcolisãO entre' um Ka e um foi atingido.
,

Corsa,' ambos com' placas, O policial militar que aten=

de Jaraguá do Sul, por volta das deu "a ocorrência também fa- ,

14h de ontem, na esquina en- lati sobre a quantidadéde aci
,
tre .as ruas José Emmendoerfer dentes. "Nesta mesma esquina,
e Dona Antônia, foi a oítava.. há pouco mais de um mês vim
ocorrência desde que a região registrar a colisão eritre um

',do bairro Nova Brasília rece- caminhão e uma caminhone- - ,

beu asfalto, há dOIS meses. A te S-10. Hofe (ontem), a causa

população reclama a' falta de' deste acidente provavelmente
sinalização, 'já que a via 'está'

,

é a faltade atenção", disse sol

sem pintura das faixas, e redu- dado Pedroso.

,
,

Rua asfaltada há �

dois meses ainda
está sem as faixas'
centrais, laterais e de

pedestres. Acidentes
são frequentes

, JARAGJJÁ DO SUL
Débora Remor '

MARCELE GQUCHE

)
'<, �
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,
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,
,

Trem causa engarrafamen�o

COJ;.Is40 "�ntem, part� do m�o' de 'llilui residência foi destriúda por um carro

, Um trem da América LatiDa
Logística�(ALL) descarrnou lia

ponté do'Baepei1di, por V'e)lta � ,

17h30 de'0D:tem; e ficou parado por "

_pro�ente 40 minutos. No
"horário de pico; o trânsitó ficeu ;'

lento na avenida Waldemar Grubba, '

desde a Vila La.Iau até o Centro 'chi.

Cidad�. Um dos vagões saiu do eixo
e três vagões foram desconectad.

'

. I '.' .

,

para que ô trem seguisse ,viagem. '

!..

, Susto e danos, materíaís ,

"

.'

"

, p

,

Depois do choque, os dois para ,os motoristas e também mãede Fabiane. colocassem um redutor de ve-
'

carrosbateram em muros de ca- para a família de' Pabíane. "Na 'Oútrds.:..vizinhos se aglome- 'locidade"e pintassem as faixas,
, sas vizinhas. Os condutores dos' semana passada o carro perdeu ' ram em volta dos carros para não quero'ver ninguém morrer

,

,

veículos não se feriram, apenas ·0 controle e veio parar' colado. reforçar o pedido de sínaliza-. : narúinhá rua por uni acidente", ,

a passageira doKa, de 57 anos, no meu muro. Agora este des-: ção, e alguns chamam a ruã .disseValdete Piccoli.. O Setor de
, precisou ser levada aoHospital truiu uma parte.,e quero saber retém-asfaltada de' "pista de Trânsito.da.Preíeítura ínformou

São José com ferímentosleves.: , quem vai-pagar pelo prejuízo da corridas": "Ligue! ainda hoje que pretende resolver ainda
Houve apenas darias materiais, r

" minha casa", lamentou Valdete,
,',

para a Prefeitura pedindo que
'

esta 'semana'a sinalização do

bairro Nova Brasília. "Estamos

priorizando os pontos críticos,
onde mais acontecem os aci
dentes. Naquela região; agen-
dei os' trabalhos para amanhã, f

(hoje) e devem ser conchiídos
.esta semana"; garantiu O diretor
José Antônio Schmitt'

.:1"

, "., ..

,De volta, ao pr,es,ldlo
..

Traficante é .condenadopor
.

homicídio e outroscrimes
O Tribunal do Iuri condenou trou ainda 170 gramas de cocaí

,

'ontem Simão de' Oliveira "Car- na, armas eobjetos roubados. A

neiro, de 19 anos; a 12 anos de' armado 'crime, um revólver ca -

'

prisão "'p.ela morte' de Tarcísio.. líbre 38, foi encontrado na casa

Vasselaí, de 28 anos, em 2� dede-
_

de' parentes :do réu, no, bairro'
zembro de201L O réu também, João Pessoa;
foi julgado pelos crimes de tráfi- ,Simão de-Olíveira 'Carneiro

_� co dê drogas, porte de arma e re- mudou seu' depoimento diver-
,

.

ceptação de proq�,tos furtados, sas vezes desde,' que foi preso.
totalizando a pena de 20 anos e Ele confessou para a Polícia '

, quatro meses de detenção,
.

,

Militar' que atraiu Vãsselai sob
,

Carneiro foi preso, quatro o. pret��o .de usar, drogas e
_,

.dias depois de matar: Vasselaí disparou um tiro pelas costas,
, com um tiro 'na nuca, próxi- por causa da dívida de droga e

moà linha: férrea 'no bairro Vila admitiu' ser traficante. Na pri-
" Lalau, em' Iaraguá do Sul. Uma meira audiência no Fórum ele

dívida de R$ 50 foi à motivo do desmentiu o que havia dito. Na
, crime, já que a vítima era usu-. tarde de ontem, o réu foírecon-

, ária de drogas. Na casa onde o duzído ao Presídio' Regional de' , ,

réu foi detido, no bairro Nova Iaraguã do Sul, onde já cumpriu '

,Brasília, a Polícia Militar encon. dez meses de prisão.
'
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•

Já escrevi .aqui sobre o que, as

religiões, podem fazer, com o

ser humano. ati o que .os seres

ditos humanos podem fazer erri
nome da, religião com outros_

'seres humanos', 'normalrIiente
inocentes e' que nada têm a ver

com o exagero alheio.Mílhões de
mortes podem ser contabilizadas
na conta desta intransigência te

ológica. Por 'isso sempre alimen-,
tei '. e contínuo alimentando -

minhas desconfianças com tudo
o que é radical, principalmente
quando setrata de religião.

Agora vemos mais' ujIl -capí
tulodesta tristíssima história de

,
,

,

írracionalidade religiosa. Todos
os jornais, escritos e televisivos,
trataram do episódio envolveu
do Malala Yousafzai, ,a menina

que foi baleada em um, ônibus

pelos talebans por defender a

educação em sua terra, em espe
cial para as meninas e mulheres.

Dois 'parênteses múito parti-
'

culares, Em primeiro lugar, esta
, menina já .é uma de minhas he
roínas. Um breve' histórico ,da
vida dela, a seguir, pode justificar
aos leitores minha opinião. O se

gundo ponto, passarei a tratar os
-

,

talebans (talibãs, talebãs ou tali
bans, corno queiram) de talebes
tas daqui em diante.

O taleban é um movimento
fundamentalista "islâmico na-

isfi&
Rap�el Rocha Lopes,
advogado e professor,

/

.

Talebestas
cíonalísta difundido no Paquís- tade, da consciência, da 'liber-'
tão e no Afeganistão, sendo dade, da 'esperança, da, gana

... '

,

que neste país tomou o poder (no bom sentido), do fuuiro.do
entre, 1996 e 2001 (lamentável multitudo.
período onde arte e' educação Malala é uma estudante pa
foram dizimadas pelos radicais', quistanesa, nascida em 1997,
inclusive com a destruição dos', que passou a ser mundialmente

gigantescos Budas de Bamiyan, conhecida pelo seu ativismo em

'patrimônio da humanidade 'que " favor dos direitos das mulheres,
tinham sobrevivido há mais de especialmente no que se refere
1,5 mil anos)." aos estudos, eis que na região

, A bem da verdade os radicais que morava,
.

no, Vale do Swat

talebéstas foram armados e pre- (Paquistão),., as .menínas eram

parados.pelos Estados Unidos �a " proibidas de frequentar a escola.
década de 1980 para que comba- Em 2009, ou seja, com poucos 11
tessem os soviéticos que queriam anos de idade, Malala ganhou vi -

,

dominar o Afeganistão. Como se, sibilidade por conta do blog que
viu com as Torres Gêmeas, no escrevia para à rede BBC falando
malfadado 11 de setembro, o fei- de sua vida e dando seüponto de

liça virou contra o feiticeiro. vista sobre os problemas da re-

gião. Já ganhou diversos prêmios
pela paz, destacando-se o Prê
rriio Paz Internacional da

-

Crian -

.

ça Desmond Tutu e o Prêmio Na
cional da Paz do Paquistão.

'

Infelizmente, porém, um ta

lebesta atirou' na menina' atin- .,

gíndo sua cabeça e, pescoço
quando ela voltava pará casa,

, vindo da escola que, tanto defen
deu. Seu estado é crítico, mas já
conseguiu ser transferida para a

.Inglaterra, ,8s talebestas conti
nuam, a ameaçá-la dizendo que

,

se sobreviver a essa covardeata-.

que não descansarão enquanto
não matá-la; Lamentável.

Infelizmente, um

tàlebesta atirou na

menina atingindo
sua cabeça e

pescoço quando ela

,voltava'para casa.

Malala Yousafzaí é o outro

lado da .moeda. O lado bom da
moeda. O lado da luta, da von-

SERViÇO AUtÔNOMO MUNICIPAL DE 'ÁGUA E' ESGOTO - SAMAE
,

, JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
u'CITAÇÃO N°: 147/2012 _

.-

TIP'O: MENOR PREÇO POR LOTE

1VI0DALlOADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE JANELAS, PORTAS, PISO, ARGAMASSA, RE
JUNTE E SANITÁRIOS PARA AMPLIAÇÃO DO AUvl0XARIFADO E REFEITÓRIO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 17/10/2012, .das 8h às 11h30 'e das 13h

, "às 1"6h
'

,
"

DATA DA ABERTURA: 30/10/2012 10h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, ria

'

Rua Erwino'Meneqotti, nO 4Z8 - Jaraguá do Sul- SC� Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do ,telefone 047- 2106-
9100

'

:o

Bonifácio Forniigari - Diretor Presidente

"

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBuCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE sANTA CATARINA
.Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380·Centro

,

89251�201-JARAGUADOSUL-SC,
'

Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700
'Tabelionato Griesbach

�otas e Proteste

EDITALDEINTIMAÇÃO DE PROTESTO
,

Nos termos do artigo Iõda Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao respon
sável, 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 INTIM'ADOS DO,PROTESrO:' ,

Apontamento: 224723/2012 Sacado: ADILSON GOillACHER Endereço: RUAJOSE JACOB'MARTINS 99 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89254-410 Cedente: INFRASUL· INFR!\ESIRU1URA E EMPREENDIMENT Sacador: ' Espécie: DMI - N'Titulo:
0214,565002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$151,!F - Data para pagamento; 22/10/2012-Valor total apagar R$227,70

,

Descrição dos valores: Valor do título: R$151,87 - Juros: R$ 0,91 Emolumentos:"R$11,60 -Publicação edital: R$ 23,10 Cone"
dução: R$ 23,20· Diligência! R$17,�2

'

':
'

------_.:._--------------------------_ .. _-------------------------------------------------------------_:.._---------------!._-_.!_------------------

Apontamento: 225177/2012 Sacado: ADRIEL SIlVA MANUTENCAO ME 'Endereço: RUA AFFONSO mcoinza 1617
,

. Jaraguá do Sul-SC . CEP: 89254-300 Cedente: MANNES MANGUEIRAS VLTDA Sacador: - Espécie:.DMI' N° Titulo:-
0666690101- Motivo: falta de pagamentoValor: R$188,68'·Data para pagamento:,z21l0/2012-Valortotal a pagar R$265,54.
Descrição dos valores: Valor do título:R$ 188,68 . Juros: R$ 1,13 Emolumentos: R$ 11,60 . Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

.
'

------------------------------,.-_-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 224423/2012 Sacado: JUllANA SANTANA Endereço: RUA CLAUDIO TOMAzEu.r 1889 GUARAMIRIM - '

VITÀAMIZADE -GUARAMIRIM"SC - CEP: 89270:000 Cedente: VALOREMJARAGUAFOMENTÜ MERCANTILIIDA Saca
dor:- Espécie: cn - N° Titulo: 0002976- Motivo: falta de pagamentoValor: R$3.930,55 . Data pata pagamento: 22/10/2012-
Valor total a pagar R$4.323,59 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 3.930,55 . Juros: R$ 315,75 Emolumentos: R$ 11,60
. Publicação edital: R$ 23,íO Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

' , ,

Apontamento: 224797/2012 Sacado: OSMAR DA SILVA CORREIA Endereço: RUA GENI DE FATIMAZANELA 16- ESTRA
DA NOVA - Jaraguá do Sul-SC . CEP: 89254·363 Cedente: BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A Sacador.
Espécie: cr - N° Titulo: 00145677/09 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$13.351,98 - Data para pagamento: 22/10/2012-
Valor total a pagar R$18.723,18,D�crjção dos valores: Valor do título: R$,13.351,98· Juros: R$ 5.296,28 Emolumentos: R$
11,60· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência; R$ 17,02

. ,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------_-----_--------------._--------

Apontamento: 225163/2012 Sacado: SONETTI AUMENTOS ITDA Endereço: R EXPEDiC FIDEUS EsTINGHEN 71 - JA
RAGUÁDO SUL-SC - CEP: 892�5_-740 Cedente: BRIMADEe COMERCIO MATERIAIS EIETRICOS Sacador: - ESpécie: DMI

.

- N° Titulo: 4180/3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 451,09 . Data para pagamento: 22/10/2012- Valor total a pagar '

R$530,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 451,09 � Juros: R$ 2,10 Emolumentos: R$ 11,60 . Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

______________________________________________________----------------.---_..1_----------------_.:._------------ _

!}pontamento: 225193/2012 Sacado: SONETTIALIMENTOS ITDA Endereço: RUA FIDEUS STINGHEN 71 SN . CEN.- JA·
RAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-470 Cedente: ApIR HINGHAUS E CIA ITDA ME Sácador:· Espécie: DMI - N° TItulo:
X029981 A - Motivo: (alta de pagamentoValor: R$ 342;50 - Data para pagamento: 22710/2012- Valortotal a pagar R$422,53 '

Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 342,50· Juros: R$ 2,74 Emolumentos: R$Il,60 � Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$: 23,20 e Diligência:R$19,39
-----------------------------------------------------------------------------------'----------------------------------------------------------

, "

Apontamento: 225220/2012 Sacado: SR PÃO PANlFICACAO E AllMENTOS CONG L Endereço: RUA ERMINIO NICOUNI
80 - Jaraguá do Sul-Se - CEP: 89267-140 Cedente: TEDESCO EQUIPAMENTOS PARA GÍ\SIRONOMIAITDA Sacador.- Es
pécíe: DMI - N° Titulo: 036012-0?· Motivo: falta de pagamento ValO!: R$ 628,25 - Data para pagamento: 22/10/2012- Valor
total a pagar R$729,95 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 628,25 - Juros: R$ 1,46 Emolumentos: R$11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20· Diligência: R$ 42,34

,����:�����t�·Edi;�id�-fu��i�d�·P;�t���f�i·;�bii�d�-�dj��;i,;0���idd�-p���,;-������d�·1�-/�iõ-i2õ·i2:·-j�;
raguá do Sul (SC), 17 de outubro de 2012.

'

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 7
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CURSO DE FRUIT'CAÀVING'
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

-

EXCURSAO
• Gramado /Natal luz Saída 14/11

e retorno 18/11 (feriadão).
Tr. 3371 3993 - 9973 8281

• Patagônia Argentina / Chilena (11 dias)
Buenos Aires/ Ushuaia/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.

E
• 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.

Interessad�s 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 Guaramirim. 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 /.8459-6106
• Cuida - se de idosos a qualquer período

do dia ou à noite. TR: 3273-0779.

• Atelier de costura Marlene, faz reformas

de roupas. Contato: 3275-4315 OU

9194-2435 (�ARLENE)
• 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 contemplado crédito R$ 100,
300,00 entrada, R$ 31,999,00 mais 95

parcelas R$ 1290 000,00. 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 bemestaredinheiro@yahoo.com.br

• Atenção, procuro pessoas para
trabalhar na área de vendas como:

Vendedor externo, ganhando com as

vendas, mais a comissão e bônus,
dependendo apenas do seu esforço,

o

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

PROCURA-SE
• Procuro Border Collie macho para

cruzamento. TR: 9934-4300.

• Procuro um guarda roupa usado para

doação. TR: 3275-4315
•

• Preciso da doação de roupas de bebe.

TR: 3275-6258.

-SE
• Compro um triturador. TR: 3273-2347.

• Compro moveis usados para o quarto em

bom estado de conservação. Tr: 3376-

3541.

DE-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 semi-reboque ano 1998, (tipo
carretinha) tamanho 1,10x2 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:

9251-6210/473371-8489

• 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 Ar condicionado de 10.000

btus em bom estado, R$ 200,00. Tr:

9969-5540 ou 3370-2468.

• 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 cot azul marinho com

ursinhos, da marca Angel. Valor a

negociar. TR: 3370-7160.

• Vende NOTEBOOK W98c HD 120, por
R$400,00. Tr: 9913-0362

• Vende vestido de prenda em ótimo

estado, lindo. Por R$80,00. 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 a

combinar. Tr: 3370-1064

• Vende-s� ar condicionado quente /
frio Consular 10.000 Btus (escuro) R$
300,00. Tr: 3371-3993/ 9973-8281

• Vendo Maquina de Lavar Roupa 7 KG,

VENDE-SE
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 Atom - 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$1.650,00 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, Bebê 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.

• 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/ ,99738281.

• 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

/9973828;1.

• 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 Mercado em Barra do Sul,
com 20 anos de funcionamento, a 100

metros da praia. Tr: 3448-3958/ 9612-

5558. Aceito propostas.

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

com mais de 32 anos e com clientela

formada. R$ 175, 000,00. Tr: (47) 9122-

0300/9647-0865.

• Vende-se mercado na Rua Antonio Carlos

Ferreira, 976 , Bairro Nova Brasília.

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.

APARTAMENTO

• Alugo apartamento para casais sem

filhos e sem animais. R$ 550,00 com

água. No Bairro Nova Brasília. Tr: 3372-

1173/9921-1013 ..

APARTAMENTO

., 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 churrasqueira. 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$550,00 + Condomíni"o
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-Aí> novo

• Aluga -se Apartamento com 120 mt2, 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 ltajuba
65 mt2 c/ suíte, aceita carro. TR: 8448-

8644

CASA
• 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$ 1+8.000,00. Tr:

9613-5553 aceito propostas.

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

financiamento habitacional, tratar no

fone: (47) 9977-9550/9989-6049

CHÁCARA
• Vende-se uma chácara de 50.000,00

mt2 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

SALA COMERCIAL

• Aluga-se sala comercial COIr.! 80m2, na

Rua Affonso Nicoluzzi (atrás do Mercado

Brasão) no Bairro Rau. TR: 3273-2119

• Aluga-se sala comercial no centro de

Corupá 60 mt2 cada, sobre loja. Tr: 3375-

1004 no horário comercial.

• Alugo quartos Mobiliados na Rua Prefeito

SALA COMERCIAL
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 duas pessoas,
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$750,00. TR:

88519651

• Vendo ou alugo, casa em Schroeder.
Com uma suíte mais dois quartos,
sala, cozinha, área de serviço, e

garagem. Ár�a de 97 m2• Valor do

aluguel R$900,00. Valor da Venda R$
250.000,00. Fone: 8851 9651

• 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.

TER
• Vende-se Terreno c/ contrato em

Guaramirim, Bairro Vila Amizade, 2 km

da Fameg. 810 m2 (54x15). R$ 35 mil.

Aceito Propostas. Tr (42) 8416-2008

• Vende-se terreno em Santa Luzia, na

Rua Carlos Frederico Ranthum, área com

2742 mt-, escriturado. Valor à combinar.

Tr: 3274-8891.

• Compra-se terreno de preferência nas

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, Lot.

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 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 Seidel), Bairro

Seminário, Corupá SC. R$ !?5.000,00 Tr:

com Renate Fone 9137-4701

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TERRENO
• 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 mt2 prox. a Rio do Sul. Valor a

combinar. Tr: 47 3328-3560

• Vende-se um terreno na Vila Nova, de

6000.00 mt2 na rua lateral a 25 de Julho

em frente ao 1.607, valor negociável. Tr:

9102-1212.

• Vende-se terreno 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 mP 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$ 30.009,00 escriturado, 300 m2• TR:

8448-8644

• Vende-se dois terrenos no charnpagnat
na Rua: Irmão Leão Magno, 15,75 por 24

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

Sergio 9975-3940.

RTU IDA

• Compro motos e carros f.inanciados com

doc e prestação em atraso, pago a vista.

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

CH&VROLET
• Vende ASTRA GL 1.8 sedan 'Cor branca

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

• Vende-se Vectra Expression 2009, único

dono, em perfeito estado. R$ 35.000,00.
Tr: 8455-5845.

• Vende-se Caminhonete SlO cabine

estendida, ano 98, cor verde metálica,
4lugares, direção, ar, a gás GNV e

gasolina, Elétrica e mecânica revisada,

pintura e latoaria impecáveis. R$
13,000,00. Tr: 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.

:rR: 47 3054-1368/9144.3631

• Corsa classi 2011 Completo. R$
22.990,00. Entrada de R$ 2.000,00 +

60x R$ 595,00, viabilizamos troca, taxas

a partir de 0,98%. Tr: 30321400

• Vende-se Vectra Elegance, ano 2009

modelos 2010, com 45.000km. Valor R$
37.500,00. TR: 33762776.

CHEVROLET
• 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 f)7, 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

100,00 FONES: 9617-7704

• Vendo ou troco Montana Made Off roud,
1.8 prata, ano 2005, completa, rodas

17.Tr: 3276-0826 ou 9973-5960.

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

Tr:3371-1634

• 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 UGEOT
• Peugeot 206, ano 2004, 4 portas, 1.0,

ótimo estado, particular. R$ 15.000,00.
TR: 3273-7644 ou 7813-4785 .

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

portas, completo c/ ar, direção, couro, c/
som. Particular. R$ 8.500,00 + prest. TR:

3273-7644 ou 8812-7170.

• Vende - se Peugeot 206 1.0 16 válvulas

gasolina, 2005, vermelho ar cond, vidro

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

• Vendo um Peugeot 207, sw xrs, 2010.

Única dona. R$ 30.900,00. Aceito moto

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

1162 ou 9183-8930 Sandra ou Junior.

RENAUt.T
• Vende-se Renault Logan ano 2011,

completo com 23.000,00 km R$
26.000,00. 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 2007,2.016 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

RENAULT

linha, Airbag duplo, freios ABS, direção
hidráulica, ar condicionado, vidro elétrico

nas 4 portas, trava elétrica, alarme, som

com comandos no volante, 2,5 anos na

garantia, 21mil km, único dono, faróis de

neblina. R$ 36.000,00 Telefone: 9192-

4442,8829-9796

• Clio Sedan Privilege 1.0 16 v ano 2004,
cor prata, completo. Ar Cond, Air Bag
Duplo, Direção hid, Vidros elétricos,
Volante com regulagern de altura,
Controle som no volante, IPVA pago. Sem

troca. R$ 16.000,00. TR: 8410-0000

Fabio.

VOLKSWAGEN
• Vende-se um gol, ano 2010, G5, completo,

ótimo estado de conservação. R$
27.500,OD ..

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, viabilizamos 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 2012 4 Portas,
Completo. R$ 26.990,00, Entrada R$
5.000,00 em ate 6x nos cartões de credito

+ Parcelas de R$ 630,00, viabilizamos

troca, Tr: 3032-1400

• Vende-se Kombi standard 1.4, total flex,
2012. R$ 34.990,00, metálico, estado

de zero, entrada em até 6x sem juros
no cartão de crédito, viabilizamos troca,

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

• Vende-se um Gol G3, 2 portas, completo,
confortline, ano 2000, motor 8 v, 2.0. R$
a negociar. Tr, 9962-3584 (Obs: carro

quitado e documentos em dia).

• Vende-se um Gol cl 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 cl 1.6 ano 92 azul. R$
.

4.000,00. TR: 9213-2502 9644-2125.

• Vende-se um Jetta 2007 modelo 2007,
top de linha, prata, R$ 42000,00. TR:

9176rv-4929. 3371-8208.

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

• -Vende-se parati 99, 1.0, 16 v, 4 portas. R$
8900,00. Tr. 9962-3664.

• Nova Saveiro 1.6 CfAR 2012, R$
27.990,00, metálico, estado de zero,

entrada em até 6x sem juros no cartão de

crédito, viabilizamos troca, taxas a partir de

0,98%. Fone 30321400.

FAT

• 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, 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 fíex 2012, R$
19.990,00, entrada R$ 990,00 + 48x R$
599,00, viabilizamos 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 cartão de
crédito FONE: 3032-1400

• Vendo Palio Branco, 4 portas, 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.

3370-0719/ 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/ 33704091 Oeslen

• Vende-se Ford Ranger XLT Limited 4x4,
diesel3.0 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. 33764611 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

crédito, 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 urr. verona, 91, 1.6. R$ 3800,00.
Tr. 9962-3664.

CAMINHÃO
• 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

-

HAO

• 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-
0300VIVO

• Vende-se caminhão Scania 142, motor 113,
trucado, ano 88 semi novo, revisado. R$
valor a combinar. Tr. 9664-0865 TIM / 9122-
0300VIVO

• 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.

o T OS
• Vende-se Blazer, na cor Prata Metálica, ano

97, completa + GNV. R$13.000,OO. 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 XEI 2004, 1.8 prata,
completo, automátícó- couro, emplacado
12/12, R$ 31.000,00 sem troca, liberado

para financiamento. Tr. 3376-1737

• 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$
12.7QO.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. Iodo reformado. Tr. 8825-5544.

• Vendo Trailer Iuriscar 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$ 6,000,00. Tr:

9923-9418/3371-2699.

MOTOCICLETA
• Vende-se Honda CB-300R s/ABS Ano:

2010/2011 R$ 10.000,00 Único dono,
documentação 2013 pago. 10.000
km rodados, moto usada só em fins de
semana. Brinde: 1 capacete, rede de

capacete, capa de chuva, manual e chave
reserva. Tr: 3373-1900 Fabrício.

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

KM, cor dourada. Valor a negociar. Cantata
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.
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08(47)
Corretor de. IWt6v�

Crecu 19.368

tcrúd&pc:m& naquele/oue. 'wuvforta1.ec€J' Fa.up� 4:13

Plantão:
(47) 9655 � 5663

Atendemos finais de semana e feriados

I
Minha Casa
Minha Vida

D 170-Terreno c/300,71 m2 •

R$ 78.300,00
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HEGOU O NOVO ClT EN C3.
VENHA FAZER UM TEST DRIVE.

(

II1II K_M �-1-0.-00-0--�--2-0.-00-0--+_--30-.0-0-0--+_-4-0-.0-oo__ -r__ 5_0_.0_oo__�

LlNHAC4 3xR$121,OO 3xR$185,OO 3xR$166,OO 3xR$185,OO 3xR$185,OO

CRÊAflVE TECHNOLOGIÉ CITROÊn

1- Preço à vista, sem troca, não inclui pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên C4 GLX 1.6 Flex 12/13 com valor à vista de R$ 49.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% +

30 parcelas com taxa 0% a.m + IOF. TC de R$ 550,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para
Pessoa Física. Oferta válida até 31/10/2012 ou enquanto durarem. os estoques. Imagens Ilustrativas. Faça revisões em seu veículo regularmente."
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CAOENZA
Sofisticação e luxo incomparáveis,
HoIDrde 290 ale faróis de xenon.

*I5mliliilwnum;
e�:U':

SOUl
tDrcamd�supelPremíado.
�.�de

SORENTO
O SUV para a famflta: 7lugares. e motor V6
de última geração com 278 cv.

li1mmIIã do SUl: 47 32,75-0808_�b��1346 ..�

Dal. Camboriú: 47 3360-9777
81umenau (loja (entro): 473236-8000

Blumenau (loja BR): 473323-7171

Joinville (Shaw Roam): 47 3435-0885

Joinville: 47 3435·3595
Florianópolis: 48 3248-0771
São José: 48 3288-0777

Power Imports
81umenau " Sal. Camboriú • Jaraguã do Sul

Joínville .. flori�nópolis" São José

Promoção válida até 3111012012 oll término do estoque, o que ocorrerprimeiro. Condições válidas para o Kla Cerato código E.283: R$ 64.200,00 à vista e financiamento com entrada minima de 50% (R$ 32.100,00) + 24 parcelas fixas de R$ 1.358,63. Valortota,l a prazo: R$ 64.707,18. Para o Kia Soul

áldigo U.174: R$ 68.900,00 à vista e financiamento com entrada mínima de 50% (R$ 34.450,00) + 24 parcelas fixas de R$ 1.458,1 ° Valor total a prazo: R$ 69,444,31. Para o Kla Cadenza código 2.555: R$ 124.900,00 à vista e financiamento oom entrada mfnima de 50% (R$ 62.450,00) + 24 parcelas
fixas de R$ 2.643,20. valor total a prazo: R$ 125.886,71. Para o Kla Sorento código 8.558: R$ 121,400,00 à vista e financiamento com entrada mínima de 50% (R$ 60.700,00) + 24 parcelas fixas de R$ 2.569,13, valor total a prazo: R$ 122.359,06. IOF (Imposto sobre Operações Finanoeiras) incluso nas

parcelas. TC (Tarifa de Cadastro) devida à instituição finanoeira indicada pela conoessionária e Tarifas de Registro de Contrato e Registro de Gravame não inclusas nas parcelas. Para mais informações, consulte a concessionária de sua preferência._Frete não incluso, frete mlnirno de R$ 500,00 e máximo
de R$ 5.'000,00 variável de acordo com o modelo <lo veiculo e o Estado da Federação. Estoque de 5 unidades para o Kla Cerato áldigo E.283, 5 unidades

..

para o Klé! Soul áldigo U.174, 5 ullidades para o Kla Cadenza áldigo Z.555 e 5 unidades para o Kla Sorento código 8.558. *Redução do IPI válida para o Kla C in 't,.O d, s''e'9ura.' n.ça, sa., IV'a v'.. ,-d.' a·s· _'Soul e Kla Cerato. Declaração de Consumo de Combustível em conformidade rom a Portaria Inmetro nO 01012012. I 1_

A
./"",.'

. ,..�
....
»: ;,'/

�i PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
/

./

//iG rad uação
• Superior de Tecnologia em

Gestão da Tecnologia da Informação - início 04/02

'.' Superior de Tecnologia em

Processos Gerenciais - início 04/02

Inscrições: www.sc.senac.br

Cursos Inform'ática
"

• Excel Básico - início 15/10

• Produção Gráfica- início 15/10

• Solidworks Básico - iníci'o 15/1'0

• Data Cabling System- início 19/10

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

• Bombeiro Voluntário - início 10/11
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Ranger CS Sport 2.3
. City Ex11.5 AT

35.900,00

j
,

.,

I
•

Novo Palio
Attractive 1.455.800,00 2008 - Preta - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica; Vidros,

Travas e Espelhos Elétricos, Cd Player, Faróis de Neblina, Rodas de Liga-
leve.

.

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

80u11.6
Mecanico

49.000,00

Grand Vitara 2.0 .

MT4x2

Pronta Entrega

2011 - Cinza - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, CO Player, Câmera de-Ré, Freios Abs, Air Bag Duplo, Faróis
de Neblina.

2011 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, CD 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.

o KM - Prata - Gasolin - r-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Cd Player p/6 Cd's, Freios Abs, Air Bag Duplos, Rodas de Liga-leve.

fil Lx11.4 At
Fax Plus 1:6

42.500,00 26.000,00
2007 - Prata • Flex - 4 portas - Ar-condicionado, Direção -Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de
Liga-leve, Faróis de Neblina.

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

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de liga
leve, Cd Player, Freios Abs, Aír Bag Duplo, Câmbio Automático.

1
I

j
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Agile 1.4lT 2013
IlH�F[I.#if!fít
APARTlRDE:

R$ 37.990 ÀV1STA

• Duplo airbag
• Direção hidráulica
• AN;Ondicionado
• Piloto automático
• Computador de bordo
• Trio elétrico
• Som MP3/ bluetooth I leitor usa

Celta 1.0 LS 2013
�,',
A PARnR DE:

60X DE R$ 255,00
COM TAXA DE

0,98% A.M. E ENTRADA
DE R$11.890,OO

• MotortOVHCE com 7801
• Novovolante
• Para-choques na cordo veículo
• Brake light
• Novo grafismo do painel
• Aviso sonoro de faróis ligados

Classic 1.0 LS 2013
�D-W.r.t�
APARTlRDE:

R$ 24.790ÀWSTA
'Arqu
• Alanne sonoro defar6isligados
• Para-choques na cor dovefculo
• Desembaçador, temporizadore'
limpador do vidro traseiro
• Painel de instrumentoscomconta-giros
• Protetor de cárter
• Preparação de som

CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO srre WWW�CHEVROLET�COM.BR/OFERrAS

Celta lS 1.0, Rexpower (Contigo R9A), ano/modelo 201212013, com preço promocional à vista a partir de R$ 22.690,00 ou através de plano de'financiamento com 51,29% de entrada (R$11.890,OO), 60

prestações mensais de R$ 254,25 com taxa 0,98% arn, CH: 15,53% a.a. Valor total1iAanciado: R$ 27.145,05. Classic lS 1.0, Flexpower (Config. R6R). ano/modelo 2012/2013, com preço promocional à vista

a partir de R$ 24.790,00 ou através de plano de financiamento com 51,7S% de entrada (R$ ,13.000,00), 60 prestações mensais de R$ 274,52 com taxa O,9S% a.m. CH: 15,36% a.a Valor total financiad<,l: 'R$
29.561,13. Agile LT 1.4, Econoflex (Contig. R9U), ano/modelo 201212013, com preço promocional à vista a partir de R$ 37.990,OOou através de plano de financiamento com 51,17% de entrada (R$19.690,OO);
48 prestações ensais de R$ 497,94 com taxa 0,95'0/0 am, CET: 14,,67% e.a Valor totallinanciado: R$ 43.590,88. Ofertas válidas para o período de 17 a 21 de outubro de 2012 para o Estado de Santa

Catarina, para veículos Chevrolet O �m adql:Úridos nas Concess.ionárias Ghevrolet Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte

condições em sua concessionária Chevrolet. Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veí�los Automotores.

www.chevrolelcombr,SAC: OSOO 702 4200. Ouvidoria GMAG - 0800 722 6022.

Respeite OS limites de velocidade.

Conte Comigo

Chevrolet
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Falta lei de estímulo à preservação
Enquanto nenhuma

iniciativa é tomada,
casas antigas são

demolidas e o valor

histórico é perdido

GUARAMIRIM

Heloísa [ahn

Construções antigas que guar
dam mais do que referências

arquitetônicas,' servem de lem

branças para as famílias, narram

fatos da formação de uma cida
de. Cultivar entre os habitantes a

importância de preservar os pa
trimônios históricos deveria ser

mais do que uma obrigação aos

governantes de um município
para que a história do mesmo seja
passada de geração a geração. Em

Guaramirim não existe uma lei
de tombamento de patrimônio
histórico e· enquanto nenhuma
iniciativa é tomada, muitas casas

ícones na cidade são demolidas
e com elas o valor histórico atri
buído se perde para dar espaço a

novas construções.
Não se tem o número exato

de quantas edificações antigas
existem no município, o que se

sabe é que com o passar dos anos

a demolição dos mesmos vem

acontecendo de forma mais fre

quente, principalmente na região
central da cidade. De acordo com

o historiador municipal Felipe
Corte Real de Camargo, o municí

pio já está organizando um grupo
de trabalho para averiguar toda a

questão dos patrimônios histó
ricos. Eles irão catalogar as edifi

cações e instaurar um processo
de lei de tombamento. "Estamos

planejando um modo para que as

pessoas não só preservem o patri
mônio, mas que elas fiquem cien
tes da importância dele", disse.

Para ele é importante a ma

nutenção de todo o legado para

que a identidade cultural da po
pulação não se perca e se fortale

ça. A participação dos moradores
neste processo é fundamental.

Camargo explicou que com a

ajuda dos habitantes, o processo
se tornará mais amplo, mais par
tícípativo. liA população tem que
receber um estímulo. Temos que

agregar os imóveis antigos ao dia
a dia de todos, para que eles dia

loguem entre si", afirmou.
Uma das últimas residências

derrubada no município foi a da

aposentada Uldina Fischer, 78

anos. Ela morou por 40 anos na

casa. antiga e decidiu destruir a

construção para dar o local para
uma casa menor. IIEu moro sozi
nha e a casa era muito grande",
disse. A funcionária públicaAne

lares Frohlich Iahn, 62- anos, e o

marido Ademar Iahn, 64 anos,

são proprietário de uma das ca -

\

sas mais antigas da cidade. Ao

contrário de muitos donos de

construções antigas, eles não

pensam em destruir o imóvel
que fica as margens BR-413, no

bairro Brüderthal. A construção
tem 116 anos e eles moram nela
há 34 anos. Eles guardam um ti

jolo que tem a data de 10 de ja
neiro de 1893, com o nome de

AdolfRubin, proprietário de uma

olaria da cidade, na época. IIEn

quanto eu viver ninguém bota
a mão na casa para demolir, só

para restaurar", disse Anelares.
Ela é a favor da cidade ter uma

lei de tombamento, para que a

história seja preservada. "Urna
história não se destrói, se preser
va", afirmou. A história de toda a

família do marido está ligada à

casa, pois os pais dele eram pro
prietários do imóveL

No estilo enxaimel, a constru

ção guarda lembranças da infân

cia' adolescência e vida adulta do

agricultor. 110 que eu mais gosta
ria era ver essa casa restaurada",
afirmou. Os seis filhos do casal
também foram criados no local.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Anelore e Ademar moram em casa constrUída há 116 anos

Jaraguá ui

Município incentiva

a restauração
O município de Jaraguá do Sul conta com a

Lei de Tombamento do Patrimônio Histórico. De

acordo com o responsável pelo setor de Patrimô

nio Histórico Municipal da Fundação Cultural,
Egon Jagnow, o órgão possui um programa que
destina um percentual da arrecadação munici

pal para fins culturais diversos. Neste programa,
estão inclusas as restaurações de bens tombados.
110 proprietário elabora um projeto e concorre a

um valor para a restauração do imóvel tombado

pelo município", explicou. No ano passado o valor
era de R$ 40 mil por projeto. Os prédios históricos
também têm isenção do IPTU.

IIISTÓJ:l1:4 Anelores segura tijolo
feito a mão que traz a data de 1.0 de
Janeiro de 1893 com o nome de Adolf

Rubim, dono de uma olaria na época

"")
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Novo Lar
IMÓVEIS

-Ir COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS
*LOCAÇAo
* GESTÃO DE IMÓVEIS

* CONSULTORIA DE IMÓVEIS
* LOTEAMENTOS
* AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

E$tamos preparados para Ibe
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<O
Confiança total para
o 'segundo' tempo'

única preocupação é Paulinho,
que foi julgado pelo TJD na noi
te de ontem. "Vamos manter a

mesma linha de trabalho, que
vem dando certo. Jogaremos

se de bola. Infelizmente o pior com tranquilidade, em um gra-
gramado do campeonato im- mado bom e com o apoio da
pediu a gente ,?e jogar. Isso. sem torcida para irmos em busca da
falar no vento , lam�ntou �Ingo. classificação", complementou.
No turno, sua e�uIpe CaIU na

.

"No primeiro tempo eles

�_esm� fase semifinal, �a oca-ganharam. Agora, no segundo,
siao diante do Guarani. Desta temos que entrar ligados, dimi
vez, um novo tropeço custará o nuindo espaços e tomando cui
acesso. "São momentos diferen- dado na bola parada. Também
teso Hoje vivemos um momento precisamos decidir o mais rápi
muito bom. No caso da semifi- do possível", afirmou Almeida
nal do turno, a equipe ainda es- Um lote de 500 ingressos an-
tava em formação", analisou. tecípados para a partida está à

Ele comemora as recupera- venda no Posto Mime (Matriz) e

ções dos meias Max - que jo- na secretaria do clube, ao custo
gou no sacriíícío em Tubarão de R$lO. Nas bilheterias o valor
- e Serginho. De momento, sua será de R$ 20.

Grupo.aponta os caminhos para sair vitorioso

na segunda parte da semifinal do returno

,ARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

O
Iuventus mudou sua

rotina e treinou na tar

de de ontem no está
dio João Butschard, em Gua
ramirim. A 'tietagem' de várias

crianças ajudou os atletas a

esquecerem a derrota do úl
timo domingo para o Atlético

Tubarão, além de renovar as

forças para o jogo de volta, que
acontece nesta quinta-feira, às

"20h30, no João Marcatto.
"Fomos em busca de uma vi

tória e tivemos uma maior pos-

RECUPERADO Max mostrou que está 1000/0 para e:n..frentar o Atlético Tubarão

CampeOI1.ato Catarinense

.CSM quer disparar em Tubarão
Invicta no Campeonato Ca

tarinense da Divisão Especial,
a CSM volta à quadra na noite
de hoje. No Sul do Estado, en

cara a ADU /Tubarão, em jogo
marcado para às 20h15, no gi
násio Salgadão. Líder do certa

me com 22 pontos, o time de

Iaraguá do Sul enfrenta o sexto

colocado (lI pontos).
Os jaraguaense vêm de um

empate com o Joinville e dese-

jam retomar o caminho das vi
tórias. Por isso, o técnico Sérgio
Lacerda comemora o fato de ter

o time completo à disposição;
"É um jogo importante para
nossa equipe vencer e dispa
rar. Queremos terminar líder na

classificação geral e fazer a final
na Arena Jaraguá", explicou.

Os atletas entenderam o re

cado e pretendem voltar com

os três pontos, mesmo com o

time matematicamente classi
ficado ao quadrangular final.
"Tecnicamente nossa equipe
é superior, mas temos que res

peitar o Tubarão, que vem de
uma sequência de vitórias e

segue para a zona de classifica

ção",lembrou o fixo Jedson. "Io
gar.fora é sempre difícil. Temos

.

que manter a concentração que
o resultado acontecerá com na

turalidade", complementou o

FME

Mudança no comando
Desde a tarde de ontem, a Fundação Municipal de Esportes de

Jaraguá do Sul está sob o comando de Jeferson Luís de Oliveira. O
novo presidente milita no esporte amador local há alguns anos,
inclusive sendo fundador e dirigente do JJ Bordados, equipe de
futebol que leva o nome de sua empresa. Participou da atual dire
toria do Juventus até se licenciar para concorrer a vereador, aca

bando eleito no pleito do último dia 7. Anteriormente, Jeferson
havia atuado na administração municipal como gerente da Arena
Jaraguá. Seu mandato durará pouco mais de dois meses.

HENRIQUE PORTO IAVANTE!

CHA:NCE Jeferson tem atuação reconhecida no

esporte, mas .pouco tempo para mostrar trabaUto
I

Atletismo

Guilherme Gil bate recorde
catarinense em prova

o atleta Guilherme Pinheiro Gil (Faculdade Jangada/FME)
esteve no fim de semana em Maringá (PR), onde disputou o

Campeonato Brasileiro de Menores. Na ocasião, bateu o re

corde catarinense da categoria na prova de salto com vara.

Marcou 3,90 metros, cinco centímetros a mais que a sua me

lhor marca pessoal (3,85 metros, no Campeonato Catarinense
de Menores, realizado no mês passado). Com o resultado, Gil
ficou com a sexta colocação na classificação geral. Neste ano

o atleta conquistou a medalha de prata nos Ioguinhos Abertos
de Santa Catarina. Na ocasião, Gil e Jonathan Santos (de Bal
neário Camboriú) superaram o varão em 3,80 metros. Porém,
o adversário levou a melhor nos critérios de desempate, pois
precisou de menos tentativas para alcançar a marca.

odles' Cup
Congresso

técnico

Fotsal

Primeira
fase no fim

Hoje, acontece o congres
so técnico da 1 a Jaraguá �

Oodles' Cup, competição
de futebol sete promovida
pelo GT Society, com o

apoio de parceiros. Inicial
mente a competição tinha
seu início previsto para o

dia 6 de outubro, mas aca

bou postergada emalguns
dias devido às eleições. O
evento inicia às 19h30, no

GT Society, rua João Ianua
rio Ayroso, 3188.

A bola rolou na segunda
feira, dia 14, para a disputa
da 13a rodada do Campeo
nato Aberto de Futsal, que
apresentou os seguintes re

sultados: Real Madruga lx5

União Sport Clube, Cruzei
ro 2xl Borracharia Senem e

Iochen Express 5x4 Mecâni
ca Olicar. Outros três jogos
foram realizados ontem:

Becker Ambientes x PQN,
KR x Kiferro e Posto Guara
mirim x Zady Malhas.
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Grêmío quer parar
O líder Fluminense

De olho no confronto, Atlético-MG desafia o

Santos, enquanto ainda sonha com o título

JARAGuA DO SUL

Agência Avante!

Com 24,pontos por disputar
e nove de vantagem sobre

o vice-líder, o Fluminense abre
a 31 a rodada do Brasileirão en

carando Grêmio, àS·19h30, no

Engenhão. Para surpreender e

permanecer na briga pelo títu

lo, o Grêmio terá que conquis
tar a vitória no Rio' de Janeiro.

Em Porto Alegre, o Interna
cional enfrenta o Figueirense,
às 19h30, no Beira Rio. Com o

colorado brigando por Liber

tadores, o Figueira tem missão

difícil. O Coritiba enfrenta o

Náutico, às 19h30, no Couto Pe
reira. Com sossego da zona de

rebaixamento, os dois clubes
buscam um alívio ainda maior.

. No duelo dos desesperados,
o Bahia enfrenta o Palmeiras,
às 19h30, no Pituaçu. Ameaça
do pelo rebaixamento, a torci
dapalmeirense promete repre
sália ainda maior em caso de
nova derrota.

Na cola do Fluminense, o

. Atlético-MG enfrenta o Santos,
às 22h, na Vila Belmiro. O San
tos deve utilizar Neymar como

"coringa", após retornar da se-

leção. Na zona intermediária
da tabela, o Cruzeiro enfrenta
o Corinthians, às 22h, no Me- ,

Ião. Na busca por se afastarem
da zona de rebaixamento, a

Portuguesa enfrenta o Flamen

go, às 22h, no Canindé.
Na quinta-feira, o Botafogo

enfrenta o Vasco, às 21h, no En

genhão. A vitória é fundamen
tal para a briga dos vascaínos

pela Libertadores. O São Paulo
enfrenta o Atlético-GO, às 21h,
no Morumbi. Encerrando a ro

dada, Sport enfrenta a Ponte
Preta, às 21h, na Ilha do Retiro.

Uma vitória

gremista fora pode
devolver a emoção

ao campeonato.

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

SOBREVIDA Grêmio treina forte para tentar dbninuir a desvantagem ao Flu

Fórmula 1

Massa
Após um início de tempo

rada de incertezas e péssimos
resultados, Felipe Massa pa
rece estar de volta a boa fase.
Com boas corridas e apoio da

Ferrari, ele .assinou contrato
com a escuderia italiana até
o final de 2013 e vai perma
necer mais uma temporada
na Fórmula 1. Em sua página
pessoal, Massa não conteve

.

a alegria. "Feliz e motivado,
como nunca", afirmou.

Futebol

PSGinveste
Sem limite financeiro, o

Paris Saint-Germain usa e

abusa de investimentos no

mercado do futebol. Após in
vestiinentos milionários em

2012, os franceses querem
investir ainda mais em 2013.
O primeiro reforço pretendi
do é o lateral Ashley Cole, do
Chelsea. Para atrair o jogador,
os mandatários oferecem a

bagatela de R$ 490 mil sema

nais, valor acima do padrão.

Catarinense

Criciúnta
o cenário do futebol ca

tarinense em nível nacional
iniciou promissor, mas pode
encerrar em desastre. Com o

rebaixamento iminente do Fi

gueirense, poderemos ter so

mente o Criciúma na Série A
em 2013. Isso, porque Joinvil
le e Avaí seguem distantes de
eritrar na zona de classifica

ção da Série B. Além de subir,
o Criciúma deve conquistar a

vaga com o título da Série B.

QuartetobrilhaeBrasílgoleia
Após enfrentar adversários de níveis questionáveis, o Brasil go

leou o Japão por 4 a O, na Polônia. O quarteto - Neymar, Oscar, Hulk
e Kaká - foi fundamental na consumação do resultado. Destaque

.

para Neymar, autor de dois, dos quatro gols canarinhos. Comple
taram a goleada da Seleção Paulinho e Kaká. Do lado japonês, o

meia Kagawa, astro do Manchester United, foi bem marcado e não
-

conseguiu levar perigo. O próximo amistoso do Brasil será contra

a Colômbia, no dia 14 de novembro, nos Estados Unidos.
RAFAEL illBEIROICBF

CATEGOJUA Retomo de Kaká trouxe um novo

padrão de jogo para a equipe de �o Menezes

ItEII�() �- SÉJllE A
CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS

31" rodada

17/10
19h30 Fluminense x Grêmio
19h30 Intemacional x Rgueirense
19h30 Coritiba x Náutico
19h30 Bahia x Palmeiras
22hoo Santos x Atlético-MG
22hoo Cruzeiro x Corinthians
22hoo Portuguesa x Flamengo
18/10
21hoo Botafogo x Vasco
zinco São Paulo x Atlético-GO
21hoo Sport x Ponte Preta

16 Bahia :38,9%35 30 8

17 Sport 27 30 6 9 15 26 48 -2230,0%

___1JIB'n ,JP;: �;.'
19 Figueirense 25 30 6 7 17 33 57 -2427,8%
20 Atlético-Gõ 23:30 5 8 17 31 53 -2225,6% Rebaixados para Série B

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

,
.......

CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS

6 Joinville 49 29 14'7
7 Avaí 46 29 1414 11 34 29
8 Ceará 45 29 1219 8 48 39

9 América-RN 41 29 1118 10 43 41

10 América-MG 40 29 1214 13 43 42

11 Paraná 38 29 10i8 11 38 38

12 ASA-AL 37 29 11i4 14 38 38

13 Boa-MG 37 29 10:7 12 40 46

14 Guarani-SP 37 29 9 1 10 29 28

15 ABC-RN 33 29 8 19 ,12 '37 38
16 CRB 29 29 8 :5 16·34 53

30" rodada

16/10
15:00 Atlético-PR 3xl Avaí
19:30 Goiás x Guarani-SP*
19:30 Bragantino x Barueri*
19:30 América-RN x Paraná*
19:30 Vitória x flSA-AL*

19:30 São Caetano x Ceará*
21:50 Ipatinga x Joinville*
21:50 Guaratinguetá xArnéricaMG*

5 152,9% 21:50 Criciúma x ABC-RN*

9 151,7% 21:50 CRB x Boa-MG*

2 147,1%
.

'encerrados após o fechamento da edição

1 146,0%
° 143,7%
° 142,5%
-6 142,5%
1 142,5%
-1 '37,9%
-19'33,3%

17 Bragantino 27 29 7 6 16 31 46 -1531,0%
18 Guaratinguetá 25 29 7 4 18 28 51 :2328,7%
19 Barueri 21 29 5 6 18 24 52 -2824,1%
20 lpatinga 18 29 4 6 19 24 57 -33 20,7% Rebaixados para a Série C
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