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Relógios devem
ser adiantados
em uma hora a

partir da meia
noite de hoje.
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Prefei ra eu na

u para derrubar
a Lei O

1\

nica

EDUARDO MONTECINO

lei antifumo
começa a valer ,,\
em duas semanas
Bares já começam a se

adaptar às mudanças.
Fiscalização terá objetivo.
de prestar orientação nos

primeiros dias. Página 10

Aprovadapela Câmara deVereadores, nova COnstituição Municipal passa avaler na segunda-feira
e, entre os temas polêmicos, exigeo fim 40 nepotismo também para cargos de primeiro escalão.

Página 9

Pedestre perde a

vida na 8R-280
Rogério do Rosário, 39
anos, foi atropelado por um

carro e um caminhão em

frente à Fameg. Na SC-413,
mulher ficou gravemente
ferida. Página 23

'A .. PARABRI
...crianças do Ribeirão Cavalo improvisam uma trave e um campo de futebol, enquanto esperam que a Prefeitura construa

uma estrutura adequada na localidade. Equipe do OCP visitou algumas áreas de lazer e mostra como está a situação.
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

Silvia Kita

Escola Particular
de Rio Cerro II

....s habitantes que residiam na região do
Rio Cerro II, que antigamente era escrito
com S, "Serro", tão logo se acomodaram

.....em suas terras, construindo suas casas,

passaram a pensar na educação dos filhos.
Assim em 1903, a Sociedade Escolar de Rio

Cerro II contratava o professorAlbert Rahn para
ministrar aulas aos filhos dos colonos. Em1920

era professor Paulo Muller. Em 1925, conforme
a foto, a professora ElsaWagner ministrava au

las nesta escola, quetinha por sede a Socieda-
.

de de Atiradores e Sport Rio Cerro II. Esta so

ciedade foi criada em 1916 e fechada durante
a guerra. Com a Campanha de Nacionalização
muitas escolas foram fechadas, devido ao ensi
no da língua alemã. Algumas foram repassadas

para o controle do Estado ou do município, ou

simplesmente fechadas. Em Santa Catarina,
em 1937, havia 661 escolas particulares e em

1941 somente 72. Muitas crianças ficaram sem

escola, pois o Estado e o município não conse

guiam atender a demanda existente.

A Sociedade Escolar de Rio Cerro II em 1939
.

passa a ser Escola Estadual Rio Cerro II e em

1963 Escolas Reunidas João Romário Moreira.

E quem foi João Romário Moreira? Foi

inspetor escolar em Lages (1919), Rio do Sul

(1935), inspetor geral de ensino do Estado,
inspetor de ensino de Jaraguá do Sul (1941)
e de Guaramirim (1950). Se aposentou em

1951. Em Jaraguá residiu na rua CeI. Procópio
Gomes de Oliveira.

Viagens até a capital do Estado
Este era o argumento utilizado pelos motoristas, na época conhe

cidos como chauffers, que mantinham viagens até Estreito. Alex Fer

reira Braga e Reynaldo Soares eram os precursores desta linha, que
iniciou suas atividades em 1925 e anunciavam aos seus futuros clien

tes como seria o serviço por eles prestado.
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Além da de

evolução d
us díreitos, a

egócios jurídic
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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL

TOMADA DE PREÇOS N° 152/2010
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para construção de 03 (três) pontes
,de concreto armado na Rodovia JGS 331 - Ribeirão Grande do Norte, num total de

54,00 m (cinqüenta e quatro metros) de comprimento, com fornecimento de materiais

e mão de obra, em conformidade com os Projetos, Memoriais Descritivos, Planilha

Orçamentária/Quantitativa e Minuta de Contrato. REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93

e demais alterações posteriores. PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVE
lOPES: até as 13:30 horas do dia 05 de novembro de 2010, no Setor de Protocolo

desta Prefeitura. ABERTURA dos ENVELOPES: 14:00 horas do dia 05/11/2010 na

sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. DATAS e HORÁRIOS PARA

,.
VISITA TÉCNICA: Dias 21/10/2010,28/10/2010 e 03/11/2010 as 09:00 horas - Ag- ,

endar visita com o EngO Civil Sr. Wolney J. Buzzi, no telefone (47) 2106-8147. RETI

RADA DO EDITAL E ANEXOS: O edital estará disponível na Internet no endereço
. .

www.jaraguadosul.sc.gov.br sem qualquer custo. Os Anexos do Edital (Projeto, Me-
.. marial e Planilha orçamentária), deverão ser retirados na Gerência de Licitações e

.:' Contratos da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, no endereço acima, no horário
. das 07:30 as 11 :30hs e das 13:00 as 17:00hs, mediante apresentação do recibo de

"

. pagamento de taxa de R$ 20,00 (vinte reais). A taxa para pagamento dos Anexos
do Edital, deverá ser retirado no Setor de Protocolo desta Prefeitura Municipal, no

endereço acima. ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA: R$ 1.031.548,00 (hum mil

hão trinta e um mil quinhentos e quarenta e oito reais). INFORMAÇÕES: Dúvidas e

esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no endereço acima ou pelos fones

(47) 2106-8195/2106-8085 ou pelo Fax (0**) (47) 3370-7253, ou ainda pelo e-mail

marcio.obras@jaraguadosul.com.br
Jaraguá do Sul (SC), 13 de outubro de 2010.

... �. - � • .:: i_" .. _
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ACERVO DE ADELE RAHN SCHUMACHER/ARQUIVO HISTÓRICO

1925 - Escola Rio Cerro II. Alunos com a professora Elsa Wagner

Aconteceu em outubro:
• Luiz Kienen em 1922 iniciava sua

fábrica de licores
• Em 1964 a Eletromotores Weg passa a funcionar em

sua nova sede, na ruaVenâncio da Silva Porto.
• Em 14 de outubro de 1969, através da Lei nv 229

era instituída a bandeira do município.
• Em 15 de outubro de 1978 foi inaugurada a

sede da Ferj, que mantinha o curso de Estudos

Sociais. Esteve presente o governador de Santa

Catarina, Antonio Carlos Konder Reis, o Padre
Elemar Scheid e o presidente do Conselho

Curador da Ferj, Aldo Romeu Pasold. A Ferj havia

sido criada pela Lei Municipal nO 439 de 31 de

agosto de 1973.

r

Inauguração da sede da Ferj- 1978

Ponte Rio Cerro
Através de edital, a Superinten

dência municipal informava a po
pulação do 'Distrito de Iaraguá, que
a partir de 15 de janeiro de 1925 es

taria impedido o trânsito na ponte
de madeira do Rio Cerro (Comércio
Weege), para a construção da nova

ponte. Os moradores' da Estrada Ia

raguá poderiam utilizar a Estrada do

Jaraguá Esquerdo ou do Rio da Luz,
via Rio Cerro para chegar ao centro

do Distrito ou voltar. Esta ponte foi

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CHARGE
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E LONGE DO CENTRO

DOLErrOR

Associações de moradores .

..
,

Qual a finalidade? .

�"ual a finalidade das Associa
ões de Moradores de Bairro?

que essas associações po
.......dem e devem trazer de be-
ne

�

cios para o seu bairro? Confésso

que ainda não encontrei respostas
para essas perguntas. Até entendo

que elas deveriam funcionar como

uma subprefeitura, ou seja, o elo en-

.

tre a comunidade e o poder público.
Vou relatar

-

a seguir dois episó
dios trágicos que aconteceram esse

ano nas ruas Eurico Duwe e Pastor
Albert Schneider. Essas duas ruas

devem ter aproximadamente cinco

quilômetros de extensão e devido às
indústrias existentes, têm um tráfe

go intenso e pesado 24 horas.
No dia 6 de fevereiro deste ano,

um amigo meu, de 23 anos, so

freu um grave acidente de moto

na rua Eurico Duwe e após 63 dias
no Hospital São José veio a óbito.
No último dia 9 deste mês, mais
dois jovens, um de 29 e outro de
30 anos, perderam suas vidas em

mais um trágico acidente na rua
.

Pastor Albert Schneider.
Moro nessa localidade há cin

co anos e já presenciei muitos ou

tros acontecimentos desses. Nesse

tempo a única providência tomada

para coibir o excesso de velocidade
nessas ruas foi a instalação de uma

lombada física defronte à Escola
Gertrudes S. Milbratz, que não é a

Idea, mas sem dúvida nenhuma
tem salvado muitas outras vidas.

Não sou nenhurn especialista
no assunto, mas entendo que nes

sas vias citadas caberiam no míni
mo três lombadas eletrônicas .

Muitas pessoas devem estar se

perguntando, por que cobrar das

associações e não do poderpúblico?
Em minha opinião, se temos urna

associação instituída, eles é que de- .

vem fazer o elo entre comunidade e

poder público, e no caso dos bairros
Barra do Rio Cerro e Rio da Luz, es

ses presidentes sequer conseguem.
viabilizar as lombadas eletrônicas
necessárias para conter o trânsito e

com isso trazer conforto para quem
hoje se utiliza desse verdadeiro "cor
redor da morte".

Pergunto: será que esses presi
dentes ao invés de estarem lutando

pela comunidade, estão organizan
do mais uni "Espeto Corrido", ou

mais uma "Costela Fogo de Chão",
ou aindaestão curtindo a ressaca de
uma eleição em que eles estiveram
dentro dos comitês eleitorais? Será
esse o objetivo dessas associações?
Por favor, me respondam .

Senhores presidentes acordem

para as necessidades e' anseios de
sua comunidade e não fiquem

.

por aí fazendo politicagem para
, alimentarem suas ambições po

líticas para 2012. A comunidade

precisa de uma resposta rápida e

eficaz. Pensem nisso!

Edmilson Silva, profissional autônomo.

Opinião 3

EorrORIAL

üesaães de 2011
Estamos a menos de 15 dias para o segundo

, turno das eleições presidenciais, um momento

que brinda à democracia brasileira. Passado o

pleito, porém, independente de quem vencer, o

país precisa enfrentar velhos e

conhecidos desafios. A come

çar pela reforma política, o úni
co instrumento capaz de dar
mais seriedade ao sistema po
lítico brasileiro. Tão importan
te quanto ela, o novo governo
deve, enfim, se dispor a fazer a

reforma tributária necessária,
porque a fórmula adotada hoje
torna impraticável a sobrevivência de muitas'
empresas, principalmente as micro e pequenas,
as que mais geram postos de trabalho no país. Só

para ilustrar este tema, vale lembrar que o cida
dão comum é ainda mais afetado, pois trabalha
mais de 180 dias por ano somente para pagar os

impostos. Portanto, é indispensável que pense
mos e cobremos dos eleitos a revisão do atual

modelo de recolhimento de impostos.
Além dessas reformas, setores como infra

estrutura, saúde, educação e segurança pública
demandam atenção. Nossas estradas, portos e

aeroportos, beiram ao caos e

somenie com investimento pe
sado e planejamento será pos
sível reverter este cenário. Caso

contrário, todo crescimento

previsto .e alardeado ficará se
riamente comprometido.

Falar em saúde pública é fa
___________

' lar da falta de médicos, de mi-
lhares de pessoas que morrem

todos os anos na fila do SUS, etc... Na segurança e

na educação os problemas também são gritantes,
a começar pela falta de profissionais e pela pou
ca valorização dos que seguem carreira. O. futuro
do país se desenha a cada dia, é preciso, depois de
votar, cobrar dos eleitos que trabalhem para supe
rar os imensos desafios que estão no tabuleiro, as

soluções são possíveis basta trabalho e seriedade.:

IMAGEM DO DIA

DOLErfOR

Lembranças
- ,

Todo
professor e todaprofessoradeixamarcas na

vida de seus alunos. Muitos sãolembrados com

carinho, respeito e admiração. Boas lembranças
merecem ser compartilhadas..

"O professor de Educação Física não era mole,
não. Ele dizia que a Educação Física tinha que desen
volver todas as habilidades e modalidades esporti
vas. Dizia, para tristeza dos meninos. que Educação
Física não era só futsal e não deixava ninguém ficar

parado na aula dele". (Bruna)
"Nas aulas de Ciências todo conteúdo do livro

virava um experimento científico. Mas não ficava
.. só no experimento. Tinha -que registrar tudo para

'sistematizar o conhecimento', dizia a professora.
Com ela, passei a enxergar como as coisas no mun

do estão interligadas". (Lucas)
"O professor de Geografia fazia' a gente viajar. Ele

. falava com tanta empolgação de cada lugar que parecia
que conhecia o mundo todo. Com ele, aprendi a ler os

mapas e a me localizar no tempo e no espaço. Comecei
a entender melhor o mundo e por que as' pessoas e as

coisas são como são". (Gabriel)
"Em Língua Portuguesa era urna redação por se

mana. A professora não corrigia todas, mas sempre
sorteava alguns alunos para ler e dava dicas de como

o texto podia ficar melhor. Aula chata de gramática

quase não tinha, mas regras de ortografia, sim. A pro
fessora dizia que para ler e escrever bem era preciso
ler e escrever muito". (Eduarda)

"A professora de História nem abria o livro de Histó

ria, mas sabia tudo o que tinha nele. Ela falava sobre os
fatos históricos com tanta empolgação que parecia que
tinha vivido cada um deles. Todo ano a gente visitava
urn museu, 'para entender melhor o passado e planejar
o futuro', dizia ela". (Matheus)

"As professoras do pré e do primário eram tudo de
bom. Eram exigentes, mas amorosas. Sabiam como era

e o que sabia cada aluno da turma. Elas davam deveres,
ouviam a leitura, tomavam a tabuada e olhavam nos

sos cadernos todos os dias. Cantavam, brincavam, elo-,
giavam cada acerto. Às vezes, a gente até se confundia
e chamava a professora de mãe e a mãe de professora

.

A gente via que elas gostavam de ser professoras e que
.

gostavam da gente". (Sarah)
A Secretaria Municipal de Educação deseja que

todo professor e professora seja lembrado(a) por.seus
alunos pelo compromisso que tem com a educação,
por sua dedicação, por seus esforços para que todos os

alunos aprendam, por gostar do que faz e por querer fa- ,

zer a diferença. Parabéns pelo seu dia, professor(a)!

Homenagem da Secretaria Municipal c!e Educação
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Câmara de Vereadores aprovou, em

dois turnos, a Lei de Diretrizes Or

çamentárias para 2011. A votação
abre caminho para apreciação do

Orçamento, ainda a ser protocolado, e que
deve ser aprovado até o fim do ano, sem o

qual a Casa não entra em recesso. A previsão
de receita e despesa para 'O próximo ano ain
da não é conhecida.

O governo teve facilidade na aprovação da
LDQ. O texto- não recebeu emendas, apesar da

mudança substancial em relação à proposta
vigente. Não houve discussão do conteúdo, à

exceção dos comentários dólíder de governo,
Adernar Possamai (DEM). O debate maior fi
cou .em torno da ausência de audiência públi
ca para elaboração da proposta, como prevê á

Lei de Responsabilidade Fiscal.
A outra abordagem foi com relação ao

formato ,do projeto, tratado como de difícil
entendimento. Na tribuna, cobrou-se um

conteúdo mais acessível à comunidade. Não
seriam aos próprios vereadores? O que se

evidencia é a total falta de interesse de al

guns. Em outros casos, incapacidade.
A ponto de o vereador Jean Leutprecht

(PC do B) usar da palavra para convidar os

colegas para um fórum de debates sobre ma

térias orçamentárias que a Avevi (Associação
dos Vereadores do Vale do Itapocu) promove
na próxima quarta-feira, dia 20.

"Ninguém nasce sabendo", diz o ditado

popular, mas o interesse é o despertar para o

conhecimento.

,

>'

O vice-prefeito de Corupá, Carlos Oie- '

terWerner (PSDB), não ocupou o cargo na

gestão do prefeito Luiz Carlos Tamanini

(PMDB) de 2001 a.2004, corria divulgado
ontem. Na eleição' municipal 'de '2000, o

tucano disputou a cabeça de chapa e per
deu para o peemedebista. Depois, sim,
Werner virou,vice-prefeito de - Conrado
Muller (PP) e, em 2008, aliou-se a Tamani-
ni na disputa majoritária.'

,

c'

Preventiva'
.

Vereador Pier Berri (PMDB) quer que
Massaranduba inicie uma campanha
contraa dengue, como a que acontece de
forma permanente em Jaraguá do Sul. A

indicação ao Executivo foi justificada por
ser este o período do ano em que'o mos

quito se prolifera. "Não temos notícias
de casos na cidade e, para que continue
assim, uma campanha se faz necessária,
principalmente nas escolas", diz. '

'É,da,SDR
O veículo oficial de Jaraguá do Sul flagrado em reu

nião política da tríplice aliança para tratar da campanha
de José Serra (PSDB) não pertence à frota da Prefeitura. A
denúncia foi feita pelo Portal Terra na quarta-feira e reper
cutiu na imprensa catarinense. Além de Jaraguá, carros

oficiais de outras .nove cidades foram flagrados, segundo
a reportagem. O vectra sedan preto, placas MGC 5059,
pertence à frota da Secretaria de Desenvolvimento Regio-.
nal de-laraguá do Sul. A curiosidade agora é saber quem
estava dentro do veículo, e se o uso, terá consequências.

FALA Aí! ,:

Queriam derrubar a prefeita
e eu, pois não admitiam o

sucesso da festa.
EX·S'S(RETAmoD! TlJR1SMO, CUlruM E ESPOME,

Ror�AlDO 'AAIJUNO, SOBRE A.S COMlSSÓfS DA f.ÁMARA
PARA IN'r/ESTtGAR A2i e SCHÜTZENfESr

,

EDUARDO MONTECINO

acadame
Atendendo a determinação do Comdag

lConselho Municipal de Desenvolvimento

Agropecuário), a Câmara de Guaramirim

aprovou aUXI1io de macadame para os agri
cultores. O projeto prevê que o aUXI1io será
de duas cargas de 12m3 cada, por proprie-

dade, uma vez por ano. O beneficiado vai

pagar 30% do valor do macadame, 70% fica
rão por conta do município. Os vereadores
foram unânimes em afirmar que o projeto
vai auxiliar os agricultores no escoamento
dos produtos

,
'

' Segurança PúbUca
" Na quinta-feira, o vereador Diogo Iunckes (PR) ocupou a tribuna da Câmara

para colocar sua preocupação a respeito do consumo do crack pelos jovens do

município. Ele disse ter sido procurado por famílias, recebido denúncias, e até
encaminhado um jovem para tratamento. Iunckes sugeriu que a Câmara faça
um trabalho de prevenção através do "Grupo Juventude em Ação", recentemente
formado pelos ex-vereadores mirins, e pediu apoio da administração municipal e

das Polícias Civil e Militar,

Tudo certo
Na última quinta-feira, a Prefeitura

de Jaraguá do Sul repassou um total de
R$ 136 mil às 16 sociedades de tiro e à
ACSTVI (Associação de Clubes e Socie
dade de Tiro do Vale do Itapocu). Cada
entidade recebeu R$ 8 mil pela parti
cipação na 22a Schützenfest, onde fo
ram responsáveis pelo estande de tiro
e organização dos desfiles. A entrega
dos cheques foi feita pela prefeita Ce
cília Konell (DEM) e pelo presidente
da CCO da festa, Alcides Pavanello. O

episódio da devolução dos R$ 25 mil

repassados pelo município à ACSTVI
em 2009 deve ter ficado no passado.

Presença
Já na Câmara, o líder, do gover

no Adernar Possamai (DEM), pediu à
Mesa Diretora que conceda um espa
ço para o presidente da CCO da Schüt
zenfest, Alcides Pavanello, préste con

tas da festa, que recebeu R$ 375 mil,
em repasse aprovado pela maioria dos
vereadores. A presidente-Natália Petry
(PSB) concordou e defendeu a presta
ção de contas por entidades que rece

bem verbas públicas. Mas a Câmara
não havia definido que a participação
de representantes do Executivo e enti
dades se daria no âmbito das comis-

- sões técnicas?

Contabi lidade
Consultoria Empresarial

tRW$C, G1lli2S9{1}
. QualidadePicfissioI1aUsmo

Competência
Credibilidade

hp��i�ntÍil
tis'iIiOOt"l1�,:t4d"

Confíança
gumz@gumt:,oomJJrwww.gum:z:.oom.br

(47)337141'4'1 Oesde:1978

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Sábado, 16 de outubro de 2010 Informe Publicitário 5

Em meio a três décadas
de alta produtividade em

Santa Catarina, Malhas

Menegotti é hoje uma

das maiores empresas
do Brasil no ramo têxtil.
Entre os diferenciais,

. destaque para a diver-
,

.

sidade de produtos e as

pesquisas em desen
volvimento.

Uma empresa dedicada à

fabricação de malhas circu

lares, principal matéria prima
utilizada pelas melhores e mais
conceituadas marcas de con

fecções do Brasil. Em 30 anos

de atuação em todo país, a

Malh-as Menegotti reúne atual
mente quase mil funcionários,
2.500 clientes ativos, 200. no

vos artigos em cada coleção,
parque fabril de' 35 mil m2,e
uma área total de 300 mil m2
onde .está instalada.

A empresa familiar que rias-
.

ceu há três décadas' trans
formou-se em um gigante
empreendimento industrial do
ramo têxtil. Malhas Menegotti
é a "empresa mãe" do grupo
AMC Têxtil, do qual também
fazem parte as marcas Colcci, .

Coca-Cola Clothing, Sommer,
Triton, Forum e Tufi Duek.

A história começou em 1980

por meio da ousadia da Sra.
Cecília Ana Rubini Menegotti,
uma mulher que colocou seus.

sonhos em prática e deu início
a j,'úm pequeno 'Comércio de
malhas. Com 6 apoio de seu

esposo, Sr. Ademar Menegotti
e família, o negócio destinado
a atender as' confecções de

) .

pequeno porte de Santa 'Cata- .

rina e do Paraná prosperou �
não parou mais de crescer.

'.
.

. Em' 1983, a Menegotti pas
.sou . a fabricar e tingir malhas

, com serviços -terceirizados.
· Em 1986, fóram adquiridos
os primeiros teares, substitu-

".

indo a facção de malharia por.

produção própria; passando
assim a atender também ou

tras regiões do Brasil com re

presentantes e venda direta.
Éni 1988, a Menegotti Malhas
estabeleceu 'sua sede no bair
ro Chico' de Paula,- em Jaraguá
do Sul, com a construção do

· prédio próprio da malharia.
Com o passar dos

.

anos,
a indústria adquiriu novos

teares e implantou unidade

própria de tinturaria. Inves
timentos em infraestrutura e

· gestão de pessoas aumenta-
·

ram o alcance da empresa e a

Moda é o ar que respira-mos!

Com parque fabril de 35 mil m2 e instalada em uma área de 300 mil m2, a

Malhas Menegotti Indústria Têxtil Ltda produz mensalmente 1.000 tone

ladas de malhas, o que a coloca como uma das maiores do Brasil no ramo

têxtil.

competitividade,conquistando
assim mercados importantes
nas regiões sudeste e nor

deste. Daí em diante, parcerias
e novos negócios alavancaram
a empresa, que englobou cli
entes em todos os estados
brasileiros e no exterior, sendo
a Argentina o principal parceiro
internacional.

Hoje, a Malhas Menegotti
conta com uma equipe de

profissionais altamente quali-
. ficada nas áreas de pesquisa,
desenvolvimento e produção.
Além disso, é responsável pelo
lançamento de novas cores e

produtos para as confecções
a cada nova estação. A es

tratégia baseada na diferen

ciação de produtos inovadores
e de alta qualidade é fruto da

pesquisa e do desenvolvimen
to constante, o que a torna uma

. das grandes responsáveis pela
criação e lançamento de moda
no Brasil.

Com a crescente representa
tividade no mercado, aumenta
também a responsabilidade em

questões sociais e ambientais.
Por isso, sustentabilidãde é

palavra de ordem na empresa.
Malhas Menegotti é pioneira no

desenvolvimento de produtos
"EGo-Têxteis", ou seja, artigos
especiais que buscam reduzir
os impactos ambientais. Os

exemplos
.

ficam por conta de
.

produtos como:

- "Nature Recicle", malha.que
utiliza matéria prima prove
niente de garrafas pet recicla

das, associado ao algodão e

linho.
- "Malha Ecologic", produto
ecologicamente correto e a-··

. migo da natureza, pois utiliza
matéria prima natural em todas
as etapas do processo. O fio

de algodão orgânico certifica
do é a base de seu. conceito .

No' tingimento, são utilizados
corantes naturais. Já no ama-'

.

ciamento, é utilizada manteiga
das sementes de cupuaçu -

fruto .colhido na Amazônia de
forma sustentável.

Mais que produzir moda,
Malhas Menegotti valoriza o

compromisso estabelecido
com clientes e colaboradores

que são as peças-chave para
o sucesso. Este aniversário
é patrimônio de todos os fun
cionarias. Pessoas que. fi

zeram história e continuarão
fazendo. Hoje; os que' con

tribuíram com essa história de
sucesso unem-se diante de um

só pensamento: "Moda é O' ar

que respiramos".

Você sabia?
,

• Além das marcas Colcci, Coca-Cola Clothing, Sommer, Forum, Triton
e Tufi Duek, que fazem parte do grupo AMe Têxtil, também usam

produtos da Malhas Menegotti em suas coleções: Acostamento -

Ágatha - Alphorria - Animale - Babioli - Bainha com Arame - Base c.0'
Billabong - C&A - C'anal - Cantão - Cavalera - Calvin Klein - Cobra

D'Água - Cor de Rosa .:._D'Metal- Damyller - DeMillus - Doe Oog
Dona Florinda - Dress To - Ecko United - EKZ - Ellus - Ernrna'Florezi -

Enjoy - Equus Jeans - Espaço Fashion -Farm - Frittz - G:attos -. Green
- HD - HIT - Jagê ,- Lança Perfume - Le Lis Bla,nc - Live - M.Officer
- M.Pollo - Makenji - Maresia -:.Miss Bela - Mizuno - Morena Rosa
- Morrnali - Naguchi - Neki - Onbongo - Osmoze - Paco - Patachou -

Planet Glrls - Puca(licenciado) - Pura Mania - Reserva -.,Rota do Mar
- Shoulder - Sonhart - Sonho Mágico -Turma da Malha - Umbro - l)p

. Man - Vide Bula - Vitamino '

. ,.' (;.
..

'. : \

,
'.

ii 85 garrafaspetsão recicladas na produção de um-rolo oe 15.kgde
màlha 'Natura-Recicle". Isto cerresponde a reciclar 1 %'g�rrafa pet
.ern cada camiseta que '':ltili�a este,pr9duto: .:'

-

� Em 1999 a Fábrica Implantou o Sistema de Gestão Ambiental (SGA),'
que garante o coritlole dos aspectos ambientais dos processos e

"

atividades.
.

• Tratamento dê efluentes com ozônio. É'assim que a Menegotti minimi
za os impactos nos processos de tinqlrnento, substitutndo por ozônio

'

.. todos os produtos químicos normalmente utilizados no processo.
o Afinal, moda também é utilizar .�cnologia ambiental limpa e renovável.

Pioneirismo em sustentabilidade

Uma importante conquista e exemplo da responsabilidade ambien-
tai da Menegotti foi a certificação "Crédito Carbono" ISO 14020. A

titulação foi obtida através do Projeto PROSUBIO-AMC; urna parceria
entre as empresas Natura Cosméticos, Ciclo Ambiental Engenharia
e Malhas Menegotti. Este projeto foi selecionado e qualificado como

primeiro e único da iniciativa privada na' safra 2007 do Pr:ograma Car
bono Neutro da Natura. Com a iniciativa, o combustível não renovável .

(óleo combustível BPF tipo.1A) foi substituído por comb�stível
renovável (resíduos de cavacos de madeira) como supnmento

.

energético. Isso significa redução significativa �e emi�são de Gases
Efeito Estufa na região norte de Santa Catarina.
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Prefeita vai,à Justiça contra
Lei O

-

âníea do Município
Adin tenta derrubar a legislação, que entrará em vigor na segunda-feira

o CORREIO DO POVO • Sábado, 16 de outubro de 2010

"
Proibir que.

parentes sejam
agentes políticos
é uma afronta à
Constituição.

BENEDITO NORONHA,
ADVOGADO DA PREFEITA

,.,
JARAGUÁ DO SUL

A nova versão da LOM (Lei
Orgânica do Município),
que entra em vigor já na

segunda-feira, está sendo
questionada na Justiça.

APrefeita
Cecília Konell (DEM)

entrou com uma Adin (Ação
Direta de Inconstitucionali
dade) na quinta-feira pedin

do a derrubada de todo o conteúdo.
Ela aponta oito irregularidades. Outra

ação, ingressada pelo Executivo na

semana passada, pede a nulidade da

Constituição Municipal. por questões
que envolvem os trabalhos da comis
são da Câmara que revisou a lei. Nos
dois casos, aPrefeitura aguarda a con

cessão de uma liminar, para que não

precise colocar em prática as exigên
cias impostas pela nova legislação.

De acordo com o advogado da
Prefeitura,

.

Benedito Noronha, se as

liminares não forem expedidas até

segunda-feira, ou forem negadas pelo'
· Judiciário, a Prefeitura terá que cum-

prir a nova LOM. f; Prefeita Cecília Konell (DEM) entrou com uma Adin na quinta-feira, questionando oito artigos
A proibição ao nepotismo, o

ponto mais polêmico da lei, foi ci-
tado na Adin. Segundo Noronha,
a Constituição Estadual e Federal

permitem a nomeação de parentes
como agentes políticos, diferente

_ de um cargo em comissão.
.

I�gentes políticos são os ocupan
.

teso de cargos eletivos e do chamado

primeiro escalão, como ministros e se
'. cretários. Proibir que- parentes sejam

· agentes é uma afronta à Constituição,
tanto que uma Adin com esse teor já
fdJ julgada procedente pelo Tribunal

. '. de Justiça de Santa Catarina em um
·

.caso de Urussanga em 2007", comenta

Noronha.
.

Outro ponto. polêmico questio
.nedo na Justiça é quanto à exigência
'de diploma superior para secretários,
com idade mínima de 21 anos. A Adin

sustenta que, por tratar-se de agentes
políticos, deve seguir-se o artigo 14 da

· Constituição; que trata das condições
de- elegibilidade de um cidadão,

-
.

"Se para ser chefe do Executivo, ou

. mesmo vereador, não é necessário ter
21 .

anos, nem diploma superior, por
que vamos exigir isso dos secretários

municipais, também agentes políti
cos?", questiona Noronha.

OUTRAS IRREGULARIDADE APONTADAS

• Artigo 17 - À Câmara Municipal
compete, privativamente, as

seguíntes atribuições ... representar
ao 'Ministério Público, por dois

terços dos seus membros, a

instauração de processo contra o

prefeito ...

de uma lei.• OUTR-0S PONTOS QUESTIONADOS
PELAADIN

• Artigo 35 - Ao presidente da
Câmara Municipal, dentre outras

atribuições, compete ... representar
sobre a inconstitucionalidade de
lei ou ato mu_nicipal, por iniciativa

própria ou a requerimento de
vereador ou comissão ...

• Artigo 7 - É de competência do

Município de Jaraguá do Sul, em .

comum com a União e o Estado ...

dispor sobre a publicidade
externa, em especial, sobre a

autorização e fiscalização da

exibição' de cartazes e anúncios...

Argumento: A Constituição
permite que qualquer cidadão

possa representar ao Ministério

Público, por que o Legislativo
necessitará de dois terços dos
membros?

Argumento: Segu ndo a

Constituição do Estado, um

quarto dos vereadores também
tem legitimidade para representar:

Argumento da prefeita: a

competência referente à

propaganda comercial é

privativa da União.
• Artigo 34 - À Mesa, dentre outras

atribuições, compete ...

'I

criar e extinguir cargos, empregos
ou funções da Câmara Munlclpal,
mediante resolução, bem como a

fixação e alteração da respectiva
remuneração ...

• Artigo 51 - Com pete
-

privativamente ao prefeito a

iniciativa dos projetos de le,i que
disponham sobre: ....organização
adrrflnlstratíva, matéria
orçamentária, serviços públicos e

pessoal da administração ..-.

• Artigo 16 - Compete à Câmara

Municipal, com sansão do
Prefeito Municipal, ...criar, alterar

.

e extinguir cargos, empregos e

funções públicas ...

,
, I

Argumento: Na Constituição
da República e do Estado, Argumento: A criação de cargos
não está previsto a alteração não pode ser restrita à Mesa Argumento: faltou a competência

. de cargos, somente criação Diretora e por intermédio de em projetos de lei para matérias
�
I e extinção. resolução, e sim pela tramitação tributárias

�.4; ... , ....

·

... �t:�t!I!.-\.�i.�J..�ttl,i.�ltt�tt! .. tt"'Io;'�:r�.I!'�'�:�'::t"i��":iL'lt'&'�:�'\'" �.' ·i:. .... i:l!f;:: .. �. '�,��',,\1·�·\ ,�: .. ;

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

" I tI
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'Inclusão do nepotismo foi feita para me atingir', afirma Fedra

I·mmI!II11!1

.,'"

Fedraavisa
.que nâovaí
deixar
Chefe de gabinete diz que fica por
ser funcionária cedida pelo Estado'
JARAGUÁ DO SUL

O Executivo continua
afirmando Que não, há casos

de nepotismo nos cargos de
confiança, pOis os parentes
que trabalham na Prefeitura
seriam todos concursados�

Porém,
no primeiro'esca

lão está Fedra Konell, fi
lha da prefeita Cecília Ko
nell (DEM), ex-secretária

de Administração e hoje chefe
de gabinete. Ela garante que sua

contratação é legal, e que por
-

isso só deixará o Executivo se for

por vontade da mãe.
"Sou funcionária pública do

Estado, cedida ao município. Não

ocupo um cargo de confiança e

sim a função de agente político,
Mesmo que não consigamos a li

minar, continuarei mesmo com a

nova LOM", afirma.
Para Fedra, a inclusão do ne

potismo na Lei Orgânica foi feita

apenas com objetivos políticos,
pois já existe, uma lei ordinária
tratando do assunto. Apesar de ser

filha da prefeita, ela não se eonsí
dera um caso de nepotismo.

"Eu não precisaria estar aqui.
Até estou perdendo financeira
mente com essa cessão do Estado
ao município. Mas eu quero lem
brar que tenho competência e ex

periêncía para estar aqui. Tá fui: ser

vidora pública municipal e ocupei
por um tempo o cargo de secretária
de Administração no governo de
DurvalVasel", comenta.

.

A chefe de gabinete cita, ain

da, outros casos de parentes em

cargos do primeiro escalão, como

em Massaranduba.e Guaramirim,
para defender sua permanência.
"Existem casos 'absurdos de pa
rentes na política? Sim existem,
.mas há também casos que sejusti
ficam. O que a Câmara fez foi criar
um fato político para me atingir,
mais nada", ataca.

• Giovanni Ramos
giovanni@oçorreiodopovo.com.br

NÃO CUMPRIMENTO DA LEI PODE GERAR CASSAÇÃO

Câmara fez sua parte, diz Natália
JARAGUÁ DO SUL

Se a atualização da Lei Orgâ
nica entrar em vigor e o Executi
vo não cumprir, a Câmara de Ve
readores não deve mais interferir
no assunto. Quem confirma é a

presidente da Casa e ex- presi
dente da comissão que revisou a

LOM, Natália Petry (PSB).
Segundo ela, não é compe

tência do Legislativo fazer a lei
ser cumprida e sim do Judiciário.
Avereadora afirma que a Promo
toria da Moralidade do Ministé
rio Público é a responsável nesse

, , caso. ''A Câmara de Vereadores
já cumpriu sua função, atuali
zando a lei e incluindo temas
que a população exige do poder

, público, como o combate ao ne-

potismo. Quanto aos cargos do

primeiro escalão, é uma decisão
do Judiciário entender se agen
tes políticos podem ou não ser

parentes", comenta.

No entanto, o decreto-lei

201/1�67 determina que um

prefeito pode ser julgado por
infração político-administrativa
caso "praticar, contra expres
sa disposição de lei, ato de sua

competência ou omitir-se na

sua prática". O julgamento, nesse

caso, é de responsabilidade do

Legislativo, e pode resultar em

cassação de mandato. A denún
cia de infração pode ser feita por
qualquer pessoa à Câmara, in
clusive vereadores.

O descumprimento da Lei

Orgânica também pode gerar a

'interposição de uma ação civil
, pública. Conforme o artigo ll,

da lei federal 8429/1992, "cons
titui ato de improbidade admi
nistrativa que atenta contra os

,

princípios da administração pú
blica qualquer ação ou' omissão

que viole os deveres de hones
tidade, imparcialidade, legali
dade, e lealdade às instituições;
e notadamente: I - praticar ato

visando fim proibido em lei ou

regulamento ou diverso daquele
previsto, na regra de competên
cia." Neste caso, também qual
quer cidadão poderá representar
ao presidente da Câmara ou ao

Ministério Público, para que seja
feita a investigação.

-

o QUE DIZ A LEI ORGÂNICA SOBRE O NEPOTISMO
•••••••••••••••••••• o o •• 00' o o o o. o o 0,0 o. o o o o o o •••• 0 ••••••• 0 ••••••••••• o. o ••• 0 •••••••••••••••••• 00. o o •• o 0 ••••• o o •• o •••• o o o o ••• o 00. o •• o ••• o •• o. o o 00. o o. o o 0 •••••• o 0 ••••• o o o •••• 0 •••••• o •• o o o 0 •••••• 0 •••••••• o o o •• o o o o.� •• �.

Art. 106 É vedada a investidura
em cargo de provimento em comis

são, função de confiança ou gratifi
cada, bem como a nomeação para
cargos políticos, de cônjuges, compa
nheiros, parentes consangüíneos ou

não, em linha reta, colateral ou por
afinidade até terceiro grau do prefei
to, do vice-prefeito, -dos vereadores,
do procurador geral, dos secretários

municipais, dos diretores municipais
ou titulares de cargos equiparados,
dos presidentes, dos vice-presiden
tes de autarquias, fundações, em-

_ presas públicas, sociedades de eco

nomia mista ou cargos equiparados
vinculados à administração direta,
indireta, no âmbito do Poder Execu
tivo e do Poder Legislativo.

§ 1° Ficam ressalvadas da

vedação as nomeações de servi
dores municipais detentores de

cargo efetivo, observada a compa
tibilidade do grau de escolaridade
do cargo de origem, a qualificação
profissional do servidor e a com

plexidade inerente ao cargo em

comissão a ser exercido, vedada,
em qualquer caso, a nomeação em

órgão diferente daquele que tenha
sido aprovado no concurso público
correspondente.

§ 2° Ainda que se trate de ser

vidor ocupante de cargo de provi
mento efetivo de quadro de pessoal
dos órgãos e entidades menciona
das neste artigo, é vedado o exercí

cio de cargo comissionado, função
de confiança ou gratificada que
seja diretamente subordinada' '.à
cônjuge, companheiro e parentes,
consanguíneos,

_

afins ou por ado

ção, até o terceiro grau, inclusive.

Art. 107 Os nomeados, antes

da posse, declararão por escrito
não terem relação familiar ou de

parentesco que importe prática de

nepotismo.
Parágrafo único. Os servidores

deverão comunicar à administra

ção, por escrito,' qualquer alte

ração em sua vida que implique
em fato impeditivo caracteriza
dor de nepotismo, sob pena de

responsabilidade .
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LAZER

Eles só querem:terdireito debrincar
Pais e filhos lamentam a falta 'de áreas públicas. Na Prefeitura, são l� pedidos de implantação

.

.
,�

. ".
.

JARAGUÁ DO SUL ,

Os pequenos Luís
Eduardo, de quatro anos,
e Stephanny, de" cinco,
aproveitaram a manhã
de segunda-feira para
brlnearnc parquinho da
Praça Ângelo Plazera,

AI
qui é um bom lugar para
el�s brincarem. O espa
ço é adequado e' todos

,

os, brinquedos estão

bons. Mas acho que deveria ter

mais p�rques na cidade. Mora
mos na Vila Lalau e nem sempre
conseguimos trazer eles aqui",

. comentou a dona de casa Jennifer
Colares, mãe, das crianças.

Na opinião dela, muitos par
ques públicos do município
não oferecem brinquedos sufi
cientes' para as crianças. "Lá na

Vila Lalau, por exemplo, o par
quinho é bem pequeno. Acho

que a Prefeitura deveria fazer
mais parques e ampliar os que
já existem", avaliou.

,Diferente de Luís Eduardo e

Stephanny, a menina Ilana, de
cinco anos, e o irmãozinho Hen

ry Luan, de um ano e oito meses,
dificilmente vão com os pais a

um parquinho. Eles moram no

Ribeirão Cavalo, onde o único

parquinho' do bairro foi desativa
do no início do ano.

'liFaz meses

que cobramos, da Prefeitura uma

área de lazer, pois muitas vezes

vemos as crianças brincarem no

meio da rua. ,É uni perigo!", des
tacou o pai das crianças, Edelsio
Adriano Lourenço, 29 anos.

-

Para evitar o risco de aciden
tes de trânsito, as crianças im-'

provisaram uma trave em um
,

terreno baldio. "Elas vêm todo
dia jogar bola' aqui, porque 'não
tem outro 'lugar para brincar",
contou a integrante da Associa

ção de Moradores do Bairro Ri
beirão Cavalo, Maria Inês Amaro.

A situação vivida no Ribeirão
Cavalo se, repete em várias ou-:
tias localidades do município.
Na Fundação Municipal de Es-

.

portes, a lista de pedidos para a

implantação de parques públi
cos e áreas de lazer cresce a cada
semana. Hoje, a autarquia conta-

, biliza 18 solicitações, vindas de,
diferentes regiões do município.
Segundo o presidente da FME,
Márcio Feltrin, hoje a cidade tem

46 áreas de lazer, das quais 22 pos
suem parquinhos. De acordo com

ele, as áreas de lazer são compos
tas por quadra de futebol de areia,
sendo que em quatro delas tam

bém há quadra de vôlei.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

Enquanto
Luís
Eduardo e

Stephanny se

divertem nos

brinquedos
da Praça
Ângelo
Piazera •••

.•• no

Ribeirão
Cavalo,
pelada

acontece em

um terreno
baldio, com

uma trave

improvisada

LICITAÇÃO PARA TRÊS AREAS ABRE NA PRÓXIMA'SEMANA

FME quer implantar dez quadras e dez parques em 2011
o presidente da FME, Márcio tirada foram feitos pelos proprie- aproximadamente R$ 30 mil.

Feltrin, afirma que a maioria dos. tários dos terrenos. "Eles tinham, A inauguração de pelo menos

pedidos de quadras de areia e par-essa' parceria com . a Prefeitura, mais três academias ao ar livre

ques infantis é feita por moradores mas decidiram usar os imóveis a partir de 2011 também está

que residem em bairros populosos para outras finalidades" explica. entre os objetivos da autarquia.
ou por comunidades onde há ca- Em relação à manutenção, Fel- Em junho deste ano, a Prefeitu-
rência desse tipo de espaço. trin assegura que cerca de R$- 150, ra implantou uma academia ao I

Conforme Feltrin, na próxima mil devem ser investidos em melho-
'

ar livre no Parque Municipal de
semana deve ser aberta licitação rias nas áreas de lazer até dezembro Eventos, em parceria com a Uni

para. implantação de três áreas deste ano. De acordo com ele, parte medo Outra área do gênero está
de lazer até dezembro. Os locais deste recurso já foi investido na lim- sendo instalada no terreno da

contemplados serão: Loteamen- peza e na troca de brinquedos com Câmara de Vereadores e deve fi-
to Henrique Heise, no Rio da Luz; defeito e de telas danificadas. car pronta dentro de 15 dias.
Loteamento Miranda, no Iaraguá Já o orçamento para a implan-
99, e Residencial Gruetzmacher, tação de mais parques deve ser ava

no Três Rios do Sul. liado pela administração municipal
Feltrin afirma que a FME tam- no início do ano que vem. A inten

bém pretende repor, nos próximos ção da pasta é implantar dez qua
meses, três espaços que foram de- dras de areia e dez parquinhos em

sativados no último ano: um no 2011. A FME calcula que uma área
Ribeirão Cavalo e dois no Rio Mo- , 'de lazer completa - com parque e

lha. Segundo ele, os pedidos de re- quadra de areia - tenha um custo de

.. ,

Academia ao lado da Câmara de Vereadores deve ficar pronta em 15 dias
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Após um ano, O retomo aos p ues
Equipe do O Correio do Povo visita espaços públicos e conhece reivindicações da comunidade

JARAGUÁ DO SUL

Na manhã de segunda
feira, a equipe do O
Correio do Povo voltou a

algumas áreas de lazer
visitadas no ano passado
para verificar como está

situação delas.

Omaror
problema percebido

,

na época eram os brinque
dos quebrados - princi
palmente os balanços, que

haviam sido levantados até a base

superior para evitar que as crian

ças brincassem. O presidente da

Fundação Municipal de Esportes,
Márcio Feltrín, garante que esta

situação foi resolvida e ,que os 22

parquinhos do município estão

com brinquedos em bom estado.
A pedido de moradores, a

equipe também foi até o Três
Rios do Sul, um dos bairros que

pedem a implantação de áreas de
lazer junto à FME. Veja o que foi
constatado pela reportagem nos

espaços visitados e o que a Pre

feitura promete melhorar.

ARQUIVO OCP

TRÊS IRIOS DO SUL '

COMO ESTÁ: OS moradores pedem
ampliação ,e melhorias na área de lazer

da rua São Miguel. A dona de casa Mari

Regiane Gomes Bitencourt, 30 anos, diz

que há vários meses a comunidade pede à

Prefeitura a troca da tela que está rasgada 'e
,

a colocação de lixeiras.

O QUE DIZ A PREFEITURA: A FME informou

que desconhecia a situação, mas que uma

equipe começou ontem a limpeza do local. '

Nos próximos dias, os funcionários devem

avaliar melhorias na estrutura do espaço.

PRAÇA ÂNGELO PIAZERA

C9MO ERA: Em junho do ano passado,
o local tinha um balanço quebrado. Em

dezembro, a equipe voltou e o balanço
estava consertado.

COMO ESTÁ: Na segunda-feira,-e-

O Correio constatou que todos os

brinquedos estavam em bom estado.

NEREU RAMOS
COMO ERA: Em dezembro do ano passado,
o mato estava alto na área de lazer do bairro.

COMO ESTÁ: O local está roçado -ef----

e, segundo a Prefeitura, o parque deve mudar de

lugar dentro de 15 dias. De acordo com Feltrin,
os brinquedos serão removidos para a praça

do bairro, a poucos metros do local, onde hoje
existe um pequeno parque. O presidente da FME

explica que a decisão foi tomada porque a praça
é um local mais iluminado, o que irá garantir
mais segurança às crianças. O menino José

Augusto de Souza, 11 anos, aprova a iniciativa.

Mas sugere que a Prefeitura instale uma quadra
de vôlei de areia no terreno que deixará de

abrigar o parquinho nos próximos dias.

iRIBEllRÃO CAVALO
EDUARDO MONTECINO

,-e. COMO ERA: Em dezembro do ano passado,
à parquinho estava completamente invadido

pelo mato e a água parada.

COMO ESTÁ: No início deste ano, o espaço
foi desativado e o terreno está recebendo

terraplanagem para abrigar um posto
de gasolina. A Prefeitura afirma que a

reposição da área de lazer no bairro é uma

das prioridades para os próximos meses.

.Na próxima terça-feira, a secretaria de

Planejamento deve iniciar a avaliação dos

terrenos disponíveis.
EDUARDO MONTECINO

. ,

"
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SEM FUMAÇA

Lei antifumo perto da realidade
No dia lo de novembro inicia fiscalização. Algumas casas noturnas já se adaptaram
JARAGUÁ DO SUL

Está acabando o período
de tolerância para quem
ainda não conseguiu .

se acostumar com

a lei antifumo.

. partir do dia Iode no

. vembro, a tentativa de
oferecer ambientes mais

limpos e saudáveis aos

clientes vai se tornar uma realida
de - e a própria população pode
ajudar a Vigilância Sanitária e o

Procon a garantir o cumprimento
.

das normas. No próximo mês, no

entanto, a fiscalização ainda não

deve ser tão rígida. A intenção não

é criar uma "caça às bruxas", e sim
conscientizar para garantir que
todos entendam como adotar a

nova conduta.

Segundo a lei nv 5675, que
proíbe o consumo de produtos
fumígenos em locais coletivos
de lazer, nem mesmo uma área
fechada destinada aos fumantes
resolve o problema. As únicas ex

ceções são os ambientes abertos
em que não haja manipulação'
alimentar. Os estabelecimentos,
inclusive, devem fixar uma placa
informando a proibição e os te

lefones do Procon (Programa de

Proteção ao Consumidor) e da

Vigilância Sanitária, responsá
veis pela fiscalização.

Desta forma, os próprios fre

quentadores têm a possibilidade
de denunciar alguma irregulari
dade, em qualquer um dos dois

órgãos. No Procon, há a possi
bilidade de fazer uma denúncia
formal - para registrar a recla

mação, é preciso levar ao insti

tuto a identidade e o CPF, além
de um cupom fiscal ou nota em

que estejam registrados a data e

a hora do atendimento. Após a

formalização, um fiscal do Pro
con deve visitar o local e apurar a

denúncia. "Nós somos um órgão
de defesa do consumidor, então

só iremos fiscalizar através de

denúncias", explica o diretor do

Procon, Adilson Macário de Oli
veira Júnior.

"
No início, queremos

fazer mais um trabalho
educativo. Hoje, o

fumante passou a

ser inconveniente.
MARCO ANTONIO DA COSTA, SUB

GERENTE DA VIGILÂNCIA SANITARIA

,"
CONSCIENTIZAÇÃO

CONTINUA

Já a Vigilância Sanitária está

programando uma ronda pelos
estabelecimentos, para garantir
a regularização dos locais que
ainda não se adaptaram. "No iní

cio, queremos fazer mais um tra

balho educativo,' inclusive com

material gráfico. Ainda assim,
acreditamos que o trabalho não

seja tão difícil, pois a população
e as casas de comércio já aceita
ram a mudança. Hoje, o fumante

passou a ser inconveniente", res

satia o sub-gerente da Vigilância .

Sanitária, Marco Antônio da Cos

ta. Na Vigilância, as reclamações
podem ser feitas pelo telefone
0800-6420-156.

Se as denúncias forem con

firmadas, o estabelecimento será
autuado e um processo adminis

trativo terá início. Os proprietários
terão direito de defesa, mas caso as

penalidades sejam aplicadas após
o processo, uma multa 'deverá ser

paga - o valor, segundo Macário,
varia de acordo com o padrão da

empresa e a movinientação con

tábil. No quadro' ao lado, confira
como alguns estabelecimentos da

região estão se adequando à lei.
\

• B�una Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Lei não prevê área interna para fumantes, que deverão se

reunir apenas do lado de fora a partir do dia 10 de novembro
ARQUIVO/OCP

Diretor do Procon diz que órgão fiscaliza apenas se

consumidores se sentirem lesados e registrarem denúncia

.'

•

:
•
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Inadimplência volta a crescer
Índice Serasa Experian aponta alta de 1,6% em setembro, a maior para o mês desde 2000

.

SÃO PAULO..

Endividado com as

compras parceladas,
o consumidor ainda

está enfrentando
problemas na hora
de pagar suas dívidas.

O
Indicador Serasa Expe
rian de Inadimplência do
Consumidor aponta alta
de 1,6% em setembro, na

comparação com o mês ante

rior. Esta é a quinta alta mensal
consecutiva e a maior alta para
o mês de setembro desde 2000,
quando foi criado o indicador.

Na avaliação anual - setem

bro em relação ao mesmo mês
do ano passado -, a inadim

plência do consumidor cresceu

15,3%, representando o maior
resultado desde março de 2009,

-quapdo o país passava pela cri
se financeira global. Na análise
dos acumulados - janeiro a se

tembro de 2010/2009 -, o indi-

cador apresentou alta de 1,8%, .JUDIOHI,

a segunda variação positiva en- I

tre os acumulados desde janei
ro deste ano.

PERSPECTIVA

Segundo os economistas da
Serasa Experian, a inadimplên
cia do consumidor continua

ganhando força na mesma dire

ção do endividamento, porém a

'evolução da renda e do emprego
formal tem ajudado a evitar um

'

crescimento acelerado do índice.
A perspectiva é de que a

inadimplência sofra pressões em

outubro, por causa do Dia das

Crianças. Segundo o Indicador
Serasa Experian de Atividade do
Comércio, divulgado no último
dia 13, foi a melhor data para o

comércio em 2010 até agora.
Pelo sétimo mês consecutivo,

a inadimplência com cartões de
crédito e financeiras registra alta.
Na decomposição do indicador,.
essa modalidade puxou o cresci-
mento do índice. Com o Dia das Crianças, inadimplência deve sofrer pressões em outubro, segundo o Indicador Serasa Experian

- ,

PREVISAo DO TEMPO ,,,,'

o sol aparece, com

chance de chuva no início
e fim do dia. Temperatura
em elevação. Vento de'
sudoeste e sul, fraco
a moderado.

Jaraguá do Sul
.

e Região
HOJE'

-DOMINGO
MíN: 15°e

MÁX: 19°e

SEGUNDA

MíN: 100e
.

MÁX: 23°e

TERÇA
MíN: 7°e

MÁX: 21°e

TEMPERATURA

Sensação térmica
um pouco mais atta

Hoje, a sensação de calor deve

alcançar um pico antes de voltar
a diminuir. As maiores tempera
turas devem ser registradas entre

Blumenau, Rio do Sul e Joinville,
com sensação entre 29?C e 32°C.
Na maior parte do Estado, sensa

ção térmica máxima de 29°C.

ôÇ2)d�_
Parcíahmlllta Nub!ado Instava! Ghuvoso Trovoada

Nublado

PERIGO
. Risco de incêndio
em todo o Estado
Com o aumento das temperaturas, fica

maior o risco de ocorrência de incêndio em

todo o Estado. Ontem, segundo o Epagri/Ci
ram, o grau de perigo era alto em praticamen
te todas as cidades - com exceção da região
entre Abelardo Luz e Xanxerê, onde o grau era

_

considerado altíssimo. A tenQência é que as

probabilidades continuem as mesmas, já que
as temperaturas continuam estáveis.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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JARAGUÁ DO SUL

Como ortopedista, ele
conhece intimamente" a

rotina de um hospH:al.
Já como porta-vez .

da classe médica
jaraguaense, Rogério
Luiz da Silva precisa
ir além. Por isso,
SUS, ANS e PSF são

siglas que integram o

vocabulário de todos
os dias. Reclamações,
reivindicações e

"

decisões idem. Em
entrevista ao O Correio
do Povo, ele responde
a perguntas que vão
desde a atual situação
do setor, até os

conceitos da população
quanto à profissão .

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

Infelizmente,
muitas pessoas e

alguns médicos
ainda pensam
que a medicina
é uma profissão

para ricos.

Presidente da Associação Médica, Rogério Luiz da Silva, fala sol

o Correio do Povo " A área da
saúde costuma ser alvo constante

de críticas. Em sua opinião, ela fe
cha 2010 melhor ou pior do que no

ano passado no município?
Rogério Luiz da Silva � Melhor.

Os esforços por parte da classe
médica em relação ao atendimen
to e a resolutívidade são cons

tantes e, cada vez mais, o médico
tem se conscientizado de que o

paciente deve ser visto como um

cliente a ser fidelizado. São mu

danças conceituais importantes
que dependem de mudanças

-

comportamentais que normal-
mente são lentas e, portanto, há
de se ter paciência. O importante
é que elas estão acontecendo.

OCP - O setor sempre movi
menta as campanhas políticas
tanto nas esferas executivas, quan
to legislativas, mas o que se espera
realmente dos governantes para
resolver os problemas da saúde

pública brasíleírat
Silva - As frentes de trabalho são

muitas. Entendo que um governan
te, principalmente na esfera federal

e estadual, deve trabalhar pela po
pulação como um todo. Dessa forma
as ações de implantação de projetos
básicos como esgoto sanitário, água
tratada, vacinações, pré-natal, e pro
gramas de prevenção e atendimen
to de pacientes com doenças como

hipertensão, diabetes, osteoporose,
catarata, obesidade mórbida, deve
riam ser prioridade. Já uma melhor

distribuição do atendimento terci

ário, para patologias específicas e

mais complexas, dentro do Estado,
seria uma forma mais adequada de
oferecer este serviço.

o
z
Ü
LJJ
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OCP - Em Jaraguá do Sul, já vi
mos por diversas vezes concursos

sem candidatos suficientes frente
às vagas oferecidas. Por que cada
vez menos profíssíonaís desejam
trabalhar em postos de saúde e

hospitais públicos?
Silva - Essa é uma questão que

já foi várias' vezes tema de discus

são, Inclusive;na Câmara de Vére

adores. O salário pago pela Prefei

tura, seja para os médicos do PSF

(Programa Saúde da Família), seja
para médicos clínicos gerais e espe
cialistas, é baixo frente à exigência

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRÔNICA

Oscar Wilde

Foi
num 16 de outubro que nasceu Oscar

Wilde, o escritor irlandês que escandalizou
o mundo. Sofisticado, inteligente, dândi,
adepto do esteticismo (da "arte pela arte") ..

Escreveu teatro, ensaios e romance. Filho de um

médico e de uma escritora, desde criança esteve

sempre rodeado por grandes intelectuais.
Em l89llançou sua obra prima: "O Retrato

de Dorian Gray", que descortina a decadência
humana. No entanto, foi no seu apogeu literá
rio que começaram a surgir os

problemas pessoais. Persegui
do por ser homossexual, teve
suas obras recolhidas e suas

comédias retiradas de cartaz.

O que lhe restava foi leiloado

para as despesas do proces
so judicial. Acabou passando
dois anos na prisão, que lhe renderam obras
comoventes como "A Balada do Cárcere de Re

ading" e "De Profundis".
Ao sair da prisão, retirou-se para Paris, onde

adotou o pseudônimo de Sebastian Melmouth
e passou o resto dos seus dias em hotéis bara
tos, embriagando-se com absinto. Como uma

singela homenagem ao escritor, selecionei
dez de seus petardos, para esquentar o final de
semana:

f'

1. Viver é a coisa mais rara do mundo: A
maioria das pessoas apenas existe.

2. A melhor maneira de começar uma ami
zade é com uma boa gargalhada. De terminar
com ela também.

3. A forma de governo mais adequada ao ar

tista é a ausência de governo. Autoridade sobre
ele e a sua arte é algo ridículo.

4. Os homens ficam terrivelmente chatos

quando são bons maridos, e abominavelmente
convencidos quando não o são.

5. O homem é um animal racional que per
de sempre a cabeça quando é
chamado a agir pelos ditames
da razão.

6. Não existem livros mo

rais ou imorais. Os livros são
bem ou mal escritos.

7. Posso resistir a tudo,
menos à tentação.

8. A diferença entre a literatura e o jornalis
mo é que o jornalismo é ilegível e a literatura
não é lida.

9. É absurdo dividir as pessoas em boas e

más. As pessoas ou são encantadoras' ou são
aborrecidas.

10. O progresso não é senão a realização das

utopias.
Gênios como Wilde (sem medo de dizer

a verdade) sempre deixam saudades, ainda
mais em tempos de obscurantismo político e

cultural.

LANÇAMENTOS

Perfeitos

CLIC DO LEITOR

o Tobi foi
.

acolhido pela
família da

leitora Daiane,
porém, eles não

podem ficar
com ele. Para

adotá-lo, entre
em contato pelo

telefone (47)
9912-8035.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Tropa de Elite 2 (Dub) (14h20, 16h40, 19h,

2lh20 - todos os dias)
• Cine Breithaupt 2
• Os Vampiros que se Mordam (Leg) (15h, l7h,
_19h - todos os dias) (2lh - seg, ter, qui, sex)

• Tropa de Elite 2 (Dub) (2lh20 - qua, sab, dom)
• Cine Breithaupt 3
• Comer, Rezar, Amar (Leg) (15h40, l8h20,

2lh - todos os dias)
I

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Tropa de Elite 2 (Dub) (14h, l6h30,

19h30, 22h - todos os dias)
• Ciné Mueller 3
• Comer, Rezar, Amar (Leg) (19h, 2lh40

- todos os dias)
• Como Cães e Gatos 2 (Dub) (13h30, l5h20,

l7hl0 - todos os dias)
• Cine Garten 1
• Tropa de Elite 2 (Dub) (14hl0, l6h40,

19h10, 22h - todos os dias)
• Cine Garten 2
• A Lenda dos Guardiões (Dub) (13h40, l5h50,

l8h - todos os dias) • ° Último Exorcismo (Leg)
(20hl0, 22hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• Gente Grande (Leg) (14h20, l6h30,

l8h40 - todos os dias)
• Wall Street (Leg) (2lh15

- todos os dias)

• Cine Garten 4
• Comer, Rezar, Amar (í.eg) (13h30, l6hl0,

19h, 2lh50 - todos os dias)
.• Cine Garten 5
• Nosso Lar (Dub) (14h, 2lh - todos os dias)
• Os Vampiros que se Mordam (Leg)

(16h20, l8h30 - todos os dias)
• Cine Garten 6 - 3D
• A Lenda dos Guardiões (3D :- teg)

(13h, l5hl0, l7h20, 19h30 - todos os dias)
• Avatar: Edição Especial (3D - Leg)

(2lh40 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Tropa de Elite 2 (Dub) (14hl0, l6h30,

19h, 22h - todos os dias)
• Cine Neumarkt 2
• Tropa de.Elite 2 (Dub) (15h20, l7h50,

20h30 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 3
• Coincidências do Amor (Leg) (15h, l7hl0,

19h20, 2lh30 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
• Comer, Rezar, Amar (Leg) (13h20, l6h, l8h40,

2lh20 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 5
• Nosso Lar (Dub) (16h40, 19h10 .; todos os dias)
• Os Vampiros que se Mordam (Leg) (14h20,

2lh40 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• A Lenda dos Guardiões (Dub) (14hl0,

l6h20, l8h30 - todos os dias)
• O Último Exorcismo (Leg) (2lh - todos os dias)

NOVELAS
ARAGUAIA
Mariquita manda Max embora da estância. Ma

nuela e Sola no dançam na festa e se beijam. Neca
estranha que Pimpinela tenha passado a noite fora.
Vitor liga à procura de Manuela. Solano se despede
de Manuela com um beijo e Amélia repreende a fi
lha. Manuela confessa para Amélia que gosta de So
lano. Estela aborda Solano e exige satisfações por
seu sumiço com Manuela. Ela tenta beijá-Ia, mas ele
se esquiva. Mamed sugere que Terê o deixe dividir
o quarto com Caroço para poder permanecer na es

talagem. Cirso comenta com Max sobre a bolsa que
Sola no' encontrou. Solano acha um camafeu dentro
da antiga bolsa e Mariquita afirma que Antoninha
o deu para Gabriel quando ele foi embora. Solano

.

decide procurar o corpo de seu avô no local onde
achou a bolsa. Amélia critica Manuela por afirmar
que quer ficar com Sola no. Sola no diz para Estela
que não terá um relacio_namento com ela.

TI TI TI
Marta confirma que Amanda é filha de Jacques,

mas proíbe Ariclenes de usar a revelação contra o

rival. Jorgrtó diz a Desirée que acha que ela ainda
gosta de Armandinho, Breno convence Rebeca a

levá-lo em casa. Ariclenes conta para Chico que tem
um trunfo contra Jacques, mas não pode usá-lo por
causa de Marta. Breno chega em casa amparado
por Rebeca e Thaísa se assusta. Adriano rejeita o

assédio de Thaísa e Help acha que ele está se fazen
do de difícil. Julinho comenta com Marcela que não
tem visto Eduardo. Edgar avisa à mãe que Luisa vol
tou da Europa casada e continuará sendo sua sócia
na agência. Alex comenta quea editora de Gustavo
está falindo e Luisa se espanta. Nicole percebe a

angústia de Marta e se aproxima. Amanda demons-.
tra mágoa da mãe e Marta se aflige. Pedro oferece
uma carona para Gabriela, mas ela recusa. Jacques

confessa que está tenso com a inauguração do ate
liê de Valentim e Clotilde procura acalmá-lo. Luti fla
gra Nicole e Chico se beijando. Cecllla assume uma

nova personalidade. O ateliê de Valentim fica pronto
e Ariclenes comemora. Desirée reclama de Jorgito
e Dorinha tenta aconselhá-Ia. Thaísa diz a Rebeca
que o pai está bem e Breno se revolta. Dona Mo
cinha revela interesse por moda e Nicole estranha.
Luti acha que a namorada não vai à inauguração do
ateliê de Valentim, mas Valquíria se prepara para ir
ao evento com o pai, Felipe, Mabi e Jaqueline. Luisa
surge na mansão dos Sampaio e Bruna se revolta.
Marta. confronta Ariclenes e ameaça abandoná-lo se

ele usar seu segredo para intimidar Jacques.

PASSIONE
A mãe de Arthurzinho deixa um recado com

Sinval avisando que voltou de viagem. Felícia afir
ma a Totó que está disposta a ficar com ele e fazê
lo esquecer de Clara. Antero pede para ficar com

Gemma. Benedetlo dá uma orquídea para Brígida
.e Diógenes fica enciumado. Amendoim implora que
Candê o leve para o mercado. Valentina segue os

dois com, uma câmera. Clô e Olavo se reconciliam.
Mimi diz a Lurdinha que ela deveria seguir a carrei
ra artística. Totó comemora a compra de seu sítio .

com a famnia. Jéssica e Berilo tentam conquistar
Clô com elogios, mas ela não dá atenção. Clô trata
Jackie com hostilidade. Berilo vai à escola de Dino e

deixa Agostina emocionada. Felícia diz a Candê que
vai tomar uma atitude em relação a Totó. Fátima
vê Felícia abraçada com um homem em um antigo
álbum de fotos e acredíta que seja seu pai. Dois fis
cais chegam à metalúrgica para apurar irregularida
des na empresa.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Não há exibição.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Quem faz SENAC tem mais oportunidade!

Inscrições Processo Seletivo
Até 28/11/2010 / www.sc.senac.br

Cursos:

"Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais

� Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia
da Informação

Bernt

Entschev·
.

Sempre· rechaçada
-

olta e meia atendo profissio-
nais em meu escritório no in
tuito de conhecer suas histó
rias e lhes aconselhar sobre os

melhores rumos para suas carreiras, ou

até mesmo, ajudar-lhes com alguma re

colocação, na medida do possível. Con
fesso que muitas vezes me deparo com

situações deveras inusitadas, que me fa
zem refletir sobre o movimento do mer

cado, das contratações e dos profissio
nais de uma forma geral. Foi num desses
atendimentos que conheci Joana, uma

moça de 30 anos completamente insa
tisfeita com a forma que as coisas acon

teciam em sua trajetória profissional.
Ao iniciar nossa conversa, já pude notar

que tinha algo de errado com a moça. Ela

parecia desacorçoada e envergonhada. Ao

falar, não olhava diretamente nos meus

olhos, seu tom de voz era muito baixo"
quase ínaudível, e sua linguagem corpo
ral denotava total desconforto ria cadeira.
Não sei se o incômodo era causado pela
suposta timidez, ou se era por Joana estar

muitos quilos acimado seu peso ideal. A

verdade é que a moça sofria notavelmente
de problemas com obesidade.

Joana relatou os últimos anos de sua

vida profissional de uma maneira sem

entusiasmo. Pela idade e pelos atributos
técnicos que possuía, deveria ocupar pelo
menos um cargo de 'Coordenação. Mas,
infelizmente, e ela não sabia explicar o

porquê, ainda respondia como Analista
Financeiro de uma empresa sem notorie
dade no mercado brasileiro. E, o que era

pior, não possuía nenhuma perspectiva
de' crescimento nos próximos anos. Sua
carreira se mostrava estagnada e sem ne

nhuma possibilidade de deslanchar. Ela
tinha consciência, porém, que o problema
não estava em sua formação, pois sempre
investira bastante em sua empregabilidade,
Por outro lado, admitia não ser uma pessoa
tão fácil de se conviver, já que sua baixa au

toestima pela obesidade lhe causava cons-
.

tantes problemas de relacionamento. '

Perguntei à ela, então, se alguma vez

ela havia recebido, alguma feedback re

lacionado ao fato de ela estar acima do

peso. Com as faces rubras, Joana contou

de certa vez em que um chefe; tomado

por um' acesso de nervosismo, insinuou

que, assim como ela poderia ser desleixada
com sua alimentação e sua saúde, poderia,
também, ser descuidada com seu trabalho
e com suas responsabilidades. A moça con

tou que ficou dias deprimida com o que

ouviu. Pensou em processá-lo por assédio
moral, em pedir demissão e, até, em desistir

'

da profissão e ir em busca de um emprego
autônomo, onde não precisasse mais ouvir

grosserias de nenhum chefe desaforado. Po

rém, tomada por sua insegurança, perma
neceu onde estava, sem, sequer, exigir que
o chefe se retratasse da indelicadeza que
havia cometido com a jovem.

Em seguida, Joana se lembrou de outra

vez, quando estava em um evento impor
tante na área de finanças e tentava se apro
ximar das pessoas desconhecidas para for
mar umvínculo profissional, sendo, porém,
sempre rechaçada. De acordo com a moça,
foi muito constrangedor tentar puxar papo
com pessoas desconhecidas que simples
mente a repeliam, virando-lhe as costas e

deixando-a excluída. Depois desse evento, .

negou-se a ir a qualquer ambiente a onde
não pudesse ter um acompanhante.

Perguntei a Joana o quê exatamente a

incomodava mais, a sua aparência física ou

a maneira com que as pessoas aparente
mente reagiam a isso. A moça, curiosamen

te, assumiu que sentia um complexo muito

grande por ser como era. Explicou-me que
possuía problemas com seu metabolismo
muito lento, e, por mais que tentasse ema

grecer, não conseguiria, já que o problema a

impedia de emagrecer. Foi então que mos

trei a moça que o que a deixava abandona
da do meio social não eram as pessoas a sua

volta, mas ela própria. Seu complexo com

a própria aparência era tão evidente que
ela mesma se excluía do convívio social.
Sem que ela percebesse, afastava as pesso
as para quilômetros de distância de si mes

ma. Com isso, mantinha-se fechada em seu

mundo, sem permitir que suas competên
cias comportamentais aparecessem tanto

quanto suas competências técnicas, o que
a deixava estacionada na carreira. Era unia

bola de neve. Quanto menos ela se impor
tava em estar bem consigo mesma, mais ela

regredia profissionalmente.
Não nego que haja preconceito com os

gordinhos, porém, para crescermos na

carreira, vários fatores são levados em

consideração, inclusive, a maneira com

que você se comporta diante de suas

próprias condições. Na Coluna Talento
em Pauta de terça-feira, falarei um pou
co mais sobre esse preconceito e sobre a

importância de se manter bem e alheio
a pormenores que, definitivamente, não

compõem um bom profissional.
Mande sua história para coluna@de

bemt.com.br e siga twitter/bentschev.

Mande sua história para colunarêdebemt.com.br e siga twitter/bentschev.

,.
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Livro analisa as razões que levam funcionários a terem sérias desavenças com seus gestores

magine um chefe que não escuta o que
os funcionários têm a dizer, não coloca
suas sugestões em prática, não se preo
cupa com a questão salarial e, ainda por

cima, não valoriza o empenho da equipe. Se
você tem um assim, não está sozinho. Essas
características foram apontadas por mais
de 50 mil funcionários de 65 organizações, a

maioria com sede nos Estados Unidos, como

os principais pontos fracos dos gestores. É o

que mostra o livro "Por que as pessoas odeiam
seus chefes?", que acaba de ser lançado pela
Sextante, e que usa como mote levantamen
to feito pela empresa de pesquisas Discovery
Surveys. Segundo o estudo, 66% dos entre-,
vistados reclamam que não são ouvidos _pela
'gerência, 61% estão insatisfeitos com seus

salários e 52% não se sentem à vontade para
expressar abertamente suas opiniões diante
de seus superiores.

No livro, o psicólogo Bruce Katcher lança
mão de 17 anos de experiência à frente da con

,

sultoria para identificar as 30 principais razões

.que levam profissionais a alimentarem senti
mentos nada nobres pelos chefes. Desrespeito
por parte da gerência (46%), falta de reconheci
mento (43%) e desequilíbrío entre vida pessoal
e profissional (38%) estão entre elas. A origem
das reclamações, diz Katcher ao GLOBO, em

entrevista por e-mail, passa pelo despreparo do
profissional para comandar um time: - Muitos

gestores não conseguem treinar, acompanhar e

desenvolver seus funcionários.
São promovidos porque desempenharam o

trabalho com competência, e não necessaria
mente porque são bons em administrar os ou

tros. Alguns não sabem como motivar a equipe
ou dar feedback.

• Fernanda Thurler e Paula Dias

-. 'h
"...___r_Ul_&__._I p_�_U_� E �f_m ._._=_..__,

FOTOS DIVULGAÇÃO
não possui uma boa relação cOI���Ó'
gestor: - Muitos funcionários ,n'âo
se engajam porque sentem que nãR
são pagos de forma justa, que l{��
foram devidamente treinados e que
não têm oportunidades de creS'ei�

,

mento. Eles também gastam muito,
tempo fofocando e acabam sendo
os últimos a se apresentar para dife
rentes tarefas. Quando isso ocorre,
a solução é convocar o profissional
para uma conversa franca, afirma'
David Barioni, presidente-do grupo
Facility, especializado na gestão de

serviços corporativos. - Ninguém
é obrigado a pensar igual. Nessas

, horas, agir com transparência é im

portante. É preciso que funcioná
rio e gestor cheguem a um acordo.
Só que, infelizmente, nem sempre
ambos estão preparados para lidar
com críticas negativas -- afirma.

, Baixa produtividade
é uma das reações

lideres devem adotar uma

postura transparente e incenti
var o diálogo, dizem especiaIis�

A curto prazo, falhas de geren
ciamento podem contribuir para
que o empregado desenvolva um

comportamento passivo; em que
a regra é trabalhar o mínimo pos
sível, o que potericializa riscos de

queda de produtividade e insatis

fação dos clientes dentro da orga
nização.

Segundo Bruce Katcher, não

externar boas sugestões e fazer a

cabeça dos colegas contra a em

presa também são características
de quem está infeliz no trabalho ou

.

\ -',
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Luiz.
Marins o inimigo

I,. fl Ia ora."
clientes, à qualidade, à logística e dis

tribuição e muitos outros. Enquanto os ..
clientes desaparecem, a maioria se ocu

pa.em combater seus pares, em vez .de
ajudá-los, de procurar erros nos outros,
em vez de corrigir os próprios erros.

A verdade é que não há empresa
que resista e sobreviva à desunião e é

preciso matar no ninho qualquer inicio

.

de briga interna, pois ela se alastrará,
contaminando toda.a empresa. Lembre
se: o inimigo está lá fora e não aqui
dentro!

inimigos. O tempo gasto em fofocar, em fazer
armadilhas, em dificultar o trabalho de cole

gas é muito maior do que o dirigido ao atendi
mento ao cliente, à melhoria da qualidade, à

construção de um ambiente sadio de trabalho
.

e de produtividade. Outro dia presenciei uma

reunião em que um departamento preparava
uma verdadeira estratégia de guerra - pas-

.

mem - contra outro departamento da própria
empresa. Pareciam oficiais. Coletavam dados,
montavam mapas e planos, tudo para "acabar
com o nosso maior inimigo".

Não preciso dizer que essa empresa
está com problemas sérios em relação a seus

/
__ preciso que todos numa empresa

compreendam que se há algum adver
sário a ser combatido, 'ele está lá fora, é

...... nossoconcorrente. Dentro da empresa
.

não há adversários e não deve haver. Dentro
da 'empresa temos 'colegas de trabalho que
devem ter, o mesmo grande foco: comprome
'ter-se com o sucesso de cada um de nossos

clientes atuais e tudo fazer para conquistar
novos clientes.

Ao visitar empresas, vejo que as pes
soas perderam essa consciência e fazem de
seus colegas, seus adversários e às vezes até

. pense nisso. Sucesso!

VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS
_

'

Cursando Ciências Contábeis. ASSISTENTE COMERCIAL com liderança de pessoas. Conheci- LAVADOR DE VÉICULOS equipamentos.
AUXILIAR DE LAVANDERIA Cursando ou completo Marketing ou mento em máquinas de costura. LíDER DE EXPEDIÇÃO/ACABAMENTO PROJETISTA ELÉTRICO Vivência em

Para o bairro Ilha da Figueira e Centro. Arquitetura. Irá atuar com orçamentos ENCARREGADO (TEXTIL) MARCENEIRO desenvolvimento de produtos. Conhe-

AJUSJADOR MECÂNICO em Guaramirim. Para a Vila Rau. MECÂNICO AUTOMOTIVO cimento em componentes eletrônicos,
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ASSISTENTE DE SUPORTE ESMERILHADOR MODELlSTA eletrônica analógica/digital.
Cursando Graduação em Engenharia. ASSISTENTE DE INSTALAÇÃO - CEN- ESTAMPADOR (RAMO TÊXTIL) Para OFFICE-BOV Entrega de documentos, REBOBINADOR DE MOTOR

ANALISTA DE CUSTOS TRAL TELEFÔNICA empresa de grande porte, 10 e 20 turnos. deslocando-se com bicicleta. Desejá- RECEPCIONISTA DE HOTEL

Vivência na área de custos de máqui- AUXILIAR DE ESTAMPADOR . ESTÁGIO DE ELÉTRICA, ELETRÔNICO vel residir no Baependi. REPRESENTANTE COMERCIAL

nas e equipamentos. Conhecimento no BORDADOR Para empresa de grande AUTOMAÇÃO OPERADOR DE CENTRO DE USINA- REPOSITOR

Sistema Consistem. Desejável curso porte. 10 e 20 turno. ESTILISTA GEM SOLDADOR/MONTADOR
Técnico em Mecânica. CAIXA Vivência na função. OPERADOR DE MÁQUINA CNC SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS
ANALISTA FISCAL CAMAREIRA ENGENHEIRO CIVIL OPERADOR DE MÁQUINAS DE EMBA- Cursando Ciências Contábeis.

Vivência na área fiscal, disponibilidade CALCULISTA Vivência em cálculos de estruturas. LAGEM/PAPELÃO SUPERVISOR DE COSTURA Desejá-
de viagens. Possuir CRC. Vivência em cálculos de estruturas. EXPEDIDOR OPERADOR DE MAQ. SERIGRAFIA E vel vivência em todas as máquinas de

ATENDENTE DE PADARIA COMPRADOR Desejável vivência anterior. PLASTIFICADORA costura.

ATENDENTE DE FARMÁCIA COORDENADOR PEDAGÓGICO' FARMACÊUTICO OPERADOR DE TORNO CONVENCIONAL TALHADOR / TECELÃO
ATENDENTE DE HORTI Desejável conhecimento em Inglês. FISCAL DE LOJA OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA Para Guaramirim.

ATENDENTE DE FRIOS COSTUREIRA FRESADOR MECÂNICO / TORNEIRO PASSADEIRA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRA-

ATENDENTE DE CARNES CONFERENTE DE CARGAS MECÂNICO Para atuar em Corupá. BALHO

AUXILIAR DE PADEIRO CONSULTOR DE IMPLANTAÇÃO . Várias vagas abertas. PINTOR AUTOMOTIVO Vivência na função.

AUXILIAR DE P'RODUÇÃO
ATENDENTE DE AUTO CENTER Vivência em implantação e treinamento GERENTE DE PCP PORTEIRO Para atuar em Schroeder. TÉCNICO ELETRÔNICO Vivência em

ATENDENTE - LOJA DE ALUGUEL DE de sistema Fiscal, Tributário e Contábil. Vivência na função. PRENSISTA DE BORRACHA assistência técnica de equipamentos
Em diversos bairros. TRAJES CORRETOR DE IMÓVEIS GERENTE 'OE TECELAGEM PROGRAMADOR DE COMPUTADOR eletrônicos para automação industrial.
AUXILIAR DE COZINHA ALMOXARIFE DESIGNER GRÁFICO Vivência na tecelagem. Vivência em programação Delphi e VENDEDOR INTERNO Vivência em

AUXILIAR DE VENDAS AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DESENHISTA INSTALADOR TÉCNICO Vivência em Java, vendas de veículos.
Cursando ou completo Técnico Eletro- AJUDANTE DE PÁTIO Vivência em Auto Cad. instalação de alarmes, câmeras, por- PROGRAMADOR DE CENTRO DE USI- ZELADORA
técnico. Conhecimento em inversor de

'
.

Para limpeza e organização do pátio, ENCANADOR tões eletrônicos, telefones, NAGEM Desejável vivência anterior. WEB DESIGNER Vivência em progra-
frequência, contator, dijuntor, CLP

gramado, cuidado com flores . Para ESTAGIÁRIO ENSINO MÉDIO IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO PROJETISTA MECÂNICO mação, desenvolvimento e criação de
AUXILIAR CONTÁBIL Guaramirim. ENCARREGADA DE COSTURA Vivência JARDINEIRO Vivência em projetos de máquinas e Web Sites.
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Fameg promove Encontro
de Comunicacão e Moda

�

Inscrições já estão abertas pelo site www.encom2010.com.br

.
"

FOTOS PIERO RAGAZZI

�....r:;rupo Uniasselvi Fameg, de

uaramirim, vai sediar a segun
a edição do Encontro de Co

"'lIIIIIP1municação e Moda. Desta vez,
o tema central está voltado para 'Ges
tão da Marca'. O evento acontece nos

dias 26, 27 e 28 de outubro. As pales
tras estão programadas para iniciar a

partir das 19h30, no prédio da própria
instituição de ensino superior.

"Nossas palestras e bate-papos se

concentrarão sobre o tema "Brandíng"
De modo simplificado, trata-se de

.

um novo pensamento administrativo

que se ocupa do desenvolvimento e

gerenciamento de marcas, tendo por
finalidade dar visibilidade e credibi
lidade à empresa, além de torná-la
atrativa aos olhos do consumidor",
adianta o professor de Publicidade e

Propaganda, Maurício Melim.
Ainda conforme o educador, o ' ",

Encontro de Comunicação e Moda

possibilita aos acadêmicos o contato

direto com profissionais que já atu-

am no mercado de trabalho. "Para os
Segunda edição do Encontro de Comunicação e Moda deve reunir cerca de 150 pessoas em três dias de palestrasestudantes, é mais uma oportunida

de para saber quais são os desafios do
dia a dia, e como encontrar soluções
para esses desafios. O evento é tam

bém
.

um momento para ampliar a .

rede de contatos, visando futuras

vagas no mercado de trabalho".
A intenção é fazer com que esse

projeto seja realizado todos os anos

e sempre no mês de outubro. Cer -

.

ca 150 pessoas são esperadas para
os três dias de palestras, entre pro
fissionais e estudantes das áreas de

Comunicação e Moda. "A ideia é reu

nir os profissionais e estudantes das
áreas de Comunicação (publicidade,
marketing, design) e Moda para tro

carem experiências, atualizarem seus

conhecimentos".
A segunda edição do Encontro de

Comunicação e Moda fica aberta para
todos os interessados. O passaporte
custa R$ 10, possibilitando à partici
pação em todas as palestras e bate

papos. Os bilhetes estão sendo co

mercialízados na instituição acadê
mica. No entanto, é necessário fazer
a inscrição previamente no sito www.

encom20l0.com.br. Outras informa

ções pelo telefone (47) 3373-9800. A

organização do evento é feita pelos
alunos e professores dos cursos de

graduação Publicidade & Propaganda
e Design de Moda.

•Daiana Constantino

daianac@ocórreiodopovo.com.br

Í'
l

• Dia 26, - L
mão Ribas,
Professor da
dade Federal
Catarina

• Dia 27 - Bru
peu - AdTree Di

• Dia 28..

'

b
, .

com empresárle
corporações
Branding e Firrnoj

Interessados podem se inscrever no site www.encom2010.com.br. Passaporte custa R$ 10

• TEATRO

'O Segredo Incorpóreo'
Em parceria com o Rotaract Club de Jaraguá do Sul, o Gru-. póreo: Ferramentas do Ser, na terça-feira, dia 19 de outubro, às

po Uniasselvi Fameg por intermédio do curso de Publicidade e 19h, no auditório da faculdade. Informações pelo email cadas

Propaganda promove a apresentação teatral O Segredo Incor- trorotaracttêhotmaü.com ou telefone (47) 9187-2207 .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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me or
. ,

lae. .111.

Segunda-feira é o melhor diaparaprocurar emprego, certo? Nem sempre
.

.

.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Candidatos não devem deixar para procu,:ªremprego só na segunda-feira

.com
o mercado aquecido e

com as empresas tendo até
certa dificuldade de preen
cher o grande volume de va-

gas ofertadas nos classificados e via

web, o profissionál que pensa que
existe um dia específico paraprocu -

-

rar emprego está perdendo tempo e

pode' deixar escapar a oportunida
de de conseguir voltar ao mercado,
afirmam os especialistas.

,

A gerente' de RH da Personal
Service, Marcela Melissa, concor

da que, no mundo de hoje, não
existe o melhor dia para sair atrás
de um novo emprego, pois tanto

o candidato quanto as empresas
fazem suas buscas independen-

'- temente do dia. Ela ressalta que,
obviamente, as empresas não sai
rão atrás de um candidato no fim
de semana ou em um feriado. Os

candidatos, p�r sua vez, além de
olhar os classificados, têm agora a

opção de fazer buscas pela inter

net, realizando o cadastro do seu
currículo em sites especializados,
em qualquer dia da semana.

. Para Luis Testa, gerente de Ma

rketing da Vagas Tecnologia, em

presa que criou o portal Vagas.
com.br e que desenvolve softwa
res de recrutamento on-líne para

grandes empresas, afirma que acre

ditar que há maiores chances de

conseguir um emprego em função
do dia da semana é um jeito quase
irresponsável de se pensar. "O me

lhor dia para procurar um empre
go, cadastrar um currículo ou can

didatar-se a um processo seletivo
é simples: o mais rápido possível".

Para reforçar seu ponto de vis

ta, Testa lembra que há casos de

processos' seletivos cujas entre

vistas são definidas em questão
de horas ou minutos, devido à

urgência do processo em si. Ou
tros podem aguardar alguns dias,
mas não há motivo para o profis
sional esperar para se candidatar
a uma oferta de emprego.

Testa acrescenta que, pelo me

nos de maneira consciente, o RH
das empresas não concentra a,

seleção num determinado dia da
semana. No entanto, admite que,
por exemplo, o maior volume de
acessos ao site Vagas.com.br se.
concentra nas segundas e terças
feiras. Ao mesmo tempo, frisa que
este não é um fato decorrente da

crença dos candidatos de que es

tes são os melhores dias. "É apenas'
uma estatística que decorre natu
ralmente do nosso dia a dia, pois,

ao retomar de um fim de semana

que envolve viagens, almoços com

família, cinema, etc., é natural que
nos concentremos em algumas
pendências para resolver - entre

elas, conferir as novas vagas divul

gadas na internet ou publicadas
nos jornais de domingo".

Na Curriculum.com.br, uma

pesquisa mostrou que é na quarta
feira que QS candidatos mais'en-

.

viam seus currículos às empresas. O
mesmo estudo revela que este com

portamento acontece porque os

dias em que as empresas mais ofe
recem vagas são as segundas e ter

ças-feiras, o que eleva a quantidade
de candidatura nas quartas-feiras.

_____J<l ,.IIJ IIIIJO__....u"""""'OII�__"'iIl__mffl_.__

Já de olho em 2011
Empresas tendem a investirmais em contratação,

capacitação e treinamento depessoal, revela pesquisa
\

As empresas brasileiras estão
mais otimistas com o ano de 2011
do que com 2010. Pesquisa da
Amcham e do Ibope Inteligência
com 500 associadas da entidade
revela que O' percentual de empre
sas que pretendem ampliar inves
timentos no próximo ano aumen

tou de 55% para 63%. E o foco
dos investimentos dessas com

panhias será nas estratégias co

merciais (65%, percentual igual
ao do ano passado). A mudança,
neste caso, será um aumento dos
investimentos em contratações,
benefícios, capacitação e treina
mento (47% em 2011 ante 40%
este ano), contra uma diminui

ção na participação de campa
nhas de marketing, caindo para

, 39% no próximo ano, contra 46%
em 2010. Outro importante foco
de investimentos em 2011 Qrome-

te ser a inovação, diz o estudo: 46%
dos entrevistados elegem pesqui
sa e desenvolvimento como muito

importante para aportar recursos.

Este ano, o percentual foi de 42%.
A pesquisa revela ainda

que 87% das empresas entre

vistadas projetam crescimen
to de vendas para 2011, contra

79% que. esperam aumentar

o faturamento neste ano. Em

relação à expectativa das em

presas para o crescimento do
PIB, a pesquisa mostra que
a maioria delas espera mais
crescimento em 2010 (81 %) do

que em 2011 (64%). O otimis
mo a respeito dos dados de

inflação também se concentra

mais sobre este ano. Entre os

empresários consultados, 75%
acreditam que a inflação, até
o fim do ano, ficará estável ou

em queda. Sobre 2011,67% fa
zem a mesma previsão.

Para os entrevistados, as.

principais preocupações em

relação a 2011 são relativas a

impostos e carga tributária, ce

nário político brasileiro com o·

novo governo, desaceleração da
. economia nacional e disponi-
bilidade e qualificação da mão
de obra.

O estudo foi realizado en

tre os dias 16 e 29 de setembro
envolvendo uma amostra de
500. associadas da Amcham de

grandes (34%) , médias (34%)
e pequenas empresas (32%).
As companhias participantes
são na sua maioria de capital
nacional (76%). As perguntas
foram respondidas por altos
executivos: CEOs, diretores, ge-
rentes, chefes ou superviso Treinamento deve receber mais investimento das empresas em 2011

---�
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MAX: As duas coisas. Só não é indicado para quem acaba de terminar a faculdade

�. ainda não adquiriu .sufíciente experiência profissional, Nesse caso, o jovem teria o
.

título, mas não conseguiria absorver o que o MBA oferece de melhor, o enfoque prá
SOU formadQ em R.I: (Relações Internacion�s) há 2 anos e não consigo· tico e a troca de informações.
emprego em minha'área••• S.P.R.

'

Hora de sair
Após passar 4 anos na mesma função - analista -:- recebi uma proposta'
de uma grande empresa para ganhar, 35% a mais. Imediatamente,

.

minha empresa cobriu a proposta. Estou em dQvida.' F .C.
'

MAX: Deixe que o quesito "oportunidades futuras", decida por você. Sua empresa
-atual precisou tomar o susto de perdê-la para reconhecer que você merecia ganhar
mais. Se você ficar, é bem provável que a situação se repita. Porque, na visão de em

pres�s que só concedem reajustes quando são forçadas a fazê-lo, um aumento de 35%

será mais que suficiente para deixá-la feliz por out,ros quatro anos. Se agrande empresa "

possui um plano de carreira para curto e médio prazo, a opção de mudar seria melhor.

MAX: Mesmo correndo o risco de ser corrigido pelas instituições que oferecem o

curso, RI. provê uma formação genérica (com uma grade curricular que inclui Di

reito, Economia, Estatística, Sociologia, História e Política). Enfatizo que 'genérico'
significa 'não especializado', ou seja, permite ao candidato' se capacitar a vagas em

, qualquer setor administrativo da empresa. Em função disso, a competição ac�ba se

dando com formandos em Administração de Empresas, que também é um curso ge
nérico. A diferença é que, por exemplo, uma vaga de assistente de crédito e cobrança
é vista por um administrador como compatível com sua formação, enquanto quem
se forma em RI. não enxerga essa equidade funcional. E esse é o problema: ao buscar

vagas específicas para bacharéis em RI., os jovens descobrem que, na prática, elas

Max

Gehringer,
Carreira de Talento

inexistem na maioria das empresas .prívadas. Por isso, a opção preferida pelos for

mandos em RI tem sido a dos concursos públicos.

Um MBA é indicado para quem deseja subir de cargo, ou para quem já
exerce uma função gerencial? H.L.

Fui admitido há 3, meses" e recebi promessas de re&juste após, a

efetivação. Fui efetivado, mas, devido à crise,' a empresa informou
que os re&justes estão congelados. Devo insistir no cumprimento da

P
.

promessa. L. N.T.

MAX: Exigir não parece uma decisão muito sensata, uma vez que a empresa não
. ,

tomou uma medida que afeta apenas a você, mas a todos os empregados. Porém,
você deve periodicamente lembrar; a quem lhe fez a promessa, que você está dispos
ta a colaborar num momento de necessidade, mas que não esqueceu do prometido.
Isso evitará a chamada 'amnésia gerencial' quando a crise amainar.

,

MAX GEHRINGER É CONSULTOR DE CARREIRAS E RESPONDE SOBRE AS DúvIDAS DOS PROFISSIONAIS NESTE ESPAÇO, E TAMBÉM EM PROGRAMAS DE RÁDIO E rv

LEmon,DE
-J'ADORE CITROEN

A Le Monde Citroén, expandindo suas atividades em Santa Catarina, seleciona para
início imediato, profissionais (ambos os sexos) com habilidades na seguinte função:

Interessados enviar curriculo até 25/10/2010 para
rh.jgs@lemonde.com.br (indicar a vaga no assunto Cio e-mail)

Av. Pref. WaldemarGrubba, 1909, ViIaLalau-jaraguádoSuVSC-(47) 3902.1800
,

EMPREGO

Eles ,es ,
.. -

Com mais informação, criatIvidade e bom humor!

o evo

A "Incrível Arte de Vender 'li" é
.

uma comédia teatral que aborda
.

os principats temas relacionados
à área de vendas, com criativida
de é muito bom humor, lnterpre-

. 'HlP A importância do relacionamento humano e da motívação para o

sucesso pessoal e proflsstonat.
.jJ,�i Situações que podem determinar o sucesso ou insucesso de

Lima venda;
,

"1* O que motiva o ser humano a tomar uma decisão de compra ou não;
'.m Competências que representam diferenciais na área comercial e de

relacionamento.

i'

Investimento:
R$ 3S,00 - Nuoleados
R$ 38,00 - Associados APEVI, ACIJS, COL,

Sindicatos Patronais e Estudantes
R$ 60,00.- Demais tnteressaoos

,
Informações pelo telefon_e 47 3275-7028 ou pelo e-matl eventos@apevi.com.br
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Berta
.;

m o v e s

Casas NOVAS com 79,00m2, 2 quartos e demais Idependências, 1 vaga de garagem, à partir de R$115.000,00 2 quartas, sala, cozinha, banheiro, gar.agem, varanda, quintal,

Iou 50% de Entrada e o Saldo em até 60 meses. Próximo ao
!

toda murada com portão. Valor R$129.000,00 ou 50% de
!

L .

Colégio Jonas Alves.

�a
e o restante parcelado direto com o

propr::_j
Terreno no bairro João Pessoa com 306,00m2, 100% plano,

pronto pra construir. Última unidade! R$69.000,00 à vista ou

50% de entrada e o saldo parcelado em até 60 vezes.

IInU/I/lII/JIlmUIIIU//JJIIIIIIRJ1W/III/JIIIUJIllIttIJII/II mmmIJJ/JllmUJIl/lbIlJlUlUlm!JJIiU/!IImllllllli! �

UlmjJmllllilll�I/JJiJW/1iIIUIilIt//iJlI!lmUllIIRmllll/llIflff/l1lmlll1PlmmJ/ID/UI/iI/l!lJJJmIJlillIUlmmlJl/llIiI/llJll1I/l1RImIIDll11WlilliJlluNilJlll/l/lll!"/IIdlllNlJJIlI1IIiiIlllIlIIlJIlIlRl/liliJliJlmltlllll1iJ/JIH/JIIUJJWI/IJLlRmlJI/IlUD/IIIIJI'II'JiIilUJJlIIlJtIJlm!JmmlPlIJ/JlIutlil/flIIIIf'IIIIH/IIIJIWUIlJIJUWI/iU/IlIlDlmlRlllllflmIlJIJIlIlHJ/UUII1/II/JI/J/Jm/tlIDIIUI/I1.WIIIIIJI/III/JIIIIIWIUl/JIIIIW1lllJlllJurlI/llJ/lJiUJ!/IiIIlliIJmJlmlllllU/IBlllmlwmUlmlmHIIJIJ/UWII/tI/lJlUd!IIWllllmWmmIlUlJlIlIIlRllmmnulilRlltI/Jl1/JJI/IIIIl/lIIlOlItllllmli!DUIU/JIIIllltfUIIJllltlrII/ilUlllltll!fUIII1IUIIRI/lIIfliIIIIDlIIII1IJ/1//JIII/!IlIIJIIIIIIIWII1/1II1RESIDENCIAL ADELAIDE

I
I

1iIII!J/flIUI/JIII/!lH!llIiImJJmlll�/UIIIIIIJIIII/IItIiIIIIIIJIiIW/JI)lmYUUlIIlll!lfmmlJlUlJJlllwlll/UI/JIUI/jJIIIII//IHI/UUII/JIlutJmllil/flll1lf11l11lJ1lil/lyuiJllllllillhlllflmll/liillllllllll/ll/JIiO/lIIilJ/UI//JIIU/lHlu!JIlI/lI/lllumlUlJIJ/1IUlllmlll1ll!t/IIIU/IJIIUIiJ/IIllIJllmmllllIJ/J/!ltJlillIIJjIllJiJmllunItlWflll!JllmU/mtm/l1l�
!

Casa em Alvenaria com 201 ,OOm2 de área construída, 2
'suítes, 1 quarto, sala com assoalho de madeira, cozinha

Residencial Adelaide no bairro Amizade. Apartamentos com área total de 124,OOm2 e área privativa de 77,OOm2, com 1 suíte + 1 quarto,mobiliada, banheiro social, área de festas com, churrasqueira, banheiro, sala para dois ambientes, cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira, 1 vaga de garagem. Acabamento em massa corrida,
toda murada, 2 vagas de garagem. Próxima à Igreja Rainha

.

gesso, piso cerâmico, vidros temperados. Ótima localização residencial em rua sem saída asfaltada.
da Paz. Valor: 11-$370.000,00. _J��O%

de entrada + chave e arcetamento em

até=-===::_

'I
I
I
I
I
�

[II/IIII11UWllllmmlPU/!/IIIIIIII/UIfIIJ/IiIllIllIllIllIl

LOCAÇÃO PLANT;�() L()CA.ÇÃC) 9994-5662
OFERTAS

,

CASAS:

Cod 10008 Bairro Santa Luzia Casa 02
oórmitó'rios Valor R$350,00

APARTAMENTO:

Cod 11006 Bairro Centro Apartamento 01
suíte Valor R$600,00
Cod 11002 Apartamento Bairro Amizade
02 dormitórios Valor R$ 500,00

.,J Cod 11012 Apartamento Bairro Cen-
".'''.'''"''''"'''''''''''"''.'''''''''''''"''''''''',"''�'''''''''''''''-'"''''''.'",,,,,,•.,,,,,.,,,.• .,.,,.,,,,,,.,,",,,.,,,,,,,,.. ,,",,,,,,,,,,,,"-,,,, tenário 01 suite + 01 Valor R$ 750,00

SALAS:

Cod 12007 Guaramirim Sala 30 m2 + 01
BWC Valor R$550,00
Cod 12002 Sala Comercial Bairro Barra
Rio Molha com 175 m2 Valor R$ 1556,00
Cod 12009 Sala Comercial Centro 60m2
Valor R$2,200,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIÁRIA

MENEGOTTI ..

www.parcimoveis.com.br 3371·0031
e-mail: immenegotti@parcimoveis.com.br Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro 6.162·lIh3 Da Figueira: 22.774,82011• RS3.500.000,OO

Classimais 3

TERRENOS
6.152· Três Rios Do Sul: 370,65m2- R$70.000,OO
6.017- GU3ramirim: 360m2- R$75.000,OO
6.145· Schroeder: 450m1• R$75.000,ao
6.149· Chico De Paula: 435,OOmz- R$95.000,OO
1l.166· Gzerniewicz: 30.385,00- R$130.000,OO
6.093- Amizade: 450m2• R$140.000,OO
6.161· Jguá Esquerdo: 400,0001?.- R$150.000,OO
6.037- Centro: 1.474m2- RS1.050,OOO,OO
6.135· São Francisco: 28.000,OOm'- R$1.500.000,OO

COMPRA · VENDE • ALUGA • ADMINISTRA LOCAÇÃO

- Casa com uma

suíte e hidro, 2

dormitórios, sala

t.v, sala jantar,
cozinha, área

festa, área serv.,

2 vgs garagem.
R$280.000,OO

Ótima localização
no centro. apto

com ótimas
divisões e grandes,

2 vagas de

garagem.
R$195.000,OO

6.157· CZERNIEWICZ· casa c/209,74m2 e

terreno c/ 606,30m2• sendo 3 dorm, 1 suite, sala
visitas, sala jantar, sala tv, copa, coz., 2 bwc,
área ser, 2 vgs de garagem R$360.000,OO

comercial, dividida em 2

salas, 2 bwc, 1 vaga garagem.
R$179.000,OO

6.094 - VILA NOVA - SOBRADO COM
526,OOM2 - 2 SUíTES+ 1 DORM, 3

SALAS, COPA/COZ, LAV, JARDIM
INVERNO,CHUR, 2 GAR. - R$ 550.000,00

1'-'-"-"-'--'-'-'---"-'-"----'-"-"--'''''''-1
I

.
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CASA PARA LOCAÇÃO- CENTRO
1 suíte cf eloset, 4 dormitórios,
dep.de empregada cf banheiro,

lavabo,sala TV, sala de estar, sala
de jogos, cozinha, díspensa, bar,

escritório, churrasqueira, garagem
pi 4 carros. MOBILIADA.

R$3.000.00
6.172- Vila Lenzi- Res. Agapê. Cf 2

Dormitórios, Cozinha, Sacada C/
Churrasqueira, Área De Serviço, Bwc, Box De

Estacionamento, R$170.000,OO

Casas:
Bairro: estrada nova - rua joão miguel da silva,
514·02 qtos, 51, coz, lav., bwc, gar. R$300,00
Bairro: Ilha da Figueira -Rua Domingos da
Rosa,n° 698-02 otos, 51, coz, bwc, lave gar
R$480,00
Bairro: I1l1a da Figueira -Rua Sergipe, ultima
esquerda -01 qto, 51, Cal, bwc e lav.
Bairro: llha da Figueira-Rua Antonio Pedrí, n°
14 --03 qtos, 51, COZ, bwc, lave gar,
R$650,00.
Bairro: Jgua 99 -Rua Rll 03,n" 500 -02 qtos,
51. coz, bwc, lave gar. R$550,00,
Bairro: Nereu Ramos - rua gennaro sarti, n°
118 sobrado geminado - 02 qtos, sl,cop/ coz,
bwc, lave garagem. R$480,00
Bairro: Centro-Rua Eugenio Lessmann, n0141
R$3.000,OO
Bairro: Baependi -Rua Emma Rumpez Bartel,
n° 171 - R$4.500,00
Bairro: Ghico de Paula -sua RI -112 sln" -02

qtos, 51, COZ, owc, lave gar. R$475,00
Bairro: Jguá Esquerdo -Rua João Carlos Stein,
n° 80 -03 qtos, 51, COZ, bwc, lave gar.
R$650,00
Bairro: Tita Martins - Rua José Narloch,
n01749 -03 qtos, si, coz, bwc, lav .R$550.00
Bairro: Nova Brasília- Rua João Planicheck,
931 -02 qtos, 51., coz, bwc, lav. R$400,OO
Bairro: Baependi -Rua Pref. Waldemar Grubba,
2270 -Dl suite, 02 qtos, 51, coz, bwc, lave
garagem.R$970,00
Bairro: Vila Rau -Rua Maria Berto!di Bertoli,n°
5703 qtos. 51, COZ, bwc, lave garagem
.R$SOO,OO
Bairro: Três Rios do Sul-Rua Três Mairas, Lote
20 -02 qtos, si, coz, bwc, lave garagem
.R$450,00
Bairro: João Pessoa -Rua Manoel Francisco da
Costa,n° 410 -Casa da Frente -02 qtos, si, COZ,
bwc, lave garagem .R$550,OO
Bairro: João Pessoa -Rua Manoel Francisco da
Costa.rr 410 -Casa do Meio -02 otos, 51, COZ,
bwc,lav.R$500,00
gairro: João Pessoa -Rua Manoel Francisco da
Costa,n° 410 -Casa do Meio -Dl qto, si, COZ,
bwc, lav.R$450,00
Bairro: Três Rios do Norte -aua Rodovia
Municipal-02 qtos, 51, COZ, bwc, lav.R$38Q,OO
Bairro: Vila Nova -Rua Frederico Curt Vasel
-03 qtos, si, COZ, bwc, lav.. R$600,00.
Bairro: Vila Lenzi -Rua Onelia Horstrr' 30 -03
qtos, si, coz, bwc, lave garagem .R$510,00

Apartamentos:
Bairro: centro - rua corone! proc. Gomes de
oliveira, 1320 - edf. Isabela 01 suite + 02
qtos, si, copa/coz. 02 bwc.lav, qar.e sacada cl
churrasq, R$700,00 +/- 150,00 cond.
Bairro: Centro Rua Epitácio Pessoa, nQ 111
-Edit. Jaragua -02 qtos, si, coz,02 bwc, lave
gar.R$700,00
Bairro: amizade - rua arthur enke, 231 -

Edf.parisi - 02 qtos, sl, COZ, bWG, lav, gar.
R$420,00
Bairro: Czerniewicz- Rua Francisco Todt, n°
.960 -01 qto, si, coz, bwc, lave gar,R$450,OO
Bairro: Baependi -Rua Willy Bartel, nQ 250
-Edif. Leblon -01 suite, 02qtos, 51, COZ, owc,
lav, sacada e gar.R$700,00 -Edit. Leblon
Bairro: Baependi -Rua Reinaldo Bartel,n° 40 -

02 qtos, si, COZ, bwc, lave gar.R$600,00 -

Edif,Betel
Bairro: Vila Rau -Rua Imigrantes, n0304 -Edif.
Bruna Mariana 02qtos, si, coz, bwc, !av e

gar.R$700,00
Bairro: Vila Rau -Rua Eugenio Bertofdi,n° 218-
2qtos, 51, COZ, bwc, lave gar.R$380,OO
Bairro: Vila Rau - Rua Eugenio Bertoldi, n° 241
01 suite ,01 qto, si, COZ, bwc, lave

gar.R$550,00
Bairro: Água Verde - Rua Paulo kraerner, n°
202 -Edif. Olinda -02qtos, 51, COZ, bwc, lave
gar.R$600,OO
Bairro: Tifa Martins -Rua 766, Ade.laide toffo!
-lotCorupa -zqtos, si, COZ, bwc, !av e

gar.R$3�0,00
Bairro: Agua Verde - Rua Jorge Buhr, n° 336 -

02qtos, 51, COZ, bwc, lave gar.R$500,OO
Bairro: São Luis -Rua Carlos Iribbes, n0141 -

02qtos, si, COZ, bwe, lav, sac e gar. R$580"00
Bairro: Jgua Esquerdo -Rua Adolarata Oauri
Pradi, n° 126 -02qtos, 51, COZ, bwc, lave gar.
R$490,00
Bairro; Ilha da Figueira- Rua Sta. Julia, n° 181 -

02qtos, 51, COZ, bwc, lave gar R$550,OO
Bairro: Ilha da Figueira -Rua José T. Ribeiro,
s/n° - 02qtos, si, COZ, bwc, tav e gar. R$580,00
Bairro: Ilha da Figueira-Rua Angelo Benetta,
Edil. Oifiori-02qtos, 02qtos, 51, coz, bwc,
íav.sacada c churrasqueira e gar, R$670,00
Bairro: Ilha da Figueira -Rua José T.
Ribeiro,no1 014 -02qtos, sl..coz, bwc, lave gar.
R$499,00
Bairro: Vila Nova -Rua Guilherme C.

Wackerllagel1, n° 615 -Edil.Porto Seguro-
01 suite, 02qtos, si, coz, bwc, lav. sacadac/
churrasqueira e 02 gar.R$750,OO

Kitinete:
Bairro: São Luis -Rua francisco I1ruschka, lote
148 -sào luiz - 01 cto e COZ junto, bwc.
R$250,OO
Bairro: Ilha da Figueira -Rua Antonio Pedri, n"
14 Fundos -02qtos, lav,.coz, e bwc.R$350,00

Terreno:
Rua José Theodoro ribeiro - ilha da figueira·
30x60 m2 R$1.000,00Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Sensores de presençaSalão de festas mobiliado � decorado .

RE;SIDENCI.AL
-

\

..
iii

Vaga de estacionamento

.

Área Privativa

Entrada + Parcelas + Financiamento Bancário

c
,
..:J

PRÉ .. lANCAMENTO DE VENDAS
'"

Faça já sua. reserva

LOCA ÃO RESIDENCIAL

- Apto Dona Antonia(Nova Brasília - próx. Lojão da

Vila) R$470,00 c/ condomínio incluso.
- Apto Nereu Ramos R$350,OO
- Ed. Lilium, Vi!a talau R$450,00
- Ed. Manacá, Centro 430,00
- Ed. Primavera, Guaramirim R$ 500,00

'_ Ed. Morada do Sol, Vila Nova R$ 500,00
02 QUARTOS·:
- Ed. Le Petit - próx. SAMAE R$520,OO
- Casa alv Estrada Nova R$420,OO
- Sobrado alv, geminado Chico de Paula R$750,OO
- Apto Sehroeder - Centro R$600,OO
- Ed. Renoir - Ilha da Figueira R$1.600,OO

.
. (

- Ed. Caliandra, Vila Nova R$580,00
- Ed. Maguilú, Centro R$550,OO
- Ed. Rebello, Centro R$600,OO
- Ed. Sunflower, Nova Brasinaa partir de R$620,00
- Ed. Jaraguá, em frente Corpo Bombeiros R$700,00
- Ed. Primavera APTOS NOVOS Guaramirim R$550,OO
- Ed. Monise, Vila·Nova R$ 770,00
- Ed. Astral, Ilha da Figueira R$ 580,00
- Apto Terreo, Czerniewicz R$570,OQ
- Ed. Petúnia, Nova Brasilia R$ 600,00
- Ed. Floresta, próx. LMG Roupas R$ 550,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova R$ 580,00
- Ed. Centenário, rua da APAE R$ 550,00

- Ed. Procópio, Centro R$1.200,OO
- Ed. !sabella cf 02 garagens R$780,OO
- Ed. Figueira - Ilha da FigueiC R$800,OO
- Ed. Dianthus - Centro, alto padrão R$I.200,OO

.

- Ed. Lebíon, NOVO, próx. rodoviária R$750,OO
- Ed. Aléssio Beri, centro, apto amplo R$1.200,OO
- Ed. Pedra Rubi, apto NOVO, centro R$1 000,00
- Ed. Amaryllis, Vila Nova R$ 730,00
- Ed. Paloma, Centro R$I.000,OO
- Ed. Bela Vista R$650,00
- Ed. Tulipa, Centro R$780,OO
- Ed. D'Angelis, Vila Nova R$900,OO

..

- Ed. Menegotti Sala c/40m2 R$500,OO
- Sal cm! Chico de Paula - 30m2 R$500,00

.

,

.
- Sala cml alv Nova Brasília 85m2 R$700,OO
- Sala cml Centro cf 973m2 R$ 11.000,00
- Loja térrea C-entro c/363m2 R$ 5.000,00
- Loja térrea Centro c/372m2 R$ 6,000,00
- Sala cml p/ garagem de carros, Baependi R$I.1 00,00
- Casa alv Centro 240m2 R$ 2500,00

- Gàlpão c/2.515m3 Schroeder R$15.000,OO
- Galpão Alv. Centro c/300 m2 R$4:000,00
- Galpão Alv. Centro c/300 m2 + estacionam.

H$5.500,OO

CASAS:
- Casa alv Amizade R$ 1000,00
- Casa cml Centro R$ 1.200,00
- Casa alv Estrada Nova R$420,OO
- Sobrado alv, geminado Chico de Paula R$750,00
- Sobrado alv Barra, próx. Parque Malwee R$830,00
- Casa alv Centro, alto padrão R$4.300,00
- Sobrado alv Chico de Paula - 02 Quartos R$1.1 00,00
- Casa comercial alv ampla, Centro R$4.000,OO
- Casa alv Centro, próx. Marcatto. R$2.000,OO
- Sobrado cf 03 Suites, Ilha da Figueira R$1.000,OO
- Casa alv. c/ 04 qtos, Baependi R$1.600,OO
- Casa Comi R. Max Wilhelm R$1.350,00

- 2 terrenos Barra do Rio Molha - ao lado da prefeitura.
R$300,00 cada.

.
- Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 3000) c/

aprox. 350m2. R$380,00
-

- Terreno( Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil metros

R$I.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3275.9500
Plantão 965.8-6786-

o

PéÍ��fmóveis
www.parcimoveis.com.br

www.seculus.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

ReI 042 - Água Verde - Casa com suíte cf
closet + 2 quartos, 3 banheiros, moves sob
medida na cozinha, no escritório e no closet,
sala de estar, sala de jantar. área de serviço,
garagem p/2 carros. R$280.000,00. Aceita

financiamento bancário.

ReI. 1000 Centro - Ed. Marcolino Cipriani - 3

quartos, 2 bwc, sacada e demais dep. -

R$120.000,OO

Rei 020 - Estrada Nova - Casa com 2

quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia e

ara em. R$115.000,OO.

ReI. 002 - Três Rios do Sul - Casa c/ suíte + 2

quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de

serviço, garagem p/2 carros. Excelente
.

localização. R$220.000,OO.
ReI. 026: Barra do Rio Cerro - Casa com 2

quartos e demais dep. - R$ 139.000,00.

ReI. 012 - Tifa Martins - casa c(4 quartos, 2
banheiros, dividida em duas moradias separadas.

R$120.000,OO.

ReI. 1023 - Centro - Edifício Malbec - Apto
cf suite + 2 quartos, 2 varagens, semi

ITlobiliado. R$280.000,OO. Aceita
financiamento bancário.

Ref. 2010' - Vila Lenzi - Terreno cf4.585,OOm2,
cf casa aprõx. 150,00m2 R$500.000,OO TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

Ref. 029 - São Luís - Casa cf suíte + 2 quartos, 3
banheiros, cozinha mobiliada, churrasqueira, 2 vagas

garagem. R$298.000,00. Aceita financiamento bancário.

ReI. 2004 - Amizade - Terreno de 773,93m2 em rua asfaltada. R$95.000,OO.
Ref. 2003 - Nereu Ramos - Terreno cf 35.209m2, área plana com 5.500 pés de eucalipto a 1.000m da

rodovia. R$29a.000,oO.
Ref. 2020 - T.ifa Martins - Terreno cf 350m2 de frente para Rua José Narloch. R$120.000,OO.
ReI. 2028 - Amizade Terreno de 337,50m2. R$89.000,00.
ReI. 2002 - Amizade - Loteamento Versalles 11- Terreno cf 450m2. R$110.000,OO.
Ref. 2011 -: Chico de Paulo - Terreno com 465m2 em rua asfaltada. R$98.000,OO.

'

ReI. 2001 - Centro - Rua Adélia Fischer, Terreno com 250m2. R$160.000,00.-

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado

Segunda a Sexta: 10h às 22h e ·Sábado: 10h às 20h
I

Fone: 47 3371,.8818
47 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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_,

IMOVEIS (47) 3371-7931
-,

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

Horário de Atendimento: 8hs às 12hs e 13h30min às 18hs de segunda a Sexta.

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

TERRENO: Loteamento Boulevart,
próx. ao Champagnat - Lote cf

3.060m2. R$ 700.000,00 - 50%
de entrada e saldo parcelado _

·Cód. 3166 - Loteamento
Boulevart, próx. ao Champagnat.
Lotes cf 248,75m2. A partir de

R$ 125.000,00

Cód. 1186 -

Casa (sobrado)
no bairro
Amizade no

Loteamento
Boulevart, com

250m2, Tem 4

quartos, 2 suítes,
4 banheiros e 2

vagas na gar.
R$ 750.000100

Cód. 2250 - Czerniewicz Casa de alvenaria com

aprox. 180,00m", sendo 03 quartos, 02 saias, 02
bwc

'

s, garagem e demais dependências, próx.
antigo Pama, R$160.000,00 - aceita apartamento,

estuda propostas.
.

C6d. 2755 - Vila lalau - Casa com 155,00m2,
sendo 01 suíte, 02 dormitórios, semi mobiliada, 02

vagas. R$278.000,OO - aceita fln.bancárto

Víla Baependi - Res. leblon - Apto novo, pronto
para morar com 73,50m" de área privativa, sendo
01 suíte; 02 dormit., sala de jantar e tv, cozinha,

lavanderia, bwc social, sacada e 01 vaga de.

garagem. Prédio com elevador. R$164.000,00

Cód. 2805 - Amizade - Apartamento com 99,OOm2
privativos, sendo 01 suíte, 02 dormitórios, 0'1 vaga de

.garagem e demais dependo Ficam os móveis sob
medida na cozinha, lavanderia' e bwc

'

5, ótimo estado
de conservacáo. RS198.000,OO· aceita

. .... ; .

Cód. 1754 - Centro- Apartamento de alto
padrão, novo, com 235,OOm2 de área total

sendo 03 suítes, sala em 03 ambientes, lavabo,
demais dep. e 03 vagas na gar.. Móveis sob
medida na cozinha, lavanderia, banheiros,

churrasqueira e lavabo. Consulte-nos.
___m_mmmn_

Cód. 1955 - Barra do Rio Cerro Casa em alvenaria
com 264,00m2 construída, 01 suíte, 03 donnit., 04

vagas e demais dependências. Reformada, Terreno
com 590,00m2 R$300.000,OO • aceita

financiamento bancário
_1lfl__II1I_nm__1

• Apto no bairro Baependi', próx. a Rodoviária � Residencial Winter,
com 2 quartos e demais dependo Aluguel R$550,00 + cond

• Apto no centre, ROa CeI. Procópio Gomes de Oliveira n° 1,149 em

cima da Via Móveis. 2 quartos e demais dependências;1 vaga de

garagem. R$550,00 +" cond ..

• Kitinete no centro, Rua Cei Procópio Gomes de Oliveira n° 1149

em cima da Via Móveis. 1 quarto, sala e cozinha conjugada,BWC,
lavanderia e 1 vaga de garagem. R$350,00 + cond.

• Apto no bairro Amizade, Rua Arthur Gunter (Condomínios da

Prefeitura).3 quartos e demais dependências; 1 vaga de

garagem.R$550,00 + cond.

•
...

.

.. VENDA: ..
.

• J • "

� Terreno com galpão em alvenaria e 02 casas de madeira-
1287,50m2• Próximo ao Portal Turístico de Pomerode. valor

190.000,00 (Analisa propostas)

C6d. 2251 - Água Verde Sobrado com 500,oom2
de área construída, sendo 03 moradas, parte inferior,
superior e fundos, todas com suíte, 02-dormitórios,
demais dependênsias, 03 vagas. R$300.000,OO -

.

aceita casa até R$ 100.000,00, estuda propostas

Vila Baependi • Res. Ipanema - Apto em construção,
entrega prevista para maio de 2011, com 73,50m2

de área privativa, sendo 01 suíte, 02 dormit., sala de

jantar e tv, cozinha, lavanderia, bwc social, sacada e

01 vaga de garagem. Prédio com elevador. A partir
de R$155.000,00 • financ.próprio em até 36

meses.

Cód. 2453 • Vila Lenzi • Apartamento novo com

93,30m2 de área privativa, sendo 01 suíte, 02

dormit., sala de jantar e tv, demais dependo 02

vagas conjugadas êle garagem. Prédio com pfscina
e fitness. R$ 23�.000,00 estuda propostas,

aceita terreno.

Cód.1756 - Centro
Ed.lsabela - Apto
COI\183,00m2
privativos, sendo 01

suíte, 02 dorm., bwc
social e de serviço,
demais dependências,
02 vagas de gmagern
Ficam móveis sob.
medida na COZ., suite
e quarto.
R$210.000.00 -

estuda propostas,
aceita apto até
R$125.000,OO

Cód. 2803 - Amizade - Terreno com 450.00m2 com'
casa de madeira. para demolição, localizado em área

.

nobre, rua asfaltada e sem saída. loteamento
Versalhes. R$ 145.000.00 estuda propostas,

aceita financiamento bancário.
i//IIIIIIIIINIImIIIIIl8H_,I1IIIi. 1IIÍI1IIII immmJmJm

Cód.: 3126 - 3194 � Bom investimento.
R$400.000,OO . Com 926,OOm2 •

Cenlro. Ótimo para prédio.

• Quilinetes - Ed. Màl'ocllal Cênter - Centro:_ R$350,OÔ
• Q!Jm�etes - Barra'do Rio Cerro - R$420,QO
• Aparlamen!p..: Ed. Porto $8gltrO- Vila Nova - slJ�e, 02 quartos.

RS750,ÔO
• Aparlamerrto - Ed. Bella ViSftl. - 03 quartos. R$680,OQ
• Apartamento - Ed. JK -. Centro - suíte, 02 quartos. R$1.500,OO
• Ap�rtamen\o Novos - Ilhá da Ague!ra -. 02 qUilrt9s. R$600,OO

�
•

',.'
I

i"'i'

TE.OS OTIMAS OPÇOES
DE SALAS COMERCIAIS!!

CONSULTE';NOS!U
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORRETOR DE IMÓVEIS

Plantão: 9135-8601

www.parcimoveis.cotrl·br
vilson@parcimoveis.com.br
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I
I
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1

Cód 152 - CASA ALVENARIA, Nova Brasilia , com 230 m2, 4 dormitarias sendo !
1 suite, com piscina, Terreno com 570 m2. R$460.000,OO .!

I

3371-2357
R.Cel. Procópio Gomes de Oliveira,1207

Cód: 116 - CASA ALVENARIA, Bairro
Estrada Nova, com 134m2, 4 dormitorios, 2.

banheiros, Terreno com 406m2.
R$170.000,OO.

I
c· c. 15B - CASA ALVENARIA. Bairro

rio, com 140 m2, 2 dormitorios, Terreno
com 574 m2.-R$ 190.000,00

-,

Cód 152 - CASA ALVENARIA, Nova Brasília,
com 230 m2, 4 dormito rios sendo 1 suite, com

piscina, Terreno com 570 m2. R$460.000,OO

�\��CO&,�f\,�

BarraSul
A imobiliária da Barra

Ret. � 4UO:'" RIO CERRO 1- chácara C/1S5:000tn2(23ôx56S),
i edificado cf uma ca�a em alvenaria de 181, 13m2, 3 qtos, sendo

um suite c/closet, sala, copa, cozJareira, 3bwc,fogào à lenha,
churrasqueira C/área de festas, 2 garagens, cancha de

. basquete, árvores 1rutlferas, 2 nasesmes, três,,_ribelrôes
p�quenos,l&;g'

""

(pVilt.jO� a pIa de mais ou,, ,,'

:!i rfieHo$ t�XlQd" nª 1 o�
,

I,
'

"
't" l' " n,it.!

Tira Río Alma'"' ,00, aceita "a� c/su Itr + 'dois .qtos, '

como parte d� pagamento e .parcela em até 12 meses.

Ref. 4J51 .... s�ô LUIs - casa alv.c/l�je. 229,77in�sendo Gfl,98
aV 2p �X27) mu�aq6,'

,";�lpl:!, ",I'", ", . S!Bb�c,;2,$âl�q;,2C()., �;':!,;,.'I: Qarageflsiar�a de 'f: c/66m2, chllrrasqumra/'tog 'ii' en a, ti
despensâi R$ 225.250,00 -allllifa terreno fi!! fleMeio,

'

-. 'cIi;;J
•. f

REF: 605 • Sala Comercial com 96 mls - Rua Angelo Rubini
309 - Barra do Rio Cerro· Proxímo ao Superm.Brasão

REF • 601 • Sala Comercial com 90 Mts • Rua João Januario
Ayroso 2185 • Jaragua Esquerdo Proximo ao Posto Fox.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Em reendimentos Imobiliários Ltda. 5

. l$ii$.!lllliIW'IlI11;--------

.�
www.parcimoveis.com.br

47 3275.9500
.

Plantão 9658'·6786
www.seculus.net

imobiliariaseculus@netuno.com.br
Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt·- sala 206

Ref. 031 - João Pessoa - Casa c/2 Quartos,
2 banheiros, 4 vagas garagens,
churrasqueira. R$118.000,tlO.

ReI. 1020 - Baependi - Edif. Miami - Apto cl 2

quartos, banheiro, churrasqueira, garagem, em fase
. de acabamento. R$115.000,OO. Aceita

financiamento bancário.

ReI. 1039 - Centro - Edificio Parthenon

Centhury - Fia! cf suite, banheiro e garagem.
'

R$106.000,OO.

ReI. 1002 - Amizade - Ed. Damasco - Apto
cl suíte + 2 quartos, 2 banheiros. sacada cf

churrasqueira, garagem. R$178.000,OO.
.

Aceita financiamento bancário.

Ref. 1615 - Amizade - Residencial Cannes

Apto 2 quartos, banheiro, sacada cf
churrasqueira, garagem. R$115.000,OO,

Aceita financiamento bancário.

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado

Segu.nda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 20h

Fone: 47 33'71.8818
47 9658.6785 -

o ••••••• 'H __ • _. H.... • •. _ ••• _ H __ .,," _�.:: !. 'H -, "
•• ,".: ':. -, � •• �_. _ ••• " __ , 'H, "H ...

;.
•• H' H' _, _ _ _ ••••

_ •• _ ,.1 _ • J , 1 • •

_ • ""H __ " _ H' __ •••• H. .H. - - 'H"H H' 'H _ .... ' _

-
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207xR 3P :-1.4'FlEX
AR + DIREÇÃO + VIDROS E TRAVAS

A PARTIR DE .

R$ 32.900

:','->'

Imagens somente para fins ilustrativos. Promoção ALEGRIAS DE OUTUBRO STRASBOURG é uma.camp�nha exclusivo 'dos Concessionários Strasbourg, válida do dia 01 a 31 de Outubro ou' enquanto durarem os estoques. Todo
Linha Peugeot 207 e 307 com taxo de 0,99% a.m. - todos com entrudo mínima de 50%. do valor da bem e saldo em até 12 vezes poro o Linha 207 + Hoggar e Quiksilver e em até 24 meses para o Linha 307, todos com carência de
até 90 dias paro pagamento da primeira parcela. Não está incluso nesta promoção os veículos utilitários da marca. As tabelas de financiamento estão dispon.íveis nos Concessionárias. O preço- anunciado o partir de RS 49.900,00
é do modela Peugeot 307 HB Presence L6L Flex, 04 portos, ano/modelo 10/11, freios ABS, oirbog duplo, ar-condicionado, direção hidráulico, vidros e travos elétricos, pintura sólido, frete iricluso; preço público sugerido paro
venda o vista. O preço anunciado o partir de R$ 32.900,00 é do modela Peugeot 207 HB XR 1AL Flex, 03 portas, ar-condicionado, djreção hidráulica, vidros e travos elétricas, ano/modelo Hl/11, pintura sólida, frete incluso, preço
público sugerido paro vendo a vista. O preço anunciado a partir de R$ 35.900,00 é do modelo Peugeot 207 Possion XR 1AL Flex, 05 portos, ano/modelo 10/10, ar-condicionado, direção hidráulico, vidros e travos elétricas, pinturo
sá lida, frete incluso; preço público sugerido para venda a visto e disponível no estoque da Peugeot do Brasil C0tn previsão de chegada após o pedido de 15 dias. O preço anunciado a partir de R$ 44.900,00 é do modelo Peugeot
207 ESCAPADE L6L Flex, 04 portas, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e trovas elétricas + suspensão reforçada, ano/modelo 10/11, pintura sólido, frete incluso, preço público sugerido poro venda a vista. As condições
acima poderão ser alterados se houver alterações significativas no mercado fi ncnceiro, sem aviso prévia e todas sujeitas à onólise e aprovação de crédito. Estoque dos Concessionárias Strosbourg participantes: Peugeot 207
HB XR 1AL Flex - 03 portos - 10/11 - pintura sólida - frete .in.cluso - 01 unidade. Peugeot 2·07 Escopode 1.6L Flex - 04 portas - 10/11 - pintura sá lido - frete incluso - 05 unidades. Peugeot 207 Passion XR 1AL Flex - 10/10 -

pintura sólida - frete incluso - Estoque conforme disponibilidade na Fábrica da Peugeot do Brasil. Peugeot 307 HB Presence 1.6L Flex - 10/11 - pintura sólido - frente incluso - 01 unidade. Prazo de vigência desta promoção de
01110/2010 a 31/10/2010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para outros promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte os Concessionários Strosbourg ou ligue poro OBOO-7032424.

PEUGEOT

ASSISTANCE

Strasbourg Itojaí (4,7) 3344-7000
,

Brusque.'(47) 3355-4500
Blumenau (47) 3331 ::-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

-

Jorroguá do Sul (47r3274� 1900
R. Reinoldo Rau, 414

-PEUGEOT
Sábado 16/10) das 9h às 17hDe Se,gundo (li Sexta dos 8h às 1,9h - Neste www.strnsbourç.com.or MOTION & EMOTION

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SANDERO EXPRESS10N 1.6 H! FlEX

ASTRÀ�Pl\f)Y�NTAGE
G XTR 1.� FlEX

PICASSO EX'A_UTO 2.0 I

PRISMAMAXX 1.4FLEX

FI9RINºfl��
SUZUKI GSX-R SRAD 1000c(

§;º 4.$96ó[)<

ANO DE RS POR RS
2009 7.3,OOQ ,�a..úbo
2009 48.600 44.800

,

2,P1 Q:' t4:3:,,4QQ�,\1 3,9 ,�{:}Q::
2011 42.900 39.000

1'""��� 1" 38:'lOó' ',J$!:liOti!
2006 '36.800 33.800

2007 36,ZOO",)'$.�tfjp'i
2009 35.900 32.400

2007 34.90Q llAQÓ
2007 34.500 31.500

2005 32.400 29':400�
2009 29.990 26.990

'/" l,I,,,2008 29,9,00,\26;500
2001 28.500 26.500

1998 20.900 18.9QO
2002 19.500 17.500

1998 10.900 8.900
1995 10.900 8.900

1998 9,500
1996 9.000

1995 8.&00

OPCIONAIS:
ÂR+QH+n+AL+AO
COMPlETO-I-ABG+ COMP+CD+RODA+LDT+W

"

A6+j)I't-�Yttljf8é,+,tÓMP,,,H�OÕA!f;EN+RE�N}I'

AR+DH+VTE+ABS+AUTO+AQ
+ABG+COMP+CD+RODA+VV

2008- )ONI

ÃR'i+;mH+'Wl'E:rrABS+A(FtRODA
OH+VTE+AL+AQ+LDT
DH+AC+VÉ+TE+AQ+ABG+VV
DH+VE+AQ+RODA+DT
OH+ACtNE+TE +-W
OH+AC+VE+TE+ALM+AQ+LT+VV
DH+TE*AQ+RODA-t-W+PINT
DH+AC+AQ-I-RODA+W

AIRTREK4X4

AR+DH+VTE+AL+ABS+ABG

+COMP+AUTO+COURO+CD
+ROOA+4X4 -ITAJAr - 1007

206 (OUPE (ABRIO
(Conversível).

AR+DH+VTE+AL+AB5+COURO
AQ+ABG+COMP+CD+ROOA+W

2003-JONI

AR+OH+VTE+Al
+AQ+RODA+LOT+VV

2006-JONI

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PALIO W. 1.6 COMPLETA
GNV 100% FINANCIADO

Tuxos compartilhados com o mercado

3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

Carros com procedência Transparência no negociação

Nós garantimos o preço

Dê uma
ESPIADINHA

no seu próximo carro!

2009, Preto, Flex, Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, I

Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Freios
.

Abs, Air Bag II, Cd Player, Piloto Automático, Cambio
.

Automático, Bancos em Couro.

2007, Preto, Flex, Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Travas Elétricas, Alarme, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Cd Player.

2003, Prata, Ar-condicionado, Travas Elétricas,
Alarme, Limpador e Desembaçad�r Traseiro .

2009, Vermelho, Bv, Flex Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros e Travas Elétricas, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Rodas de Uga-Ieve,
Faróis de Neblina.

Aproveite
oseu

13° salário

2009, Prata, Flex, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Ar-quente, Travas Elétricas, Alarme, Cd Player.

2004, Prata, Protetor de Caçamba.

2002, Cinza, 4 Portas, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Travas Elétricas, Vidros Elétricos.
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OKfOBERfEST
BLUMENAU
7a24joUT
Muito chopp e grupos
folclóricos na maior

.

festa típica do Brasil e·

a segunda maior festa
alemã do mundo.

fENARRECO
BRUSQUE
6 a 17 /OUT
O maior festival de

gastronomia do
estado celebra um

típico prato alemão,
o marreco com

repolho roxo.

",tJ_"", '.

---- \:�i -�

FfNAOSTRA
FLORIANÓPOLIS
22a31/0UT
C�ltura açoriana,
pratos típicos e muita

ostra são os

ingredientes de uma

das maiores festas .

populares de Santa
Catarina.

MAREJADA
ITAJAí
8a24/0UT
Na maior festa

portuguesa do país,
a tradição ganha
vida com mais de
600 atrações.

OKTOBERFEST DE
JTAflAANGA
9a24jouT
A primeira Oktoberfest
do estado. Muita

alegria e chopp gelado,
na fronteira com a

Argentina.

OBERLANOFEST
• RIO NEGRINHO

r

15a17/0UT
A diversão fica por
conta dos'concursos
de serrador, tiro ao'

alvo, chopp em

dúzia e outras

atrações típicas de,
uma genuína festa.
alemã.

NA LE MONDE CITROÊN, O BÁSICO É SER COMPLETO ..

VENHA FAZER UM TEST-DRIVE OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR -

CITROEN .

C4PICASSO
2011

PorR$

76.990'

6 AIR-BAGS • CÂMBIO AUTOMÁTICO COM TROCA NO VOLANTE • 2 ANOS DE GARANTIA3

CRÉATfVE TECHNOLOGIE
-

CITROEn

1 - Preços à vista, sem troca, não incluem fretes, seguro e opcionais, válidos para os modelos anunciados: Citroên C3 GLX 1.4 10/11, Citroên C4 1.6 GLX 10/11 e Citroen C4 Picasso
10/11.2- COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% e saldo em 24 ou 36 meses e taxa 0,99% a.m para Citroên C3 (exceto para Solaris câmbio automático). Entrada de 55%
e saldo em 24 meses com taxa 0% a.m para Citroên C4 + IOF. TC R$ 928,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Cadastro sujeito a aprovação. 3 - Citroên C3., Citroên
C4 e Cltroén C4 Picasso com 2 anos de garantia sendo 1 pela Cltroén do Brasil e 1 pela Le Monde. Citroên AirCross com 3 anos de garantia pela Citroên do Brasil, conforme contrato
assinado entre cliente e concessionária. 4 - IPVA grátis na compra do 'modelo Citroên C3 Okm., GPS H Buster mod. HB.N-4310P.grátis na compra do modelo Citroên C4 Okni. Benefícios

. não podem ser convertidos .ern espécie: Imagens meramente ilustrativas. 5 - Todas as ofertas .aqui anun�i�da� têm validade. até 3.1/1.012010. ou .enquanto durarem os estoques.
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51"1"""lo
i, PÕS;COMPRÂ

GARANTIDA É
RI BP "Eie'"LOS

'

CONfiRA ,4NtES
DE COMPRAR•.

Alterta de 'eavn•• a Sexhl-feira'
das ..3th,. •• '12:801ts; �.....

I

'

e das '13:30�' àsI8:30hs�
Sãtiad.s"ati as l!$:OOh$.
"R4GUÁ DO SUl. t. (ENTRO,
Av, Mare,chal Deodoro da Fonsecal ,1().14, .

332'.0848 I i;3a70.86�2
hpca,s@yah••,com.!rr
JtlWw.hpis.colII�tir

.
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RECARGA EMe

SAfi.,,,,
com todo 'seu

encanto-e

simpatia

IniCiante
1.9 anos

Das 1.4h as 18h
e2.1h as23h

Atendimento com
, local, hotel e motel '

9922-2047

Classimais 7

AUTOMECÂNICA
DA BARRA LTDA.
Venha conferir nossos seraiçost

(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio cerro- Jaraguá do Sul- SC

! RENDA EXTRA
� Empresa no ramo de semijóias está selecionando �
, ,

� revendedoras com ótima comissão, material 1 00% �,
, "

� elaborado da ultima' moda. .�:

i Interessodas(os): Entrar em contato pelos fones(47) li
� 9657-9181 ou (47) 3318-0094 com Ednei. �;
.........................................................................................................................
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FAÇA REVISÕES EM SEU VEíCULO REGULARMENTE.
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Os amigos podem ser poucos, mas

.há sinal de solidez e confiabilidade nas

suas relações. Perigo de perdas ou insatisfação
com grana. O diálogo será o seu maior trunfo

na relação a dois. Mudança positiva a caminho,
mas evite fugir da realidade.

TOURO

(21/4 a 20/5)
O seu progresso material está em evi
dência e suas necessidades afetivas

podem bater de frente com os seus inte
resses profissionais. Sacrificar uma das coisas
talvez seja necessárid. Amizade sincera vai ser

de grande ajuda neste dia.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Tarefas que exijam conhecimento

específico ou com as quais você se

identifica são as mais favorecidas. Terá muita

satisfação no amor. Uma atmosfera romântica
vai estimular sua noite. É tempo de renovação
com a Lua Crescente.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Siga sua intuição para atingir suas

metas. Evite cair na tentação de gas
tar com supérfluos. No campo afetivo, as brigas
serão passageiras. Faça a sua parte para fica
rem em paz. Se a farnilia interferir nos seus pIa
nos, não guarde ressentimentos.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Parcerias contam com ótimas vibra

ções-no campo profissional, por isso
deixe a sua individualidade .de lado.

Tente se desligar do passado, noite ideal para

expressar os seus sentimentos. Astral muito pro
missor nos contatos e amizades. -

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
� Organize suas despesas. O convívio

com pessoas exigentes e perfecclo-
nistas não será tarefa fácil, podendo

receber críticas. No campo afetivo, o seu mag
netismo ·vai atrair como um ímã. Fique esperto!
Pode pintar a oportunidade que esperava.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
,

Evite gastar à toa. O astral indica

que graças ao seu magnetismo e

bom humor, você poderá se transfor

mar no centro das atenções. Nos assuntos do

coração, mostre o que realmente sente. Não

dependa tanto de outras pessoas para alcan

çar a felicidade.

ESCORPIÃO
,

(23/10 a 21/11) .

Sua capacidade de concentraçao vai

estar em destaque. Quanto maior a

sua discrição, maior será o seu desempe
nho na vida amorosa. Cuidado com a tentação
de um romance proibido. É melhor ficar na sua

neste sábado.

e
SAGITÁRIO

-

(22/11 a 21/12)
Mantenha o a Ito-astra I para contor

nar as situações tensas. O clima é ide

al para cumprir com os seus compromissos de

trabalho. Alguém que via apenas como amigo
(a) pode se declarar. É um bom dia para ouvir e

se relacionar com pessoa mais velha que você.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Bom astral para trabalhar duro, com

disciplina e afinco. Alguém atraente e

bem-posicionado pode atrair a sua atenção nesta

noite! Cuidado para não confundir os seus interes

ses. Com jeito, pode conseguir tudo o que deseja.

AQUÁRIO
•

(21/1 a 18/2)
As suas convicções estão fortalecidas

e, por isso mesmo, estará inspiíando
grande confiança. O astral é dos mais frá

geis no amor. Contato com gente de fora pode
renovar suas esperanças. Cuidado com a inveja
de certas pessoas.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
,

.

Quem trabalha com projetos que exi

gem planejamento conta com ótimas

vibrações das estrelas. Você pode obter

respostas importantes através da meditação. O

romance pede definições. É necessário cair na
'

real e encarar os desafios.

• l � " .� (. _I ,) c. _ .I
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Ellen Roche não
quer namorar

Prestes a voltar à TV em "SOS emergência", da

Globo, como a sensual doutora Luiza, Ellen Roche não
quer saber de namorar. A atriz está solteira há cinco

meses, desde que terminou seu casamento com Ri

cardo Macchi, com quem ficou por sete anos. E garan
te que seu foco agora é a carreira. "Sempre emendei
um namoro no outro, nunca fiquei tanto tempo sozi

nha, mas estou vivendo um momento de amadureci
mento, tanto pessoal quanto profissional".

Pai de, Rei do Pop
vem' lançar livro

Ó pai do astro. Michael Jackson, Joe Jackson, con

firmou que vem ao Brasil em novembro para lançar- o

livro What Really Happened to Michael Jackson (O que
realmente aconteceu com Michael Jackson). Ele esta

rá acompanhado do autor da obra, Leonard Rowe, que
durante muitos anos trabalhou para a família do cantor

como gerente de negócios e financeiro. O livro, que teve

a primeira edição americana, revela fatos que sustentam

que o Rei do Pop pode ter sido assassinado.

DIVIRTA-SE

Profissões
Um mecânico está desmontando o cabeçote de uma moto, quando
vê na oficina um cirurgião cardiologista muito conhecldo. Ele está
olhando o mecânico trabalhar.
O mecânico para e pergunta:
- Doutor, posso lhe fazer uma pergunta?
O cirurgião, um tanto surpreso, concorda e vai até a moto na qual o

, mecânico está trabalhando.
- Doutor, olhe este motor, Eu abro seu coração, tiro válvulas,
conserto-as, ponho-as de volta e fecho novamente, e, quando
termino, ela volta a trabalhar com-o se fosse ·nova. Como é então

que eu ganho tão pouco e o senhor tanto, quando nosso trabalho é,
praticamente o mesmo?
O cirurgião responde;
- Tente fazer isso com o motor funcionando!

, -

.1 « nÓ, J i .+" .. � j I\.,:' � J -

Marido reelsma da
agenda de Deborah

Miley Cirus
no Brasil

A cantora Miley Cyrus está
de passagem comprada e pron
ta para visitar o 'Brasil em maio
de 2011, segundo o jornal Folha
de S. Paulo. A estrela pop, de 17
anos, vai participar de uma fes
ta de 70 anos da empresa San
ther - responsável pelas marcas

Personal, Sym, Snob e Kiss. Para
tristeza de seus fãs brasileiros,
Miley não deve, fazer nenhum
show no país.

A vida pessoal de Deborah Secco está contur

bada de novo. Roger e a atriz desistiram da sepa

ração, mas a relação anda complicada. O jogador
de futebol sente ciúmes da mulher, que tem viaja
do com a peça "Mais uma vez amor", e ele acha

que a atriz não precisa se ausentar tanto de casa.

Em breve, ela também começa a gravar "Insensato,

coração", que vai alternar com apresentações da

peça, em cartaz até o fim do ano.

Ex-BBB passa
. por necessidades

A ex-BBB Cida, que participou da segunda tem

,porada do reality show, disse estar passando neces

sidades. A ex-aeromoça disse que começou a en

contrar dificuldades para retomar sua profissão
, após a participação no reality e que foi aprovada
em cinco seleções em companhias aéreas brasi

leíras.rnas quando chegava o momento da entre

vista, acabava sendo descartada, pois lembravam
dela no programa.

SUDOKU

SOBRE o JOGO
É um jogo de lógica muito

simples evíciante, O objeti
vo é preencher um quadra
do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de,3x3.
,

r
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moago nca Ives@netuno,..com.br

Moa Gonçalves
Passeio ciclístico

A
20 Pedalada Famosa, que acontece dia sete de novembro,
domingo, sairá do pátio da Subway. Outra coisa, não se cs

queça de levar um litro de leite Longa Vida para ser doado

para entidades e participar do sorteio de vários prêmios.
Mais uma, a Subway além de ceder o lugar, vai cobrar o lanche de 30

-

,

cm pelo preço de 15 cm. Na ocasião, haverá também show de pagode
com o grupo Levando Um Lera e dança do grupo Detonaxé. O encon

tro tem apoio da Subway, Bike Iump, 105 FM, Correio do Povo, Revista
Nossa e Capital Imóveis.

Buxixo
Sabe aquela loira com cargo

de confiança que faz o tipo sou
dona do pedaço? Vixi ...a batata
dela está esquentando. Segundo
os-fofoqueiros do espaço muni

cipal, que, aliás, não são poucos,
parece que a moça vai 'perder
o status de "primeira dama" da

,pasta. Teve uma invejosa que deu
com' a língua nos dentes e contou

tudo para a dona da pensão. O
buxixo está tão ardido que só um

chá de erva cidreira para acalmar
os nervos da chefe.

NAS RODAS,
• A minha amiga Dra Márcia, do
Ministério do Trabalho, sempre
atenciosa comigo, na companhia
do filho Leonardo em recente

rasante por Brasília se lembrou
deste colunista. Trouxe na

frasqueira um lindo cartão e uma

caneta do memorial jK. Valeu!

• Fabiano Xavier, da ADD Pisos
está com um sorriso de 'orelha a

orelha. O motivo da alegria é que
em apenas um mês de trabalho
com sua loja, ele já conquistou
vários clientes e novos amigos.
Bola Branca.

• Hoje tem palestra com o tema:

Jovem o que você quer?Venha
descobrir com o Padre Iairson
Hellmann! Será hoje às 14 horas,
na Paróquia São Sebastião. A
iniciativa é do pessoal bacana do

,Movimento Emaús de Iaraguá.
• Leila Maria Dalcostagner
e Rosileia Espindola já se
inscreveram e a duplavai

participar dia20 de novembro
do 10 Torneio de Pênaltis, na

Recreativa Karlache.

Curiosidade'
A expectativa é grande. Todos

querem saber o que os empresá-
,

'rios Mauri Cani e Djalma Bago
vão aprontar no GT Futebol So

ciety, que a dupla acaba de.arren
dar. Os mais próximos garantem
que ficará coisa de cinema. Volto

I t I a&1 à�silintoh i ! p í,: i j i i l, f I f I i t ii � i I li fi ifI'

Ê 1.1 i.

,S'how nacio,nal
No próximo dia 23 de outubro,

-

no CTG Laço Iaraguaense, acon

tece um mega show com a dupla
sertaneja Ricardo & João Fernan
do. Presença também de Mazzo

, & Gabriel. Ingressos 15 reais.

Níver
A advogada Ianaina E

Benkendorf Peixer recebe
amanhã os amigos e fa
miliares para comemorar,
em grande estilo, mais um

aniversário.

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o

empresário Landro Mannes.
Além de ser sempre um bom

papo, ele acompanha a coluna
.

todos os dias. Valeu amigo!

-;
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. Cultura grátis
Dois espetáculo nacionais gratuitos no Sesc. Terça às 20 horas,

liTran

ça de Flor", com os Tapetes Contadores de Histórias (Rl). Duas narradoras
apresentam de forma singela e divertida, contos tradicionais de origens
diversas que tratam do respeito à mulher e sua natureza. Classificação
etária: livre. Na quarta-feira também às 20 horas,' IIWWW Para Freedom",
com Barracão Teatro (SP). De que Iiberdade estamos falando? Livrar-se de
quem e que? É preciso a guerra para estar em paz? Classificação etária: 14
anos. Informações: 3275-7806 ou cajscentralêsesc-sc.corn.bt

FOTO SILVA/DIVULGAÇÃO
Cristina Luy e

Marcelo Henrique
de Oliveira trocaram

alianças na mão.

esquerda no dia 9,
na Igreja Matriz São

José, em Corupá.
A recepção foi na

Sociedade Águia
Dourada

Natalino
O· Nosso Ate

lier, na Barão do Rio
Branco, está com

grande variedade de

decorações para o

Natal. São piscas, en

feites, árvores, guir
landas e muito mais.
Visite também www.

nossoatelier.corn.br.

dia 7
KANTAN

Festival de Sushi.

LONDON PUB
Sertanejo com Rony & Ravel.lngres

sos na hora elas RS 5 e eles RS 15.

beatriz.sasse@terra.com.br
twitte r. co mI beatrizsasse

, 47 8433 0306
, flickr/beasasse

orrut Beatriz Sasse

DlmAS®HYUnCRI
Seu novo caminho

.�
.....

�_ .. _"�._,�_.��._,--_._._"_.__.---.._,_._----,--....___, ........,--"_"'_"_Os eleitos continuam aqu,i.
Aproveite o segundo turno de ofertas no Dimas Hyundai.

SEM UMITE OE
QUILOMETRAGEM
COM ASS'ST�NCIP.

TÉCNICA

1x35
O SUV SUPERIOR EM TUDO

Venha fazer um Test Drive
Confira a versão com câmbio automático

PR EITREM

.. �.c�
2.02011Mecânico

a��69.goooo
-- � �

�e.:;s r" C,'3:Z!: I

o LlDER DE VENDAS AGORA FABRICADO NO BRASIL

- Faça revisies em seu veiculo regularmente
�mtl�/lillirtd;d:._:

oibA' twi\: r ,. DIMAS. FAZENDO SEMPRE MAIS POR VOCÊ

Jaraguá do Sul 47.3274.4100 Joinville 47.3145.4100
1'ron1Ido'0s eIeI!os' Dinas HvundalI_�áIIda de OW1G'2010 à 3W1l1{2010 ou enquanIo fiJrarem os esl!Xl®s, 130 mecaBco ano 2010 modelo 2011 a oart!i de RS 59.900.00 à Ylsta Tucson mecaIIIca ano 2010 modelo 2011 a �artlrde RS 611,900,00 à vlsla.If'VA B EmDlacamenlncooesj)ondem ao ano de 2010.-valcum usados ssrao aceiIos como parte do pagàmerm mediantB avalaÇao do Dinas, Imagens meraIMlI!llJustJatlvaS- Os equIpamenIos nas fetos e 1IIXIOs sao cpcIOnaIs e podem 1140 es1arem iisporWels nas \IIII'SOes apresentadas nesta aríIncio.
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T'E P

Chuvas com aberturas de sol
Previsão é de instabilidade para os próximos dias. Tempo muda só na terça-feira
VALE DO IIAPOCU

o clima do tim de semana

será marcado pela
instabilidade. A meteorologia
prevê períodos com

chuva e também com

sol para a região.
...� e .acordo com a Epagri/

Ciram, o tempo instável
dos últimos dias é oca

...." sionado pela formação
de um cavado, uma área alon

gada de baixa pressão. Na pri
mavera, esse fenômeno é mais
comum porque a estação mar

ca a transição do inverno (mais
seco e frio) para o verão (mais
quente e úmido). Com mais
umidade e calor, tem-se os in

gredientes indispensáveis para
instabilidade, que muitas vezes
se formam rapidamente e aca

bam sendo imprevisíveis.
Hoje, as chuvas devem ocor

rer no início e no fim do dia. No

resto do período, a previsão é de
muitas nuvens e possíveis aber- ,

turas de sol. As temperaturas
sobem um pouco.' No domingo,
a instabilidade perde força, mas

ainda há muitas nuvens com

aberturas de sol. Porém, a pre
visão de chuva, a qualquer mo

mento do dia, não está descarta -

.

da. Mesmo com tempo instável
durante todo o fim desemana, as

chuvas devem ocorrer de forma
moderada. A Epagri não prevê
trovoadas e tempestades .

Para começar a semana, o sol
volta a aparecer em Santa Catari
nana segunda-feira. Mas ele terá

companhia de algumas nuvens.

A chance de chuva fica somente

para a madrugada e período da
manhã. O tempo só volta a ficar
firme no Estado na terça-feira,
com presença de sol entre pou
cas nuvens em todas as regiões.
As temperaturas também devem
subir gradativamente.

• Débora Kelloer
deborak@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

RElÓGIOS DEVEM SER ADIANTADOS NESTE DOMINGO

Representando
'as mulheres em

contos no Sesc
Atenção para não perder a hora

o horário de verão des
te ano começa à meia noite
deste' sábado e vai até o dia 20

. !

de fevereiro de 2011. Durante
este período de 127 dias, os

brasileiros, das regiões Cen
tro-oeste' Sul e Sudeste esta

rão adiantados em uma hora
em relação aos moradores
das demais regiões. A medida
acontece para seguir a deter

minação do decreto presi
dencial número 6.558/2008.

De acordo com o gover
no federal, nas três regiões
do país em que, o horário de
verão é aplicado, a deman-

da por energia elétrica dimi
nui em cerca de 5%, já que.
a .população consegue um

aproveitamento extra dá, luz '

natural. O horário de verão
não é aplicado nas regiões
Norte e-Nordeste em virtude
do ganho considerado pe
queno, segundo dados do
ONS (Operador Nacional do
Sistema Elétrico). Para Santa

Catarina, a previsão é de uma

economia de 4%. Em 2009, a

redução foi de 4,4%.
No Brasil, o horário de verão

foi instituído pela primeira vez

noverão entre 1931 e 1932 pelo

então presidente GetúlioVargas
e durou quase metade do ano.

Atualmente, vários países fa - Terça-feira é dia de espetáculo
zem.mudança no horário con-. no Sesc de Jaraguá do Sul. O grupo
vencíonal para aproveitar me-

-

Trança de Fior, do Rio de Janeiro,
lhor a luminosidade do verão. vem até a cidade pela Maratona de

Desde 2008,' foram esta-. Contos, com o espetáculo Tapetes
belecidas datas fixas para o Contadores de Histórias. A apre
início e' término do horário sentação acontece às 20 horas e

de verão no país: a mudança tem entrada gratuita.
ocorre no terceiro domingo A peça tem direção de Warley

.

de outubro e termina no ter- Goulart Siqueira e atuação das

ceiro domingo de fevereiro. atrizes Ilana Pogrebinschi Szpil
Se a data coincidir com o do- mail e Rebeca Queiroz Viveiros

mingo de Carnaval, o final do de Castro. As duas narradoras
horário de verão é transferido apresentam de forma singela e.
para o domingo seguinte.' divertida, para adultos, contos

tradicionais de origens diversas

que tratam do respeito à 'mu

lher e sua natureza, sua forma de
amar e se doar.

Partindo da moldura de um

antigo quadro, e mais tecido e

ferro, as atrizes constroem uma

janela para a vida, 'um recorte

no espaço. Em .seguida, um ta .:

pete de pétalas vai delineando
um ambiente, um caminho, uma

'

passagem. Entrar e sair da mol
dura e do tapete são espaços de

representação que dão grande
- .

possibilidade de jogo às atrizes.

PIERO RAGAZZI

Moradores do
Centro-Oeste,
Sul e Sudeste

devem
adiantar os

relógios para
economizar

energia

Mesmo com

períodos de sol,
o guarda-chuva é
item indispensável
devido à
instabilidade

Tempo seco

no final do mês
A partir do dia 20, até o final

do mês de outubro, o tempo em

Santa Catarina permanece mais
firme e seco com temperaturas
amenas ao amanhecer e mais
elevadas durante a tarde. Mesmo
com essa massa de ar seco, en
tre os dias 25 e 28 a passagem de
uma frente fria pelo Sul do Brasil '

.

provoca chuva pelo Estado, que
ficam mais intensas no dia 26.

Comédia satiriza
o ser humano
através do palhaço

o grupo Barracão Teatro, de

Campinas, vai se apresentar no

Sesc .na quarta-feira. Eles trazem

o espetáculo WWW para Freedom.
A história já começa no nome da

peça, que é um código de opera
ção militar. Soldados são manda
dos para libertar urn povo de urn

terrível ditador, em algum lugar do
mundo e em algum tempo. Mas
um soldado, na hora de bombar
dear o alvo, questiona para que
serve tudo aquilo e faz urna opera
ção' não militar, emnome da liber
dade na qual acredita.

.

A proposta de encenação se

baseia na visão do palhaço en

quanto viajante das emoções.
Ele não, faz rir simplesmente. O

palhaço age para revelar a beleza
do ridículo e o ridículo da bele
za humana. A faixa etária é de 14

. anos. A apresentação começa às
20 horas e é gratuita.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Mercado Regional

Lourival Karsten
China no

setor elétrico
Depois de adquirir sete conces-

.

síonarías de energia no Brasil, os

chineses buscam oportunidades
em geração e principalmente em

transmissão. O maior interesse para
o Brasil está nas linhas de transmis-

.

são de- longa distância uma vez que
os chineses conseguem transmitir

quase o dobro de energia em rela

ção às linhas de corrente .contínua
instaladas em nosso país. Desta

forma, uma linha de transmissão
chinesa consegue substituir quatro
linhas convencionais. Consideran
do a necessidade de transmitir a

energia que está sendo produzida
nas usinas naAmazônia, é umavan

tagem considerável.

Um dilemaHidroviasEnergia de biomassa
o IPT - Instituto de Pesquisas Tecnolo- O "Movimento Nossa São Paulo" apresen-

gicas - estima em R$ 24 bilhões o valor da tou um plano de transporte para a maior ci

energia que poderia ser obtida com o apro- dade do país em que advoga a utilização das
veitamento da biomassa que sobra da cana- dos rios Tietê e Pinheiros como alternativas

de-açúcar depois da produção de etanol para o transporte. Segundo a entidade, esta

ou açúcar. O que se pretende não é apenas solução poderia resultar na redução em até

queimar este material e sim gasifica-lo para 30% do tráfego de cargas em São Paulo. Ape
que o gás possa ser utilizado nas mais díver- .

sar de nossos rios serem de difícil navegação,
sas aplicações. Mais uma possibilidade de por causa das rochas, esta é uma alternativa

. aproveitar os resíduos do cultivo da cana. que não deveríamos deixar de considerar. '

KibelUm dilema vive a OGX que devido ao suces

so nas suas perfurações de' poços está tendo de

postergar respostas aos potenciais comprado
res de participação que estão batendo à por
ta. Claro que não. vão vender uma mina sem

saber exatamente o que poderá ser explorado
na mesma. A empresa já perfurou 22 poços e

pretende chegar a 87 em 2013. Os poços perfu
rados já resultaram na descoberta de 15 áreas
com potencial de exploração .

No dia de hoje comemora

'seus 17 anos de existência esta

já tradicional empresa de doces
e salgados. A Kibel tem presença
garantida em muitos dos eventos

realizados na região.

Jaraguá do
Sul no Ceará

o Ceará tem sido o local escolhido por dí-.
versas empresas têxteis da região para a ins-

.

talação de novas unidades. Lá' estão a Haco

(Eusébio), a Marisol (Pacatuba), a Karsten
(Maracanaú), a ABL da Lunender (Maraca
naú), a Malwee (Pacajus) e a Zanotti (Paca
tuba). Como se pode observar, já temos uma

verdadeira colônia catarinense no Ceará com

destaque para as empresas do Vale do Itapocu,
que buscam lugar onde possam encontrar

mão de obra para tocar a sua expansão.

/ Reservas
cambiais

As reservas cambiais do
Brasil nunca estiveram tão,

.

altas, batendo em US$ 270
bilhões. Se por um lado elas

representam uma garantia
de que o país poderá honrar
seus compromissos, o pro
blema é que não estão sendo

compradas com dinheiro do
tesouro' e sim com dinheiro

captado no mercado. Desta

forma,
. enquanto o governo

paga cerca de 10,75% de juros
ao ano, estes dólares são apli
cados no exterior rendendo
cerca de 2,5% no mesmo perí
odo. Como se pode ver, a perda
supera os 8% ao ano e este não

é o único prejuízo, pois, como

a cotação não para de cair,
ainda existe a desvalorização
a ser considerada. Enquanto o

mercado considera ótimo re

servas cambias equivalentes a

10% do PIB, as do Brasil já es

tão em cerca de 15%. Está na

hora de buscar alternativas:

LOTERIA
OUlNA

1 O - 1 6 - 36 - 61 - 80
DUPLA SENA

SORTf-UJ �\�u 906
PRIMEIRO SORTEIO

15 - 17 - 18 - 29 - 30 - 40
SE6UNDO SORTEIO

"

01 - 12 - 16 - 18 - 23 - 48

INDICADORESOPORTUNIDADE
- EMPRESA BEM ESTRUTURADA (2 LOJAS)

2 Lojas tipo fast-food (Joinville e Jaraguá do Sul)
* localizadas em Shopping Centers
* clientela formada (mais de 5 anos no mercado)
* ROI menor que 24 meses

* marca própria (não paga royalties a franqueadores)
OPORTUNIDADE ÚNICA

CÂMBIO 'COMPRA VENDA VAR.

APENAS R$ 180.000,00
Contatos: (47) 9991-5329/ (47) 9126 9894/

• � < d· 'fiiliIlJI:1imIiiJJ1lfll1i1frril/ff!:'''1I1_.mmlJi!Jii_iliiiih'?i:iit'ili!J;'fh1_NlIJ!J!p.lffiJJ.rilf.'l�iPII1fJHP.if;/lfljfflliiii/ll!f1t;/_i!uJ/Ii1I!1/!1mJ/IlliIÍmJiilf!l!!J!fi/!lJIJIIlJ!Jii!h1!�I.li.lliII!!ill!ii!llliiJi/f!fI,1i}!!;11I/ff;,,!#!lJmlfl'Jjdfili!II/l1Jilifl:ifJmgj!lWlfillIlllf/iI//IilIf1lJ/lfIilllllJ!lllIIlilflillllt.ffIIT'tf/iliiJ/Il/!ililifI1liil.IfIlI1I!1ilf/IJIJIHil1lll/ll1lll1fiii
\';.;,�I',t�\!����ít�.� .. _·a�·):�! �"':. o,' .. \., .II.� ��"I,\,,; .!�� '�I� I�:' . " . :'"

..

• ., _ , .. _ _ w
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ANIVERSARIANTES

Unha de, F:undo
/ ,

.Julimar Pivatto
-'

PIERO RAGAZZI

. Ferretti requisitado
Com

o recesso da Liga Futsal, os boatos sobre o futuro da Malwee/
Cimed parecem ter aumentado. Ontem, o diário esportivo Lance!,
'de São Paulo, voltou a tocar no assunto do projeto Santos Futsal.
Assim como já tinha sido divulgado, o nome de Falcão segue sendo

cogitado no clube paulista, mas agora vieram duas novidades. A primeira
delas é queVander Carioca diz estar quase 90% acertado com os santistas e'

a segunda, que interessa diretamente aos jaraguaenses, é que Vander dei
xou escapar que o técnico deve ser Fernando Ferrettí.

•
00, SltffWIO M€lRMINa EC lUPY (12 ANOS) -

(W)- Está em 141 lugar no Terminou em último lugar na

Campeonato,Chileno 2010 Segundona, capixaba 2010

UHIBOl PE FC (14 ANOS) - Time
de Paulista (PE), licenciado do

futebol profissional

Versão
DOIS TOQUES

Falcão tem contrato até o fim do ano que vem e, para a saída
dele, é preciso pagar uma multa rescisória. A diretoria da Malwee/
Cimed segue com o mesmo posicionamento: enquanto não hou
ver contato direto de qualquer clube com a Malwee Futsal sobre

qualquer negociação, tudo continua como está. O técnico Fer- ,

.nando Ferretti nega ter recebido proposta do Santos. "Para o Van
der é normal, já que o Petrópolis está fora da Liga. Mas não tem

propósito fazer isso com a gente, pois estamos concentrados na

semifinal. É'só isso que importa agorà', afirmou, Enquanto Isso, o'

torcedor segue com a cabeça cheia de interrogação. '

'Atletismo
De olho na renovação da

equipe de atletismo, o téc
nico jaraguaense Adriano
Moras -levou 'cinco atletas

para o Campeonato Brasilei
ro Mirim (15 anos) em Porto

Alegre. Segundo, o treinador,
são todos garotos com gran
de futuro na modalidade e

levá-los a uma competição
nacional faz, com' que eles
se identifiquem ainda mais
com o esporte, além, é claro,
de ver como eles se portam
em uma competição deste
nível. De lá, todos voltam
e param em Tubarão, onde
acontece a Olesc.

,
"

........................................................................... � .

-1JU\VAS fAlAftME DE SÉIlfE
11 A1.ARME DE MANUJ�

fROGRMfA1>A
" StmMA DE DJAGNósnco DE

fMISSÃO'l)E POl.lJffmS
.. TQVMl8UO A\fiDMÃTJCO

OASJPRT.ASA 15_tI
• B01:ÃO JJE A8fan:JRA»o

'P()KT,MMtAS NOPAtNEl.
• 8AtfCO 00 MOTORISTA CC)M

REGJH.AGfM DiAllUJIA

�
.

•
• 1MVAS'fA'LAtME1>EBr
- ��EtlAéQR.oo\(ÉÍCl.'Iro
·.1MYAU_OAtff:UlJí CQ Dí\S

'f"tMfA$A1'51KWli
·UMDEAiBlIiJAA"O .

'O.lA�"'fAlNa
" .ÁWlMEi)EMA_�
'�

R$ 34.400
Promoção DQuem tem está se dando benf (válida até 18/1QflDl0 ou enquanto 'Gorem os estoques). Fotd lCa 1.0l2D11 (cal kBCl) a partir de R$ 23.900�OO à vista. fiesta Rotam Hatch 1.Dl' 2011 (cat FAB1) a

partir de R$ 27.900,00 à vista. Fiesta RoCam Hatm 1.6l2011 (cat. FDD1) a partir de R$ 34.400,,00 à vista. Não lhmgem SeguIU, acessórils, do�o e, senriços de despachante, manutenção ou qualquer
outro seJViço prestado peJo Distribuidor. Confira outras condições de fimciamento nos distmuidores Ford. As ofertas apresentadas conesptmdem somente às cores 'sólidas desses veículos. Valores para cores

metálicas e/ou �eciais medaJ.lte �u� na rev-:nda..1magens somente.�fins iIus�os. ,

":,' . . .' CARTÃO fORO UNICARO. SOUCITE JÁ O SEU.
As ofertas 8JU1Cmdas neste afllnclo substituem e i1va!idéID todas as pub1lcaçoes illtenores.·

. �_ r.--l � ateR$ tOOOGemdescontos na comprade seu FordZero.
,

.-.,__ ""u ". Ctr>Juis<l!legí&sime!lO�4004-1960IDemiistoalidedes:08OOna19$L

Faça revisões em seu veículo regularmente. MORETTI JaraguádoSul-(47)3274.2800
VIVA O NOVO

Ford Empresas:'(ll) 4174.3929

•• .", •• , < • • • • • • , ••• A • • • II' •• � • • • • •• <, r A < � , C • , , ••., '" '" " ,., ., ., " " .. <li - - � • .. .. ..; .. f'.'1 ."Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Segundona na

fase mata-mata
JARAGUÁ DO SUL

o fim de semana reserva for
tes emoções na Segunda Divisão
- Taça SDR. A competição chega
na fase de mata-mata e terá jogos
hoje e amanhã. O Barrabaxo mede

forças com o Atlético Indepen
dente no campo do Botafogo. Já
no João Pessoa, o Operário/Nova
Geração recebe o Guarany. Ama

nhã é a vez do Rio Cerro pegar a

Néki, no estádio do Cruz de Malta,
eEnquanto a Vila Rau joga contra

o Noite a Fora, naVila Lalau. Todas
as partidas íníciam às 15h30.

A categoria aspirantes sofreu

mudanças na tabela por conta do

regulamento. De acordo com o

artigo 7° lia equipe aspirante elas

sifícada nesta fase acompanha-'
rá a equipe' titular classificada,
conforme acordo. Caso o titular
não se classifique, o adversário
da equipe aspirante classificada
será definido conforme tabela
elaborada pela LJaF". Dessa for

ma, o novo emparelhamento
coloca frente a frente Barrabaxo
e Roma, hoje no campo do Bota

fogo; Guarany e Operário/Nova
Geração, hoje no Cruz de Malta;
Néki e Rio Molha, amanhã no

Botafogo; além de Conti Elétrica
e Ponte Preta, amanhã naVila La

lau. Os jogos dos aspirantes ini

ciam sempre às 13h30.

o CORREIO DO POVO • Sábado, 16 de outubro de 2010

Noite a
.

Fora joga
domingo

à tarde
contra a

Vila Rau no

campo da
Vila lalau

Esporte 21

Pacote Básico a partir de

.

O+8x 509 Reais

Pacote Completo a partir de

O+8x'582 Reais

las Vegas com los Angeles a partir de

O+8x 614 Reall

"\ ,_
" _ ,

- ..
�,

'ti;
.�

, � '"
-

-_

R. Marech$1 Floriano Peixoto, nO 80 - Si4 e 5 www.megaored.nII.b
Centro - Jaraguá do Sul (JII;,
(Ao Lado do Bradesco) ",[47] 3370/1••3 I 3370.1.40

Ballys Hotel & Casino Turistíca Superior
Base US$ 2.368, Preço para saída 22/jan

Ballys Hotel & Casino Turistíca Superior
Base US$ 2.708, Preço para saída 22/jan
Inclui night tour, 2 tours de compras e

ingresso para o Cirque du Soleil
•

•

Ballys_,Hotel & Casino Turistíca Superior
OmnJ Los Angeles luxo

Base US$ 2.858, Preço para saída 22/jan
Inclui. traslado las Vegas/los Angeles/las Vegas e city-tour em los Angeles

'

�,:

,,'; ,'ºnsulte seu agente de vIagens
...� 'i'

i I\raranguá - Supermercad� Manentti "4'83527-nu
, Balneárió Camboriú Shopping 47 3405-6444

�.

Blumenau - Shopping Neumarkt... 47 2.102-5050

',' "/,/", 'I��' iqrN',u';i': J""Hl�G:f.-· .;I�"-I!I" ,�
"

.
.' i'i1I_',:�r:�"

w/i:__

.�' '''ri ):",·i�:�lijt -'''''';1. /" '#.:

.p,

Chape�Ó - Av. Nereu Ramos.-. ..: .•. : 49332,2-8151
'

Jaraguá do Sul- Shopping Brelthaupt 473055-0667 ,;�,

Criciúma - Av. Getúlfo Vargas 48 2101-0303 Joinville - Garten Shopping .................•. 47 3043-916�
,Flaria,nópolis �,�ei��m�rShe,�ping.: r

48 �108-�.525 , )oin'{ille.� Shopping ��eller .. ......,::.•..... ,,47 2.101-1.515

�Iorianópolis.: F.loripa Shopping .48 3202-9999 São José - Centro Cemercial Campinas ,48'2108-0699
Florianópolis � Shopping Iguatemi ..•..... 482108-6464 Tubarão - Farol Shopping 483052-3102 ,

;'•. Ou ·qíl��� Y!iWi.�f';ç���._r{$ç,;uprop.r,� e!Qdln�

Pteços por pessoa em apartamelÍto duplo, sujeitos
à alteração sem prévio aviso; Valores-em dólares
cOr)vertidos em

.

reais pela cot,ação turismo do
'. . dia �5/10/20JO· I:JS$ 1,00 == RS 1,72 .que .Serão

.

recalculados pelo' câmbio ao' dia da compra.
Oferta de lugares limitados e reservas sujeitas a

confirmação. As taxas de. embarque não estáo
; incluídas. Finandamentos com cartões de dédito,

ç!1�ue,pré�dirt��Q o� �qleto:f,bary(ário. Ili,l, •

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BRASI lEIRAo

Um olho em cima
embaixo

Times em situações distintas se enfrentam neste sábado
DA REDAÇÃO
O Campeonato Brasileiro
está se aproximando de
sua reta final e, a partir
de agora, cada partida é
considerada uma decisão.

isso se aplica bem às duas

partidas que abrem, nes

te sábado às 18h30, a 30a
__ rodada da competição.
São dois duelos que envolvem
times desesperados para evitar o

rebaixamento e esperançosos de

conquistar o título nacional ou,
ao menos, uma vaga na próxima.

edição da Copa Libertadores.
No Engenhão, o Flamengo en

tra em campo contra o Internacio
nal disposto a acabar de vez com

o risco de queda. Com 34 pontos,
o time carioca está cinco à frente
do Atlético Goianiense, o primeiro
dentro da área de descenso, e quer
aproveitar o bom momento após
a chegada do treinadorVanderlei

Luxemburgo.
Já o Internacional', preocu

pado com a disputa do Mundial
de Clubes da Fifa em dezembro,
ainda sonha com a conquista do
título brasileiro - fato que não
acontece desde 1979. Com a der
rota para o Santos no meio de se-

mana, o clube gaúcho ficou sete

pontos atrás do líder Cruzeiro
(54 a 47).

Em Curitiba, o Atlético Para
naense não tem mais esperanças
de título; mas enfrenta o Goiás
ainda de olho em um lugar na

Libertadores. Só que o Goiás

promete, e muito, dificultar
as coisas. Isso porque a equi
pe comandada por Jorginho
mostra poder de recuperação
e luta para deixar a zona de re

baixamento - para sair dela nesta

rodada precisa vencer e torcer
por tropeços de Vitória, Atlético
Goianiense e um empate entre

Atlético Mineiro e Avaí.

Com a lesão de Val-Baiano, o atacante Oeivid volta ao ataque titular do Flamengo contra o Internacional

DOIS JOGOS DA' FINAL ACONTECERÃO NO CAMPO DA VILA lALAU

Comeca a decisão do Interbairros
. � .

JARAGUÁ DO SUL
Promessa de multo equilíbrio

na primeira final da 2a Copa In
terbairros de Futebol- Troféu RBN
- que acontece domingo às 10h15
no campo da Vila Lalau entre Ilha
da Figueira e Santo Antônio.

Apesar dos dois jogos aconte
cerem no mesmo local, o primei
ro terá mando de campo da Ilha

da Figueira. Esse aspecto pode
não parecer importante, mas

com o regulamento que contem

pla gol fora de casa (igual ao da

Copa do Brasil).
Segundo o técnico do time.

da Figueira, Adilson Dutra, a

equipe vai em busca do bicam

peonato (o time conquistou a

primeira edição em 2009) e para

isso pretende fazer o resultado já
na partida de ida. Já o dirigente
do Santo Antônio, João Fiamon

cini, garante que seu time tem

condições de jogar de igual para
igual com o adversário e espera
um jogo demuitos gols. Às 8h15,.
também de domingo, no Vila La

lau, o Vila Lenzi disputa o tercei
ro lugar com o Rio Molha.

(�A,
CLASSIFICAÇÃO 3O"RODADA

SÁBADO
18h30 - Aamengo x Intemacional
18h30 - Atlético-PR x Goiás
DOMINGO
16h - Guarani x Corinthians
16h - Atlético-MG x Avaí
16h - Grêmio x Cruzeiro
16h - Atlético-GO x Vasco
18h30 - São Paulo x Santos
18h30 - Palmeiras x Ceará
18h30 - Auminense x Botafogo
18h30 - Vitória x Prudente

Rebalxaclos pai a Serie B

JOGOS PELO BRASil
• BRASILElRÃO SÉRIE B • CAMPEONATO CATARINENSE

·29" RODADA • DIVISÃO ESPECIAL

SÁBADO 4"RODADARETURNO

16h - Santo André.x Figueirense Joaçaba Ox3 Próspera
16h - Bahia x Náutioo Concórdia Oxí, Marcnio Dias

16h - Sport x Coritiba Porto 2x2 Camboriú

Videira Oxl Hercâio Luz

Atl. Tubarão 3xl x:v de Outubro

5" RODADA RETURNO

10h30 - Camboriú x Videira

16h - Próspera x x:v Outubro

16h - Marcíllo Dias x Porto

16h - Joaçaba x Concórdia

17h - Hercâío Luz x Atl. Tubarão

CLASSIFICAÇÃO RETURNO: Atl..

Tubarão 12, Marcílio Dias 12, Hercílio

Luz 7, Concórdia 7, Próspera 6, x:v

Outubro 5, Camboriú 2. Joaçaba 2.
Porto 2 e Videira O.

Regulamento: Atlétioo Tubarão

oonquistou o tumo e se classifioou

para o quadrangular final oom um

ponto de bonificação. O campeão do

returno e os dois melhores no índice

técnioo também se garantem.

• DMSÃO DE ACESSO
• 5" RODADA RETURNO

Inter de Lages 4xO Blumenauense

Maga 1x4 Pinheiros

Caçador 5xO Oeste

Caxias 1xl Guarani

QUADRANGULAR FINAL

l"RODADA

SÁBADO
16h - Guarani x Caçador
DOMINGO

16h -Inter de Lages x Caxias

16hl0 - Portuguesa x Guaratinguetá
16hl0 - Paraná x Brasiliense

21h - Vila Nova x Duque de Caxias

21h - Bragantino x América-RN

21h -Icasa x América-MG

DOMINGO

• BRASILElRÃO SÉRIE C
• QUARTAS DE FINAL

JOGO DE IDA

SÁBADO (16/10)
16h - Águia Marabá x ABC

JOGOS DE VOLTA

SÁBADO (16/10)
16h -Ituiutaba x Chapeooense (1xl)
DOMINGO

10h - Paysandu x Salgueiro (1xl)
SÁBADO (23/10)
17h - Criciúma x Maça� (2x3)
DOMINGO (24/10)
10h - ABC x Águia Marabá

REGULAMENTO: Os vencedores de

cada oonfronto passam às

semifinais e. oonsequentemente.
à Série B 2011.

• BRASILElRÃO SÉRIE D
• 4" FASE - JOGOS DE VOLTA

SÁBADO
15h - Madureira x Operário-PR (4x2)
18h - Araguaína x Uberaba (OxO)
DOMINGO

17h - Joinville x América-AM (1x2)
18h - Guarany-CE x Vila Aurora (2x0)
REGULAMENTO: Os vencedores de

cada oonfronto passam às

semifinais e. oonsequentemente, à

SérieC2011.

13h30 - Barrabaxo x Roma

15h30 - Barrabaxo x AtI.

Independente
CAMPO DO JOÃO PESSOA

13h30 - Operário/No Geração x Guarany
15h30 - Operário/No Geração x Guarany
DOMINGO

CAMPO DO CRUZ DE MALTA

13h30 - Rio Molha x Néki

15h30 - Rio Cerro x Néki

CAMPO DA VILA LALAU

13h30 - Ponte Preta x Conti Elétrica
15h30 - Vila Rau x Noite a Fora

• TERCElRONA JARAGUAENSE

·l"RODADA-DOMINGO

CAMPO DO FLAMENGO

14h - UniãojVila Lenzi x Avaí

16h - Radutra x Jaraguá

• ESCOUNHAS SUB-l1 E SUB-13
• SÁBADO
9h - C. do Futuro x CT Falcão (Estrella)
9h - N. Geração x Roma/M. Travesso

(J. Pessoa)
14h30 - Tupy x Flamengo (Schroeder)

• INTERBAlRROS JARAGUÁ
• DOMINGO - VILA LALAU

FINAIS - JOGOS DE IDA

8h15 - Vila Lenzi x Rio Molha (3° lugar)
10h15 -Ilha da Rgueira x Santo Antônio'

• VARZEANO CORUPÁ
• 2" RODADA - DOMINGO

CAMPO DO XV

8h20 - Super Mess x Bella Vista

9h50 - Elét flSSVPoço d'Anta x XV

Novembro

• SEGUNDONA JARAGUAENSE
• QUARTAS DE FINAL - JOGOS DE IDA

SÁBÀDO
CAMPO DO BOTAFOGO

llh30 - Grêmio x RAC/Nacional
CLASSIFICAÇÃO: InstaI. Elétrica flSSV
Poço d'Anta 3. Grêmio 3, Super Mess

3, RAC Equipamentos/Nacional O. Bella

Vista O e XV de Novembro O.

Malwee faz dois jogos do
Estadual longe de casa

JARAGUÁ DO SUL
Apesar de concentrar todos

os esforços na preparação para
a semifinal da Liga Futsal, que
acontece no dia '30, às 13h, con

tra o Carlos Barbosa a Malwee/
. Cimed inicia hoje o returno da

Divisão Especial do Campeonato
Estadual com quase todo o elen -

.

co que tem a disposição.
. Tiago e Falcão, que servem à

seleção brasileira, e Lenísio que
ainda se recupera de lesão, des

falçam a equipe. O time usará os

confrontos como uma espécie de
treino de luxo para a fase decisiva
da Liga. O primeiro jogo do Esta
dual será hoje às 20h, contra o

Ibirama, fora de casa. Na segun-

da-feira, 18, a Malwee faz uma
,

nova viagem, dessa vez mais per
to, para Luiz Alves, onde enfrenta
o Siderópolis, às 20h15.

No turno da competição. a

equipe foi eliminada pelo Ioin-
/

ville na semifinal, que disputou
ontem com a Unisul o título do
turno, mas o jogo não havia en

cerrado até o fechamento da edi

ção. A expectativa é que a FCFS

(Federação Catarinense de Fut
sal) agende outros confrontos
para aproveitar o recesso da Liga,

.

que parou devido ao Grand Prix
de Futsal. A competição inter
nacional inicia amanhã, às 10h,
com a seleção brasileira enfren
tando a República Checa.
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TRÂNSITO

Pedestre éatropelado
aBR-280

"
o tráfego

nesses trechos
é intenso, o que
aumenta o risco

de acidentes.
ClEOMAR SEVERINO DE '

ARAÚJO, BOMBEIRO

Colisão fatal aconteceu em frente à Fameg e envolveu carro e caminhão - "
GUARAMIRIM

A 8R-280 e a SC-413,
em' Guaramirim, viraram
cenários de dois acidentes
graves ontem.

rn
deles resultou na morte

e Rogério José Alves do

_

osário, 39 anos. A colisão
aconteceu perto do meio

dia na BR-280, em frente à Fameg/
Uniasselvi. De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal, Rosário teria
tentado atravessar a rua por trás de
um caminhão e não teria sido visto

por um Clio com placas de Curitiba,
que, seguia em sentido a Guarami
rim. Ao ser atropelado pelo, auto

móvel, ele foi lançado para o outro

lado da pista e acabou sendo atingi
do por um caminhão com placas de

Guaramirim, que seguia em direção
,
a Jaraguá do Sul.

De acordo compopulares, Rosá
rio trabalhava em unia construção
nas proximidades e, no momento

do acidente, estava indo a um res-'

taurante que fica do outro lado da
rua. Segundo os Bombeiros Volun

tários, ele teve múltiplas fraturas e

morreu no Hospital São José. Rosá
rio morava no bairro Três Rios do
Sul e tinha um filho. O enterro acon

tece às 16h de hoje, no Cemitério da
, Vila Lenzi.

A outra colisão aconteceu às
6h30 de ontem, na SC-413, nobair-.
ro Rio Branco (próximo da entrada
da Vila Carolina). O Punto com pla
cas de Jaraguá do Sul, conduzido

por Zilda Butti, 33 anos, e um cami
nhão com placas de Ponta Grossa
(PR) bateram de frente. Zilda foi le�
vada ao Hospital São José com múl

, tiplas fraturas pelo corpo e, segundo
informações extraoficiais, teria so

frido morte cerebral. A PRE (polícia
Rodoviária Estadual) não divulgou
as causas do acidente.

PERIGO

O .bombeiro Cleomar Severi
no de Araújo, que participou do
atendimento às duas ocorrências,
comenta que os locais onde ocor

reram as colisões são considerados

perigosos. "0 tráfego nesses trechos
é intenso, o que aumenta o risco de

acidentes", comentou.

• Dalane Zanghelini
dalane@oçorrelo.ovo.co,��br
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Segundo a PRF, acidente em frente à Fameg teria acontecido no momento em

que Rogério do Rosário tentava atravessar a rodovia para ir a um restaurante

Polícia prende dois suspeâes
ide assalto no Bananal do Sul

GUARAMIRIM
A polícia já identificou dois

suspeitos de terem, participado
do assalto a duas residências no

bairro Bananal do Sul, em Guara

mirim, na noite da última quarta
feira. Um deles, Volnei Ribeiro

Luiz, 26 anos, mora no bairro Cor

ticeira, em Guaramirim. Já o ou

tro acusado de ter participado do
assalto foi localizado com a cami
nhonete Hilux da família Zanotti
na zona Sul de Joinville na noite de

quinta - feira. O veículo tinha GPS
e foi rastreado pela empresa de

segurança, que acionou a Polícia
1. 1. l � � l. .r : l t : t t l

Militar. O suspeito tem passagem
por furto e receptação.

De acordo com o delegado Da
niel Dias, Luiz também é o prin
cipal suspeito do assassinato do

vigilante da empresa têxtil HSK,
Giovani Gonçalves, em maio des
te ano. Segundo Dias, a Polícia
Civil pediu a prisão preventiva
de Luiz, que foi decretada pela
Iústiça na noite de quinta-feira.
Conforme o delegado, ele nega
as acusações. Até o fechamento
desta edição, os outros objetos
roubados nas casas invadidas
não haviam sido localizados.

.t.�tv ... JI.:,!.. li·\ ..... 'lí;;�I.I-_ll�

Segurança 23

FALECIMENTOS
• Faleceu dia 6/10 às 14h a Sra. Laura
Fischer Honburg com idade de 88 anos, o

sepultamento foi realizado dia 7/10, às 15

horas, saindo o féretro da capela mortuária
da igreja cristo bom pastor, Bairro Rio
Cerro II, seguindo após para o cemitério da
mesma localidade.

• Faleceu dia 7/10 às 7h o Sr. Wigando
Roweder com idade de 79 anos, o

sepultamento foi realizado dia 8/10, às 14

horas, saindo o féretro da residência no rua

Oswaldo ehlert, 4320, em rio da luz, seguindo
após para o cemitério de Rio da Luz II.

• Faleceu dia 7/10 às 8h15 a Sra. Elza de

Assumpcão Ferraz com idade de 75 anos,
o sepultamento foi realizado dia 8/10, às

9h30, saindo o féretro da residência no rua

Irineu Franzner, 234 bairro Ana Paula II,
seguindo após para o cemitério da Barra do
Rio Cerro.

• Faleceu dia 7/10 às 10h30 o Sr, Octacilio
Pedro Ramos com idade de 82 anos, o

sepultamento foi realizado dia 8/10, às 10 .

horas, saindo o féretro da capela mortuária
Maria Leier, seguindo após para o cemitério

municipal do Centro.

• Faleceu dia 7/10 às 11h45 a Sra.

Angelina Wolpi de Borba com idade de 53

anos, o sepultamento foi realizado dia 8/10,
às 16 horas, saindo o féretro da capela
mortuária da Vila Lenzi, seguindo após para
o cemitério municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 9/10 às 19h20 o Sr, Valdeir

Aparecido da Silva com idade de 30 anos,

o sepultamento foi realizado dia 10/10, às 17

horas, saindo o féretro da igreja católica nossa

Sr. do rosário, no bairro Rio Molha, seguindo
após para o cemitério da mesma localidade.

• Faleceu dia 9/10 às 21h a Sra. Claudete

Lima com idade de 52 anos! o sepultamento
foi realizado dia 10/10, às 15 horas, saindo

o féretro da capela mortuária da Vila Lenzi,
seguindo após para ocernítérlo municipai
da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 9/10 às 22h15 o Sr. Maicon

Gutz com idade de 19 anos, o sepultamento
foi realizado dia 10/10, às 16 horas, saindo

o féretro da igreja evangélica luterana

apostolo Pedro, em Ribeirão Grande da Luz,
seguindo após para o cemitério da mesma

localidade.

• Faleceu dia 10/10 às llh30 o Sr, Clovis

Alves Pereira com idade de 45 anos, o

sepultamento foi realizado dia 11/10,
às 15 horas, saindo o féretro da capela
mortuária da Vila Lenzi, seguindo após para
o cemitério municipal do centro.

• Faleceu dia 10/10 às 15h30 a Sra. Maria

Rosa de O. Trindade com idade de 67 anos,

o sepultamento foi realizado dia 11/10, às

15h30, saindo o féretro da capela mortuária
da vila lenzi, seguindo após para o cemitério

municipal da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 10/10 às 23h o Sr. Antonio
Weinfurter com idade de 63 anos, o

sepultamento foi realizado dia 1,1/10, às 17

horas, saindo o féretro da capela mortuária
de Nereu ramos, seguindo após para o

cemitério de Nereu ramos.

Isso é transparência
,

Com o programa Owidoria na Escola,
os alunos recebem noções de como

acompanhar, entender e colaborar

;,
'com a aprovação de projetos que

,

façam bem à cidade.

Compreendem também as

atribuições dos poderes, exercício
da cidadania e a imPortância

do voto consciente.

l.' '"
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Financiamento
sob medida

BANCO VOUCSWAGEN
entrada e p�o

facilitadas

Promoções válidas até 16/1 012010 ou enquanto durarem os estoques nos Concessionários Volkswagen para veículos básicos com pintura sólida. Frete incluso. Gol Geração 4 1.0 Total Flex, 2 portas, ano modelo 10/11, cód.
5W1 Ll4, com preço promocional à vista a partir de R$23.990,00 ou financiado com entrada de R$12.642.73 (52,70%) e mais 60 prestações mensais de R$299,51 com a primeira prestação com vencimento em 30 dias. Taxa
de juros: 1,29% a.m. e 16,63% a.a. Total da operação: R$30.613,33. CET para esta operação: 21,74% a.a.: ou ainda financiado sem entrada (0%) e mais 60 prestações mensais de R$630, 11 com a primeira prestação com

vencimento em 30 dias. Taxa de juros: 1.42% a.rn. e 18.44% a.a. Total da operação: R$37.806.60. CET para esta operação: 21,46% a.a, Novo Gol1 ,O Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/11. cód. 5U11C4, com preço
promocional à vista a partir de R$28,490,00 ou financiado com entrada de R$14,245,00 (50%) e mais 12 prestações mensais de R$1 ,276,23 com a primeira prestação com vencimento em 30 dias. Taxa de juros: 0% a.m. e 9%
a.a. Total da operação: R$29.559,76. CET para esta operação: 14,53% a.a.; ou ainda financiado com entrada de R$12.820,50 (45%) e mais 60 prestações mensais de R$379,00 com a primeira prestação com vencimento em

30 dias, Taxa de juros: 1.05% a.m, e 13,35% a.a. Total da operação: R$35,560.50. CET para esta operação: 16.91% a.a. Estoque: 2 unidades. Novo SpaceFox 1.6 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/11, cód. 5Z72E4, com

preço promocional à vista a partir de R$48,790,00 ou ou financiado com' entrada de R$24,395,00 (50%) ejnais 36 prestações mensais de R$852,63 com a primeira prestação com vencimento em 30 dias, Taxa de juros:
0.99% a.m, e 12,55% a.a, Total da operação: R$55.029, 12, CET para esta operação: 16.74% a.a. Estoque: 2 unidades. IOF e cadastro inclusos nos cálculos das prestações e nos CETs. Despesas de Gravame e Despesas de

Registro Eletrônico das operações não inclusas nos cálculos das prestações e do CEI. Crédito sujeito a aprovação. Promoção 4 portas por preço de 2 portas válida para Fox4 1.0 4p, Qualquer percentual de desconto anula a

presente promoção. Fotos meramente ilustrativas, www.vw.com.br.

wWw.outoefite.c.om.br Gnlpo Auto Slite 4() ,cnos c:t �redibiJidcde. .

Lider de venda,s da região. UNCOVOUlSWAG8t
, , '
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Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

473274·6000
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