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Recordista de votos em

Jaraguá, Dieter Janssen (PP)
admite ser pré-candidato a

prefeito. Em entrevista, ele
também fala de gestão pública

e avalia o cenário local.
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Dos anos 70 e 80
Paulico é um dos organizadores
da Festa doVinil, que acontece
hoje na Iump com antigos e

. , .

mesquecrveis sucessos.

Página 9

Pa ueTecnoló ico
.
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é Ciciado oficialmente
lideranças de 18 entidades representativas e do poder público assinaram ontem o

-

-

documento que dá origem ao ParqueTecnológico e de Inovação daRegião de Jaraguá do Sul.
Apartir de agora, os esforços serão concentrados na captação de recursos para construção de uma
sede. Terreno, de lamilmetros quadrados, já foi doado pelaPrefeitura. Objetivo é impulsionar

desenvolvimento de empresas de tecnologia para fortalecer omercado regional.

EDUARDO MONTECINO

.

Obras devem
ser feitas
até amanhã

Depois, cemitérios ficam
abertos para limpeza dos
túmulos em função do Dia
dos Finados. Página 8

PM 'continua à
caça de ladrões

Monitoramento
continua no interior de
Massaranduba, mas sem
barreira policial. Objetivo
é identficar quadrilha de
assaltantes. Página 23

FAMEG

Célio Bayer discursou sobre a importância do município promovermaior diversidade da matriz econômica (47) 3373-9800
www.fame.g.edu.br
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A campanha
do, Contestado

No dia 22 de outubro de 1912, começa
a campanha do Contestado. Em cinco anos
de guerra entre os Estados do Paraná e San
ta Catarina, nove mil casas foram queima
das e 20 mil pessoas acabaram mortas. Na

época, 40mil habitantes estiveram envolvi
dos no conflito, e asbatalhas foram travadas
em uma área total de 20mil km-,

-

A guerra aconteceu entre a população
cabocla e os representantes do poder esta- .

dual e federal brasileiro, em uma região rica
em erva-mate e madeirei que era disputa
da pelos dois Estados. Na época, a região
fronteiriça entre o Paraná e Santa Catarina
recebeu o nome de Contestado porque os

agricultores estavam contestando a doação
que o governo brasileiro havia feito aos ma

deireiros e à Southern Brazil Iumber & Co
lonization Company.

A origem da guerra se deu principal
mente nos problemas sociais, causados

pela falta de regularização daposse de terras
e da insatisfação da população, em uma re

gião em que a presença do poder público
eramínima. O embate foi agravado ainda
pelo fanatismo religioso, expresso pelo
messianismo e pela crença, por parte dos
caboclos, de que se tratava de uma guer
ra santa. No dia 20 de outubro de 1916, o
Acordo de Limites Paraná-Santa Catarina
seria assinado no Rio de Janeiro - mas as

manifestações continuariam por parte
dos moradores paranaenses. Em agosto
de 1917, os descontentes assassinariam
o monge Jesus Nazareno, um dos líderes
do movimento no lado catarinense. Até o

fim dos conflitos, o custo da guerra para a
União seria de mais de R$ 3 milhões.

RE(]lUl S

Investimento
na educação
Na semana de 26 de junho a

3 de julho de 1987, o jornal
"O Correio do Povo" trazia na

primeira página uma boa notícia
para a educação jaraguaense:
o ministro Jorge Konder
Bornhausen havia destinado
recursos no valor de Cz$
5.995.0ÓO,00 a Jaraguá do Sul.
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A arte da tauromaquia
Na Península Ibérica, pou

cos locais eram tão sagrados
para os celtiberos quanto o

Circo deTermes, onde o sacri
fício ritual dos touros era pra
ticado. Não era apenas como
uma oferenda, no entanto,
que o animal foi retratado
na antiguidade - em' fontes

arqueológicas como os vasos

de Líria e as esculturas dos
Berrões, feitas pelos ibéri

cos, os touros são retratados
como símbolo de força, bra
vura, poder e fecundidade.

Já a realização de espetá
culos com os animais remete
à ilha de Creta, naAntiguida
de Clássica (entre os séculos
VI e IV a.C) - a arte está pre
sente em vários vestígios des
de a época, sendo que o mais
conhecido é o afresco de uma
tourada no palácio de Cnos

sos, em Creta.
Nos últimos séculos, o es

petáculo se tomou tradicio-

nal principalmente em Por

tugal, Espanha e França - na

América Latina, foi desenvol
vido no México, Colômbia,
Peru,Venezuela eGuatemala.
É no México, inclusive, que
se encontra a maior praça de
touros do mundo: a "Plaza de
Toros México", emMadrid.

Em todas as touradas,
os animais têm pelo menos

quatro anos de idade - mas

, apesar da exclusão dos mais
novos, a arte ainda suscita
muita discussão entre os de
fensores dos direitos dos ani
mais, que acusam a arte de
uma crueldade injustificada.
Inclusive, a Espanha aprovou
este ano a proibição das tou
radas a partir de 2011.

Atualmente, a corrida de
tourospode ser realizada com

variações no número de touros e
toureiros, quevão de um a seis

FOTOS DIVULGAÇÃO

PELO MUNDO
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Crenças religiosas
De acordo com a doutrina Adventista,

este mesmo dia em 1844 seria aquele em
que Jesus voltaria à Terra. William Miller,
um pregador batista e ex-capitão na guerra
de 1812, lançou o "grande despertar do se

gundo advento" Miller calçulou que Jesus
retomaria e, como elenão apareceu, os seus

seguidores experimentaram o que veio a se
chamar "O GrandeDesapontamento".

'1

Primeira mulher no ar Guerra dos Mísseis
No dia 22 de outubro de 1909, a

aviadora francesa Élise Deroche se

torna a primeira mulher a fazer um
voo sozinha - antes disso, em 1908, ela
havia sido a primeira mulher a voar,
como passageirá deWilburWright em
Le Mans, na França. O primeiro voo de
um avião carregando duas pessoas ha
via sido feito em maio do mesmo ano.

Em: 22 de outubro de 1962, ame
ricanos e soviéticos por pouco não
iniciaram o que seria a Terceira Guer
ra Mundial. O presidente americano

John Kennedy anunciou ter provas
da existência dos mísseis soviéticos e

montou um bloqueio aeronaval con
tra Cuba. A União Soviética cedeu seis
dias mais tarde.

J. ... .I,,,�.l.LC.l('!l..1l.\.. que leUl a rinense, tanto honié9:,J"'-:'·-'-:"./li ..íntencão prrnordial de. sagrados COl1l,!)' ii
,',

levar a in'Drmação elo novos que se
",

fato ElTtistico estéldt:al ao 0:0 €:xp6.�'çÕg,?intarior, proplci,1l1dO o ais ou coletivas,
a.p�reC�mE:IilG de noves .relentes téC:Hj(!�S
va.ores, bem co�n() dar tenções,:arU�trcasMEC DESTINA css 6 MIU.tÕES A J.
O m.nistro JOrge Kc.l1- 139.696:'< 6,'ób!',

d�r B�)rnhallHm do Edu' Jaragucá
'

Ci��) liberou Cz$ 220 mi- templado
11101"$ a Santa Catarina, 5 ,,995 "�()O,OO': f
destmados i:1 Secretaria município
Cid EduqacEio 122 Preíet- dado' pelo.
ÜIj:'::lS e 24 Fundilçô0lS .e. Paro o

l�:ttid,jck<;. para, aplica
Ç-I;;lO ern Dbri:i,S e no in�ri-
lJ1C'l"i:une'ill'O j,i na p'li:h'íq'
K'd(;�fllq 'liih ;. "As

No dia 13 de j�lho de 1?14, José Emmendorfer se tornou proprietário das �erras que \ �I,Iantes pertenciam a GUIlherme - apesar de mudar de dono, o terreno contínuou �

sendo propriedade damesma família. Amudança está registrada em cartório pelo I
registro 296 do dia 14 de dezembro de. 1916. Na época em que passaram para o �,
nome de José, as terras de 2.500 metros quadrados, sem benfeitorias, já haviam

'

sido usadas para a edificação da casa, que consta no Arquivo Histórico como tendo
sido construída em 1912. A vinda da família para o Brasil, no entanto, é ainda mais
antiga - segundo um resgate feito pelos Emmendoerfer, os primeiros imigrantes
chegaram ao Brasil em agosto de 1860, se estabelecendo primeiro na região de

Brusque, na época conhecida como Colônia Itajahy.
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PONTO DE VISTA

SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA
Fernando Rizzolo, VictorDanich, DurvalMarcatto, Jorge 8rogoo/i,

Advogado sociólogo Presidente daAcijs economista

Cheques especiais e abuso dos bancos

Uma das
práticas mais
comuns entre
os bancos
é alterar
o limite

do cheque
especial sem

. , .

aviso prevIo
ao correntista.

"

E8P ACUllO
Teatro de bonecos
passa pelas escolas

O espetáculo de bonecos "O duende
careça" está em circulação por creches e

escolas de Iaraguá do Sul, que atendem

crianças até o segundo ano do ensino
fundamental. Apresentações aconte

cem hoje às 14h30 no Centro de Edu

cação Infantil Onélia Mueller, e dia 28, às
9h30, no Centro de Educação Infantil Car
lo Andrei Emmendoerfer, e às 15h30, no
Centro de Educação Infantil IaderMarcolla.

--"<;':uperiorTribunal de Justiça (STJ) tem apresenta
o diversas decisões no sentido de tentar evitar
busos contra os clientes que lançam mão do

....wt so do cheque especial. Como se sabe, o che
que especial é uma espécie de contrato de emprésti
mo entre o cliente e a instituição bancária, que disponi
biliza crédito pré-aprovado vinculado à contabancária.
Todavia, é sabido, também, que não é incomum que
essa facilidade vire um problema bastante sério

para o correntista. Os juros cobrados no cheque espe
cial são um dosmais altos nomercado.

Uma das práticasmais comuns entre
os bancos é alterar o limite do cheque
especial sem aviso prévio ao correntista.

Entretanto, o cliente deve ser informa
do dessas mudanças, mesmo se já for

inadimplente, ou seja, que já esteja em

atraso com a instituição financeira. So
bre isso o STJ já se manifestou. O Ban
co Itaú cancelou o limite de um dos seus
correntistas. No processo, o banco afir
mou não ter havido falha na prestação
do serviço e, portanto, não haveria ilícito.
Mas o relator do processo considerou que
o banco deveria indenizar o cliente por
danosmorais, pois estaria obrigado a in- '

formar previamente o correntista'sobre mudanças
no contrato de cheque especial.

Na mesma linha, em outro processo, um cliente,
já inadimplente com o ABN Real, teve seu limite do

cheque especial cancelado. Um dos seus cheques foi
devolvido e sua conta foi automaticamente cancelada.

Entretanto, o débito não era do próprio correntista,mas
relativo a empréstimo do qual ele foi avalista. O cliente
entrou com ação contra o banco, pedindo indenização
por danomoral. Obanco afirmouque o cheque especial
éumprêmio concedido aos clientes que cumprem suas

obrigações em dia.No entanto, aministra relatora escla
receuque "nãohá relação entreo contrato demútuo ava
lizado pelo correntista e a abertura de crédito em con

ta-corrente, cujo limite de crédito foi cancelado, o que
impede o cancelamento de um em razão da inadim

plência do outro, pois são relações jurídicas distintas".
Outro abuso cometido por bancos é a retenção de sa

lários para a quitação de cheque especial. O artigo 649
do Código de Processo Civil (CPC), no entanto, veda a

ORATlUTO

Mostra de quadros
sobre brincadeiras

A exposição "Brinquedos e brincadeiras
dos vovôs e vovós de Iaraguá do Sul", em co

memoração ao Dia da Criança, está aberta
, para visitação até o dia 16 de novembro no
Museu Wolfgang Weege, anexo ao Parque
Malwee. A entrada é gratuita. A exposição
mostra 20 quadros pintados pela professo
ra Marisa Tensini Kaufrnann. O horário de

visitação é de segunda-feira a domingo, das
10h às 12h e das 13h às 17h.

penhora, entre outros, de salários e vencimentos neces
sários à manutenção do devedor e sua família. Sobre
isso o S1] também já apresentou sua posição.

No processo, o Banco do Brasil admitia a prá
tica da retenção de salário, sob a alegação de estar

exercendo seu direito de execução do contrato. Dis

se que os valores depositados estariam cobrindo os

débitos na conta-corrente, podendo a operação ser

considerada legal. O ministro, entretanto, enten

deu que, mesmo com permissão de cláusula con

tratual, a apropriação de salário para
quitar cheque especial é ilegal e dá

margem à reparação por dano moral.
Outras decisões do STJ têm combatido
os excessos na fixação de taxas de juro
em cheque especial e demais contratos

bancários.Há diversos exemplos, como

em um recurso impetrado pela Losango
Promotora deVendas Ltda. e HSBC Bank
Brasil SA 'originário de uma ação ajui
zada por um correntista para retificação
da taxa de contrato fixada em 380,78%
ao ano. O relator do recurso considerou

que houve uma "flagrante abusividade
no caso", eis que a média de mercado no
mês em que o empréstimo foi concedido

era de 67,81%. O magistrado afirmou que na hipótese
analisada o valor seria por demais excessivo.

Como se percebe, os bancos, são contumazes

nos abusos contra seus clientes, que são, em últi
ma análise, consumidores nos termos do Código
de Defesa do Consumidor.

Não se pode, por outro lado, entender que qualquer
contrato firmado com o banco é passível de revisão ju
dicial. Muitos contratos cumprem sua função social e
estão dentro dos ditames legais. Milagres para deixar de
pagar financiamentos ou diminuir drasticamente par
celas não existem e podem, no final das contas, acarre
tarmais prejuízos aosmutuários ou correntistas.

Por isso é muito importante que quem tenha in
teresse em discutir os valores dos empréstimos ou

da utilização do cheque especial, procure um advo

gado, devidamente estabelecido, para que receba as

adequadas orientações, e possa, em conjunto com o

profissional, decidir quais as melhores medidas para
resolver a questão.

"
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O
menor violino, com Eva'Marianna Cavalheiro,
de 4 anos, lado a lado com o maior
instrumento, o contrabaixo de Oziel Borges,

na Orquestra de Cordas Pequenos Vencedores.

Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
t obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados),

CONTRATA-SE
SUPORTE e PROGRAMADOR DE SISTEMA GERENCIAL.

Enviar curriculum para rh@sistemasecia.com.br

ABANDONO DE EMPREGO
HOTEL E POUSADA CASARÃO LTDA ME com CNPJ 07.031.494/0001-10, convoca Maiko

Silva portador da CTPS n° 23318 série 000029-SC, RG 4456223 e CPF 007.279.529.86, que
não comparece ao emprego desde 1 de junho de 2010. O não comparecimento em 48 horas

será considerado abandono de emprego, nos termos do previsto artigo 482, I da CLT.

ERRATA

Diferente do publicado na página 8, da edição da última quinta
feira, a CDL vai sortear durante a promoção Natal Premiado 35 vale

compras no valor de R$500. Dois carros zero quilômetro e cinco tele
visores também serão distribuídos através da promoção.

��OS�GJ\
Show sábado no GTG
laço Jaraguaense

Show com a dupla Ricardo e João
Fernando acontece neste sábado, no

CTG Laço Jaraguaense. O evento come

ça às 23h e tem organização da ZM Pro

moções de Eventos. Os ingressos estão à
venda no Posto Mime e Posto Marcolla.
Os primeiros mil ingressos custam R$
15 cada, e o comprador ganha um CD.

Informações pelos telefones (47) 3371-
2324 ou 9929-9120.

I OI O

Festa de Rainha
no Amizade

A Associação Desportiva e Recreativa
Amizade promove neste sábado Festa de
Rainha com tradicional Baile. A concen

tração será às 14h na sede social, segui
da de busca à majestade DeiseWeller. O
baile terá início às 23h, com animação
da Banda Kalla - Hay. Ingressos antecipa
dos a R$ 12, nos seguintes locais: Posto
Mime do Kohlbach, Lanchonete Skini
House e no Bar da Sociedade.
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ELEiÇÕES·
Com a cabeça em 2012

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 22 de outubro de 2010

Recordista de votos na cidade, Dieter Janssen (PP)
admite ser pré-candidato a prefeito

JARAGUÁ DO SUL

Foram mais de vinte mil
votos para deputado estadual
em sua terceira disputa
eleitoral. A terceira suplência
da coligação PP/PTdoR não
desanima o ex-vereador Dieter
Janssen (PP). Ao contrário,
candidato a estadaalmaís
votado na cidade, 'superando
até o eleito Carlos Chiodini
(PMDB), Janssen admite que
já pensa nas eleições de 2012,
quando deve sair candidato a

'

prefeito. O projeto, segundo
ele, já começou.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

"
Foram mais de

20 mil votos para
candidatos de
outras regiões,
com ajuda de
gente daqui.

"

"
É preciso muita
competência na

gestão do dinheiro,
tem que acabar com
os desperdícios,
ter uma visão

empresarial, para que
sobrem recursos para
os investimentos
necessários .

"

o Correio do Povo: Como o

senhor avalia o resultado das

eleições deste ano, quando ob

teve quase 21 mil votos,mas não
foi eleito?

<,

, Dieter Janssen: Eu saio con-

tente, de cabeça erguida desta

disputa. Minha campanha foi
totalmente regionalizada, eu

quis ser o representante do Vale
do Itapocu em Florianópolis, por
isso não investi em propaganda
fora. É a terceira vez que vou às
urnas e sou bem recebido pela
população de Iaraguá do Sul. Isso.
émuito gratificante.

OCP: O que faltou para ser

eleito?
DJ: Inicialmente, acredito

que foram muitos candidatos
na região. Isso a gente já sabia
desde o começo. Se eu tivesse

conseguido mais três mil votos,
teria entrado. Outro ponto a ser

observado é a participação de

políticos daqui que serviram de
cabo eleitoral para candidatos de
rutras cidades. Isso prejudicou
unbém a disputa. Foram mais
2 20 mil votos para candidatos
e outras regiões, com ajuda de

vente daqui.

OCP: O resultado positivo na

cidade o credencia a disputa à
Prefeitura em 2012. O senhor se
cohsidera um pré-candidato? .

DJ: Acredito que o meu nome

sempre foi bem visto nas urnas.

Sim, confesso, estamos pensan
do em 2012. A ideia é unir alia

dos, pessoas que compartilham
a mesma visão e iniciar um novo

projeto para Iaraguá do Sul. E

isso começa agora, conversando
com a população para saber o

que eles esperam do poder pú
blico nos próximos anos.

.

"
Sim, confesso,

estamos pensando em
2012. A ideia é unir
aliados, pessoas que

compartilham a mesma

visão e iniciar
um novo projeto para

Jaraguá do Sul.

"
OCP: Já ocorreram conversas

com outros partidos a respeito
desse projeto?

DJ: Sim. 'O momento agora é
de conversar com todas as siglas,
para saber o que pensam sobre o

futuro de Jaraguá. Um bom pro-

jeto precisa ser montado com

calma, mas iniciado agora.

OCP: E como você vê a cida- .

de? O que Jaraguá mais precisa
atualmente?

DJ: Precisa urgentemente
de grandes obras, novas pontes,
soluções para o sistema viário..
E como ex-secretário da Prefei
tura (gestão 2001-2004), sei que
os recursos públicos municipais
são escassos. Por isso, é preciso
muita competência na gestão do

dinheiro, tem que .acabar com
os desperdícios, ter uma visão

empresarial, para que sobrem
recursos para os investimentos
necessários. A mudança na ges
tão pública é uma bandeira que
sempre defendi.

OCP: E a atual gestão, da

prefeita Cecília Konell (DEM)?
Qual sua avaliação? O senhor já
foi criticado por fugir de temas

polêmicos e não querer avaliar a
Prefeitura hoje.

DJ: Não gosto de ficar apon
tando, comentando o trabalho
dos outros e, sim, do meu tra

balho. É a população que deve
avaliar o trabalho da Prefeitura.
Nas ruas, eu escuto algumas re

clamações, principalmente em

relação ao nepotismo. Há um

sentimento de' reprovação da

participação de parentes na ad

ministração. E da influência do
Ivo Konell no comando.

OCP: Ivo Konell (DEM) foi

. candidato a deputado federal e

. Carione Pavanello (DEM) a esta
dual. Ambos não foram bem nas

urnas. 'Seria um.reflexo da admi

nistração atual?
DJ: Acredito que tenha uma

ligação, sim. Não há como não

associar as coisas, principalmen
te pela participação do Ivo na

Prefeitura.

OCP: Pensando nas eleições
de 2012, o que fará daqui por.
diante? O que está nos planos
para201l?

DJ: VOU continuarmeu traba
lho e, é claro, preparando o pro
jeto de 2012. Quero estudar e me

aprofundar sobre gestão pública.
É certo também a minha passa
gem pela Assembleia Legislativa.
Sou o terceiro suplente do PP e

devo ter uma oportunidade.

OCP: As eleições deste ano

ainda não acabaram. O PP esta

dual liberou o voto para os filia
dos. Em quem o senhor votará

para presidente no.diá) 1?
DJ: VOU de José Serra. Eu re

conheço o Crescimento doBrasil
.

durante a gestão do presidente
. Lula, acho que ele vai ficar mar
cado" na história posítivarnen
te. Mas não podemos esquecer
que a estabilidade' econômica
gerada no', gQyerno Fernando

Henrique foi decisiva para esse

crescimento. Defendo a alter
nância no poder.

"
Há um sentimento
de reprovação
da participação
de parentes na
administração. E

da influência do Ivo
Konell no comando.

"
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Policiais
A senadora Níura Demarchi (PSDB) apelou

aos deputados federais para que votem o mais

breve possível, em segundo turno, a proposta
de emenda à Constituição que melhora a re

muneração dos policiais e bombeiros milita

res e dos policiais civis. A senadora considera

que a aprovação damatéria, que tramita apen
sada a outras cinco propostas, é fundamental

para a redução da sensação de insegurança e

da criminalidade no país.

Causas
Níura avaliou que o aumento da violência

no Brasil nas duas últimas décadas tem raízes

na cultura do individualismo, nos baixos índi

ces de educação do povo, na exclusão social, na

fragmentação dos valores familiares e sociais e

na sensação de impunidade generalizada, que
se manifesta em todos os setores da sociedade

e em todos os momentos do cotidiano. Em dis

curso na quarta-feira, ela também defendeu a

criação do Ministério da Segurança Pública.
"I'

Habitação
Os vereadores de Guaramirim aprovaram esta

semana o projeto que institui o Programa Me

lhorias Habitacionais. Ele beneficia famílias de
mandatárias da Política Municipal de Assistência
Social e famílias em situações emergenciais no

_
município, garantido o acesso àmoradia. Estas fa
mílias receberão materiais de construção no valor

de até três salários mínimos vigentes.

FALA Aí!
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Carolina Tomaselli

epois de ter aprovado pela Câmaramudan- três salários mínimos.

ças na lei de parcelamento do solo, o pre- Também por ocasião das chuvas, o municí

feito Luiz Carlos Tamanini (PMDB) seguiu pio aguarda, a liberação de verba federal para a

_"'para Brasília, na última quarta-feira. Foi recuperação da ponte baixa que liga o centro da

aos Ministérios das Cidades e da Integração Nacio- cidade com o bairro Itapocu, além de outros 10-

nal na tentativa de agilizar a liberação de recursos \ cais que tiveram sua malha viária prejudicada. O
de projetos já aprovados. processo de licitação para que as obras possam

Um deles prevê a construção de um condo- ser executadas depende da liberação do dinheiro

mínio habitacional, para famílias afetadas pelas que, para o prefeito, "vão garantir umamelhor qua
chuvas que precisam ser deslocadas, pois vivem lidade de vida aos munícipes".
em áreas impróprias. As unidades, 30 no total, Tamanini foi aos ministérios acompanhado
serão construídas em terreno adquirido pela Pre- de Antenor Galvan, assessor dó deputado federal

feitura, contemplando pe�soas com rendade até Mauro Mariani (PMDB).

Em outras ci�ades do. Estado, como Blumenau e

Joinville, o estudante pode usar o passe com- desconto

quando quiser, até aos domingos.
PRESIDENTE DO DCE DA UNERJ, Luis FERNANDO ALMEIDA, LEMBRANDO
QUE EM JARAGUÃ DO SUL ESTUDANTE SÓ PAGA METADE DA TARIFA NO
TRANSPORTE COLETIVO NO HORÁRIO EM QUE ESTÁ MATRICULADO

a chuva

DIVULGAÇÃO

f ,

Deficientes
Um salário mínimo para pessoas que cui

dam de deficientes e idosos. O pedido é do

vereador Gilberto Iunckes (PPS), aprovado na

última sessão. A indicação solicita ao prefeito
Nilson Bylaardt (PMDB) que encaminhe à Câ

mara um projeto de lei concedendo um salário

mínimo para a mãe ou responsável que cuida
de pessoa portadora de deficiência ou idosa.

Errei
A foto publicada na

edição. de ontem, nes

ta página, é do maestro
Maicorí, e não do coor

denador da Orquestra de
Cordas de PequenosVen
cedores, Dilomar Carnei
ro, como mencionado.

Asfalto comunitário
Aprimeira audiênciapública para discutirpavimentação comunitária

reuniu cerca de 70 moradores daVila Carolina, na noite de quarta-feira.
Pelo programa, informou o prefeito Nilson Bylaardt (PMDB), cadamora
dor pagará 33% do total da obra, no trecho correspondente a sua casa. O

governo entra com os 34% restantes, considerando que são dois imóveis

no mesmo trecho da rua -Iadó esquerdo e direito. Os moradores solicita

ram que a pavimentação fosse em lajota, e não asfalto, para baratear cus
tos. O prefeito ficou de estudaruma alteração no projeto. O próximo passo
será recolher as adesões dosmoradores, que deve ser de pelomenos 70%.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

�--

CRCISC: 1W&2&Wt1

Competência
Credíbilidade

www.gumz.com.brgumz@gumz.cúm.br

(47}3371-4747 UMAPAltEBtI QUf IJÍCEIlG. Desde 1978
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CHARGE

FALTA ESCRIVÃO FALTA POLICIAL NA
CENTRAL DE EMERGÊNCIA

OOLEífOR

Diretório
/

Central
dos Estudantes

.....Diretório Central dos Es
tudantes do Centro Uni
versitário de' Jaraguá do

...... 'Sul, DCE Hnet]IPUC-PR, é
a entidade representativa de to

dos os estudantes'matriculados �

nos cursos' de gra
duação, põs-gra
duação e mestrado
da Unerj/PUC-PR,
constituído como

associação civil

autônoma, sem

filiação político
partidária, livre e

independente dos

órgãos públicos e

governamentais.
As principais finalidades do

DCE Unerj/PUC-PR são desen
volver atividades nos âmbitos

acadêmicos, culturais, filantró-

. picos e desportivos, bem como:

defender os direitos e reivindica

ções do corpo discente em geral,
e de cada estudante em particu
lar, perante a instituição de ensi
no e as autoridades constituídas.
Também trabalhar para o incre
mento e melhoria das relações
entre professores e alunos, pela

,

consecução de ambiente pro
pício ao maior aproveitamen
to do ensino; colaborar com o'

crescente prestígio, da institui

ção de ensino, reverenciando
e aprimorando suas tradições.
Ainda desenvolver obras assis
tenciais aos seus membros em

qualquer setor em que se torne

necessário e na medida de seus

recursos, bem como projetos já

desenvolvidos: palestras, cam

panhas de doações, campanhas
comunitárias; promover e reali
zar atividades que contribuam

para a elevação e aprimoramen
to do nível acadêmico, político,

cultural, artístico e

esportivo' dos estu

dantes. Pugnar pela
democracia,' pela
in d ep endência,
respeito às liberda
des fundamentais
do homem, sem

distinção de raça,
cor, idade, sexo e

convicção política
ou religiosa. ,Or

ganizar reuniões, campanhas,
congressos, palestras e seminá
rios de caráter moral, cívico, so
cial, cultural, científico, técnico
e desportivo, visando à comple
mentação e aprimoramento dos
alunos. Assim como incentivar
a cultura, as artes e o esporte no
seio da instituição.

Para informações acesse o

blog www.dceunerjpuc.blogs
pot.com ou entre em conta

to com o DCE Unerj/PUC-PR
através do e-mail dce@unerj.br.
Qualquer reivindicação, recla

mação ou opinião, favor pro
tocolar um documento na sede
do DCE, para que possamos
analisar e levar ao conhecimen
to da diretoria competente.

O DCE Unerj/PUC-PR está

sempre à disposição!

As principais
finalidades do

DCE Unerj/PUC-PR
são desenvolver
atividades nos

âmbitos acadêmicos,
culturais, filantrópicos

e desportivos.

."

/ Luís FernandoAlmeida,
e�eside��e_���_l!,:"e.r!!���f�

EOífORIAL

Falta de efetivo
Até dezembro deste ano, a Prefeitura deve

implantar 20 câmeras de monitoramento na ci
dade. O objetivo é reduzir os índices de crimí
nalidade, especialmente no que diz respeito aos

furtos e arrombamentos. Desde o ano passado,
outros 20 equipamentos adquiridos pelo gover
no do Estado já auxiliam na fiscalização realiza
da pela Polícia Militar.

O comandante interino do
14° Batalhão da Polícia Militar,
Rogério Vonk, acredita que o

sistema de câmeras de moni
toramento é um aliado impor
tante no combate ao crime,
agilizando o deslocamento de
viaturas durante as ocorrên
cias. No entanto, ele destaca

que faltam policiais para se dedicarem exclusi
vamente à visualização das imagens na Central
de Emergência.

Mas a dificuldade com o efetivo não é proble
ma único da PM. Na Polícia Civil, 'mais de 70%
dos inquéritos estão atrasados por falta de pro
fissionais para fazer as investigações e a tomada
de depoimentos. Na unidade prisional, 330 de
tentos dividem um espaço com capacidade para

apenas 76. Tudo isso revela a fragilidade do Vale
do Itapocu no que diz respeito à área de seguran
ça pública, situação que já se arrasta por anos.

Apesar do esforço e trabalho da polícia, a cor
poração não pode controlar sozinha a entrada de
quadrilhas especializadas em furtos e assaltos
na região, a exemplo do que vem acontecendo
nos bairros onde o policiamento é menor. Pro

_________'___ va disso é a caça aos bandidos
realizada esta semana nos

municípios de Jaraguá do Sul,
Guaramirim e Massaranduba,
e que mobilizou viaturas de
toda a região. Quem sabe, o

assalto que motivou ação se

quer teria acontecido se o Vale
do Itapocu contasse commaior

reforço policial.
O governo do Estado precisa fazer sua parte

e investir em prevenção para que a criminali
dade seja controlada. Que as notícias da área
de segurança pública da região sirvam de aler
ta para que os recém eleitos governador, depu
tados e senadores possam cumprir as promes
sas de campanha e garantir, de fato, o direito
constitucional à segurança.

OOLEITOR

Meus. agradecimentos

IISem condições
para um tratamento

particular precisei
recorrer ao nosso

'Sistema Ultrapassado
de Saúde'.

"'-odos os dias nos deparamos com notícias
sobre o SUS (Sistema Único de Saúde),
sempre notícias desagradáveis, nunca al-.
guém falando bem desse sistema. No meu

entendimento, tudo isso se deve ao total desinte
resse dos poderes públicos, pois para eles não é
interessante que o sistema funcione.

Sabe por quê? Vem eleição,
vai eleição, e a pauta é sempre a

mesma, vamos melhorar a saú

de, educação, segurança, e se urn

dia esse milagre acontecer, eles
não terão outra pauta, por isso é
melhor para eles deixarem como

está. É aquela velha história, se

você der dinheiro a urn político
e disser a ele que escolha entre

construir'um elevado ou uma ga
leria pluvial, nem preciso dizer o

que ele vai escolher.
Mas, na verdade, quero me reportar aqui a uma

outra situação. Situação essa pela qual eu passei
nos últimos dois anos, quando fui acometido de
um problema de saúde e sem condições para um
tratamento particular precisei recorrer ao nosso

'Sistema Ultrapassado de Saúde'. Nesse período,
fiz vários exames no Hospital Iaraguá culminando
com um procedimento cirúrgico no Hospital São
José no dia 13 de setembro, por isso quero parabe
nizar esses hospitais por tudo o que eles propor-

cionam a nós pacientes mesmo que sendo pelo
sistema. Parabenizar também os grandes empre
sários da cidade que investem consideravelmente
nesses hospitais fazendo com que tenhamos enti
dades de alta qualidade.

Quero agradecer primeiramente a'Deus, minha
amada esposa, meus filhos, familiares e amigos que

estiveram orando em prol dessa ci
rurgia a que fui submetido. Quero
dizer ainda que quando a gente se

vê nas mãos de profissionais éticos
e compromissados com a causa

que escolheram, mesmo que seja
pelo 'Sistema Ultrapassado de
Saúde', tudo se torna mais fácil,
por isso deixo aqui meu agrade
cimento especial ao- coloprocto
logista Alexandre Schlabendorff,
especialista esse do mais alto ga
barito. Falo sobre esse sistema,

porque se eu pudesse dizer aqui quanto um especia
lista desse nível recebe pelo procedimento cirúrgico
que passei, nós ficaríamos envergonhados, pois é
urnaverdadeirapiada,Agradeço aindaao anestesista
Biron, as enfermeiras Karina, Jane, Rosileide, Cenira
e ao enfermeiroAdernar, profissionais esses que tive
mais contato na ala onde fiquei hospitalizado.

Parabéns emeumuito obrigado a todos.

"

"

Edmilson Silva, profissionalautônomo
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OFICIAlJZA. O

ParqueTecnológico
agora tem estatuto
Quando concretizado, centrovai fomentar desenvolvimento
REGIÃO

Um endereço fixo em uma

área de 10 mil mo e todas
as assinaturas registradas
no papel. É oficial: o
Tecnovali deu mais
um passo para

.

ser concretizado.

dar o projeto.
Ao todo, são quatro grupos

formados para cuidar de ques
tões estratégicas! de esforço
legal, infraestrutura e poten
cial tecnológico - o segundo, a
partir de agora, trabalha para
elaborar o regimento interno
da entidade. A elaboração de

projetos para captar os recursos
fica por conta do GT estratégico
e o trabalho da equipe de infra
estrutura será concentrado no

anteprojeto do espaço físico do
Tecnovali.

lizados e vamos colocar mãos à
obra. Não há uma previsão para
a finalização, mas temos pressa
nessa concretização", afirmou o

secretário da Indústria, Comér
cio e Turismo, Célio Bayer.

O local escolhido para a es

trutura foi a rua Arthur Gumz,
número 88, na área industrial do
bairro Estrada Nova. Segundo a

prefeita Cecília Konell, a possibi
lidade de o espaço ficar pequeno
com o crescimento da entida
de não deve atrapalhar. "Se for

preciso, temos mais espaço para
deixar disponível para novas

instalações", garante. Com esse

mesmo objetivo, o anteprojeto
será realizado de forma modular.
Como o estudo da captação de
recursos ainda não teve início,
os prazos e um orçamento inicial
ainda não foram definidos.

Segu.ndo Marcatto, é preciso' ter uma área industrial diversificada

Intenções principais incluem
expandir o cenário industrial.

a manhã de ontem, as

18 lideranças que fazem

parte da entidade se en

contraram no auditório
do Sesi (Serviço Social da Indús

tria) para assinar o estatuto que
registra oficialmente a existência
do Tecnovall (Parque Tecnológico
e de Inovação da Região de Iara
guá do Sul). O evento marcou a

conclusão da primeira fase - com

o registro, as equipes de trabalho

passam a se concentrar na capta
ção de recursos que deve consolí-

Além de capacitar traba
lhadores para a área comercial
tanto nos setores de informáti
ca quanto administrativo e de

produção, o Tecnovall também
servirá para fomentar a discus
são entre as indústrias associa
das e a pesquisa' tecnológica,
buscando um desenvolvimento

paralelo para indústrias novas e
as já consolidadas da região.

A intenção principal, segun
do Célio Bayer, é tomar o setor

industrial cadavezmais susten
tável ecologicamente e comer

cializar novas tecnologias, além
de tomar Iaraguá do Sul mais
autônoma economicamente.
"É o futuro, um momento es

pecial de avanço. A economia
e a sociedade também ganham
pela diversificação da matriz

empresarial", explica o presi
dente da Acijs (Associação Co
mercial e Industrial de Iaraguá
do Sul), DurvalMarcatto Junior.

Segundo o presidente da

Acijs, aumentar as áreas de atu
ação da indústria regional é im
portante porque a economia é
cíclica - com a movimentação,
diferentes setores se sobressa-

em em épocas diferentes. "Se
tivermos diferentes tipos de

indústria, é mais fácil manter o
nível e continuar gerando de
senvolvimento também na área
social apesar das altas e baixas
da economia", ressalta.

"
.

Não há uma previsão
. para a finalização, mas
temos pressa nessa

concretização.
CÉLIO BAYER

"
• Ir_ Bargbeti
.....@OCOFi'eIodopovO.colll....

. "Agora, os trabalhos continu
am. Os arquitetos já estão mobi-

EDUARDO MONTECINO

A intenção não é modificar
a matriz econômica, segundo
Bayer, e sim expandi-la. "Que
remos criar oportunidade para
que também empresas de tec

nologia venham se instalar em

Jaraguá do Sul". O parque pode
rá ser utilizado por prestadores
de serviço, professores, pesqui
sadores e principalmente em

presas vindas da Incubadora Ia
raguatec, que precisam de mais

espaço para pesquisar e desen
volver seus produtos.

Após assinatura do estatuto, entidades se concentram em captar recursos para consolidar o projeto ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 49/2010-FMS .

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO: menor preço por item

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de leite em pó integral, destinados para
atendimento ao PLV - Programa Leite Vida (carências nutricionais) da Secretaria de Saúde,
conforme especificações descritas no Item l-Objeto do Edital. REGIMENTO: Lei Federal

10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de
2002. DATA, HORA e lOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia
09 de novembro de 2010, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO,
disputa de preços e abertura dos envelopes 02-HABILlTAÇÃO serão as 09:15 hs do dia 09
de novembro de 2010, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. Orçamento
estimado para aquisição: R$ 7.679,00 (sete mil seiscentos e setenta e nove reais). INFORMA
ÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço
WWIN.jaraguadosul.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC), 19 de outubro de 2010.

OllVlO BELTRÃO JUNIOR
Secretário de Administração

ENTIDADES ASSINANTES DO ESTATUTO (QUE ADERIRAM AO PROJETO)
• Prefeitura
• Amvali (Associação dos Município
do Vale do Itapocu)

• SDR (Secretaria de Estado do

Desenvolvimento Regional)
• Acijs (Associação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul)

• Associação dos Engenheiros e Arqúitetos/JS
.

Ant;iangtlefa.,,<'Fatej
• Apevi (Associação das Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu)

• Instituto de Cidadania e Estudos Públicos/
s .

.

"p -to o"
I ./,rll/.' I" ll,e'

Profaraguá
• Instituto Euvaldo LodijSC
• Instituto Federal de Santa Catarina
• Instituto Gra<;l.e de Ciências Básicas
• Fameg/Unlasselvl
• Faculdade Jangada
• Sebrae
• Senac,

.,

• Sena!
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Edeltrudes mantém limpos os túmulos dos sogros. Ela utiliza
areia e pedras nos vasos para combater a dengueo

Limpeza dos túmulos já
. . , .

movímenta cemíteríos

"
No Centro, já não tem mais

terreno disponível. Em breve,
não teremos mais terrenos na

Vila Lenzi também.
JAIR FRANCISCO ANACLETO, SUBGERENTE

DE CEMITÉRIOS DA PREFEITURA

"Orientação é para que se evite acúmulo de água parada nos vasos de flores
JARAGUÁ DO SUL

A proximidade do Dia de
Finados movimenta os

cemitérios da região.
Familiares já trabalham
na limpeza dos túmulos
de entes queridos.
_,

Eo
caso da dona de casa

Edeltrudes Hass, 57 anos,

que mantém - a tradição
de visitar o cemitério do

Centro, onde estão enterrados os

sogros. "Resolvime antecipar para
. evitar tumulto. Faço a limpeza an
tes e no dia 2 só venho para visitar
e trazer as flores", comenta.

De acordo com o subgeren
te de cemitérios da Prefeitura, Jair
Francisco Anacleto, a orientação é

para que até este sábado, dia 23, as
famílias concentrem os trabalhos
nas construções e reformas dos tú-

mulos, já que na semana que vem
a movimentação maior deve estar

focada na limpeza e embelezamen
to dos túmulos. "Quem tiver que
consertar ou construir alguma coi
sa, deve fazer até amanhã. Porque
depois disso atrapalha quem estiver
trabalhando na limpeza", sugere.

Essa preocupação das famílias
em deixar tudo em ordem para o

Dia de Finados tem rendido traba
lho extra para o pedreiro Cleonir
Zanluca, "Tenho reformado cerca

de dois jazigos por dia. Nesta época,
sempre a procura aumenta", diz.

Outra dica importante é es

tar sempre atento à prevenção
da dengue. Segundo Jair, os va

sos devem ser preenchidos com

areia, para evitar o acúmulo de

água parada nos recipientes. A
medida é importante no comba
te à proliferação do mosquito ae

des aegypti, transmissor da do

ença. "Se a gente encontra vasos'

com água parada, a gente despe
ja a água e vira o vaso", destaca.

-

SUPERLOTAÇAO
PREOCUPA

Em Jaraguá do Sul, seis cemité
rios são administrados pela Prefei
tura. E a superlotação dos espaços
é uma.das maiores preocupações
do setor. "No Centro, já não tem

mais terreno disponível. Levamos
o problema para a prefeita Cecí
lia Konell e para o ano que vem,
acredito que deveria se pensar na

construção de novos cemitérios

municipais", explica Jair.
Somente no cemitério da Vila

Lenzi são 3,7milmortos enterrados.
"Em breve, não teremos mais terre
nos naVIla Lenzi também", alerta.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

I

Janete espera incremento nas vendas de flores com o Dia dos Finados

F JURA TO

Data aquece comércio de flores
PRoe

Crisântemos são os mais vendidos
Ainda de acordo com Ianete, a procura pelos arranjos deve iniciar três dias

antes do Dia de Finados. Mas o maior movimento é esperado no dia 2. Entre as

flores mais procuradas para a época estão os crisântemos. A comerciante também

aposta em arranjos em forma de coração e cruz como diferenciais para a data. Os

preços variam entre R$ 8 e R$ 50.

Proprietária de uma floricultura próxima ao cemitério do Centro, Janete Machado
diz que o Dia de Finados é a melhor data para o setor. "É o nosso Natal", afirma. A
comerciante, que trabalha em dias normais com três funcionários, reforçará a equipe
para atender os clientes no dia 2 de novembro. Pelo menos 15 pessoas trabalharão na
venda das flores para dar conta da demanda.
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'SI DE 'poc

Embalo paramatara saudade
Festa doVinil acontece hoje na Iump com antigos e' inesquecíveis sucessos dos anos 70 e 80

Amantes da música dos anos
70 e' 80 terão a oportunidade
de relembrar os velhos tempos
nesta sexta-feira em mais uma

edição da Festa do Vinil.
--m 2010, a festa comemora 10

anos de existência. Por isso, ela
promete ser ainda mais espe

__ cial. Serão quatro DJs coman

dando o som: Paulico, Macarrão, Mar
celo Luís e NeneWolf. Eles prometem
agitar a pista dá boate Iump, a partir
das 22 horas, com clássicos da música
internacional e nacional.

Paulico, que foi DJ nos anos 80,
conta que a festa surgiu no ano 2000

como uma despedida da profissão.
"Eu tinha um espaço na Scar e ia fe
char o local. Decidi fazer uma festa de
encerramento e não queria contratar

ninguém para tocar, eu mesmo iria
fazer isso. Foi aí que meus amigos,
também DJs, participaram, pois eles

já não estavam mais na cena musical

jaraguaense", explica.
Com o sucesso da primeira edição,

a festa que era para ter acontecido
uma vez, já teve 14 edições. Isso por

que em alguns anos o evento foi reali-

zado duas vezes. E a festa conquistou o

público pela fidelidade que tem com o,

passado. "Ainda tocamos algumasmú
sicas no próprio vinil, outras em CD.

O legal é que todos os DJs foram pro
fissionais na década de 70 e 80 e por
isso trazem somente o melhor daquele
tempo, desde Beatles, Barão Vermelho
e as clássicas da discoteca. É uma via

gem musical", acrescenta Paulico, que
também é o organizador do evento.

Quer curtir a Festa do Vinil de
graça? Os dois primeiros e-mails
que chegarem nesta sexta-feira no

deborak@ocorreiodopovo.com.br
levam um par de ingressos gratuito.

"

INGRESSOS A VENDA

Quem quer curtir a Festa doVinilpode
comprar os ingressos na loja Doce Mel, o
Boticário do Shopping Center Breithaupt
e nos Postos Mime (matriz e Reinaldo

Rau), por R$ 10. Na hora também haverá

ingressos por R$ 20. Mesas e camarotes

devem ser reservados pelos telefones (47)
9118-2001 ou (47) 7813-5997.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Paulico ainda toca algumas músicas com o antigo vinil. Ele será um dos DJs da noite

9
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ESEN LVI E T S I l

feitura deCorupá
buscaapoio regional
Município precisa de estrutura paramenores em risco
CORUPÁ

A Secretaria de
Assistencial Social
de Gorupá estuda a
possibilidade de firmar
convênio com as

Prefeituras de Jaraguá
do Sul ou Guaramirim.
_.-.município precisa dispo

nibilizar um espaço para
poder encaminhar os

....",menores que vivem em

situação de risco social. A ideia é

aproveitar os abrigos públicos já
existentes nestes municípios.

Segundara secretária respon
sável pela pasta, Bernadete Hill-

SEJA UMA FAMíliA
ACOLHEDORA

• JARAGUÁ DO SUl
. Inscrições pelo
(47) 3276-0424

• MASSARANDUBA
Inscrições pelo
(47) 3379-1568

,

• CORUPA

ínscríções pelo
(47) 3375-6500

I'
"

• SCH'ROEDER
Inscrições pelo
(4�)!"IS3;74.�E54�(9w
ou 3374-0342

.

precht, a Promotoria Pública da
Infância e Juventude da Comar
ca de Iaraguã do Sul orientou a

administração pública.a garan
tir um abrigo institucional para
eventuais casos de menores

em situação de risco social. Por

enquanto, a Prefeitura oferece
apenas o Programa Famílias
Acolhedoras.

Apesar de a cidade não ter

demanda, segundo a secretaria,
cerca de 20 crianças e adolescen
tes são atendidas no Programa
Espaço de Vida como medida

preventiva para não afastar es

ses menores das próprias famí
lias. Os menores passam meio

período com assistentes sociais
e psicólogas participando de ati-

vidades culturais e recreativas e

depois retornam para casa.

"Já conversamos com a Pre
feitura de Iaraguá do Sul e esta
mos aguardando uma resposta.
Mas, devido à demora, encami
nhamos um projeto para a Câ
mara de Vereadores pedindo a

autorização para firmar convê
nio com o abrigo Lar da Crian

ça de Guaramirim". A secretária

prevê que até fim do ano seja fir
mada alguma parceria.

No Programa Famílias Acolhe
doras, três interessados estão dis

postos a receber osmenores tem

porariamente.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Promotoria orienta Prefeitura de Corupá a oferecer abrigo institucional

DEMANDA DE ABRIGADOS ESTÁ ACIMA DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

Secretaria reforca pedido de inscricões
�

, �

Já o abrigo demenores do Cen
tro da Juventude e Família Hílde

gard Hufenüssler, de Jaraguá do
Sul, acolhe uma demanda acima
da sua capacidade de atendímen
to. 'Segundo a diretora de Assis
tência à Criança e ao Adolescente,
Tatiana Uber, hoje 25 crianças e

adolescentes estão abrigadas, en
quanto o imóvel comporta 20.

Para amenizar esse quadro, a
Secretaria de Desenvolvimento
Social reforça que as inscrições
para o Programa Famílias Aco
lhedoras estão abertas para os

interessados em abrigar tempo
rariamente crianças ou adoles
centes. Na cidade, hoje apenas
uma família acolhe três menores.

Quem quiser participar do

programa precisa comparecer
ao Centro da Juventude e Família

Hildegard Hufenüssler, no Lo
teamento Firenzi, na rua Arthur

Breithaupt, 333, no bairro Tifa
Martins, para formalizar o ca

dastro e posteriormente passar
por uma avaliação. O funciona
mento é das 8h30 às 11h30 e das
13h30 às 16h30.

Último dia para matricular
estudantes na rede estadual

maior procura é pelo período
matutino. "Todas as escolas es

tão oferecendo novas vagas nos

três períodos", afirma a gerente.
Na região, são 32 escolas, onde
estudam atualmente quase 25
mil alunos. Só em Iaraguá do Sul
são 18 escolas, com aproximada
mente 14mil matriculados.

Sobre a movimentação nessa

etapa de novas matrículas, a ge
rente de Educação diz ser nor

mal. "É importante que os pais
visitem as unidades e conheçam
o ambiente escolar de seus fi
lhos", enfatiza. "Nesse ano, ante

cipamos a data de novas matri
culas em função da escolha dos
novos professores contratados
em caráter temporário que acon
tece em 16 e 17 de dezembro",

. complementa.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO ., SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - sc

AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 167/2010
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
• MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS .

• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 22/10/2010, das 8:00_h às 11 :30 e das 13:00 às
16:00h
• DATA DA ABERTURA: 12/11/2010 às 14:00h

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino
. Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC - Site: www.samaejs.com.br

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100
Nelson Klitzke

Diretor Presidente

COMUNICADO DE EXTRAVIO
Jose A. Pinho Representações Ltda, pessoa jurídica inscrita no CNPJ
sob n. 85.184.521/00001-07 e inscrição Municipal 13491 comunica o

extravio dos blocos de notas fiscais série is de nO 624 a 650..

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - sc

AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 166/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM l
• MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
• OBJETO: FORNECIMENTO DE REAGENTES E VIDRARIAS PARA LABORATÓRIO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 22/10/2010, das 8:00 h às 11 :30 e das 13:00 às
16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 11/11/2010 às 14:00h

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino
Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC - Site: www.samaejs.com.br

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100
Nelson Klitzke

Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

\ AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 165/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERViÇO EM CARÁTER CONTINUADO
DE CAMINHÃO CAÇAMBA SIMPLES E TRUCK
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 22/10/2010, das 8:00 h às 11 :30 e das 13:00 às
16:00h
.. DATA DA ABERTURA: 05/11/2010 14:00 horas

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino
Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC - Site: www.sarnaejs.com.br

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100
Nelson Klitzke

Diretor Presidente

Atenção! Hoje encerra o pe
ríodo de matrículas para os no

vos estudantes da rede estadual
de ensino da região do Vale do

Itapocu. Os pais e alunos de
vem procurar a unidade mais

próxima de sua residência para
garantir a vaga.

Conforme a gerente de Edu

cação da SDR (Secretaria de De
senvolvimento Regional), de Iara
guá do Sul, Deni Rateke, a maior
demanda está centrada em'alunos
dos primeiros anos do ensino fun
damental e médio, além dos es

tudantes transferidos de outras

escolas ou cidades.
Ainda segundo Deni, não

faltam vagas, e cada escola deve
abrir cerca de cinco turmas com
capacidade de matricular 30 es

tudant-es cada. No entanto, a
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I PEUGEOT

ASSISTANCE

Imagens somente paro fins ilustrativos. A promoção FEIRÃO CAMPEÃO STRASBOURG é uma campanha exclusiva das Concessionórios Strasbourg, vólida de 21 o 24 de outubro, ou enquanto durorem os estoques.O IPVA 20 lOgrátis
é válido somente poro este reirão. Todo a Unho Peugeot 207 e 307 com taxo de 0,99% a.m. - com entrada mínima de 50% do valor do bem e soldo em até 12 vezes para a Unho 207 + Hoggar e Quiksilver. E em até 24 meses paro
a Linha 307. Todos com carência de até 90 dias pora pagomenta da primeiro parcela. Não está inclusos nesta promoção os veículos utiUtórios da marco. As tabelas de financiamento estão disponíveis nas Concessionários. O preço
anunciado a partirde RS 49.900,00 é do modelo Peugeot 307 HB Presence 1.6L Flex, 5 portas, ano/modelo 10111, freiosAB5, air OOg duplo, ar-condicionado, direção hidróulica, vidrose trovas elétricas, pinturo sólida, frete induso; preço
público sugerido para venda à visto. O preço anunciado o partir de R$ 32.900 é do modelo Peugeot 207 HB XR 1.4L Flex, 3 partos, ar-condicionado, direçõo hidráulica, vidros e trovas elétricos, ano/modelo 10/11, pintura solido, frete
incluso, preço púbUco sugerido paravenda à vista.O preço anunciado o partir de R$ 35.900,00 é domodelo Peugeot 207 PassionXR 1AL Flex, 5 portas, ano/modelo 10110, ar-condicionado, direção hidróulica, vidros e trovas elétricas,
pintura sólida, frete incluso; preço público sugerido para venda à visto e disponível no estoque da Peugeotdo Brasil, com previsão de chegado, apóso pedido, de 15 dios. As condiçõesacima poderão ser aLterados se houver alterações
si�nificotivos nomercado financeiro, sem óviso prévio, e todos sujeitas à anólise e aprovação de crédito. Estoque dosConcessionários Strasbourg participantes: Peugeot 207 HB XR lAL Flex • 3 portas - 10111 - pintura sólida - frete
incluso· 1 unidade. Peugeot 207 Passion XR 1AL Flex-lOIlO - pintura sólido -frete incluso - Estoque confOrme disponibilidade nafóbricada Peugeotdo Brasil. Peugeot 307 HB Presence 1 .6L Flex-10/l1 - pintura sólida -frente
induso- 1 unidade. O prazo de vigência deste Feirão é de 21/10/2010 o 24/1012010, ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativo poro outras promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte
as Concessionários Strasbourg ou ligue paro 0800·7032424.

.

Strasbourg Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rou, 414

Itajaí (47) 3344-7000
Brusque (47) 3355-4500

Blumenou (47) 3331-4500
Rio do Suf(47) 3522-0686

De Segunda a Sexto das 8h às ,J9h .. -:.N..es.te Sábado das 9h às 17h
PEUGEOT

- www.strasbourg.com.br MOT«ON & EMOTION
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Seminário debate dança escolar,
Evento também contará com lançamento de livro escrito por especialista no assunto

JARAGUÁ DO SUL

Aprender, ensinar e vivenciar
a dança. Com esse objetivo,
professores, bailarinos e

interessados no tema se reúnem

hoje e amanhã na Unerj.
/

que durante os dois dias a cidade se

dia o Seminário Dança Educação,
ministrado pela professora-doutora

...... Isabel Marques. O evento contará
com aulas práticas e debates. A iniciativa é
do movimento Dança Iaraguã, da coreógra
fa Lisa Jaworski e tem o apoio da Prefeitura,
Fundação Cultural e Conselho Muniéipal de
Cultura dê Jaraguá do Sul, através do Fundo

Municipal de Cultura.
As inscrições são gratuitas e ainda restam

vagas. Portanto, é possível garantir a partici-
- pação no local e horário do evento. "As aulas
de dança nas escolas hoje ficam restritas ao.
ensaio de uma coreografia. A dança vai além.
É expressão corporal, cultura, postura, ética e

valores. Queremos discutir essas possibilida
des da dança na educação", destaca Lisa.

A programação nos dois dias das 8h às 12h
inclui oficina prática e das 14h às 18h mesa
redonda com os temas "Dança e educação:

-

- -

I Compre com quem realmente
..

é especlatlzad« no assunto!
1

I
'I

,I

diálogos possíveis" e "Dançar na escola: oito
razões". Hoje, às 18h30 Isabel Marques faz o

. lançamento do livro "Linguagem da dança:
arte e ensino". Contemplado em 2009 com o

prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna, o
livro discute e aprofunda a propostametodo
lógica da dança.

1/A dança vai além. É expressão.
corporal, cultura, postura, ética e

valores. Queremos discutir essas
possibilidades da dança na educação".

LISA JAWORSKI, COREÓGRAFA

SOBRE A AUTORA

Isabel Marques, formada em pedagogia
pela USp,· fez Mestrado no Laban Centre for
Movement and Dance, em Londres na Ingla
terra, e doutorado na Faculdade de Educação
da USP/96. É pioneira-no Brasil na sistemati
zação e pesquisa na área de ensino de dança
e tem vasto trabalho que interliga pesquisa,
ensino e produção artística no Brasil e no ex

terior. Assessorou na redação de documentos

para inclusão da dança no currículo escolar
no Brasil e na América Latina.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

- -

Notebooks

1

I

I

I RuaRelnoldo Rau, 67 - Centro
- - - -

Ensino da dança nas escolas será tema central do encontro
que aliará atividades práticas e teóricas

- -- -

Venha fazer uma visita!
- --

I
I

I
·1

I
I

I
I

I
-
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Além das lentes
Se você usa ÓCtllOS, esqueça a

ideia de que não pode caprichar na
maquiagempara os olhos. Não, não,
chuchu. Você pode sim, fazer um
make super bacana. Fique atenta ao
fato de que os ÓCtllOS, normalmen
te, evidenciam as sobrancelhas. O
rímel ideal para quem usa ÓCtllOS é

aquele que dávolume e não aquele
que alonga. Se a armação for colo
rida, por favor, não pense em com

binar a cor da sombra, ok? E mais:

dependendo da lente, seus olhos

parecem menores ou maiores. Aí
entra um truquezinho maravilho
so: olhos pequenininhos pedem
cores claras, que dão a sensação de
aumento. E olhos grandes, pedem
cores escuras, para dar aquela dis

farçada.Além disso, não carregue na
maquiagem nas bochechas, certo?
No mais, meu bem, aproveita esse

charme e capricha naprodução.
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Universo TPM

Elijane Jung
Agora sem Bananeira

Acena
underground catarinense perdeu um dos seus principais

personagens na madrugada de ontem. Marcos Klein, o Bana

neira, morreu VÍtima de um ataque cardíaco por volta da Ih de

quinta-feira. Ele tinha 45 anos, era casado emorava em Guara
mirim. Conhecido por frequentar a cena roqueira da região, Bananeira
ficou famoso até mesmo fora do Estado. Figura comum nas noites do

Curupira Rock Club, não perdia a chance a assistir aos shows de cabeça
para baixo. "Eu gosto de fechar os olhos e sentir amúsica" era a explica
ção comum a quem perguntava os motivos da curiosamania. O velório
de Klein aconteceu durante todo o dia de ontem. O corpo foi sepultado
às I6h no cemitériomunicipal do Centro.

-

cTRL C + cTR,l V

LORD cAFA RESPONDE:
P: Cafa, estou sozinha, há quatro anos.

Fora uns beijos na boca, nada mais intenso.
Tudo isso tem relação com meu último namoro
com um cara de fora. Descobri, depois de um

ano de namoro que ele era gay. Nada contra,
apenas não queria um desses pra mim. Acho

que isso tem me travado na hora de engatar
um romance. Alguma dica?

R: Que situação, cara leitora! Quanto às dl-

cas, não adianta dizer para você reparar naquele
cara machão e não no sujeito delicado. Ou então
para você chegar e perguntar na lata se o fulano

gosta da mesma fruta que você. Também não é
uma dica esperta você se engatar por um gara
nhão, POis até isso engana. Quer uma dica? Vi
site alguns canteiros de obra, porque lá os caras

são tudo macho mesmo! Brincadeira, a dica é
esquecer e seguir adiante.

r BISCOITO I, D�e��e�;E �
, novo prQjeto.

'

, I

OBA! E OG
Nas comprinhas de

decoração para o Natal.

Prepare-se para montar

sua árvore, colocar luzes
na varanda, no telha
do ou no jardim. Para a'

árvore, anjinhos, laços,
bolas, Papai Noel, estre-
las, bengalinhas, pinhas

-e pisca-pisca. Lance mão

das cores do Natal, toalhas
de mesa, panos de prato, tudo

em verde, vermelho e dourado. E

para finalizar, uma linda guirlanda para a porta, para dar boas vin
das às visitinhas. Se joga no clima, colega!

-

ECA! ABANDONA
Esse negócio de ir para a ba

Iada e dançar como se estivesse
recebendo uma pomba-gira.
Isso vale tanto para homens

quanto para mulheres. Ah,
tá, tudo ok ser alegre,
extrovertida e deixar o

corpo fluir. Apenas não
exagere, chacoalhando
os cabelos, dançando, até o

chão de minissaia e arrastando
um completo desconhecido pela
pista, num trenzinho desgover
nado. Abandona esse "corpo"...
Sai que ele não te pertence!

RlcOTANDO
• Umatióne,ca Barbie

, com colai- de diamantes
.

foi leiloadapor 302 mil
dólares. AAdriana Lima saiu
às ruas com um sutiã de
pedrasprécíosas avaliado
em 2,

• es de dólares.
1Uia

."

heiro� lux
I', ','( "

'
"

ccl,U,.u.-UC'u'e de, coisas
inúteis. á certo.. , Cada usa
seu dinheiro como quer, não
é assim?

• Uma amiga'c I, ecejl, '

um sujeito pela internet.
Entre um jantar e outro,
um cineminha aquí, um
barzinho acolá, o bruto

. '
,

desaparecia. Na última vez,
ela pren�ou o Q.iro ,"

,

éÂe,pen '

e casado. Bt
e perguntou come e a
descobriu. A resposta? "Pelo
modus operandi, cretino!"

• Amanhã é o Dia.do
.Paraquedista. ['o
mas' todomuna, 'mo,,'o....

ii,! "Ir', "'"
'

",r r

.. -J:,'_' ,

conhece pelo menos uni.
Aquele fulano que você mal
conhece ou mesmo nunca viu
na vida e já chega chegando,
dando uma de bonzão,
opinando e dando .conselho
irado .. '.

'

• " ...VQéême falou pr'eu nãome'
,preQcU

.

ar fé e ve,r coragem
nó,amG (de te'/i\{er eupenso
em trocar aniínhaTVnum jeit ,

de te levar a qualquer lugar
que você queira. E ir onde o
vento for, que pra nós dois,
sair de casa já é se aventurar..."

(LosHermanos emÚltimo
Ro

,.,
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A Gaia foi
acolhida por
uma família
depois de
ser muito

maltratada nas

ruas, Porém,
eles precisam
encontrar um
lar defmitlvo
para ela. Adote
essa cadelinha
pelo telefone
(47) 9998-0647.

CLIC DO LEITOR

PatríciaMoraes,
jomalista

KellyErdmann,
jomalista

SÁBADO
CRÔNICA

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA
CarlosHenrique LuizCatlosAmorim,

Schro�er, escritor Escritoreeditor
, .

Você é importante

Você
é importante não porque

você é rico ou tem PhD, mas por
I que você é humano". Roubei essa
frase alguns anos atrás picha

da num muro. Ela vem ao

meu encontro enquanto
pedalo pela Alemanha. Em
nações ricas como essa,
ou a Áustria, a maioria da

população não tem carro.

Dessa maneira também
diria quando um governo
constrói uma calçada, ele
está construindo democracia. Uma calçada
é símbolo de igualdade. Pedalo minha bici
cleta por ciclovias a muitos e muitos quilô
metros, mais de mil, desde a Hungria e atra
vessando toda a Áustria. Não houve sequer
um quilômetro sem ciclovia. Tudo parece
muito civilizado, .relaxante e agradável.
Sigo rodovias, sigo rios de águas claras
que àsvezes fazem fundo para uma enor-

me empresa. Acompanho plantações de
maca, parreirais de uva nas encostas dos
morros, campos de capim para as vacas no

inverno. Nas ciclovias que cortam os cen
tros das cidades, pequenas
ou grandes, nenhum carro

estaciona ou se desloca na

área para as bicicletas que
ficam junto às ruas. E os

ciclistas não pedalam fora
dessa área ou nas calçadas.
Existem placas, semáforos
somente para as bicicletas.

Curioso é que os ciclistas sempre partem
segundos antes do sinal abrir para eles. Por
vezes tenho um tipo de choque - tudo fun
ciona bem. Por que não pode ser assim aon

de eu vivo? E ainda mais, tudo na rua é mui
to silencioso - parece que estão sempre em

prozac. Voltando a pensar que a Alemanha
tem uma enorme população de 85 milhões
num território nada tão grande.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA

NOVELAS

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Tropa de Elite 2 (Dub) (14h20, 16h40,
19�, '21h20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Atividade Paranormal 2 (Leg) (14hl0,
16h, 17h50, 19h40, 21h30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Comer, Rezar, Amar(Leg)
(16h40, 21h - todos os dias)

• Os Vampiros que se Mordam (Leg)
(14h30, 19h20 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Tropa de Elite 2 (Dub) (14h, 16h30,
19h30, 22h - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Como Cães e Gatos 2 (Dub) (14h30

- todos os dias)
• Nanny Mcphee e as Lições Mágicas (Dub)
(14h, 19h15, 21h30 - todos os dias)

LANÇAMENTOS
• Cine Garten 1
• Tropa de Elite 2 (Dub) (14h10, 16h40,
19h10, 21h50 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Atividade Paranormal 2 (Leg) (14h, 16h,
18h, 20h, 22h - todos os dias)

• Cine Garten 3
• Juntos Pelo Acaso (Leg) (13h50, 16h20,
19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• A Lenda dos Guardiões (Dub) (14h20,

o Segredo dos Ricos

RIBEIRÃO DO TEMPO
Tito acerta com Clorís como vai pagar sua dívi

da. Ela ironiza, mas aceita os termos dele e aproveita
para provocá-lo, debochando do seu casamento com

Filomena. Arminda desabafa com Filomena sobre os

problemas da empresa na Europa e conta que decidiu

que a Patrimônio Eterno irá bancar o casamento. Nico
lau liga para Flores e os dois discutem a possibilidade
de ele desistir do casamento com Arminda como ma

nobra política. Beatriz pede para Lnian tirar os óculos
escuros e fica horrorizada com o estado dela. A viúva
a aconselha a sair da casa. Irritado, ele diz que é indi
ferente e a ameaça mais uma vez. Diana vai encontrar
Joca e conhece Léia. Flores pega o fuzil que está es

condido em uma caixa de violão e checa a munição.

o agevte voltou .i

. Esta comédia satiriza 'os principais,
elementos dos filmes de ação, sobre
tudo aqueles extremamente populares
nos anos 80, ao acompanhar a jornada
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_ : "'" .....
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dEr MqGtUber, ex-mIlJtar que compensa
a falta de tato com doses incríveis de
brutalidade e destruição. Após se apo
sentar ..•�. Rassar anos 'viy�nÇfotranquila� .

·méntê,"ele é obri,gadó â pêgar',3fn larmas
quandó descobre que seu arqul-mlmigo
está por trás de um plano que coloca os

.Estados Unidos emti'sco máximo.
..
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TI TI TI

Ariclenes agradece por Mabi ter encontrado Cecílla
Mabi desconfia. Adriano engana Thaísa e foge. Jaqueli
ne conversa com a filtra sobre Adriano, Lipe pede para
Pedro ensiná-lo a conquistar uma mulher. Ariclenes leva
Cecflia de volta para a casa de repouso. Rebeca deixa
Breno sozinho no piquenique por causa de uma reunião
na empresa. Valquíria reclama de Luti para Madu. Luisa

consegue o número do telefone do salão de beleza de
Belo Horizonte no celular de Julinho. Jacques fica en

ciumado com a possibilidade de Clotilde se casar com

Ricardinho. Ariclenes se arruma para sair com Suzana.
Dr. Queiroz comenta com Valdete que vai descobrir o
que aconteceu com Cecília. Valquíria exige saber o que
Mabi queria com Luti quando ligou para ele. Pedro segura
Gabriela e Fabinho sai em sua defesa. Armandinho reage
aos ataques de Stéfany. Ariclenes vê Jacques com Clo
tilde no restaurante e pensa em como avisar Jaqueline.

16h,30 - todos os dias)
• Comer, Rezar, Amar (Leg)' (18h50, 21h40

- todos os dias)

• Cine Garten 5
• Piranha (Leg) (14h30, 17h, 19h20, 21h10

- todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• A lenda dos Guardiões (Dub-3D)
(13h, 15h10, 17h20, 19h30 - todos os dias)

• Avatar Edoção Especial (Leg - 3D)
(21h30 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Tropa de Elite 2 (Dub) (14h, 16h30, 19h,
22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Tropa de Elite 2 (Dub) (15h20, 17h50,
20h30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Atividade Paranormal 2 (Leg) (14h20,
16h40, 19h10, 21h10 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Piranha (Leg) (14h30, 16h50, 19h20,
21h40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• Juntos Pelo Acaso (Leg) (13h40,
16h10, 18h50, 21h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• A Lenda dos Guardiões (Dub) (14h10,
16h20 - todos os dias)

• Comer, Rezar, Amar (Leg) (18h40, 21h30
- todos os dias)

PASSIONE

Agnello e Jéssica discutem e o italiano vai
embora. Agostina confessa que se sente sozinha
e Mimi a consola. Candê se emociona ao ser cha
mada de mãe por Amendoim. Valentina entrega as

fotos que tirou para Jovino com o intuito de se vin

gar de Candê. Berilo é preso e Jéssica se desespe
ra. Cavarzere confirma a Mauro que Saulo tinha um

cúmplice. Noronha ameaça denunciar Laura se ele for
descoberto. Cavarzere mostra para Mauro as fotos das
propriedades adquiridas por Noronha com o dinheiro
que ele desviou da metalúrgica. Mimi comenta sobre
a paixão que seu tio sente por Gemma. Brígida flagra
Benedetto e Antero falando sobre Gemma. Clara fica
cismada de encontrar a chave que Valentina procu
rava em sua bolsa. Diogo vai à casa de Gernrna.

ARAGUAIA
Max acerta com o delegado Geraldo de se

instalar em um posto policial de Girassol. Estela
fica frustrada quando Padre Emílio avisa que Sola
no não vai ficar com ela. ° jet-ski de Manuela para
por falta de gasolina e Solano vai resgatá-Ia, Terê
descobre sobre a maldição e teme pela vida de So
lano. Estela tem um pressentimento de que algo vai
acontecer com Solano e se desespera. ° barco de
Solano cai de uma cachoeira. Manuela se desespe
ra com o acidente de Solano. Manuela confirma que
Solano está vivo, mas que precisa ser transferido
para um hospital e pede ajuda a Vitor. Fred se sur
preende ao saber que Vitor aceitou ajudar Sola no,
Manuela chega com Sola no ao hospital. Estela vai
ao local onde foi feita a maldição e implora que So
lano seja poupado.
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Não tente forçar uma situação neste

momento. Pode ter alegrias com ami

gos e pessoas com as quais tem afinidades.
Mudança positiva no trabalho, mas há risco de

decepção afetiva. Qualquer gota pode transbor
dar, tenha clareza antes de radicalizar.

TOURO

(21/4 a 20/5)
As suas necessidades afetivas po
dem bater de frente com os seus inte-

resses profissionais. O desejo de compar
tilhar a sua vida amorosa ganha destaque nesta

noite! Disciplina e determinação vão permitir
levar adiante os seus objetivos e planos.

GÊMEOS
• (21/5 a 20/06)

1IJl Não perca a chance de aceitar a

ajuda de terceiros. É hora de buscar
a raiz dos problemas ao invés de tentar so

luções superficiais. Seu romance anda meio

reprimido. É bom lembrar que o único tempo
para ser feliz é agora.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Não se deixe enganar por falsas

promessas. Evite priorizar demais
a carreira em detrimento da vida amorosa.

O bom-senso deve predominar. Dedique-se
à maneira tradicional de fazer as coisas até
certificar-se de que tudo foi concluído.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Não deixe que as mágoas preju
diquem os seus relacionamentos.

Cuidar do seu lado espiritual será a

melhor maneira de conquistar a paz interior. A

dois, dia de realização afetiva. Vai ficar muito
claro quais são os fatos que tem real impor
tância em sua vida.

VIR�EM
(23/8 a 22/9)

ss l Excesso de franqueza pode magoar
as pessoas com as quais convive.

Não fique na superficialidade e resolva
os problemas de uma vez por todas. O roman

ce pode atravessar uma fase instável. O único
amor que lhe pertence é o que você sente.

..r. "'",,_
LIBRA

(23/9 a 22/10)
'_,,",,""'"' O dia será bastante produtivo se

você trabalhar em equipe. Tudo o

que envolva inspiração, psicologia, arte ou

cultura vai fluir facilmente. Não deixe sua vida
amorosa de lado. Hora de tirar proveito da ou

sadia da Lua em Áries e dar um passo além.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Controle a ansiedade ou pode ma

goar alguém. Jogue suas energias no

trabalho e veja como seu humor melhora. Não
convém sacrificar a vida a dois. Não importa o

quanto uma situação pareça ruim, quando con

seguimos compreender, a evolução é inevitável.

QSAGITÁRIO(22/11 a 21/12)
Sentimentos de desânimo podem
fazer com que suas tarefas pareçam

mais difíceis do que são. A tarde será
mais produtiva. No campo afetivo, mistério e dis

crição serão seus trunfos. Mais uma vez, o tema

relacionamentos vai exigir sua atenção.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Lute por suas metas. Negócios e

amizade não se misturam, do contrá
r i o podem surgir brigas e prejuízo. Na área

sentimental, há sinal de conflitos e cobranças.
Busque mais diversão. O difícil não é lidar com
os outros, mas com as próprias emoções.

AQUÁRIO,-'="-=,
• (21/1 a 18/2)

Tudo indica que conseguirá impri
mir mais velocidade as suas ativida-

des no período da tarde. Ficar em casa

pode ser uma boa pedida nesta noite. Use sua

intuição com criatividade e conseguirá sair de

situações embaraçosas com jogo de cintura.

PEIXES
(19/2 a 19/3)
Poderá ganhar dinheiro com ativi
dades que favoreçam o anonimato.

Hoje, a distância pode gerar uma certa

insegurança. Não é preciso ter receio de eli
minar da sua convivência pessoas que não

agregam nada de posltivo.
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Viviane Araújo
sofre mal-estar
Um forte mal-estar levou Viviane Araújo

ao hospital Barra O "Or, Com dores abdo
minais, enjoos e calafrios, ela realizou al

guns exames e foi medicada. Viviane ficou
em observação e passa bem. "Creio que
comi alguma coisa que não me fez bem e

achei melhor checar ao certo o que estava
acontecendo em meu organismo", contou
ela, que negou uma possível gravidez.

Jonas Brothers no
Cassem & Planeta

Mãe desmente
rumores de gravidez
A mãe de Beyoncé, Tina Knowles, foi ao progra

ma de Ellen De Generes e esclareceu os rumores

sobre a gravidez da filha. "A verdade é que não é
Beyoncé que está esperando um filho, sou eu. Estou
brincando. Tenho 56 anos. Não, os relatos não são
verdadeiros. Ainda não ... Com todos estes rumores,
eu já teria cinco ou seis netos". Tina ainda disse que
a filha não pretende ter filhos tão cedo.

Xororó quer
muito ser vô
Xororó fez uma revelação:

está louco para ser avô. "Não
vejo a hora de ter novamen

te uma criança correndo pela
casa. Já pedi a Sandy, mas era
diz que precisa trabalhar mais
a carreira". Mais extrovertido
da dupla sertaneja, o irmão,
Chitãozinho, não perdeu tempo
para brincar com a sobrinha: "A

Sandy acabou de ter um filho
que é o seu primeiro disco solo
"Manuscritos" .

Joe, Nick e Kevin Jonas foram convidados para
gravar uma participação 'especial no humorísti
co Casseta & Planeta, da Rede Globo, e aceitaram.
De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, os irmãos
do Jonas Brothers vão gravar o programa em novem

bro, quando desembarcam no Brasil para três sho
ws. Jonas Brothers cantam no dia 6 em São Paulo,
dia 7, no Rio, e encerram a passagem pelo país no

dia 9, em Porto Alegre.

Hebe não dorme
pensando em OVO

No dia 27 de outubro, Hebe Camargo irá subir ao
palco do Credicard Hall para a primeira parte da gra
vação de seu OVO ao Vivo. O show terá participações
especiais de grandes nomes da música, como Maria
Rita, Fábio Jr., Daniel, Chitãozinho e Xororó, Bruno e

Marrone e outros artistas. "Eu não consigo dormir
pensando no OVO. Nem me fala desse assunto. Eu
estou morrendo de medo", confessou Hebe.

DIVIRTA�SE

Carga

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito O
simples e viciante. O objetivo 15é preencher um quadrado ::)9x9 com números de 1 a 9 ..J
sem repetir números em cada O
linha e cada coluna. Também '"
não se pode repetir números
em cada quadrado de 3x3.

1

ANIVERSARIANTES
22/10
Albano Stephani
Allan C. Kuester

Américo Spézia
Ana Krueger
Antoniele Merini
Arlete F. Therorst
Arthur Hanemann
Cristiane Werner

Daniel A. Bartel .

Dayse Ribeiro
Dirceu L. Lenzi
Edemilson L. Baade
Eliane Beatriz R. O. Ribeiro
Elias A. Raasch
EmaZanella
FrancisZoz

Guilherme E. Ferreira
Hilário Scheuer
Isabel K. Fagundes
!talo C.Mayer .

Ivonete B. Kreutzfeld
Jair J. Maestri

',!I jeferson L'GutMsI

João V. dos Santos

Juííane AIQuini
b.Eml5e G. Mott�ti
Lorival Castilio

,�, ' ,

Márcio A. Bankhardt

, �árºi,oEi()hent:;>erger
Marico Toyama
Robson S. dos Santds
RO$ÇJpi P0ratlit. " "'.'''''I

.

o,' "',i

Sarah Saganski:
Silvino D. Kiatkosky
Silvino D. utpatiel
Tainara Lemes
Teresinha Sehnen
Vilma Morais ,.

Viviane Verbinen

Zilmar Marciano
"

A loira ia de carona em um caminhão, quan-
do de repente o motorista-para pouco antes de um

viaduto e diz:
- Sinto muito, mas você vai ter de descer, vou ter

que pegar outro caminhó.
- Por quê? - quis saber ela.
- Tá vendo aquela placa ali: "Altura máxima per-

mitida: 6 metros". A carga-do meu caminhão está
com quase sete metros de altura.

- Ah! Só por causa disso? Pode ir tranquilo, não
tem nenhum guarda por perto!

� , ... , I I
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Saindo da toca

..._ egundo nosso "homem do tempo", Beto Fiscal, a garantia
é: este fim de semana será de puro sunshine com direito a.....
muita brisa. Para a turma que não sobrevive em cativeiro,

..__ o start será dado hoje para aquela tropa que adora sair às
sextas- feiras aos bandos. Mas até domingo, programa legal é o que
não vai faltar, tem para todos os gostos. Além do tost para o vamos

a la playa, tem a maratona de baladas a granel. Por exemplo, hoje
tem Festa do Vinil na Iump, já na London Pub a casa será movi
mentada com o show The Beetles, no Zum Schlauch, como sempre
o espaço é cheio de gente anterfada. No sábado, então ... Tem festa

para todos os lados. No domingo, os sertanejos Téo & Edu e Alex &
iWillian movimentam a London. Isso é o verão.

Anos 80
Hoje à noite, no comando dos

DJS NeneWolf, Paulico, Macarrão
e Marcelo Luís, a Iump deve super
lotar. Pois é bem nesta sexta-feira
que acontece a 10° Festa do Vinil.
vento retro que tira do casulo
uma galera descolada, que sabe
fazer e curtir uma boa festa.

love
O DJ Diego Alves ficou livre,

leve e solto por um dia. Pois se

gundo os fofoqueiros de plan
tão, seu namoro de mais de um
ano com a bela loira Fabiane
Schneider, terminou na quarta
e reatou na quinta. Pode? En

quanto isso ........a vida segue.

Falha nossa
Durante a semana fiz um comentário sobre a loja ADD Pi

sos. Rasguei elogios pelo sucesso da nova casa em Jaraguá. Mas,
do outro lado cometi uma gafe. O dono do babado não é Fabia
no Xavier e sim a boa gente Anderson Dutra. Sorry!!!!

NAS RODAS
• Este final de semana que
promete sol, vai contar com
slvoroço rápido da ala feminina,
:1 virada da coleção para o verão
das lojas vai atrair todas as

sntenadas da urbe.

» Marlene Packer é outra que
aão larga mais a sua máquina
:Otográfica. O "diga x" rolou
iolto, terça-feira, no aniversário
la filha Michele no salão de festa
lo seu elegante "apê" O material
/

está em tudo quanto é e-mail.
Dos mais queridos, é claro!

Há outro casamento que
romete sacudir a high society.
ais precisamente, o de Talita
ichelli Maba e Geovane Satler.

Ds bonitos filhos de César e
loseli Maba e Anísio e Diolores
latler, sábado, na Igreja do
leminário de Corupá.

Níver do Almeida
Quem o esqueceu ainda está

em tempo de desculpar-se: o sol
dado Dioner de Almeida, a pai
xão da minha amiga Dani Lenzi,
foi o grande aniversariante do dia
15 e vai adorar saber que foi lem
brado, Parabéns! O meu desejo é

que sejas plenamente feliz.

Inchaço
Minha "nossa" com essa ma

nia diet que fazem as mulheres
não comerem quase nada, sem
pre que chega a temporada de
praia amaratona de coquetéis que

rola na cidade assume de vez a li
nha top model da estação em seus

cardápíos. Água, espumante, sem

álcool, Cerveja 0%, tudo regado a

canapés com omínimo de calorias.

Restart
O show da banda Restart, que

acontece dia 31 de outubro, na
Arena Iaraguá, deve abarrotar de
jovens. Os convites estão sendo
disputados à tapa. Vai perder?

Helton e Simoni
ficam, noivos neste
sábado com big festa
para os amigos

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o grande
Marlindo, do MP Toldos. Ele

é outro amigo que acompanha
a coluna todos os dias.

Marlise, Diego Alves e Fabiane Schneider,
movimentam o Happy Hour do Restaurante
Típico da Malwee, todas as quartas-feiras

n GOI�TEI!
• Na terça-feira, almocei
naMãejerona. Confesso
que gostei do Buffet.
Principalmente da salada
de frutas como sobremesa,
Nunca saio daminha dieta.

• Sábado, a partirdas
11 horas da manhã, tem
Macarronada na Paróquia

I

Apostolo João, na Ilha (la
FIgueira. A promoção é da
ABM 2.8 Uníasselví/Fameg.

• No sábado) 08 amigos
Leodomar Lopes e

Rubens "Saraiva'Roerder
movímêhtam o bar do
Sérgio para comemorar seus
aniversários. Ieremíaz Rozza
pilota a churrasqueira.
• Durante a semana recebi,
aqui na redação, a visita do
amigo e comunicadorda RBN
Junqueira Ir, Sr'antle figura!

• Na edição de novembro
o empresário e amigo Sídio
Muller será notícia na revista
Nossa. ,.

• Sábado tem baile na

Sóciedade Amizade com a

banda Kalla - Hay.
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SETEMBR

Menor nível de desemprego
Taxa apurada pelo IBGE fica em 6,2%, o menor patamar da série iniciada emmarço de 2002
RIO DE JANEIRO

A taxa de desempr�go nas
seis principais regiões
metropolitanas do país ficou
em 6,2% em setembro,
ante 6,7% em agosto.

egundo o IBGE (Institu

......
to Brasileiro de Geogra-
fia e Estatístíca), esta

_... é a menor taxa mensal
da série histórica da pesquisa
mensal de emprego, iniciada
em março de 2002.

O número de ocupados nas

seis principais regiões metro

politanas do país somou 22,28
milhões de pessoas r: em setem

bro, com aumento de 0,7% ante

agosto e alta de 3,5% na compa
ração com setembro de 2009. Já
o número de desocupados so

mou 1,48 milhão em setembro,
com queda de 7,5% ante agosto
e recuo de 17,7% ante setembro
de 2009. Segundo o gerente da

pesquisa, CimarAzeredo, essa foi
a primeira vez na série histórica

que o dado ficou abaixo de 1,5
milhão de pessoas.

Azeredo atribui ao "cenário
econômico favorável" o ótimo

desempenho do mercado de
trabalho metropolitano em se

tembro. Segundo ele, "a desocu
pação caiu em função da gera
ção de postos de trabalho, não

porque as pessoas desistiram de

procurar emprego". O gerente da

pesquisa mensal destacou que
houve um conjunto de dados po
sitivos, com queda na desocupa
ção e aumento da ocupação, da
formalidade e do rendimento.

Número de ocupados
.

nas principais regiões
metropolitanas somou

22,28milhõ!s de pessoas
em setembro.

Entre as seis regiões pesqui
sadas, cinco registraram, em se

tembro, a menor taxa de desem -

I prego da série histórica iniciada
em março de 2002. A exceção é
Recife, cujo recorde foi registrado
emmarço de 2010.

PREVISAO DO TEMPO

DIVULGAÇÃO

.
'

O número de desocupados no país somou 1,48 milhão em setembro, o menor nível registrado até agora
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d. .'" 14° 21°
,j.próximos Ias

-, SÃO JOAQUIM
A previsão para os próximos dias, '\\, Do too

incluindo o feriado do próximo dia 2, é �1/j11"'''''''iII/O''''m''�1m IIIIHII'de tempo firme, commais nuvens no Li- m",.,;

"'Uiili_��,
toral e chuva fraca, ou nevoeiros, no pe- \

ríodo noturno. As temperaturas estarão
elevadas durante as tarde. Entre os dias
29 a 31 uma frente fria provoca chuva.

SOL
PERMANECE
Tempo firme com

presença de sol em todas
as regiões de Santa
Catarina. No final do dia,
ocorrem pancadas de
chuva no Oeste.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE .",'

r=MíN: 14°C I��)
MÁX: 260C ."",.,,,,,,,,,..,,,,,,,,,

SÁBADO
MíN: 16°C
MÁX: 24°C

DOMINGO

MíN: 17°C
MÁX: 33°C

SEGUNDA
...-',::-.....

Mí�: 19°C r=. ''"\MAX:34°C·�

, .

FIM DE SEMAI�A

Nuvens, chuva
e sol dias 23 e 24

chuva no Estado. O sábado come-

O fim de semana será de sol e

ça commuitas nuvens do Oeste ao
Planalto Sul. Entre a tarde e a noite,
ocorrem pancadas de chuva nas

demais regiões de Santa Catarina.
No domingo ainda chove de ma

nhã, melhorando no decorrer do
dia com presença de sol.

� ��->1,."� é:5�.� .: ) �.""
Ensç!al'ado Parcialmente Nublado Instável
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Mercado Regional

Lourival Karsten

Novo hotel na região
Está no. forno a adaptação. do. segundo. andar de um dos prédios do.

Seminário. de Corupá que brevemente se tornará o. "Hotel do. Seminá
rio.". O Padre Cícero. adianta que o. mesmo. contarã com apartamentos
diferenciados e suítes maiores do. que as tradicionais, pensando. no.
mercado. de casamentos bem como em eventos corporativos. Consi
derando. todos o.S atrativos do. semínarío, co.m certeza será uma alterna
tivamuito. interessante de hospedagem e eventos em nossa região.

SOR
Agendada para o. próximo. dia

27 de outubro reunião. do. Conse
lho. de Desenvolvimento Regional,
Na pauta diversos assuntos de in
teresse dosmunicípios da região.

Líderes empresariais
Em votação aberta a empresários de Santa Catarina, Décio. da Silva, da

Weg,GiulianoDoniní, daMarísol, e Evaldo.Dreher, daTigre, conquistaram
o. Prêmio. Fórum de Líderes Empresariais, na categoria Líderes Empresa
riais Estaduais, por se destacarem à frente de suas empresas no. ano. de
2010. O Prêmio, que está em sua 33.a edição, traz no. histórico. a participa
ção. dos principais e mais influentes empresários do. país. Além de Santa
Catarina, outros 20 estados e o. Distrito. Federal terão. três representantes
eleitos no. mesmo. sistema de votação realizado. sem candidaturas pré
vias, o. que dá legitimidade ao. resultado. final. As homenagens serão.

entregues em cerimônia marcada para o. dia 29 de novembro, junto. aI

mais de mil grandes empresários e formadores de opinião, de todo o.

Brasil, às 19h, no. Golden Hall do.WTC, em São. Paulo.

Novos caminhões
A NC2 Global, formada pela

Navistar Internatíonal Corpora
tion e a Caterpillar Inc., será amais
nova fabricante de caminhões no.

Brasil, instalando-se em Guaíba,
no. terreno. em que a Ford preten
dia levantar uma fábrica. Corno

quase tudo. viaja de caminhão. no
Brasil, mercado. não. falta.

Número gigantesco
to.do. o. Brasil. Isto. é fruto. da si

tuação. da economia que esti
mula as empresas a buscarem

estagiários a serem preparados
pará o. futuro.

-

O CIEE - Centro. de Inte

gração. Empresa - Escola - prevê
para o. período de novembro de
2010 a janeiro. de 2011 a oferta
de 66 mil vagas de estágio. em

LOTERIASelic ticaem 10,75%
emítídos pelo. mercado. - infla

ção. baixa e retração. na atividade
econômica e na geração. de no

vas vagas - eram suficientes para
aproveitar a ocasião e reduzir a

taxa básica de juros,

O Comitê de PolíticaMonetã
ria do. Banco. Central tomou uma
decisão. unânime em deixar a Se
lic em 10,75%. Decisão. que não. é
unanimidade entre os especialis
tas que acreditam que os sinais

10 - 13 - 17 - 37 - 38

LOTO,MANIA

SORTEIO N° 108 'I
11 - 19 - 23 - 24 - 25
29 - 31 - 35 - 36 - 39
42 - 45 - 47 - 54 - 58
62 - 73 - 74 - 89 - 98

Salão do Imóvel
DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

Leopoldo Leoberto Radke Fenner CPF n° 307 429 600/30 e RG n° 8017819874
SSP/RS; Otto Hermann Grimm, CPF nO 417 644 989/68 e RG n- 721350 SSP/SC;
Marguit Carmem Goldmeyer, CPF n= 461159 510/20 e CI RG n- 7022175331 SSP/
RS; Oswald Doege, CPF nv 320.591.839/87 e RG n° 1.599.508-0 SSP /SC; AnildoWil
bert, CPF sob n° 183.l32.999/91 e RG n- 621.543-2 SSP/SC; Dari Jair Appelt, CPF
sob ns 239.711.340/68 e RG n° 9073475262 SSP/RS; Iosias RafaelWagner, CPF nO

020.432.839/01 e RG n= 3.195.040-0 SSP/SC e João Antunes Sant'Anna da Silva,
CPF sob n° 362.183.240/87 e RG nO 5008610742.

construção, acabamentos e profís
sionais de engenharia e arquitetura.
A data original foi alterada em fun-

ção das finais da Liga Futsal.
.

Acontece nos dias 20 e 21 de
novembro esta feira que reúne imo
biliárias, construtoras, empresas
de decoração, móveis, materiais de

MEGASENA

19 - 21 - 27 - 41 - 53 - 57

INDICADORES
Arrecadação

federal
DECLARAM sua intenção de exercer cargos de conselheiros na LUTERPREV

Entidade Luterana de Previdência Privada, com sede à Rua LuizManoel Gonzaga,
450 Conj. 803/804 - PORTOALEGRE/RS-CEP 90.470-280 (CNPJ 00.795.766/0001-
00), e que preenchem as condições estabelecidas nos artigos 3° e 4° da Resolução
CNSP nO 136, de 05 de novembro de 2005. ESCLARECEM que, nos termos da regu
lamentação em vigor, eventuais impugnações a presente declaração deverão ser

comunicadas diretamente ao endereço abaixo no prazo máximo de quinze dias,
contados da data desta publicação, por meio de documento em que os autores

estejam devidamente identificados, acompanhado da documentação comproba
tória, observado que os declarantes poderão, na forma da legislação em vigor, ter
direito a vista do respectivo processo.
Porto Alegre/RS, 22 de óutubro de 2Q10.
SUSEP-Superintendência de Seguros Privados
CGRAT - Coordenação-Geral de Registros e Autorizações
sito à Av. PresidenteVargas, n- 730 - Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP n° 20.071-900
Fone: (0xx21) 3233-4000

A arrecadação. federal cres
ceu impressionantes 17,7% em

setembro, em relação. a igual
mês do. ano. passado, Enquanto.
Isto, considerando o. ano. todo,
o. crescimento. é de 13,12% em

relação. a 2009 e, ísto, já descon
tada o. inflação. Enquanto. isto,
os cidadãos brasileiros pagam
imposto até nos alimentos da
cesta básica.
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BOVESPA

POUPANçA'
CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
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ANIVERSARIANTES
TuíTADAS

linha de Fundo PorGenielli Rodrigu6, interina

Julimar Pivatto
ASSOGIAÇAO

ATLÉTICA APAREGIOENSE
(25 ANOS)

Time que disputa a

Primeira Divisão do
Campeonato Goiano.

Fórmula 1
Neste fim de semana acontece- o antepenúltimo circuito da tem

porada 2010 da Fórmula 1. Esta será a primeira vez que a Coreia do
Sul recebe uma das provas do Mundial. Caso o líder MarkWebber,
da Red Bull, vença a corrida, ele ficará a uma vitória do título, que
poderá ser conquistado no Brasil (7/11) ou em Abu Dhabi (14111).
O siteWebmotors fez um levantamento de como ficaria a disputa se

não fossem os erros e as quebras. Sebastian Vettel iria para o GP
da Coreia prestes a conquistar título eMarkWebber apareceria
somente na terceira colocação.

Rodada Pelé 70 anos
GOL DE PLACA GOL CONTRA

31 a rodada do Campeonato Brasileiro se chamará "Rodada
Pelé 70 Anos". A iniciativa é por causa do aniversário do

,

Rei do Futebol, que completou sete décadas. Esta é a pri
meira vez que uma rodada do Campeonato Brasileira é

batizada. Nada mais justo, já que esta é uma das mais esperadas
pelo torcedor com grandes clássicos como Grêmio x Internacional,
Corinthians x Palmeiras, Cruzeiro xAtlético-MG eVasco x Flamen

go. Com o campeonato se definindo e vários clássicos, o fim de se

mana promete ser emocionante.

Depois de muita pressão, o

International Board, entidade

que controla as regras do futebol,
autorizou a utilização de recur-

I
.

sos tecnológicos para lances du-
vidosos. O instituto deixou claro

que o sistema será 100% confiá
vel. A Fifa receberá projetos tec- '.

nológicos até o final de novem

bro. Já é um começo.

Iniciou o horário de verão
e as discussões por causa do
calor recomeçam. A primeira
polêmica foi que o São, Paulo
quer mudar o horário do jogo
de domingo (previsto para 15h),
no Castelão, mas o Ceará acha
muito em cima para alterar. Por

que já não definiram isso no co

meço do campeonato?
I

�•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o .
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ES DA

Basquete, futsal evôlei
estão na final daOlesc
Competição para estudantes de 14 a 17 anos segue até amanhã

DIVULGA ÃO ANTONIO PRADO/FESPORTE

JARAGUÁ DO SUL

A partir de hoje as

modalidades coletivas
começam a decidir
medalhas na Olesc,
(Olimpíada Estudantil
üatannense) .

fiante no segundo título da modali
dade na competição. "Sabemos que
Chapecó é uma equipe forte e não
é à toa que está liderando o campe
onato estadual, mas no basquete,
numa decisão, o favorito pode errar,
e nesse caso estaremos preparados
para vencer", falou.

Os garotos do basquete entra

ram em quadra ontem para decidir
a vaga na final contra Ioínvílle, mas
até o fechamento da edição o jogo
não havia encerrado. No futsalmas
culino Jaraguá derrotou Florianó

polispor4xI e também estána deci
são, onde enfrentará São Miguel do
Oeste, às llhI5, no Ginásio da Uni
sul. As garotas perderam para Brus

que por 5�O e foram eliminadas.

-

basquete feminino derrotou
São José por 4Ix35, em jogo
equilibrado, e fará a finalhoje

_ com Chapecó, às llh, no Gi
násio do Sesc. A equipe contou ain
da com a cestinha da partida, que
foi a jogadora Karine Testa, anotan
do 11 pontos.

.

O técnico Júlio Patrício está con-

-,

itrento
AU'TIt:MWDVE'S

Esporte 21

Jaraguaense Karine Testa foi a cestinha
da semifinal com 11 pontos

Ô EI

Meninos disputam ouro
Ainda nas modalidades coletivas o vôlei mas

culino passou fácil pelo Santo Amaro da Impe
ratriz, por 3 sets a O e também estão na decisão
do ouro da Olesc. A equipe decide o ouro contra

Blumenau, que passou por Joinville pelo mesmo

placar. "Nosso objetivo era estar entre as três pri
meiras equipes. Como chegamos à final vamos
lutar até o fim. Sabemos que Blumenau é favori
ta, mas queremos reverter essa vantagem", disse
o técnico Kadylac. A decisão será hoje, às IOh30,
no Ginásio daAses. Já as meninas foram elimina
das por Pinhalzinho ao perder por 3 sets a 1.

NAS ISCINAS

Natação dourada
Nas modalidades individuais o destaque de

ontem foi o início das provas da natação. Helena
Gschwendtner conquistou ouro nos 100m costas

e o revezamento 4xlPO feminino, formado por
Amanda, Bianca, Nicole e Helena, faturou uma

medalha de prata. Na quarta-feira Priscila Salva
dor e Camila Rabelo conquistaram o bronze na

dupla do tênis de mesa. Ontem foi dia de dispu
tas individuais, mas até o fechamento da edição
os jogos não tinham encerrados. Hoje acontecem
as finais por equipe do tênis de mesa.
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Na área

Henrique
Porto

Rodada quel!t�O/AVANTEESPORTES
[1tebol

será a locomotiva
o fim de semana espor
vo na região. No sába

_ o,Atlético Independen
te e Guarany precisam apenas
do empate para seguir adiante
na Segundona. No domingo,
Néki (foto) e Noite a Fora têm
urn leve favoritismo por serem
os mandantes, mas não terão

molezapara chegar à semifinal.
Namanhã de domingo aconte
ce a final da Copa Interbairros,
na Vila Lalau. O primeiro jogo
foi OxO e quem vencer o segundo leva a Taça RBN para casa. A ilha da

Figueirase favorece comurn empate com gols,mas o SantoAntônio foi
melhor na primeira partida, onde brilhou a estrela de São Rodrigão. A
tarde de domingo reserva aTerceirona (Taça OCP), com jogos no cam
po do Avaí, em Guaramirim, e do Aliança, em Schroeder. Pela manhã
acontece a terceira rodada doVarzeano de Corupá. Bons motivos para
colocarpilha no radinho e prestigiar o nosso esporte amador.

Meninas Superpoderosas
Impressionante o desempenho do basquete feminino de Ia

raguá do Sul quando o assunto é Olesc. Com a vitória na tarde de
ontem sobre São José, por 41 a 35, as jaraguaenses chegaram à
sétima decisão em nove anos de competição. As comandadas de
Julio Patrício só ficaram fora da final em 2005 e 2006, esta última

jogando em casa. O aproveitamento em títulos ainda é baixo -

apenas uma conquista - mas as jaraguaenses mostram ano a ano

que merecem o respeito e o temor das adversárias. Esta é a 10a

OLESC, mas no ano passado a competição não foi realizada, em
virtude do famigerado vírus HINl.

Esclarecimento
Agradeço o esclarecimento do leitor Claudio Tubbs, sobre o

caso do professor Everton Sales (TB), ex-treinador do handebol ja
raguaense. Segundo Tubbs, TB não pode ser emprestado para ou
tro setor da Prefeitura Municipal porque está no período de está

gio obrigatório na Secretaria de Desenvolvimento Social, Família e

Habitação. Fica aqui o esclarecimento.

Copa Senai
O Senai realiza urn evento

esportivo no sábado. A 1 a Copa
Senai de Futsal envolverá sete

equipes masculinas e cinco fe

mininas, compostas por alunos
do último ano do ensino funda
mental das escolas da região. A
competição inicia às 13h no gi
násio do Sesi, com a última par
tida prevista para acontecer por
volta de 21h. Haverá 'premiação
em troféu para o campeão de
cada naipe, além de medalhas e

camisetas para as três melhores

equipes no masculino e no fe
minino. No total, a Copa Senai
movimentará 150 atletas, com

idademáxima de 15 anos.

R PRI.

Brasil despacha
Itália e continua
Time mantém invencibilidade ao baterAzúrra por 6xl
ANÂPOLlS
.-

Com uma boa atuação, a
seleção brasileira confirmou
presença na semifinal do
Grand Prix de Futsal.

.....lPm o craque Falcão, que não

.....
se recuperou de urna lesão
a panturrilha esquerda, os

_...'orasileiros derrotaram on

tem à noite a Itáliapor 6xl, emAnã-

polis (GO), pelas quartas de final da
competição. Melhor na partida, os
brasileiros não demoraram a abrir
o placar. O ala Femandinho tentou

passe, mas a bola sobrou para Ari,
que entrou na área e tocoupor cima
do goleiro, aos 8min22.

O segundo foi de Gabriel, aos

10min54, depois de aproveitar fa
lha da defesa azurra, roubar a bola e

chutar forteno ângulo.O Brasilmar
cou o terceiro aos 16min04, nova
mente com Ari, após roubar a bola
no meio da quadra, ele avançou e

finalizou com força.
Na volta do intervalo os italia

nos forçaram para buscar o em

pate, mas foi em vão. Lima, aos

13min03 descontou para a Itália.

Porém, Vinícius, aos 16min24,
ampliou para o Brasil. Ainda deu

tempo para Rafael (l8min38) e

Carlinhos (19min24) decretarem a

vitória verde-amarela por 6xl.
O Brasil enfrenta Paraguai nas

semifinais do Grand Prix. A equipe
latino-americana goleou a Repúbli
ca Tcheca por 7x2. A semifinal está
marcada para acontecer hoje, às

19h, em Anápolis. A partida terá ª
transmissão daSporrv.

Tiago comemora com os companheiros a classificação para semifinal

EDffi\L DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL- F.'ITADODE SANTACATARINA

Tabelionato do Município e Comarca de Jaraguá do Sul
Carlos FabricioGriesbach,Thbelião

AvenidaMarechalDeodoro daFonsecan° 1589 •Telefone:

(47) 3273-2390 •Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

SUL�AMERIGANA
Noite histórica

Depois de urna reação fulmi

nante; o Avaí garantiu a vaga nas

quartas de final da Sul-Americana
ao vencer o Emelec de virada por
3xl e enfrenta o Goiás na próxima
fase.A equipe catarinense saiu atrás
no placar a urnminuto do primeiro
tempo, com gol de Rojas. Porém, no
segundo tempo, a reação foimemo
rável e a equipemudou ahistória do
jogo em incríveis seisminutos. Em- .

patou com Roberto, aos dois do se

gundo, virou comEltinho, aos cinco,
e ampliou com Emerson, aos oito.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a

devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para
pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sus

tação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal.
FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 159905/2010 Sacado: ADOlAR OSWALDO STEILEN Endereço: RUA DONA MATIlDE 1602 - CENIRO
- Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-000 Credor: BORRACHARIA E COM DE PNEUS PORIALUDAM Portador: - Espécie:
D.MI - N'Titulo: 733-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 439,33 - Vencimento: 05/10/2010

Apontamento: 159993/2910 Sacado: ANDERSONRODRIGUES DE OUVEIRA Endereço: RUACEL. PROCOPIO GOMES
DEOUVEIRA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-201 Credor: CEUOBEN HUR COMERCIO DE INFORMATICAUDA
Portador: - Espécie: D.MI - N° Titulo: 332/10 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 201,12 - Vencimento: 10/10/2010

Apontamento: 160016/2010 Sacado: D OXYN CONFECCAO UDA-ME Endereço: FEUCIANO BORlDUNI 1431 - JA
RAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89260-180 Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MAlHAS RVB UDA Portador: - Espécie:
D.MI - N°Titulo: 14410902 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 790,54 - Vencimento: 10/10/2010

Apontamento: 159693/2010 Sacado: EDVINO FRANZ Endereço: AV. PREEWALDEMAR GRUBBA 4955 BOX 25 e 26
- CENTENARIO - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89256-000 Credor: BORRACHARIA E COM DE PNEUS PORTALUDAM Por
tador: - Espécie: D.MI - N° Titulo: 2207/3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.068,00 - Vencimento: 01/10/2010

Apontamento: 159968/2010 Sacado: JAIR SABINOCHAPEADOR Endereço: RMANOELHORACIODACOSTA2620 - JA
RAGUADO SUL-SC - CEP: 89257-000 Credor: MORELATEDISTRIBUIDORADEAUTO PECASUD Portador: - Espécie:
D.MI - N°Titulo: 0032792BOl - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 509,65 - Vencimento: 03/09/2010

Apontamento: 159786/2010Sacado: JLjUNJORASS.TEC.ELEIROELEIRONICAUDA Endereço: RMAXEUGENIOROBER
TO ZIEMANN - CZERNIEWICZ - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89255-360 Credor: MAJOKA UNIFORMES IND COMUDA
Portador: - Espécie: D.MI - N°Titulo: 2978/1 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 1.794,40 - Vencimento: 04/10/2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 159987/2010 Sacado: MARCELINDO CARLOS GRUNER Endereço: ESTRADA RIOMOilIA - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89259-695 Credor: COMERCIO DE VIDROS RO.MIG UDA Portador: - Espécie: D.MI - N" Titulo:
002069 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$192,50 - Vencimento: 15/09/2010

Apontamento: 159558/2010 Sacado: MARCIO BAUCKE Endereço: R TENENTE HUGOALVES GARCIA 69 - Jaraguá do
SuI-SC - CEP: 89255-703 Credor: ARTESANATOSGERALDI LIDAEPP Portador: - Espécie: D.MI - N°Titulo: 159389 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 133,90 - Vencimento: 01/10/2010

Apontamento: 159690/2010 Sacado: MENARETRANSPORTES I1DAME Endereço: AVPREFEITOWALDEMAR.GRUB
BA 1425 - VILA LAlAU - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-501 Credor: BOGO RECAPADORADE PNEUS I1DA Portador:
- Espécie: D.MI - N°Titulo: 11301-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 351,35 - Vencimento: 02/10/2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 160050/2010 Sacado: MIRIAN CARLA DE LIMA Endereço: AV PREFWALDEMAR GRUBBA 4265 - CEN
TENARIO - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-502 Credor: VALDOCIR HAAS ME Portador: - Espécie: D.MI - N° Titulo:
25685-01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$194,00 - Vencimento: 06/10/2010

���t��-�t��-i59730i2oiõ-��d�:-PMcTIDITiLITDA-E�d����i25D-úüiHo-23-4FUNDOS�-iÃAAGUXi:iõsüD
Sê - CEP: 89259-000Credor: CONDOR SUPERCENTER I1DA Portador: - Espécie:D.MI - N°Titulo: 0000070784 - Moti
vo: falta de pagamentoValor: R$ 10,35 - Vencimento: 29/09/2010

Apontamento: 160088/2010 Sacado: VAGNER RODRIGO CORDEIRO DA COSTA Endereço: RUAWAlTER MARQUAR
DT - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-700 Credor; CEUO BEN HUR COMERCIO DE INFORMATICA LIDA Portador:
- Espécie: D.MI - N°Titulo: 1059/04- Motivo: falta de pagamentoValor: R$89,50 - Vencimento: 10/10/2010

Apontamento: 159924/2010 Sacado: VALDERES ZlMMER DA SILVA Endereço: RUA BERNARDO DORNBUSCH 1013
- JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-100 Credor: RCF INCORPORADORA IlDA Portador: - Espécie: D.MI - N°Titulo:
NPO000499 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 731,87 - Vencimento: 10/10/2010

Apontamento: 160051/2010 Sacado: VILSON RAFAEL RIEGEL Endereço: R EXPEDICIONARIO EXALDO SCHWARZ -

AMIZADE - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89255-810Credor: HSBCBANKBRASILS/ABANCOMUlTIPLD Portador: SANMARCO
MOVEIS IIDAEspécie:DMI- N"TItuIo: 139-1-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 400,00 - Vencimento: 10/10/2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 158951/2010 Sacado:WIlMAR SCHUlZ Endereço: RUARICARDOVIERGUTZ 853 - JARAGUÁDO SUL
SC - CEP: 89251-970 Credor: COOPERATNA REGIONAL AGROPECUARIAVALE DO !TAJAI Portador: - Espécie: D.MI
- N'Titulo: 00377301- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 273,60 - Vencimento: 21/09/2010

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 22/10/2010.

Jaraguá do Sul (SC), 22 de outubro de 2010. .

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 15
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Há três semanas, bairro Guamiranga ganhou rondas ostensivas diárias

S f� I S

Monitoram.ento
continua,mas
sembarreiras
PM busca provas para identificar

quadrilha que assaltou residência
GUARAMIRIM/MASSARANDUBA

A Polícia Militar continua
monitorando a localidade
de Ribeirão da Lagoa, onde
uma quadrilha se escondeu
após assaltar uma casa e

trocar tiros com policiais.
-�e acordo com um dos res

ponsáveis 'pela operação
de busca pelos bandidos,

....., capitão Iofrey Santos da
Silva, as viaturas continuam cir
culando no interior de Massaran
duba com o objetivo de recapturar
os bandidos, mas sem a presença
da barreira policial que cercou o

local durante toda a quarta-feira.
Até o fechamento desta edição,
nenhum suspeito foi localizado.

O capitão acredita que a qua
drilha que invadiu a casa do agri
cultor Alfredo Moglich no Gua

miranga seja especializada em

assaltos e procura agir em loca
lidades do interior, onde o poli-

I

ciamento é menor. Segundo ele,
alguns indícios levam a crer que
os assaltantes planejaram a ação.

"Eles tinham água e comida. I

Também acreditamos que po
deriam estar usando um rádio
transmissor, equipamento que
pode ser comprado em lojas de
eletroeletrônicos dos Estados

Unidos", comentou.

Silva comenta que a PM está

juntando provas que possam auxi
liar na identificação da quadrilha.
A suspeita é de que os ladrões já
tenham praticado outros assaltos
na região - a exemplo do que ocor
reu no bairro Bananal do Sul na se
mana passada - e tenham o apoio
de alguém que' conhece bem as

comunidades. "Vamos continuar

procurando por eles, já temos o fio
da meada para colocá-los na ca

deia", garantiu. Denúncias podem
ser feitas pelo telefone 190.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Ji;','1

Silva é co/mandante da Polida
Militar de Guaramirim

'

Mulheres são presas durante
blitz após desacatar policiais
Duas mulheres foram presas

em uma blitz de trânsito na rua

José Leier, Centro de .Iaraguá do
Sul, por volta das 21h de ontem.
A Polícia Militar constatou que o

condutor de um Gol estava com

registro e licenciamento vencido
e que o veículo seria apreendido.

.

Uma das passageiras, de 21

anos, pegou a chave e passou a

xingar os policiais, dizendo que

não iria entregar a chave. Em vir
tude do desacato, ela foi detida e

os PMs ofereceram a modalidade
do Termo Circunstanciado, para
que

.

ela se comprometesse em

responder pela contravenção em

liberdade. Foi quando a outra pas
sageira, de 24, começou a pertur
bar o trabalho da equipe. As duas
foram levadas à delegacia, onde
prestaram esclarecimentos.

ASSÉDIO SEXUAL

Homem tenta abusar de menina
Uma menina de nove anos foi assediada sexualmente por um ho

mem que tentou arrastá-laparaummatagalporvolta das 14h de quarta
feira, na Estrada Bananal, bairro Guamiranga. Segundo aPolíciaMilitar,
amenina havia saído de casa e estava indo para um curso. Uma pessoa
que passava pelo local percebeu a situação e chamou a atenção do sus

peito, que fugiu. Até o fechamento desta edição, ele não havia sido loca
lizado. A garota recebeu atendimento do Conselho Tutelar.

E NOi BEIRO

ladrão preso após furto frustrado .

. Um homem de 26 anos, que tentou furtar um bar na ruaVenâncio da
Silva Porto, bairro Nova Brasília, foi flagrado pela Polícia Militar escondi
do no banheiro do estabelecimento, com todos os objetos roubados. O
fato aconteceu às 2h30 de ontem. Com ele, a polícia encontrou o relógio
do proprietário e R$ 50 em dinheiro que haviam sido retirados do caixa.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Extrato Aplicação Sanção Administrativa

O Município de Guaramirim-SC, torna público para o conheci
mento dos interessados a Aplicação de Sanção Administrativa
a Empresa Audifarma Comércio de Medicamentos Ltda, con
forme Processo Administrativo 001/2010, instaurado em 16 de

agosto de 2010 pela portaria n° 674/2010

Órgão: Prefeitura Municipal de Guaramirim

Empresa Apenada: Audifarma Comércio de Medicamentos Ltda
CGC/MF: 06.176.568/0001-44

Enquadramento: Artigo 87, Inciso III da 8.666/93 - Suspensão
Temporária/lmpedimento de Contratar
Período: lnlcio: 22/10/2010 Término: 22/10/2011
Guaramirim-SC, 21 de outubro de 2010

, Nilson Bylaardt
-

Prefeito Municipal

NOTA DE AGRADECIMENTOS E
.

CONVITE PARA MISSA E CULTO

Familiares enlutados de

HENRIQUE ALFREDO JANSSEN
Agradecem a todos os parentes e amigos
que acompanharam seu sepultamento, en

viando flores, coroas e mensagens. Aprovei
tamos para CONVIDAR a todos para parti
cipar da missa e do culto. Missa de sétimo

dia, nesta sexta- feira, dia 22 de outubro de

2010, às 19hOOmin h, na igreja Católica São Sebastião, centro.
Culto de sétimo dia, neste domingo, dia 24 de outubro de 2010,
ás 09hOOmin h, na igreja luterana Apóstolo Pedro, centro.
Agradece a família enlutada.
"Eu e a minha casa serviremos ao senhor" (JS 1.1-2)
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7horas

· Cl1dVe (Ícal'iiVêhtr
· Teeião naS' lafer'aís
das 116nas
· Gaveta soIS e beiJnco
do motorista
· FUf61 com rfiáscara
nêgro

• 'Bóncae> ae Jll1i)'te>'tisfo (10m
regulagem de alturQ

. Cinfos de segurango cem
regulagêfll de arfiJ"rq

YoyaS'·l.-
fotol PlêJt ao11

• Para-cdioqu-e' na
c:õr do vefculo
•BôncQ de> moforisf(l com
rêgulagem ãê alturã

. Apoio lateral dá
acesso à caçamba

. Banc;o do motorista
com ajuste altura

finanC:iolnento
sob medida

BANCO VOUCSWAGEN
entrado p�-tação
facilitadas .

Promoções válidas até 22/10/2010 ou enquanto durarem os estoques nos Concessionários Volkswagen para veículos básicos com pintura sólida. Frete incluso. Gol Geração 41.0 Total Flex, 2 portas, ano modelo 10/11, cód. SW1LL4, 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.rn. 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$630,1l com a primeira prestação com vencímento em 30 dias. Taxa de juros: 1,42% a.m. e 18,44% a.a, Total da operação: R$37.806,50. CET para esta

operação: 21,46% a.a. Novo Go11.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/11, cód. 5UllC4, com preço promocional ii vista a partir de R$2�.490,00 ou financiado com entrada de R$14.245,OO (50%) e mais 12 prestações mensais de R$1.275,B com a primeira
prestação com vencimento em 30 dias. Taxa de juros: 0% a.m. e O� a.a, Total da operação: R$29.SS9,76. EET para esta operação: 14,.53% a..a.; ou ainda flnanciado com-entrada de R$1.2.820,50 (45%) e mais 50 prestações mensais de.R$3,79,OQ 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. Novo Sp�ceFox 1.6 Iotal-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%) e mais 36 prestações mensais de R$852,63 com a primeira prestação com vencimento em 30 dias. Taxa de juros: 0,99% a.rn. e 12,55% a.a, Total da operação; R$55.029,12.·CET para esta

operação: 16,74% a.a.Fox + direção hidráulica: consulte condições com o vendedor. Válido para modelo e preço específicos. IOF'; cadastro i,!clusos 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 CET. Credito sujeito a aprovação. Promoção 4 portas por preço de 2 portas válida para Fox 41.0.Ap. Prômoção "GPS em toda � linha zero quilômetro" válido enquanto durarem os estoques ou até 25/10/2010.
Modelo GPS: Navegador GPS Portátli H-Suster (HBN-4310P). Qualquer percentual de desconto anula a presente promoção. Fotos meramente ilustrativas, _.vw.com.br.

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000

Grupo Auto Elite 40 anos de credib.'idade. Lider de vendas da região. BANCO VOUC5WAGIH
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