
Brasileirão
Rodada de clássicos neste fim de semana.

Página27

Desafios e propo s
Reportagem-especial mostra o que a Prefeitura está planejando para melhorar o trânsito

nos próximos anos. Para 2011, desafio é inaugurar cinco pontes. Mas, elevados e

aberturas de novas ruas, apontados como solução, ainda dependem de recursos.

Páginas 7, 8 e 9 Schützenfestteve
lucro de RS 70 mil
Na conta, a organização
considera os RS 375 mil

repassados para a festa
como receita do evento.

Página 11

.•. "fr.

p IG
Trecho da se-413 registrou 144 acidentes e oito mortes no trecho de 22 quilómetros

que separam os municípios de Guaramirim e Blumenau. Imprudência e falta de atenção
estão entre os principais problemas identificados pela Polícia Rodoviária Estadual.

Fila para exames

de mamografia
Rede Feminina diz que cota de
50 procedimentos por mês, do

governo federal, é insuficiente
para atender a demanda .

Página 6

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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Silvia Kita

Médicos em Jaraguá
-� ia 18 de outubro foi co

memorado o Dia do Mé

dico, e a Associação Mé
__., dica de Iaraguã do Sul,
criada em 1976, realizou nesta

semana mais uma Jornada Mé

dica, com uma série de palestras
para os profissionais envolvidos.

Quem observa hoje a cidade ser

vida por dois hospitais, postos
de saúde, farmácias, diversos

médicos, não imagina tudo o

que já aconteceu para podermos
usufruir deste atendimento.

Na década de 20, não exis
tiam médicos residentes em Ia
raguá. O Distrito era visitado por
profissionais vindos de Ioinville,
principalmente. Em 1921, _con
forme anuncio (ver foto) os mé
dicos atendiam a população em

consultórios improvisados nas

farmácias: Roberto Bachmann,
Plácido Gomes, Gelas Filho. Em

1927, aqui vem residir e constrói

clínica, o médico Fritz Weiss,
permanecendo até 1933, quan
do vai para São Paulo.

Em 1932, fixou residência em

Jaraguá o doutor Godofredo Lutz
Luce e sua esposa, a parteira Alice
Richter. Em 1939, chega o médico
Waldemiro Mazurechen. Jaraguá
nesta época tinha pouco mais de
23' mil habitantes. Poucos médi

cos, falta de recursos e equipa
mentos. Com a ajuda da comu

nidade foi construído o primeiro
hospital, o São José, inaugurado
em 1936, sua primeira sede era no

morro, e depois em 1959 na atual
sede. A sede antiga foi vendida para
a comunidade Evangélica que
abriu em 1966 o Hospital Iaraguã,
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FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO

Hospital Luisenheim do Dr. Fritz Weiss (prédio
depois transformado no Novo Hotel)

o registro correto dos nomes
A importância do registro cor

reto dos nomes, ou seja, sua gra
fia, somente é verificada nos últi
mos anos. Nos documentos mais

antigos temos uma profusão de
nomes escritos de forma diferen
te para a mesma pessoa. Com ou

sem h, m ou n, são algumas das

modificações mais evidentes.
Nos registros civis, eleitorais

e mesmo em páginas de jornais
eram comuns estes "erros" de

grafia, principalmente nos regis
tros onde a pessoa que atendia
era geralmente de origem por
tuguesa, e nos locais de çoloni
zação europeia, nem sempre é

fácil escrever nomes em alemão,
polonês, italiano ou húngaro.

Hoje, as pessoas que bus
cam outra cidadania, ou neces

sitam de documentos antigos
para comprovação de direitos,
encontram dificuldades e geral
mente precisam de outros docu
mentos e informações para dizer

que é a mesma pessoa, mas que
a grafia do nome está diferente.
Encontramos isto em registros
'Civis, nos documentos de im

postos, títulos eleitorais. Escre
ver corretamente um nome é

preservar sua identidade, sua

história e seus direitos.

Aulas de Ungua
Portuguesa

A Escola Particular Iaraguá,
que recentemente havia amplia
do sua sede, em 1925 contrata a

professora Anésia Walter Cres

po para lecionar a disciplina de

Língua Portuguesa para os alu -

.

nos da 2a série. As aulas seriam
duas vezes por semana. As au

las na escola eram em alemão,
aos poucos se ensinava a Língua
Portuguesa, mas eram também
ministradas aulas de Geografia e

História do Brasil, pois os alunos
deveriam conhecer o seu país.
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Soluções
pelo menos cinco pontes. Ainda que seja um

fato para aguardar e, depois, comemorar, já
se sabe que estas obras pouco mudarão o

cenário enfrentado hoje, pois a cada mês
o município emplaca cerca de 600 no

vos veículos. Como o próprio secretário
de Planejamento afirma, já
deveríamos estar discutindo
a construção de elevados e

abertura de novas vias.
. Se a lista de necessidades,

para aliviar o trânsito do muni

cípio é extensa, a maioria das
ideias esbarra na falta de orçamento, pelo
menos, em um curto prazo. Enquanto isso,
o setor de trânsito vai tentando amenizar o

problema mudando o sentido de algumas
vias, fato que até agora pouco colaborou.
Não existe solução mágica, é preciso reco

nhecer que o problema só será resolvido com

investimento pesado e planejamento, o resto

é perda de tempo e desperdício de dinheiro.

eportagem da edição de hoje do O

....
Correio do Povo mostra os imensos
desafios que o poder público terá

para resolver a questão do trânsi
to, que.se toma cada dia mais complicado.
A situação enfrentada hoje é reflexo direto
da falta de planejamento ao

longo de décadas. A cidade,
mesmo vivendo sob forte
crescimento da indústria, não
se 'preparou para as consequ
ências disso. Com cada vez

mais habitantes e carros cir
culando pelas ruas, toma-se cada dia mais
difícil ir e vir. Isso sem contar os acidentes e o

desrespeito visível entre os motoristas.
Até hoje muito pouco, ou quase nada,

foi feito. E a administração da prefeita Ce
cília Konell vai entrar no terceiro ano sem

ter conseguido conquistar muitos avan

ços. A promessa é de que 2011 deve ser o

ano da mobilidade com a inauguração de

CHARGE

PONTO DE VISTA

'Jorge Brognoli,
, economista

'
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Defesa da infância
_-. eporto-me pela consciência da

....
infância brasileira, muitas vezes

valorizada no discurso, mas des
valorizada na prática, com uma

cidadania de segunda classe.
A criança brasileira em todo o seu desen

volvimento deve ser protegida e monitora

da; mas com os olhos acerca de suas especi
ficidades decorrentes da condição peculiar
de ser humano. Tratar as nossas crianças
como ser político na plenitude de suas con

dições de cidadão, enquanto conceito de

participação em direitos e deveres.
No dia 20 de novembro de 1989 esta

beleceu-se na Convenção Internacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente,
o tratado que visa a proteção das crianças
de todo o mundo, aprovado pela resolução
44/25 da Assembleia Geral da ONU.

Além das obrigações como os princípios
consagrados do "direito à vida, "à liberdade",
"às obrigações dos pais", da sociedade e do

Estado, a declaração compromete aos Esta
dos signatários a assegurar: "a proteção dos
menores contra as agressões, ressaltando
em seu artigo 19, o combate à sevícia, explo
ração e violência sexual".

Debruço-me nesse último tema, que
vem: tirando a minha paz desde a publica
ção dos dados da Polícia Rodoviária Fede

ral, no dia 7 de outubro, com relação aos

pontos de exploração sexual contra crian

ças e adolescentes.

O nordeste é a região que possui o

maior número de rodovias suscetíveis à

exploração.
A região sul é apontada como a segun

da colocada (Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, juntos, tem 399 pontos de
vulnerabilidade) .

As características observadas pelos po
liciais nos locais onde há abusos, em 81,9%
deles há o consumo de álcool e, em 69,3%
há também exploração sexual de adultos.

De 2005\a 2009, a PRF encaminhou
aos Conselhos Tutelares 2036 meninos e

meninas que se encontravam em situação
de risco nas estradas brasileiras. No mes

mo período, 952 pessoas foram presas em

flagrante pelos crimes praticados contra

crianças e adolescentes.
A 8a Superintendência da PRF /SC iden

tificou 77 pontos nas rodovias federais do
Estado, 23% do total nacional, considerados
críticos em relação aos dados nacionais.

Não posso, num momento tão impor
tante em que novos governantes e legisla
dores assumirão o comando do Estado e do

país, deixar de manifestar a minha preocu
pação e minha ação em favor da criança.

Atos criminosos como esses devem
ser banidos de nosso território e da vida
das famílias, com severidade e muita
vontade política.

Niura Demarchi, senadora

','( Na medida em que import�mos
produtos que poderiâm ser faliric:ados

aqui, estamos contribuindo para a

desaceleração da economia interna. "Otimismo exacerbado x riscos de desindustrializacão
.

�

Muitos
comentários da de competitividade industrial. sua capacidade de produção. dência de déficits comerciais e de

que vêm sendo feitos Basta verificar os volumes das ne- O aumento do consumo destes permanentes e crescentes déficits
sobre os cenários eco- gociações comerciais de janeiro bens, por outro lado, pode ocasio- na conta Serviços e Rendas que dei
nômicos para oBra -

.

até o presente momento com a nar bolhas de inflação e provocar xam saldos negativos em transações
sil apresentam-se positivos por exportação de bens na ordem de uma ação de retenção do dinhei- correntes ao longo dos anos.

uma série de fatores que sempre US$ 126.097 bilhões contra a im- ro circulante. Além disso, com a Lembra que crises, dependên
contribuem para que as turbu- portação de bens em US$1l4.422 preferência pelo produto externo cia de poupança externa, mora

lências de mercado sejam supe- bilhões e uma balança comercial e sem produção, a indústria nacio- tonas, desvalorizações cambiais,
radas sem maiores traumas. FOB em US$ 11.675 bilhões. nal fica totalmente no desalento. renegociações de dívidas etc. fo-

Avaliações mais centradas, feitas A grande preocupação é o fato Ou seja, com uma carga tributária ram os resultados dos equívocos
por especialistas na observação da de que exportamos principalmen- elevada e os gargalos de infraes- cometidos ao longo da história do

conjuntura internacional, contudo, te bens básicos e semimanufatura- trutura, sem falar em outros pro- país, e causados pelo despreparo,
colocam o país em situação que se dos - cerca de 54% - mas, em con- blemas que compõem o Custo ausência de visão estratégica e fra
não é totalmente incômoda pre- trapartida, importamos' produtos Brasil, a indústria nacional perde queza política dos governos.

_

cisa merecer a atenção antes que manufaturados, que contém maior sua força e vê seus concorrentes Cinco ou seis anos de forte de-
, a indústria nacional perca sua ca- valor agregado. O que estes ana- avançarem. ,

manda mundial, principalmente
pacidade de competir no mercado listas percebem é que na medida

.

Benedicto Fonseca Moreira, por commodities, que beneficiou
externo ou que isto acarrete graves em que importamos produtos que presidente da Associação de Co- a exportação brasileira e garantiu
danos à economia interna. poderiam ser fabricados aqui, es- mércio Exterior do Brasil - AEB - elevados superávits comerciais e

Um destes estudos mostra que tamos contribuindo para a desa- expõe que o país tem um histórico acumulação de reservas interna
o Brasil corresérío.ríscç.com a ���'I i: celeração À�,ecqJ.il.qwj�, illt��I}� nq.� , � 14�� J)Qnt�ql��l.mlf� �c9JIigi�" P ,�t(f��f 11 i • Çj�f.Hli�! �·t9Jwn. ���i�J?tes .para o

diagnóstico de "êxito" da política
governamental para o comércio
exterior. Nada mais falacioso, por

q�e os resultados não são auto

sustentáveis.
Conclusão: a ação concreta

a ser tomada não deve ter como

foco somente a valorização do real
frente ao dólar, mas sim a ques
tão do Custo Brasil, procurando
se uma melhor produtividade do
setor público via a redução das

despesas e a distribuição da re

ceitá derivada de tributos (38% do
PIB) para as suas atribuições de

proporcionar melhor infraestru
tura (rodovias, postos, aeroportos,
transporte público etc.) e nos in
vestimentos sociais como saúde
e educação, para permitir maior

competitividade aq .s.�tQfJ?rivado.
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Subsídio da Prefeitura deve subir
Prefeito quer aumentar o aUXI1io no transporte dos estudantes e exigir contrapartida social

MASSARANDUBA

O subsídio público para o

transporte de estudantes
universitários vai aumentar
a partir do ano que vem. Dos
50% concedidos hoje, poderá
chegar a 100%.

promessa é do prefeito Má
rio Fernando Reinke (PSDB),

----- que pretende encaminhar
'in projeto de lei à Câmara

de Vereadores em novembro. A pro
posta deve garantir aos moradores da
cidade que estudam na Unerj, Fameg
e Furb, um.a�i<fno transporte que
deve variàr[:�({àcôrdo com as condi

ções sociais do aluno.
.,' O projeto é uma promessa de

Reinke, que vetou uma lei de iniciati

vapopular aprovada ano passado na

Câmara, que concedia subsídio inte

gral no transporte para os uníversítá

rios, O Legislativo chegou a derrubar
o .veto.mas a Prefeitura.recorreu na

Justiça, álegando vício de origem, e

ganhou a ação em junho.
De acordo com o prefeito, a pro

posta não foi apresentada antes por
que o Executivo esperava pela defini

ção da Justiça para elaborar um novo

texto. O documento deverá ser seme

lhante ao proposto pelos alunos da Es
cola Marechal Rondon, que fizeram o

projeto-durante as aulas de sociologia
e protocolaram na Câmara após con

seguir quase mil assinaturas.
''A diferença será no valor do subsí

dio. Nós entendemos que os alunos de
famílias de baixa renda precisam mais
da ajuda do poderpúblico do que estu

dantes mais ricos. Por-isso, a ajuda será
de acordo com a carência", comenta.

Outra mudança será a contribui

ção social dos beneficiados. Quem
receber o auxílio deverá prestar algum
tipo de serviço voluntário. O formato
ainda não foi definido pela Prefeitura. '

"As bolsas de estudo oferecidas pelo
Estado também exige� centrapartida .

do estudante", lembra o prefeito.
.

• Giovanni'Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS ARQUIVO OCP

A intenção � conceder o benefício já no começo de 2011, diz prefeito

A FuJama realiza
neste sábado, de
13h30 às 17 hor8_J. .

·atlvidades recreativas e

eduêatht8& gratuitas nô
Parque Malwee. O evento

também ererece passeios de jipe ao

Pico Malwee, pass,elos de bote e

çalaque pela lagoa, éxposíçâo de

programas ambientais) além de sorteios de
voos dup'os de parapente, dlstribuição,de
mudas frutlferas e floríferas e sacolas ecológicas.
Prêontha a ficha de inscrição no slte·

fujama.jaraouados�l.com.br e partiçipe.

FUJAMA
FUNDA(ÃO JARAGUAE-NSE

DE MEIO AMBIENtE

PREFEITURA DE
JARAGUÁ DO SUL

Estudantes irão
analisar a ideia

Os estudantes uníversirá
rios de Massaranduba irão co

nhecer o projeto de subsídio do

transporte antes dele ir para a

Câmara. O prefeito Mário Fer
nando Reinke (PSDB) afirma que
marcará um encontro com os

alunos até o dia lOdo próximo
mês. "Eles são os beneficiados e

poderão dar sugestões antes do

projeto ser finalizado e enviado
ao Legislativo", comenta.

Oposição critica mudanças
sugeridas pelo Executivo· .

A proposta de não oferecer o subsídio

integral do transporte para todos os-uni
versitários não foi bem recebida na opo
sição. Para o vereador José Onsir Ronchi
(PP), a gratuidade deve ser estendida a

todos os alunos, sem distinção.
"Investimento em educação não pode

ser assim seletivo. Nas bolsas do Artigo
170 do governo estadual, há muitos casos

de fraudes. Estudantes que precisam da

ajuda ficam de fora porque estão traba
lhando e têm renda, enquanto filhos de
classes mais altas, ficando em casa, rece

bem o benefício", comenta Ronchi.
O vereador também discorda do argu

mento utilizado pelo prefeito, de que não

pode �mviar o projeto antes por causa da

'tramitação na Justiça. "A lei que ele derru
bou foi aprovada ano passado. Ele já pode
ria ter enviado a nova proposta, mas não
fez para culpar- os vereadores. A gratuidade
no transporte é uma promessa de campa
nha dele e terá de ser cumprida", ataca.

A promessa de campanha é citada tam-.
bém pelo vereador Mauro Bramorski (DEM), .

que teve aprovada uma indicação mês pas
sado para que o prefeito se comprometa com

os estudantes. Para o democrata, Reinke não
deveria ter vetado o projeto de iniciativa de

popular. "Não era vício de origem, pois não

tratava de matéria exclusiva do Executivo.
Havia orçamento para isso", argumenta.

Vereador
da oposição
defende
queo
benefício
seja integral
e a todos os

estudantes

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Sobre
inda sobre a participação de secretários

municipais e representantes de entidades
em sessão da Câmara, faltou mencionar:

vários requerimentos para a vinda de se

cretários ao longo do ano foram rejeitados pelo ple
nário. Só para citar dois: Silvio Celeste e Valdir Bor

din. Todos com votos contrários da bancada do PT,
que esta semana teve rejeitado requerimento soli

citando a vinda da presidente da Contracs (Confe
deração Nacional dos Trabalhadores no Comércio

e Serviços), Luciane Binsfeld, para discorrer sobre

vagas nas- creches. Rejeitado, naturalmente, pela
mesma razão que os anteriores: a decisão de que

A Câmara de Vereadores de Guaramirim vota a

LDO em primeiro turno na sessão de segunda-feira
e em segundo turno na quinta-feira. No projeto que
trata das metas e diretrizes para elaboração do or

çamento, o governo enumera 133 objetivos para o

próximo ano. O texto deve ser aprovado sem percal
ços, diferente do orçamento, que já está na Casa. A

previsão de receita para 2011 é deR$ 74,6 milhões.
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Carolina Tomaselli

a participação se daria no âmbito das comissões. O

que justifica a posição da presidente Natália P'etry
(PSR) em votar, no desempate; pelo arquivamento
do pedido. Esta sim uma posição coerente.

Também vale esclarecer que a vinda do presi
dente da CCO (Comissão Central Organizadora) da

Schützenfest, Alcides Pavanello, não se trata de um

requerimento, ainda que verbal. Informação, há que
se mencionar, divulgada pela Assessoria de Impren
sa da Casa. Foi, sim, um convite, a pedido do líder de

governo Ademar Possamai (DEM), para prestar con

tas da festa, o que ocorrerá na próxima terça-feira, às

18h30. Portanto, não durante a sessão.

,Espaço em frente ao museu da Praça Ângelo Pia

zera será dividido, hoje, entre apoiadores das cam

panhas de Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB).
A uma semana antes do segundo turno das elei-:

ções, no domingo dia 31, os partidos querem medir

forças pelo trabalho da militância. Como diz um lí
der político da cidade, campanha em Iaraguá do Sul
sem panfletagem na praça não é campanha.

ARQUIVO OCP

lefo ia
o vereador Caubi Pinheiro (PDT) organiza uma reunião

no próximo dia 13, às 14 horas, na Câmara de Guaramirim.

,

O objetivo é reunir vereadores, representantes da Prefeitura,
Procon e pessoas da comunidade que se sentem lesadas com

os serviços de telefonia, a cargo da operadora Oi. O vereador

não descarta uma ação coletiva contra a empresa, visto a'

quantidade de reclamações, principalmente com cobranças
indevidas e envio de faturas com atraso. As operadoras são

campeãs das queixas junto aos procons.

O vereador Jaime Negherbon (PMDB) esclare

ce que as filas que se formaram para matrícula dos

alunos, em específico na Escola Duarte Magalhães,
ocorreram porque a preferência geral é pelo horário

da manhã. "Ninguém quer estudar de tarde, mas

tem vaga sim, só não para o turno que todos que
rem", afirmou. Sobre a construção de uma escola
técnica na Tifa Martins, informou que a obra está em

processo de licitação.

FAlA Aí!

A ideia é unir aliados,
pessoas que compartilham

a mesma visão e iniciar
um novo projeto para

Jaraguá do Sul.

A solução para a erosão às margens do Rio Ita

pocu, na Ilha da Figueira, se chama "espinha de

peixe", e será usada para diminuir a velocidade do
leito do rio. A informação foi repassada por técnicos

da empresa Infrasul, em reunião na última quinta
feira na Fujama, com o secretário de Planejamento
Aristides Panstein, moradores e o vereador Fran

cisco Alves (PT). O petista tem encaminhado a de
manda junto aos órgãos competentes.

PIERO RAGAZZI

GUM
Contabilida.de

POSSE DOS MIRINS
O prefeito, o vice-prefeito e os 11 vereadores mirins do

município foram empossados na tarde de quinta-feira, em

solenidade na Câmara de Vereadores. O projeto é uma parceria
entre os poderes Legislativo e Executivo e busca incentivar o

interesse dos jovens pela política, "e também identificar novas

lideranças estudantis", lembrou a presidente da Casa, Natália

Petry (PSB). Para a prefeita Cecília Konell (DEM), cabe ao poder
público incentivar o jovem a ter interesse pela política. "O
interesse pelas questões políticas deve ser suscitado desde a

infância. Durante muito tempo, a política foi considerada algo
chato, uma coisa para adultos, mas esta visão está mudando e

precisamos preparar as futuras gerações", comentou.

DIVULGAÇÃO
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SAÚDE

Fila extensa para mamoglêlfia
Rede Feminina do município não consegue atender à demanda de pedidos por exames

JARAGUÁ DO SUL e suplementações alimentares às
doentes. Cada mamografia reali
zada por intermédio do estabele
cimento condiciona ao desem
bolso de cerca de R$ 100.

É lei. Desde 2008, toda
mulher com mais 40 anos

de idade tem o direito de
se submeter à mamografia
através do SUS (Sistema
Único de Saúde).

"
Temos percebido um

aumento nos casos de
câncer, principalmente,

em mulheres jovens.
ROZANDA BALESTRIN,

DA REDE FEMININA

_'

, a indicação não vem

sendo aplicada como

regra em Jaraguá do
Sul. Na Rede Feminina

"
de Combate ao Câncer a realidade Com a equipe existente na

mostra poucas semelhanças com o atualidade, é possível atender 30

que está previsto na teoria. Segundo mulheres por dia para diferentes
Rozanda Balestrin, da entidade, a procedimentos. No mês, a capa
cota mensal destinada pelo governo cidade gira em torno de 600 con

federal é insuficiente para suprir a sultas. A ampliação, apesar de

demanda da cidade. São apenas 50 urgente, é inviável por enquanto.
exames frente a uma necessidade "Exigiria mais médicos, enfermei

de, pelo menos, 180 procedimentos. ras e recursos", explica Rozanda,
Por.isso, a instituição passou Enquanto o problema persiste, os

a orientar as pacientes a procu- agendamentos, iniciados sempre
rar também as unidades mu- no dia 25 de cada mês, se esgotam
nicipais de saúde em busca de em menos de uma semana. "A so

atendimento. Em casos graves, lução é fazer cumprir a lei", avisa.

nos quais a doença já é evidente, Vale lembrar que os exames

a entidade costuma arcar com os são anuais e obrigatórios a quem
custos do teste. Porém, as des-

c'
tem mais de 40 anos. No caso dos

pesas prejudicam o orçamento. preventivos, eles devem integrar
"Não temos caixa para isso", afir - a rotina do público feminino a

ma. O grupo, sustentado através partir da primeira relação sexual.
de doações e promoções, precisa
reservar a verba para a compra - Kelly Erdmann
de cestas básicas, medicamentos kelty@ocorreiodopovo.com.br Prevenção é exigida, inclusive, para quem interrompeu a atividade sexual. Ela evita tratamentos desgastantes

MESMO COM A DEFICIÊNCIA, PAIS DEVEM PROCURAR POSTOS DE SAÚDE

Falha na distribuição gera falta de vacinas
PIERO RAGAZZI

Nacional de Vigilância Sanitária)
e ainda existe o processo de im

portação'" explica.
Por enquanto, os medica

mentos que a população não

encontra são os usados à preven
ção do rotavírus, de dez tipos de

pneumonia, tétano, raiva huma
na e meningite C. Este último se

ria disponibilizado a partir de se

tembro, contudo, jamais chegou
à cidade. Apesar do problema,
Clavera alerta par<:t a importân
cia de a comunidade continuar
buscando a rede municipal. i�

De acordo com Clavera, a ' nossa orientação é não deixar de .

aquisição dos itens é responsa- ir à unidade", enfatiza.
bilidade exclusiva do Ministério
da Saúde, não sendo possível
descentralizá-la. "Não se com

pra vacina no mercado, exige-se
certificação da Anvisa (Agência

Quem tem procurado as uni
dades de saúde do município em

busca de vacinas enfrenta difi
culdades. É que, desde agosto,
o governo federal não faz a dis

tribuição desses medicamentos
e, por isso, existe a falta de, pelo
menos, cinco composições pre
ventivas oferecidas pela rede pú
blica à população.

Conforme o gerente de Vigi
lância em Saúde da Prefeitura,
Walter Clavera, os estoques lo
cais costumam durar até 40 dias.
Normalmente, esse é o prazo
necessário para o recebimento
de novos lotes. Porém, alegando
dificuldades nas licitações exigi
das à obtenção dos produtos, a

União deixou de repassá-los, Se

gundo nota oficial do Estado, até
os últimos dias, foi possível su-

prír a demanda através dos acer

vos emergenciais mantidos em

Santa Catarina. Agora, a escassez

também os atingiu, prejudican
do o Estado inteiro.

Estoque de
medicamentos deve

ser garantido pelo
Ministério da Saúde
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TRÂNSITO

IREVIRBASI)\N'I'E COMPUCAI )0
JARAGUÁ DO SUL

Tráfego lento,
reclamações,
atrasos por
conta de
congestionamentos,
buzinas a todo
volume.

Para secretário, problema é a falta de alternativas
,

.....ssas situações, até pouco
tempo, não faziam parte
do vocabulário padrão de

.

..._quem circula por Jaraguá do
Sul. Mas, nos últimos anos, elas têm
se tomado comuns. Basta sugerir o

assunto para receber em troca uma

sequência de opiniões, a maioria
delas imersas em comentários que
indicam descontentamento. Moto-

ristas, ciclistas, pedestres e motoci
distas. Tanto faz o público, a insa

tisfação atinge cada um deles.

Segundo o secretário de Plane

jamento, Aristides Panstein, isso
acontece por causa de um motivo

principal. 110 problema é a falta de
alternativas, todo mundo preci
sa passar pelos mesmos locais, ou

seja, em pontes e ruas estruturais",
explica. A dificuldade, acredita, po-

Ligação entre
Centenário a

Ilha da Figueira
deve ser aberta '

emjaneiro

Conforme Aristides Panstein, ideias
já estão rascunhadas nos mapas

"
Se o tempo deixar, até
o Natal queremos que
a avenida fique pronta
para a ponte ser usada..

ARISTIDES PANSTEIN

"

Pontes em construção devem
. (\judar a desafogar tráfego

o ano de 2011 deve marcar a

inauguração de diversas pontes
no município. Pelo menos, essa

é a promessa da administração
pública. A mais esperada delas
tem sido a que liga os bairros Ilha
da Figueira e Centenário. A pla
taforma está finalizada, contudo,
faltam ainda os acessos.

Já a ponte prevista para facilitar
o trânsito entre o Rau e o Arriizade
continua imersa em polêmica. A.
mudança de traçado desagradou
moradores, mas deve .ser levada
adiante. Um projeto de lei oficiali
zando a obra chegará, em breve, à
Câmara de Vereadores. Caso o le

gislativo aprove a indicação, a c0!ls-
II- '.Q�tw.���

trução é iniciada logo em seguida.
Nos bairros Rio da Luz e Rio

Cerro, outras duas estruturas são

planejadas. A licitação para esco

lha das empresas responsáveis
deve começar no próximo mês.
Elas substituem o projeto come

çado no governo passado e aban
donado devido à proximidade
com a fiação-da Celesc (Centrais
Elétricas de Santa Catarina).

No Ribeirão Grande do Norte,
três pontes e um pontilhão. tam

bém serão licitados nos próximos
meses. Menos adiantada, a plata
forma que ligará a rua Jorge Czer
niewicz à Epitácio Pessoa ainda
está em fase de pré-projeto, , , , .

;f� .r.r� ., , J' , ... �},��
1\ t� �

�, �,'� ,�,; �\ � � .. � ;1 _ ,f,' II o � � • '- � , •• ! 1_' • li � � � .� � ,!

deria ter sido evitada no passado
com algumas obras, hoje, prejudi
cadas pelo crescimento da cidade.

Exemplos são as extensas avenidas

que não foram construídas às mar

gens dos rios e o grande número de

plataformas necessárias para possi
bilitar o trânsito sobre eles.

Conforme o' responsável pelo
setor na Prefeitura, a demora na

materialização de projetos propor-

cionou esse cenário quase caótico.

"Iaraguá não poderia mais estar

pensando em pontes que deveriam
ser feitas. Tínhamos que falar só em

elevados e novas vias", enfatiza.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

SEGUNDO ARISTIDES PANSTEIN, PROJETOS NÃO FALTAM À PREFEITURA

'Ainda temos tempo de fazer'
A_lista de necessidades para

aliviar o trânsito do município é
extensa. Vai de pontes à abertu
ra de novas estradas, passando
ainda pela projeção de elevados
e viadutos. No entanto, a maioria
das ideias esbarra na falta de or

çamento para virar realidade, pelo
menos, em um curto prazo.

De acordo com o secretário de

Planejamento da Prefeitura, Aris-

• Local: Rau - Ãmizade
Situação: obra dependedé aprovação
da Câmara de vereecores. PrOjeto,de lei
deve ser encaminhado ainda este ano pela

tides Panstein, é impossível solu
cionar todos os problemas durante
uma gestão. "Não vamos fazer tudo,
mas uma parte. Depois outra ad

ministração continua e assim por
diante", comenta. Para incentivar as

obras, existe a intenção de incluí-las
no Plano Diretor da cidade. ''Assim,
alguém terá de colocar em prática
algum dia", complementa.

Na opinião de Panstein, é ur-

.1,.'71

. " ..' � .

� l = !! � � I (.

/ ,: _�! I. �!!... � �. " ..

.

I'

gente a construção de uma via às

margens do Rio Iaragua, na Vila
Nova. O mesmo deve acontecer

no bairro Czerniewicz. Já ao lado
da BR-280, a. administração sugere
uma marginal até o acesso à Unerj.
Outra ação que não pode demo
rar, conforme o secretário, é a ex

tensão da rua Feliciano Bortolini
como paralela àWalter Marquardt,
na Barra do Rio Molha.

I • Local: Centro - CzemieY:líoz
Situação: pré-projeto
Previsão de abertura: 20:12,

Orçamento: não determinado

Quem paga: 'não definido, porém,
será nécessérta a obtenção de

recurs0s externos ,
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Motoristas: opiniões não faltam
Segundo taxistas, trafegar pelas estradas do município fica mais complicado a 'cada ano

FOTOS PIERO RAGAZZI

JARAGUÁ DO SUL

O tema mobilidade
urbana não tem passado
despercebido em nenhuma
conversa na cidade.

cionários nas indústrias.
Conforme Trevisani, as pri

meiras medidas da administração
pública deveriam levar em con

sideração a continuidade da rua

Antonio Cunha, em frente ao Ter
minal Rodoviário, até a Carlos Eg
gert, via que liga os bairros Ilha da

Figueira e Vila Lalau. Outra neces

sidade, segundo os motoristas, é
um acesso extra para o Baependi.
"A ponte pênsil da empresa Duas
Rodas deveria ser trocada para
passar carro também", dizem.

orno quando o assunto é
futebol ou política, o trân
sito suscita opiniões das

"'_,mais diferentes e, facilmen
te, atrai a atenção de uma plateia
também interessada em sugerir.
Foi isso que aconteceu quando
a questão chegou a um grupo de
taxistas, por exemplo. Na pro
fissão há três décadas, Rolando
Schulz, 58 anos, possui estraté

gias para melhorar a fluidez do

tráfego na ponta da língua, feito
um técnico. O mesmo ocorre com

Leonir Irevisani, 57.

Ambos acreditam que, nos

últimos anos, circular pelas es

tradas, da cidade tem significado
incômodos cada vez maiores. Eles
reclamam do excesso de semáfo
ros, da falta de pontes e de estra

das suficientes para dar vazão ao

movimento intenso, em suma, nos

horários de saída e entrada de fun-

Taxistas afirmam
que elevem ser criadas
novas alternativas de

ligação entre os bairros
da cidade

As dicas vão ainda 'mais adian
te. De acordo com Schulz, é pre
ciso diminuir a quantidade de
sinaleiros e, em contrapartida, au

mentar o número de trechos com

mãoúnica. O mais urgente abran
geria a região do Jaraguá Esquerdo
e Barra do Rio Molha.

• Kelly Erdmann
_

kelly@ocorreiodopovo.com.br' .:
_

Taxista dize que, devido ao trânsito, chega a faltar motoristas para levar passageiros na rodoviária
,"

,

,
,

- ,

_.� �.... ,
.

Atitude do povo' deve melhorar"
É muito semáforo na cidade, tem

que diminuir isso e aumentar os

trechos em mão única.
ROLANDO SCHULZ, TAXISTA

"

"
O trânsito tem congestionado

bastante ultimamente.
Precisa criar novas vias para

espalhar o movimento.
RAFAEL MUNHOZ, TÉCNICO

, ,
,

O técnico Rafael Munhoz, 26

anos, transita por Jaraguá do Sul

quando precisa atender os clien
tes da empresa para qual trabalha.
Acostumado a circular em outras

cidades, ele afirma que os conges
tionamentos têm aumentado no

município por causa da falta de
vias para espalhar o movimento.
No entanto, ele também acredita
na importância da educação. "Para
melhorar o trânsito é necessário
melhorar o cidadão, pois ele é bas
tante negligente", ensina.

"

,

PING-PONG: OSMAR GÜNTHER, ESPECIALISTA EM PLANEJAMENTO URBANOAssim como os taxistas Rolando Schuli e

LéonitTrevisani, o �otoristade ônibusAntonio
'oe tun" 3� anos,' téUll;pém reclama do mímero
a�' 'semáforos esp�ados POr Jaraguá (lo. Sul.

, Segw1tl? e�e" ao invés de ajudar na fhlídez do
,

trâqsito;' 'Os' sinaleiros p,rejudicélf.9: o escomntn-
, {Q;.I'Est.ãb m'ql sjn€ronizaôo�':1 criticá.

'

.

,:

.

, ",' Pará.o 'trabalhador1• além disso, a �ifiSti,l-
"

': '";da'ãe íll�or vem' da qúàntid�a�, de veí�ui�s
tr�I'lsitàndQ i;I:lO !imunicípio que cresce' de
.... , . .,. i, .1 '.

.

i

i;naneita assustadora fazendo 0i.trâNsito 'não

is�port�. A p�eqcupação tem motivo. Se et»
rtiomenios-de pouco movimento ele gasta 45
minutdSi para chegarao bairro Alto da Seria,
saindo do Centro, há outrO$ nos quais a-via

gem, de 25 quilômetros, leva mais de uma

hora. UNos últimos quatro anos piorou muito,
demora para tudo", comenta. A rotina, aliás,
tem sido tão estressante ao .ponto de Lima já
ter cogítadó abandonar a profissão.

cimento da, frota. É preciso pensar
urgentemente em alternativas - que
existem - ao uso do carro.

representantes das entidades deveriam
provocar mais essa discussão, que tem

sido abordada "en passant" lá. Na ver-
.

dade, os conselheiros se ressentem de
uma maior capacitação em assuntos

urbanísticos e de circulação, A contri-
'

,

buíção seria mais bem qualificada.

OCP - Quais 'Os principais gargalos!
Günther - Quando se fala em gar

galo, isso nos remete ao uso da car
'roo E esse é o principal gargalo. Só
nos preocupamos com ele, com me
lhorias de fluxo, de vias, de pontes.
Quanto mais se investe nisso, mais
seu uso é estimulado e a espiral só
aumenta. Novas soluções exigem
um novo pensar. É preciso mudar
essa.cultura.

OCP - O que o poder público de
veria fazer?

Günther -:. Investir em engenharia
I

de tráfego. Contratar uma pesquisa de

origem e destino, fazer contagens de

tráfego e adquirir "softwares" de simu

lação de tráfego. Dados são a base para
,

qualquer ação eficaz. Além de príorízar
o transporte coletivo, o não-motoriza
do e os pedestres. E diminuir o pomo
gráfico número de mortes e acidentes.
Isso é, para mim, a prioridade máxima.

O Correio do Povo - Qual a sua opí
níão sobre 'O trânsito do município?

Osmar .Günther - Estressante.
Como o de qualquer cidade. Não há
investimento em sistema viário capaz
de fazer frente ao avassalador cres-

.

OCP - O que 'O Comcídade tem fei
to para melhorar a situaçãot

Günther - O Comcidade se pro
nuncia sobre o que é levado a ele. Os
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'Nós temos

problemas'
odes

José Schmitt confirma: está difícil solucionar os gargalos
que se formaram no trânsito do município
JARAGUÁ DO SUL

Quem, alguma vez por dia, não reclama ou
.:

acompanha xingamentos relacionados ao trânsito -

de Jaraguá dó Sul? Aéostumada a esbarrar em

congestionamentos, semáforos, falta de segurança
'e dificuldades com o transporte coletivo, a

-populaçãe já tem as críticas quase como rotina.

---
_ esponsável pelo setor que possui a incumbência de en

centrarsoluções para essa situação quase caótica, José
..Schmitt as.conhéce 'de perto. Por isso, concorda com

motoristas e pedestres: os problemas são, sim, visíveis
"e difíceis de Serem resolvidos. Porem, existem tentativas de mi
-niciizá:los. Sobre elas, o gerente da pasta fala a seguir.

, ,
.'

�

• �elIY Erdman�'
,

kelly@ocorreiodopovo.com.br

"
Em 16 anos não se

construiu ponte
em Jaraguá do Sul,
só a. da rua Ângelo

Schiochet e do
Rodeio. A nossa

realidade é rio e

morro, temos, que
ter saídas.

"

o Correio do' Povo - Qual a

avaliação do senhor quanto à
.atual situação do trânsito [ara- .

c. guaenset
José Schmítt - Os problemas

�

são visíveis no dia a dia. Quem
está no, trânsito sente que! em

determinados horários, nós te
mos grandes pr-oblemas. Então,
buscamos alternativas para ame-

, nizar íssotudo. Não vamos resol

ver, mas melhorar. Já temos uma

avaliação das mudanças na rua

'Rinaldo Bogo (ilha da Figueira),
muita gente gostou e, até hoje,
não recebi nenhuma crítica so

bre isso. Somos pagos pelo povo
e ele tem todo o direito de elogiar

, ou criticar.

, É só tirar mais veículos

, .

'da rua, dar condições de
.� " termos um transporte
':.�: "coíetivo melhor e usarmos

-

'�'
'

as bicicletas e as caronas
solidárias. Essas seriam as

soluções, mas não temos
essa consciência.

"
OCP - Deve ser complicado

gerenciar o setor de Trânsito, pois
ele está suscetível a opiniões, su

gestões e críticas muito distintas.
Schmitt - Sim, você agrada

uma fatia da população e a ou-

tra não gosta. Temos que ter um

equilíbrio, procuramos sempre
agradar a maioria. É isso que im

porta. Era muito mais cômodo

para quem trabalha aqui deixar
tudo como está. Mas, a cidade é

linda, ótima para morar, temos

um 'povo: culto e exigente e o

trânsito para incomodar.

OCP - Por que o senhor acre

dita que o trânsito seja um pro
blema tão grande para Jaraguá
do Sul?

Schmitt - Cada dia que pas
sa mais veículos entram em Ia
raguá, ou seja, o problema é fá

. cil de solucionar: é só tirar mais
veículos da rua, dar condições
de termos um transporte coleti
vo melhor e usarmos as bicicle
tas e as caronas solidárias. Essas

seriam as soluções, mas por en

quanto não temos essa cons

ciência. Falta mudar a cultura.
Andar de ônibus não é coisa de

pobre. Porém, ninguém vai dizer
a ninguémpara não ter carro. É
gratificante ter um automóvel.

OCP - Na atual situação, con

segue-se resolver algum proble
ma, ou o que se faz é transferi-lo
de local?

Schmitt - Transferir problema,
só que um pouco menor. Não con

seguimos mais resolver totahnente.

OCP - Existem pontos nos

quais não' há solução?
Schmitt - Na chamada pon

te do Grubba não existe solu

ção imediata. Ali não tem o que
transferir. A solução, mais adian
te, é fazer uma nova ponte:

"
A solução para esta

administração e para
as que vierem é a

construção de viadutos
sobre as grandes

avenidas. Mas, onde
buscar recursos ainda

precisamos ver.

"

OCP - O poder público de
veria ter feito algo antes? Houve
erros no passado que levaram a

essa condição? '

,

,

Schmitt - Não estou aqui para
acusar ninguém, mas eu vejo que'

-

houve falhas. Porque em 16 anos
_

não se construiu ponte em Ia
raguá do Sul, só a da rua Ângelo
Schiochet e do Rodeio. A nossa

- realidade é rio e morro, ternos
que ter saídas. Cada grande ave

nida precisa de uma ponte.

OCP - E além de faltar ponte,
faltam ruas também na cidade?

"

"

Schmítt - Sim, falta ponte
e falta rua. As nossas ruas são
muito estreitas, porque o ideal
era termos faixas exclusivas para
motos e ônibus. 'Mas, não temos

espaço para ISSO.

Schmitt - Os problemas são a

burocracia e a obtenção dos re

cursos. Não posso adquirir um

semáforo se não temos isso pro
gramado de um ano para o outro..

É diferente de uma empresa pri
vada que, quando tem dinheiro,
compra: Precisamos de licitação
para tudo.

OCP - Qual seria a solução?
.

Schmitt - A solução para esta

administração e para as que vie
rem é a construção de viadutos
sobre as grandes avenidas. Mas,
onde buscar recursos ainda pre
cisamos ver. Isso custa caro, po
rém, temos projetos.

OCP - Há ainda medidas que
sairão do papel nesses próximos
dois anos de mandato?

Schmitt - Eu acho que ainda
sai muita coisa. O estacionamen
to rotativo sai, vamos melhorar'
os abrigos de ônibus e, quem.
sabe, os tão sonhados viadutos
também.

OCP - Um dos empecilhos é

que há uma demora muito gran
de entre o projeto e a obra pronta?
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Veteranos se reúnem em [araguá
Entre os dias 13,e 15 de novembro, cidade é palco de reflexão sobre a Segunda Guerra Mundial

JARAGUÁ DO SUL

Se hoje a muleta é um

apoio importante para
as mãos que aíudaram
a construir a história
em outro continente,
a memória, em

compensação, não precisa
de nenhuma éijuda.

entado entre os pameis

..... expositores da "FEB - Mu-
seu da paz", Anselmo Ber

_... toldi parece mais do que à
vontade. Tudo o que está conser

vado à sua volta - 280 uniformes,
armas e pertences pessoais da

queles que estiveram na Segun
da Guerra Mundial -, é apenas
uma versão concreta da época
em que ele deixou a família para
cumprir seu dever na Itália.

Anselmo, que foi criado em Ia
raguá do Sul e escolheu a cidade
como moradia na volta da viagem,
serviu o exército por 14 meses. Ele
ficaria sabendo, apenas quatro
meses depois e por meio de um

sorteio, que logo teria que colocar"

tudo o que aprendeu em prática
em um campo de batalha. No dia 2

de julho de 1944, ele embarcou em

um navio com destino à Nápoles,
para juntar-se ao exército ameri
cano contra os países do Eixo (Ale
manha, Itália e Japão).

Com ele, foram enviados ou

tros 55 soldados do Vale do Itapocu
- considerando-se a proporção da

população na época, Jaraguá do Sul
foi o município catarinense que for
neceu o maior contingente dereser
vistas para integrarem a FEB (Força
Expedicionária Brasileira) .

Na época, Anselmo teve sor

te - sua função de "padioleiro"
permitiu que ele não precisas
se sequer levantar uma arma.

"Nós nem podíamos, na verda

de, éramos soldados neutros-Se
fossemos vistos com armas, cor

ríamos o risco de sermos confun
didos com os inimigos", relembra
o aposentado. Assim, ele só ia ao

campo de batalha para recolher e

cuidar dos feridos - o que incluía
os inimigos nazistas e fascistas,
em um gesto de solidariedade.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br Anselmo foi para a guerra, mas não precisou se envolver no conflito direto

Para a história não cair no esquecimento
,As lembranças do campo de ba

talha continuam nítidas na memó
ria do ex-padioleiro. E hoje, além de
ser conhecido como um "apaixona
do pela FEB", ele ajuda a conservar a

história dos antigos companheiros
de luta como presidente da AN-

--

VFEB - seção regional de Iaraguá
do Sul (Associação Nacional dos
Veteranos da Força Expedicioná
ria Brasileira). Ele, também, será
um dos homenageados no 22° En
contro Nacional de Veteranos da

Força Expedicionária Brasileira,'
que acontece em Jaraguá entre os

dias 13 e 15 de novembro.
É a primeira vez que a cidade

é escolhida para sediar o evento,
que tem o objetivo de homena

gear os Expedicionários, debater
e rever a trajetória da associação
e difundir para o público uma his
tória que, segundo os organizado
res, já não é tão conhecida pelos
jovens jaraguaenses. "Queremos
reunir entre 40 e 50 veteranos de
todo o país. Estamos chamando
também os familiares dos expedi
cionários. A homenagem deve se

estender a todos", ressalta o filho

de um dos veteranos e secretário
executivo da sessão regional da
ANVFEB, Ivo Kretzer.

Um dos pontos altos do even

to será o dia 15, marcado por um

desfile na Avenida Getúlio Vargas
que, além de reunir os cerca de
400 participantes, também, in
clui o 6° Encontro Brasileiro de
Viaturas Militares Antigas vindas
do Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul - entre estas, 'está
uma ambulância reformada que
foi utilizada por Anselmo Bertoldi
durante a guerra.

Segundo
organizadores,
encontro deve
reunir entre 40
e 50 veteranos

Visitas ilustres
durante evento

Entre os dias 2 de julho de 1944
e 3 de outubro de 1945, Santa Ca
tarina enviou 926 reservistas para
integrar a FEB durante a Segunda
Guerra Mundial. Destes, 28 su

cumbiram durante a guerra, dos

quais quatro haviam sido envia
dos pela microrregião: Gumercin
do da Silva, Harry Hadlich, João
Zapella e Antônio Carlos Ferrei
ra. Até serem trazidos de volta ao

Brasil, em 1961; os restos mortais
dos soldados permaneceram no

Cemitério Militar de Pistóia, um

espaço cedido pela Itália. ,

O administrador do cemitério,
Mario Pereira, é uma das visitas ilus-

,

tres que a cidade recebe por causa

do evento - ele vem ao país com

Giovanni Sulla, um colecionador
de relíquias da guerra conhecido
internacionalmente. Atualmen

te, além de Anselmo, existem sete

v-eteranos ainda vivos no Vale do

Itapocu: Fridolino Irineu Kretzer,
João Rodolfo Hauck, João Apoliná
rio Francener, Silvestre Cisz, Her
cílio Spezia, Walter Carlos Hertel e

Amaro Martins dos Santos.

PROGRA1VIAÇ�O DO
"

22° ENCONTRO NAtiONAL
, DE,VETE�ANOS'DA FQRÇ�
EXPEDICIO,N,ÁRIA SRAS!,tEIRA

k

• 12 de novembrô:"se"fa�feira
• chegaca dosparticipante� a

partir da tarde,
• recepçãe no prédiO da

Fundação Cultural
" J

..

• 13 de novembro, sábado
• 9h � Solenidade de abertura'

apresentação cultural

• 1S'de novembro, segunda-feira
• 9h - sessão cívica em frente

ao monumento da FEB
• 10h - Desfile, na Avenida

Getúlío Vargas, dosvetéranos da
"

FE'8, 62° Batalhão de Infantaria,
FAB, viaturas militares antigas e

entidades convidadas '

• 12h .; Almoço de

,

encerramento no Parque
Malwee
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SGHUTZENFEST

Festa deu lucro de R$' 70 mil
Cecília Konell diz que ainda não sabe se a Prefeitura será a responsável pelo evento em 2011

JARAGUÁ DO SUL

Pouco mais de RS 70 mil.
Esse foi o lucro obtido
durante os seis dias de
Schützenfest, realizados
entre os últimos dias 7 e

12 no Parque de Eventos.

-- sse e outros números
foram apresentados du
rante entrevista coletiva,

..... ontem, no gabinete da

prefeita Cecília Konell, que ava

liou como satisfatória a realiza

ção da 22a Festa dos Atiradores.
"Tivemos êxito. Vi a satisfação
do povo presente. Valeu a pena
nosso esforço e nossa insis
tência. Se nós não tivéssemos
feito a festa neste ano, no ano

que vem ela poderia não existir
I

mais", avaliou.
O presidente da Comissão

Central Organizadora, Alcides

Pavanello, também destacou o

sucesso do evento, principal
mente no que se refere ao públi
co presente. De acordo com os

números apresentados, mais de
48 mil pessoas (veja quadro) pas
saram pelo Parque de Eventos
durante a Schützenfest. Desse

total, 22.812 pagaram ingresso,
o que gerou uma arrecadação de
R$ 183,2 mil somente com a par-
te de acesso ao local.

-

.

.

O balanço entre tudo que
foi arrecadado (R$ 680.460,00)
e tudo que foi gasto para a rea

lização da festa (R$ 610.172,63)
gerou um superávit de R$
70.287,37. Nessa conta, a Pre
feitura considera os R$ 375 mil

repassados para a festa como

o Correio do Povo: Como se

sente depois de finalizada a mis
são de comandar a organização
da 22a Schützenfestt

Alcides Pavanello: Sinto
como uma missão cumprida e de
alma lavada. Sabia que o desa
fio seria grande. Mas não é meu

mérito. Todo, o sucesso da festa
se deu pelo empenho de toda a

equipe. Nós sentávamos, discu

tíamos, pensávamos em todos os

detalhes. Dois sábados antes da
festa fizemos reuniões dentro do

Parque de Eventos. Porque nós

queríamos nos sentir dentro da

receita do evento. "Desse mon

tante, 150,5 mil foram repassa
dos para as sociedades de tiro
e grupos folclóricos. Esse valor
não considero uma despesa da

festa, e sim um investimento,
que resulta na manutenção das

tradições germânicas, o que de
veria ser feito tendo a festa ou

não. Então, podemos conside
rar que o superávit foi maior: de
R$ 220,7 mil", defende Pavanello.

"
Para o ano que

vem, vamos pensar
muito bem se será

mesmo a Prefeitura
que assumirá a

festa. Junto com

a satisfação que
tivemos, também

teve muito
estresse.

CEcíLIA KONEll

"
Os organizadores confirmam

que as polêmicas envolvendo a

prestação de contas da Schüt
zenfest de-2009 prejudicaram as

negociações e até mesmo a ima

gem da festa deste ano. "Essa coi
sa de ainda estar devendo e essa

questão da perda de credibilida
de me deixa muito constrangida.
Por isso, para o ano que vem, va
mos pensar muito bem se será
mesmo a Prefeitura que assumi
rá a festa. Junto com a satisfação

.

que tivemos, também teve muito

estresse", desabafou a prefeita,
durante a coletiva.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

festa, sentir o clima. Dessa for
ma, nos organizamos. E em fun

,

ção disso, a festa teve o sucesso

que teve.

OCP: Um erro e um acerto

em relação ao evento.
.

AP: O erro foi a fila enorme que
se formou no almoço de domingo.
Não esperávamos tanta gente, foi
uma falha. E o auge foi a presença
do público. Um público feliz e ale

gre. As famílias vieram para a fes
ta. Foi maravilhoso. Só pelo evento

do Dia das Crianças já teria valido
a pena fazer a festa.

Mais de 27 mil tiros foram disparados durante os seis dias de festa, segundo balanço divulgado ontem

• NÚMEROS DA FESTA • DESPESAS COM A FESTA

• Número de ingressantes: : 48.652
• Número de pagantes: 22.812
• Chope consumido: 61.073 copos de 400 mi

....................................... 19 barris de chope de 50 litros
• Refrigerante: 9.609 copos de 300ml
•. Tiros disparados: 27.159
• Venda de ingressos: ; R$183.250,00
• Licitação para venda do chope: R$ 65 mil
• Licitação para praça de alimentação: .. R$ '34.871,00
• Venda de souvenirs: R$ 5.525,00
• Locação de camarotes: R$16.814,00
• Crédito destinado ao evento: . R$ 375 mil (repassado

pela Prefeitura, aprovado pela Câmara de Vereadores)
• TOTAL ARRECADADO: R$ 680.460,00

• ECAD: R$17.896,26
• Uniformes, tecidos, materiais

de expediente: R$16.013,40
• Premiações: R$ 6.648,40
• Taxas da Polícia Militar: R$ 5.817,56
• Editais de licitações: R$15.632,00
• Despesas bancárias: R$ 20 mil (Blucredi)
• Repasse para as sociedades: R$136 mil
• Repasse para grupos folclóricos:

:
.. R$14,5 mil

• Pagamento das bandas: R$132,1 mil (27 bandas)
• Sonorização e Iluminação: R$ 33,1 mil
• Apoio Técnico Administrativo: R$ 10.952,00
• Propaganda, publicidade e divulgação: R$ 97.960,63
• Segurança e Limpeza: R$ 42.072,38
• Despesas de locação: R$ 61.480,00
• TOTAL DE DESPESAS: R$ 610.172,63

·················SÜPE·RAvi·y;
..

·R$·70·�287�·37·(�··��i�·�·fi�·�·��·p���··�
..

F�·�·d·�·çã��··c�it�·��·i·d·�··�·�·�·i·�rpi�)···············
..

l
..............................................................................................................................................................................................................................

OCi?: A opção em diminuir a

festa para seis dias e a data esco

lhida neste ano foram ideais?
AP: Foi o ideal. Pegamos o fe

riado justo na terça e isso foi per
feito. Agora para o ano que vem,
teria que ver. Mas, se dependesse
de mim, eu manteria a data.

OCP: Aceitaria comandar a

festa em 2011 ?
AP: Não sei dizer. Vamos pen

sar. Mas acho que a festa do ano

que ver deveria ser pensada já, o

quanto antes. E confesso, já es

tou com saudades .. ' , Alddes Pavanello: IIA festa do ano que vem deveria ser pensada já"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



12 Publicidade o CORREIO DO POVO • Sábado, 23 de outubro de 2010
-.�.

� -:.'.. �"_ '" " ,'"

• TAXA ZERO E SALDO EM 24X
• AR-CONDICIONADO
• DIREÇÃO HIDRÁULICA
• VIDROS, TRAVAS E

RETROVISORES ELÉTRICOS
• FARÓiS DE NEBLINA

• TAXA ZERO E SALDO EM 12X
• AR-CONDICIONADO
• DIREÇAO HIDRÁULICA
• VIDROS EIfTRICOS

DIANTEIROS
• CD MP3 PLAYER COM

ENTRADA AUXILIAR E RDS
• COMPUTADOR DE BORDO
• RODAS DE LIGA LEVE 16"
• TRAVAS ELtrRICA�
• ESPELHOS RETROVISORES

EltrRICOS COM PISCA
INTEGRADO

• AIR BAG DUPLO

Promoção "Quem tem está se dando bem" (válida até 25/10/2010 ou enquanto durarem os estoques). Toda Linha Focus e EcoSport com Taxa Zero. Ford EcoSport FreeStyle 1.612011 [cat FlJl] a partir de R$ 54.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00%
a.m. e 0,00% a.a., 50% de entrada e saldo em 24. parcelas de R$ 1.203,25, na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 56.327,99, Custo Efetivo Total (CEr) a partir
de 0,38% a.m e 4,65% a.a, através do Programa Ford Credit. Ford Focus Hatchl.612011 (cal. OAB1) a partir de R$ 50.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,0.0% a.m. e 0,00% a.a., 50% de entrada e saldo em 12 parcelas de R$ 2.229,29, na modalidade CDC
com 30 dias de carência para pagamento da 18 parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 52.201,48, Custo Efetivo Total (CET) a partir de 0,71% a.m. e 8,86% a.a., através do Programa Ford Credito Não abrangem seguro, acessórios,
documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Confira outras eondções de financiamento nos distribuidores Ford.
As ofertas apresentadas correspondem somente às cores sólidas desses veículos. Valores para cores metálicas elou especiais mediante consulta na revenda. Imagens somente

para fins ilustrativos. As �fe� anunciadas neste anúncio substituem e;nvalidam todas as publicações anteriores.

•.:.' _..

Faça revIsoes em seu veiculo regularmente. L L,

••

i !. '. I

, CARTÃO FORD UNICARD. SOLICITE JA O SEU.

VIVA O NOVOAcumule até R$ 10.000 em descontos na compra de seu FoI'd Zero.
-

Capltals��i6esmwopolitanas;40Q4.19tiO I Dernais localidades:08OO728l960.

Ford Empresas: (11) 4174.3929.

MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3214.2800

De 17 a 31, de o tubro v,Qce compra pacote5 nos. mêlhQr�1
resorts do Brasil e as crianças viajam grátis·

lI1'tm!5Pf!dillJElIII eBlll!iDnS�
E�aI""Edra DaR:JEBem.. OItsarm juR:r&e_enI'rada.

Os melhores resorts do Brasil Inclui: passagem aérea partindo de Curitiba em voos fretados + traslados + hospedagem + café e refeições quando indicado + assistência CVC

ii age Pratagy eso 8 dias
Praia de Pratagy - inclui jantar

2 adultos l0x 431 ,60 reais
\ , .

2 crianças de até 12 anos gratIS
ma·níílial((O'm�tmSS,Q8S, ••nDK Jillrl,l,8iDlIleais
Total RS 4.316, preço para saídas 21/dez Natal

seaen Class esort Muro Ato8 dias
Muro Alto - inclui jantar

2 adultos l0x 667,60 reais

2 crianças de até 12 anos grátis
mamnia�lo'm'iPJ!88n8s..•:1:0x6'lL6Jhmais
Total RS 6.676, preço para saída 5/jan

ia' O' Juda c Reso 8 dias
Arraial D'Ajuda - inclui jantar

2 adultos " 10x 391,60 reais

2 crianças de até 12 anos" grátis
.

fianiiti8[(01n!�essn8S" ..n:DK:JJlr#BD�"mii5
Total RS 3.916, preço para saídas 5, 12/dez

Porto Seguro

2 adultos lOx 219,60 reais

2 crianças de até 12 anos grátis
n?aniUa:(O�:J6ssgas, ..n:oxZIl_�m1mÜs

.

Total RS 2.196, preço para saídas 5, 12/dez

Fretamentos: aéreo + hospedagem grátis para até 2 crianças
de até 12 anos no apartamento dos pais. Voos regulares:
somente hospedagem grátis para até 2 crianças de até 12
anos no apartamento dos pais. Taxas de embarque não
incluídas. Oferta de lugares limitados e reservas sujeitas a

confirmação. Financiamentos com cartão de crédito, cheque
pré-datado e boleto bancário. Consulte as datas de saída e

regras dos hotéis participantes com nossos vendedores.

Blumenau - Shopping Neumarkt.. 47 2102-5050

Jaraguá do Sul- Shopping Breithaupt., 47 3055-0667
Joinville - Garten Shopping �.47 3043-9166

Joinville - Shopping Mueller .47 2101-1515
r-
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BALADA

London Pub comemora
•

Geral 13

, •

O
Casa noturna traz grandes nomes da cena musical para as festas deste fim de semana

Orientador para área de Saúde (Enfermagem
- Clínica geral, clínica cirúrgica, pediatria,

maternidade e obstetrícia)

Outubro é o mês de aniversário
do London Pub. E para marcar

essa data, o lecal está com

uma programação especial e

atrações internacionais.

epois de trazer o grupo argen
tino cover dos Beatles, que
se apresentou na noite de

__,- ontem, hoje é a vez dos DJs
agitarem a pista da casa. O também

argentino Martin Lamelas divide o

palco com o DJ Murphy. Lamelas é ide
alizador de vários eventos de renome

na Argentina. Traz em sua mala o me

lhor do house para sua apresentação
sempre satisfatória.

Murphy é considerado um dos
melhores e mais habilidosos DJs do
mundo. Já recebeu vários títulos im

portantes e vem fazendo sucesso na

Europa. Seus fãs sabem que o forte
de Murphy são as mixagens. Os in

gressos antecipados custam R$ 10

o feminino e R$ 15 o masculino e po
dem ser adquiridos na Center Som do

Shopping Center Breithaupt e no Posto
Mime da Reinaldo Rau:

Amanhã, o ritmo muda. É a vez dos
amantes da música sertaneja curtirem

a festa. No Domingo Sertanejo, Téo &

Edu e Alex & Willian são responsáveis
por agitar a noite. As duplas já são co

nhecidas na região e fazem sucesso

cantando vários sucessos nacionais.

Ingressos para o Domingo Sertanejo
somente na hora do evento, a R$ 10 o

feminino e R$ 15 o masculino.

No Domingo Sertanejo,
Téo & Edu e Alex &

Willian são responsáveis
por agitar a noite.

Os planos de Chico Piermann e

João Alei Borges, sócios do London

Pub, é continuar trazendo grandes no

mes para a cidade. Para isso, muitas

novidades vêm pela frente. Já estão

confirmadas a presença de DJs inter

nacionais, como o esperado Gui Bo

ratto e outros tantos de renome, como

Fabrício Peçanha, Alê Reis, Puff, Sou

thmann, Mario Fischetti e Iason Salles
& Leila Moreno. Além disso, uma refor
ma está prevista para a casa.

05 (cinco) Jaraguá do Sul 23 a 27/10/2010

As demais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no item "Trabalhe Conosco" do site

www.sc.senac.br

A critério da Direção Regional poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo anterior, no prazo de até 24 meses,

respeitando a ordem classificatórie.

Rolamentos - CTK I Powell / SNR

Selos Mecânicos - selobras

.Peças para motores elétricos e motobombas

Nanton
Comercial Ltda.

(47)" 3376-3636 - 3376-0009

Rua Angelo Rubini, 12 - Sala 02 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC
.

E-mail: nantoncomercial@yahoo.com.brIMsn:nantonfiosdecobre@hotmail.com .

o argentino
Martin
lamelasé
o DJ mais
esperado
deste
sábado.
Além dele,
Murphyé'
a segunda
atração

Isso é transparência
I '.I

,
'J, L

Com o programa Ouvidoria na Escola,
"

. I'� os alunos recebem noções de como

.

'. acompanhar, entender e colaborar
com a aprovação de projetos que

façam bem à cidade.

Compreendem também as

atribuições dos poderes, exercido
da cidadania e a imPortância

do voto consciente.

ISSEM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
JARAGUÁ DO SUL - SC

. AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 15/2010

O ISSEM de Jaraguá do Sul - SC comunica que se encontra instaurada a

licitação abaixo especificada:
- Processo Licitatório n° 15/2010 - CHAMAMENTO PÚBLICO
- Objeto: CREDENCIAMENTO DE CLíNICAS ODONTOLÓGICAS PARA O
FORNECIMENTO DE SERViÇOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO
TRATAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DOS SERViÇOS ASSISTENCIAIS E
DE SAÚDE DO ISSEM
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos no site www.issem.com.br;

através do telefone 047- 3370-8650 - Setor de Licitações ou e-mail com

pras@issem.com.br.
Francisco Rodrigues· Diretor Presidente
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CRÔNICA
QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

Kelly Erdrnann,
jornalista

Charles Zimrnermann,
escritor

Twitler
onfesso que ando viciado no Twitter.
Aderi ao microblog há menos de dois
meses e estou construindo minha rede.

.._Ainda estou devagar, com poucos segui
dores, pois uma boa rede se constrói com tem

po, calma.
Recentemente ganhei um smartphone da

minha esposa, e agora te

nho acesso ao microblog em

qualquer lugar, em qualquer
hora, o que aumentou minha

dependência, daqui a pouco
terei que ir para o "Tuiteíros
Anônimos", para me desinto
xicar e aparar o vício.

De hora em hora dou
uma espiada para ver o que anda rolando, e

o mais divertido é que os adeptos têm apenas
140 caracteres para expressar suas opiniões
ou apresentar sucintamente um assunto e re

direcionar para outra página, com mais con

teúdo. Eu andava meio desencantado com a

internet, pois ela possibilitou a democratiza

ção do acesso à cultura e à educação, mas não
à qualidade. O império do efêmero realmente
fez sentido com a banalização da informação.
Já o twitter revolucionou o mercado: é gratui
to e parece uma salada russa, uma mistura de
facebook com blog com msn com e-mail com

diário. Mas o diferencial do twitter é 'que ele

é calcado na opinião, e também nas dicas, ou

seja, é muito mais pessoal que qualquer rede
social. E restabeleceu o debate, você pode re

bater ou divulgar a opinião de alguém ime
diatamente. Grandes intelectuais brasileiros
aderiram ao microblog, e assim é em todo o

globo, e surgiram então os "nanocronistas",
que com poucos caracte

res comentam, debocham,
informam ... Uma nova es

pécie de jornalismo, mais
informal e direto, e tam

bém bem responsável, pois
você pode ser espinafrado
na hora, com uma notícia
inverídica. E o mais legal,

você pode escolher de quem quer receber
informação.

Mas o escritor Marcelo Rubens Paiva
alerta para a cobiça: "No entanto, descobri

que existe uma síndrome entre os tuiteros:
aumentar o número de seguidores obses
sivamente. Se tem la mil, quer atingir a

marca dos 20 mil. Se tem 100 mil, quer 200
mil. Se tem 1 milhão, quer 2. Luciano Hulk
inovou: sorteia eletrodomésticos para seus

seguidores. Espero não entrar nesta noia."
Caro leitor, cara leitora, caso não tenha

aderido ao microblog ainda, agora é hora! E
não esqueça de adicionar o @xroeder!

LANÇAMENTOS

'No Buraco
Teo Zanquis está na praia, em Ipanema,

falando consigo mesmo. E a história que ele
conta é a sua própria, a de um guitarrista de
uma banda de rock de um único sucesso nos

anos 80, cujos .dtscos só podem se,r encon
trados em sebos musicais do centro de São
Paulo. O autor Tony Bellotto põe em cena,
em No buraco, um tipo solltário.que caminha
sem ilusões para a velhice ruminando as es

tripulias de seus tempos de glória e juventu- i

de. Mas isso não impede que Teo busque o

amor no corpo de uma jovem coreana.
,

,
"

CartaS· para Julieta
Estrelado por ,duas das maiores revela

ções de Hollywood, este longa apresenta um

roteiro sensível e delicado ao acompanhar
uma garota norte-americana em férias na

Itália. Ao travar contato com uma carta de
amor escrita décadas atrás, decide localizar
os amantes aos quais a missiva se refere.
Assim, inicia uma longa busca pelo país eu

ropeu, sem ela desconfiar que está prestes
a embarcar numa jornada que mudará para

AMiaéuma

gatinha
muito

elegante e

adora fazer

pose para
fotos. O dic
é da Leitora

Thais
Pereira.

CLIC DO LEITOR

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
16h30 - todos os dias)

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

• Cine Garten 5
• Piranha (Leg) (14h30, 17h, 19h20, 21hl0

- todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• A Lenda dos Guardiões (Dub-3D)

(13h, 15hl0, 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, 21hl0 - todos os dias)

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

• Cine Neumarkt 5
• Juntos Pelo Acaso (Leg) (13h40,
16hl0, 18h50, 21h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• A Lenda dos Guardiões (Dub) (14hl0,

16h20 - todos os dias)
• Comer, Rezar, Amar (Leg) (18h40, 21h30

- todos os dias)

NOVELAS
para seu apartamento. Thaísa descobre que Duda
está acompanhada de Adriano. Chico convida Nicole

para jantar com ele. Luisa chega a Belo Horizonte.
Camila elogia Luti para Rebeca. Luti critica Ariclenes

por não ter dado atenção a Suzana. Ariclenes pede
perdão a Suzana. Gustavo reclama quando Bruna
chama Julinho para tirar uma foto de família com

eles. Luisa descobre que Osmar era namorado de
Julinho e que Marcela era apaixonada por Renato.

PASSIONE

Diogo disfarça para justificar a visita e Totó fica
cismado. Stela não conta sobre Fred para Bete, que

percebe que ela esconde alguma coisa. Antero resolve
contar a verdade para Brígida. Jéssica e Agostina são

presas. Mauro avisa a Noronha que vai denunciá-lo à

polícia. Noronha comenta com Laura que vai ter que
dar um jeito para parar com a investigação de Mauro.
Candê chora por ter mentido para o delegado e Fred
sorri aliviado. Olavo e Totó discutem e vão falar com

o delegado. Berilo se desespera ao ver Agostina e

Jéssica serem soltas. Cris tenta descobrir o segredo
de Gerson, mas Diana desconversa. Gerson conver

sa com o psicanalista sobre seu relacionamento com

Diana. Clara ouve Valentina falando com Jovino sobre
.

a denúncia e avisa a Candê. Sinval não consegue dor

mir com Fátima. Stela pergunta a Fred onde está o

dinheiro que Saulo roubou da metalúrgica. Clara se

surpreende ao ver Totó, Felícia e Gemma entrarem

na cantina. Candê, furiosa, vai à casa de Valentina.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Não há exibição.

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

Patrícia Moraes,
jornalista

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

19h, 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)

• Cine Garten 1
• Tropa de Elite 2 (Dub) (14hl0, 16h40,

19h10, 21h50 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Atividade Paranormal.Z (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,

ARAGUAIA
Pérola insiste com Cirso na ideia de mudar de

casa. O médico afirma a Manuela que o estado de
Solano é grave e que ele pode morrer. Janaína re

siste a Fred e afirma que não pode se envolver com

ele. Nancy sorri depois de ouvir a conversa dos dois.
Vitor consola Manuela. Mariquita volta para o Ara

guaia e Padre Emílio lhe avisa sobre o acidente de
Sola no. Neca ajuda Terê a decifrar os escritos do an

tigo caderno de receitas. Manuela avisa sobre a gravi
dade do estado de Sola no e Padre Emílio poupa Ma

riquita da notícia. Estela sofre ao lembrar de Ruriá
e da maldição. Mariquita afirma a Padre Emílio que
Estela destruiu sua família. Terê e Neca descobrem
que Caroço conhece o local onde a maldição dos
Karuê foi feita. Pérola, Ametista, Esmeralda e ,Safira
convencem Cirso a se mudar para a casa na cidade.

TI TI TI

Jacques tenta conquistar Clotilde e Ariclenes

fotografa o rival em seu encontro. Luti aconselha
Chico a se vestir melhor para convidar Nicole para
sair. Cecília tem uma lembrança de seu passado.
Stéfany simula estar magoada com Armandinho e o

convence a dormir na sala. Nicole e Gino ficam surpre
sos com a aparência de Chico. Dorinha confidencia

para Desirée que se arrependeu de ter deixado Alex

para se casar com um homem rico. Ariclenes fica

desesperado ao perceber que perdeu seu celular.
Clotilde mostra para Jacques o celular que pegou
de Ariclenes. Gabriela diz a Fabinho que não gos
ta dele. Jaqueline leva Thaísa a uma boate gay e a

moça troca olhares com Duda. Clotilde leva Jacques
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
O trabalho recebe uma nova alavan-

cada. A Lua Cheia indica uma fase crí
tica, é hora de avaliar o que realmente importa
e se desapegar do que não te faz feliz. Algumas
situações estimulam para o melhor ou para o

pior, o que depende das suas escolhas.

TOURO

(21/4 a 20/5)
É um bom dia para se ajustar às

pessoas do seu convívio. Parcerias
estão favorecidas. É tempo de deixar as suas

conveniências de lado e pensar mais no bem
estar da pessoa amada! Os encontros e ações
devem ser fluidos.

GÊMEOS
I, f (21/5 a 20/06)

I � Problemas de saúde podem ser so

lucionados, daí tamanha disposição
para o trabalho de rotina. O romance tende a

ser posto de lado. Momento propício para um'

mergulho profundo que conecte você aos ver

dadeiros propósitos da sua vida.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Boa fase para parcerias. Terá su-

cesso ao se dedicar a uma atividade

que traga mais alegria e prazer ao seu coti
diano. O relacionamento a dois ganha mais

tempero a partir de agora. Valorize-se mais e

também as coisas boas que te cercam.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Não é hora de pensar pequeno,

mas de investir em seus projetos.
Deixe o comodismo de lado e procure con

quistar maior autonomia. Sua vida social pode
se opor às questões afetivas. Este momento

pede mais humildade e respeito aos diferen
tes pontos de vista.

VIRGEM

'(23/8 a 22/9)
� Siga as suas convicções e não terá
do que se queixar. Encontrará ótimas

condições para unir o útil ao agradável no traba
lho. Na vida a dois, a teimosia pode pôr tudo a

perder. Os pensamentos e as palavras de cada
dia podem ser os inimigos mais temidos.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
Cuidado com os altos e baixos fi-

nanceiros. Você terá necessidade de
avaliar o que é importante e o que pode ser

descartado, inclusive em nível afetivo. Separe
o que é bom do que é ruim. Tudo o que fizer

hoje, faça um pouco melhor que ontem.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Ótimo dia para trocar idéias e dividir

responsabilidades. As parcerias con

tam com ótimas vibrações. Tudo indica que
será mais assediado, graças ao seu charme
e sensualidade. Nada é por acaso: tudo pode
ter segundas intenções.

SAGITÁRIO .

(22/11 a 21/12)
Quanto mais sutil e discreta for a

sua atuação profissional, maior su

cesso você terá para driblar as resistências.
A vida amorosa requer um pouco mais de

privacidade nesta noite. Tenha mais atenção
quando for comunicar algo.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
O dia pede um pouco mais de ale-

gria e diversão, por' isso trate de
se ocupar com uma atividade com a qual se

identifique. É tempo de viver suas emoções
com mais intensidade. Quem quer paz precisa
sanear as estruturas do coração.

,....,..,..",..,,, AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Há boas chances de sé destacar na

carreira, mas não deixe seu coração
de lado. O momento é ideal para fazer uma

autocrítica. Defenda a sua privacidade. Você

precisa de poder para permanecer livre da in
fluência de outras pessoas.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Que tal interagir mais com quem

estima? É tempo de enviar e-mails,
dar mais telefonemas e até mesmo viajar. Nos

assuntos do coração, a boca deve falar do que
está cheio o coração. Aproveite o momento para
assumir o que sente mais profundamente.

o CORREIO DO POVO • Sábado, 23 de outubro de 2010 Variedades 15

Miley Cirus
pode se casar

A atriz e cantora Miley Cyrus estaria planejando
.

se casar com o namorado Liam Hemsworth.O pai da

protagonista do seriado Hanna Montanna, Billy Ray
Cyrus, estaria todo empolgado com a ideia de a filha
subir ao altar. Uma fonte ligada a ele teria afirmado

que Liam é muito parecido com ele e também quer
Miley muito bem. O casamento estaria sendo progra
mado para a primavera de 2011, nos Estados Unidos,
quando Miley já teria completado 18 anos.

Príncipe Harry
com nova paixão

Após terminar sua relação com Chelsy Da
vid, Príncipe Harry já assumiu uma nova paixão.
Segundo uma fonte próxima a família real, a moça
com quem o filho da Princesa Diana foi visto nos

últimos dias é uma cantora do grupo britânico The
Gun Eddie, chamada Camilla Romestrand. Pessoas
próximas a intérprete asseguram que ela entrou no

palácio como convidada e amiga de Harry.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
c

É um jogo de lógica muito O
simples e viciante. O objetivo 15 "Ir
é preencher um quadrado ..... I-
9x9 com números de 1 a 9 ::::i (3
sem repetir números em cada O
linha e cada coluna. Também V\
não se pode repetir números
em cada quadrado de 3x3.

Daniel BuenoSabrina revela por que
Gaga a segue no Twitter

Um dos grandes mistérios do Twitter é por que a

Lady Gaga segue a apresentadora do "Pânico na TV",
Sabrina Sato, no microblog. Sabrina revelou o motivo.
"Nunca estive com ela, mas acredito que ela passou a

me seguir depois que fiz 11m ensaio inspirado nela. As
fotos tiveram grande repercussão na internet e chega
ram, com certeza, até ela", aposta a beldade.

Roberto tJustos
deve ser candidato

Roberto Justus pode se candidatar à Prefei
tura ou ao governo de São Paulo nas próximas
eleições, de acordo com o jornal Agora. Segundo
a publiCq�O, o apresentador e também empre
sário nãodescartou a Flipótese de dar uma virada

_,

em sua vida profissional e se aventurar na vida

política nas próximas eleições. A declaração dei-
U os 9ºx,(eqqr�s d iT p�m 19�t?d�. "

Triângulo amoroso
em Passione

Felícia está apaixonada por Totó em "Passione",
mas nos próximos capítulos, quando Fátima descobrir

que Gerson é seu pai, tudo vai mudar de figura. É que
tanto Felícia quanto Gerson ficarão sabendo que fo
ram vítimas de Eugênio: o empresário deu dinheiro ao

pai de Fetícia para que ela abortasse, e por isso eles
se separaram. Gerson nunca sequer soube da exis
tência da filha. Felícia reviverá antigos sentimentos. Aí,
um novo triângulo se formará: Gerson, Felicia e Totó.

DIVIRTA-SE

Bêbado

Klifty Pugini, diretor da G Maga
zine, já está preparando uma pro
posta para o modelo Daniel Bue

no, que tem arrancado suspiros
das mulheres em A Fazenda 3, da
Record. Assim que o peão deixar
o reality, a revista irá marcar uma

reunião com o rapaz. "Mesmo ele
tendo dito que não faria um en

saio nu, eu quero conversar com
.

�Ie. Assim que ele sair da casa eu

vou marcar uma reunião e fazer a

proposta", declarou Klifty.

•

na mira

de revista

ANIVERSARIANTES
I,

'23/10 I
,

Anastasia Maurissens
Andressa Finta
Antonio V. Gomes

1 Clayt9n 'I:va
Cleison avíquiole
Eduardo G. laube
Everton L. Kist
Fabíane Guse
�isieli Zallchil:l

Henrique P. L. Filho
Iara V. Bridi
llete Uller

Um bêbado entrou num ônibus, sentou ao lado
de uma moça e disse;

- Mas como você é feia, é a coisa mais horrível
que eu já vi na minha vida!

A moça olha para ele e responde:
- E você que é um bêbado que fica caindo pelas

ruas!
E o bêbado imediatamente responde:

- É, mas amanhã eu estou curado!

24/10
Ademir Pfiffer
Adriana dos Santos
Alcido Mizke
Aldolino Gonzaga
Anastacia Weber
Carlos Fontanir

Cristiane Braun

Cristiane M. L. Boeng
Edeltraut Klettenberg
Edson Hasse

Edson Kroin
Elines S. Pereira
Evaristo Floriani

Felipi Ansini
Gabrielle Engelhardt
Geison G. Heiler

Ingrid 8ridaroli

Jackson Meres
José Bosharnmel
Marco A. Soares
Maria S. Mader
Marisa Gerent
Olanda tewerenz
Onice Voelz
Richard F. Meier
Richardt Fabion
Rut Fapela
Silvia 8. Daros
Tanite Maske
Valerio Deretti
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FOTOS EDUARDO MONTECINO

GUlTU

Projeto Saca ensina a

produzir CUI·la-mel.agem
Com tema'social, seis filmes participam de festival no mês de dezembro

GUARAMIRIM

Enquanto a tecnologia
permite ao espectador
assistir filmes em imagens
3D, Paula Nidzalkowiski, 13
anos, nem sequer conhece o

modo tradicional de projeções
cinematográficas.

I

"'�sa cultura, tão distante para al

gumas pessoas, agora começa a

se aproximar de adolescentes na

......kídade de Guaramirim. Paula é
uma das inscritas no projeto Sacci (So
cializando Arte, Criando Cidadania),
da Secretaria de Desenvolvimento
Social. Desde junho, ela experimenta
o mundo do cinema numa maratona

de produções para criar um curta

metragem (filme com menos de trinta

minutos). "Nunca fui ao cinema, mas

já assisti a alguns. filmes com a minha

família em casa", conta a garota.
Paula está aprendendo como es

crever um roteiro, filmar, criar enredo,
editar imagens e até mesmo interpretar.
Apesar de ser uma menina de poucas
palavras, ela demonstra gosto pela atu

ação e bom desempenho diante das
câmeras como um dos protagonistas do
filme que será sobre pedofilia. "Eu sou o

pai que abusa da famíLia".
De acordo com a professora respon

sável pelo projetá, Elaine Cristina Beber,
os curtas-metragem terão temas sociais,
com o intuito de transmitir alguma lição
para a comunidade. Ao todo, seis tur

mas estão produzindo filmes e cerca

de 50 estudantes de 12 a 17 anos fazem

parte da primeira edição do Sacci. As
aulas acontecem uma vez por semana

na escola São José, no Cras (Centro de
Referência de Assistência Social), da
Corticeira e na Secretaria de Desenvol
vimento Social e Habitação.

uÉ uma grande oportunidade para

os alunos conhecerem uma arte nova

e ainda conciliar com um tema social.

Conseguimos transmitir uma mensa

gem boa, além de o cinema deixar de ser

uma cultura desconhecida para os ado
lescentes". Débora Cristina da Silva, ou

tra integrante do grupo de produção do
mesmo curta-metragem, contaque pela
primeira vez tem contato com o cinema
e que antes conhecia apenas alguns fil
mes. "Essa cultura é nova e nem conhe
cia a produção de filmes. Estou gostan
do de participar também porque não

fico mais em casa sem ter o que fazer".

Participam do curta-metragem
sobre pedofilia os seguintes alunos:
Paula Nidzalkowiski, Sandrini Meire

les,' Débora Cristina da Silva, Camila

Bilibio, Luana Gomes Giarardi, Bruna

Küster de Liz, Bianca Küster de Liz, Lu
cas Galvão e Danieli Bilibio.

• Daiana Constantino
daianaé@ocorreiodopovo.com.br

EXIBIÇÕES
Festival de curta-metragem

As seis produções cinematográficas serão exibidas na primeira edição do Festival
de curta-metragem de Guaramirim, em dezembro. Segundo Elaine Beber, "os alunos

ganharão prêmios. O Sacci recebeu R$ R$ 30 mil do Fia (Fundo da Infância e Ado

lescência) e a Prefeitura investiu o mesmo valor em contrapartida. O projeto já foi
encaminhado para nova captação de recursos e assim pode ser realizado em 2011.

Alunos usam ambientes de suas próprias casas

como cenário, além de adaptar os figurinos

"
Nunca fui ao cinema,

mas já assisti a alguns
filmes com a minha

-

família em casa.

PAULA NIDZALKOWISKI

"

Elaine diz que projeto revela uma nova arte para alunos

PROGRAMAÇÃO
15h15 e 19h• 26 de outubro

Guamiranga, às 7h30, 9h30,
13h, 15h15, 19h e 21h

,. 11 de novembro
Rio Branco, no pavilhão da

. igreja São José, às 7h30,
9h30, 13h e 15h15

• 26 de novembro
Caixa da Água, no salão da

igreja católica, às 9h45,
14h45 e 19h

• 28 de outubro

Corticeira, na Cras, às 7h50,
9h45, 13h,15h15 e 19h

• 5 de novembro

Vila Amizade, no pavilhão
da igreja católica, às 9h45,

CINEMA NOS BAIRROS

Sacci contempla mostra de filmes
Além de ensinar a produzir curtas-metragem, o projeto Sacci também promove

a exibição de filmes brasileiros pelos bairros (confira a programação no box). A pri
meira mostra acontece nesta terça-feira (26), na escola São Pedro, rio Guamiranga,
nos seguintes horários: 7h30, 9h30; 13h, 15hI5, 19h e 2Ih. O acesso é gratuito e terá

distribuição de pipoca.
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Socorristas� precisam
saber lidar com estresse e

f/4_"

geralment� têm coma
!til"

componente da personalidade
solidariedade e desprendimento. Veja

como é o mercado de trabalhe para
este tipo de profissionais. Página 3
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Quem faz SENAC tem mais oportunidade!

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

Cursos:

"Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais

.... Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia
da Informação

,-

.

Área de Gestão: Áre9 da InformátiCa:
* Excel Bási,C:o

.

,.' ;,';";;

"*
'

Solidworks Básico
" I

Fibras OJ!)ticas - EG.p

. .

..... ..-., I')'
�.��� •••• _L ••••••

Bernt

Entschev
Filhos X Trabalho

Quando se tem
dois profissionais de

alto escalão em

uma família, é quase
inevitável que um

-

dos dois abra mão
de sua carreira.

....r

ão é novidade para ninguém que
ser um profissional completo,
hoje em dia, requer de nós ab

dicação de muitas coisas, in-
clusive do convívio com nossa própria
família. Não é baixo o número de pais
que só veem seus filhos nos fins de se

mana e, mesmo assim, não conseguem
se dedicar a eles da forma que eles me

recem. Pietra e Cristiano são um exem

plo clássico de país.que, infelizmente, não

acompanham o crescimento de sua filha
Júlia. A menina, com la anos, é cuidada
em tempo quase integral pela avó, o que
os deixa completamente tristes.

Pietra é gerente administrativa dê uma

empresa do segmento gráfi-
co e, além das horas sema

nais dedicadas à 'empresa,'
precisa, frequentemente,
ficar até tarde no escritório
fechando números e relató
rios. Como se não bastasse,
nos fins de semana é convi
dada com uma frequência
além do normal a conceder
entrevistas em debates de
rádio e a palestrar em uni
versidades. A moça lamenta
a ausência com a filha, porém reconhece a

importância de atender às necessidades da'

empresa, visto à posição que ocupa.
Já com Cristiano o problema é ainda

mais grave. Diretor comercial de uma em

presa do segmento alimentício, o profis
sional vive viajando pelas estradas brasi
leiras, o que o torna ainda mais ausente

que Pietra. Cristiano chega a ficar um total
de 72 horas por mês em casa, fazendo com

que Júlia possa desfrutar muito pouco de
sua companhia. Ianete, mãe de Pietra, é

que faz o papel de mãe e pai da menina,
cuidando de tudo que envolve a rotina da

criança e um pouco mais. É ela quem leva e

busca Júlia na escola, ajuda com as tarefas

escolares, alimenta, dá carinho e atenção.
A interferência de Janete é tão grande

que o casal chegou a convidá-la para mo

rar na mesma casa, já que a rotina de ela ir
todos os dias para a casa da família havia
se tornado um tanto quanto cansativa. O
convite foi aceito sem que a avó hesitasse,
pois ela tinhaJúlia como uma filha e quanto
mais perto pudesse ficar da neta, melhor.

Certo dia, ao me reunir com Pietra e
'

Cristiano numa festa e tomar conheci
menta da rotina dos dois, perguntei se

eles não se preocupavam com a formação
da menina, já que a ausência dos dois- era

latente. Curiosamente, a resposta dos dois

veio quase ao mesmo tempo: "fazemos
isso pelo futuro de Júlia". E, confesso, esse

é o discurso de muitos profissionais que
conheço, mas, é o mais adequado?

O mercado de trabalho não está fácil e

para crescer e alcançar uma posição de

destaque é fundamental que algumas
coisas sejam adequadas às necessidades
do empregador, mais do que a família. É
aí que entra c;t importante missão de pon
derar sobre o que o profissional realmente

quer para si: uma ascensão profissional
ou uma família bem cuidada e saudável.
Não tenho dúvida que Janete cuida muito
bem de Júlia. Aliás, com sua experiência,
certamente cuida bem melhor do que,

provavelmente, Pietra seria

capaz de cuidar.
Mas, e Júlia? Como ela

fica nessa história? Como
fica a formação de' sua

personalidade sendo cui
dada longe dos mimos e

carinhos de seus pais que
só aparecem no fim da
noite ou da semana para
dar um abraço e, mesmo

assim, cansados da rotina
intensa de trabalho?

Antes de dar um puxão de orelha no

casal, parabenizei pela excelente projeção
profissional que vinham conquistando
nos últimos anos. Expliquei que, assim
como eles, eu conhecia outras dezenas de

profissionais que passavam pelo mesmo
\

problema. porém, em todas as famílias

que conheci nessa situação, houve um

fator decisivo que fez a diferença. Quando
se tem dois profissionais de alto escalão
numa família, -é quase inevitável que um

dos dois abra mão de sua carreira.
Sei que é difícil largar tudo para cui

dar dos filhos. Mas, se não houver pos
sibilidade de equilibrar o tempo que se

passa com as crianças e o tempo que se

passa no escritório, alguma coisa tem

que mudar. Pietra e Cristiano entende
ram aonde eu queria chegar, porém se

negaram a abrir mão de suas carreiras.
, Não os condenei por isso. Porém, cha
mei a atenção para a importância de

conseguirem mais tempo para ficar com

Júlia, caso contrário, os frutos "podres"
do que eles estavam plantando pode
riam ser colhidos em breve. Claro que o

problema é grave e nem sempre de fácil

resolução, até porque, para cada situ

ação há uma solução mais adequada,
que começa sempre com uma reflexão

acompanhada de forte decisão.

"

"

Mande sua história para coluna@debernt.com.br e siga twitter/bentschev.
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. As características do profissional que atua sob risco constante e o perfil desse mercado. de trabalho
"

Asensação
que corria o

mundo era que aquela
operação tinha tudo para
dar errado. Apesar da

apreensão e da angústia, o perito
Manuel González - primeiro a

imergir 622 metros para resgatar
.

os 33 trabalhadores confinados
na mina do deserto chileno - sa

bia o que estava fazendo. Assim
como milhares de socorristas que
lidam com situações de perigo
diariamente: seja em catástrofes
ou em atividades que envolvam

risco, como o' trabalho em pla
taformas de petróleo e empresas
farmacêuticas e de energia, entre

tantas outras. Gente que investe
em cursos de técnicas de salva
mento oferecidos por centros pri
vados ou segue a carreira militar.
Fora do serviço público, depen
dendo do nível de especialização,
o salário destes profissionais pode
variar de R$ 3 a R$ 10 mil.

Maso que faz uma pessoa co

locar a própria vida em jogo em

nome de desconhecidos? E sem

garantias de final feliz? Entre ou

tras coisas, a percepção de que só
ela pode resolver aquela situação.
Para Sueli Mergian, professora de

psicologia de relações humanas
da Universidade de São Paulo
(USP), o socorrista traz como

componentes de personalidade
solidariedade e desprendimento.

Ele gosta de lidar com situa

ções de estresse, administrando-
_

as com a distância necessária.

Responsável pela formação de
dois mil profissionais por ano, o

centro de treinamento Brasil Res

gate conta com uma ampla pro
gramação de cursos de salvamen
to, sendo um dos mais procurados
o de bombeiro profissional civil,
com duração de 240 horas, que en

sina a combater incêndios, resga
tar vítimas em espaços confinados
e coordenar planos de emergência
e contingência. Atividade que pas
sou a ser mais valorizada após a lei
federal11.901, de janeiro de 2009,
regulamentar aprofissão.

"Plantas horizontais com mais
de dez mil metros quadrados e

edifícios com mais de 30 metros

de altura devem ter bombeiros
civis de plantão. Ou seja, é um

mercado que se movimenta com

o aumento da fiscalização. Quanto
mais rigorosa ela for, mais as orga
nizações que lidam com alto grau
de risco vão demandar pessoas
qualificadas", diz Ricardo Zamith,
dono da empresa.

• Paula Dias e Ystatille Freitas

Atividade interfere nas

relações pessoais
Para exercer a profissão, preparo psicológico é tão essencial quan

to conhecimento técnico, dizem especialistas.
De nada adianta investir em cursos de especialização em téc

nicas de emergência, dizem especialistas, se os profissionais que
trabalharem com resgate não souberem equilibrar o lado emocio
nal. Em pesquisa realizada com 266 bombeiros militares de Floria

nópolis, a psicóloga Michelle Regina da Natividade, professora de
Relacões Humanas da Universidade do Sul de Santa Catarina (Uni-)

sul), observou que, apesar do orgulho que sentem do trabalho, os

pesquisados confessam que a atividade interfere diretamente no

seu comportamento.
Devido ao convívio diário com situações de risco, de acidente e mor

te, a maioria diz que a profissão causa impacto na sua qualidade de vida
e no seu modo de agir. E isso provoca diversas mudanças de comporta
mento, principalmente nos relacionamentos interpessoais e na forma
de lidar com problemas. "Eles são vistos como pessoas responsáveis não

só durante o trabalho, mas também na vida pessoal, uma vez que vivem
a profissão além do horário do expediente", explica Michelle Regina.

Salvamento aquático tem
vários campos de atuação

É o caso de Marcelo Ulysséa, instrutor em segurança náu- .

ticapelo National SafetyBoating Council (NSBC), nos Estados
Unidos. Ligado à empresaAnjos do Mar - que promove cur

sos de capacitação profissional de operação de moto aquáti
ca-, o especialista em resgate em alto-mar e zonas costeiras

confessa que não se desliga do trabalho nem nos momen

de lazer: ''A experiência deixa a gente mais chato, cui
. Alerto todo mundo o tempo todo".

Situada em Santa Catarina, a empresa já fo
radores de embarcação de resgate em águ
atuam em todo o litoral brasileiro. Mas
atividade não se restringe somente ao

"O profissional pode trabalhar em pl
unidades de resgate de portos, em s

ticos e fiscalização e patrulhame
é que faltam cursos de formaçã
do conhecimento técnico na

'

O estudo da psicóloga
fissional dos bombeiros

.

ingresso na atividade co

ram a carreira perigosa
do que fazem. Como

ro, comandante do G

(GBS) do Corpo de B

que afirma já ter vist
desistirem da carreir

À frente de 176 1\
maioria mergulhador
cialistas em acidentes
bom socorrista deve ]i

co e psicológico. - S

militar, que participo .

Niterói, em Angra do§ I

estigma de apenas ap
corresponde só a 20%

pela área tem que saber.
e outras situações difícei

capaz de salvar vidas em

'Durante os resgates, n

Morisval Cardin, presi
empresa que oferece trein
dimento de emergência pr
para o fato de que controlar o e

to é fundamental. "É preciso m

penho físico. O profissional não p
interferir no trabalho. Isso pode ser fa

quem não há dinheiro que pague o se '

ção de salvar pessoas. "Durante o resga
em nossas casas, nos riscos que estamos con ..

Criado para prevenir acidentes em rodo:
f

Asfalto - grupo sem fins lucrativos que trab
.

'"

ria com a Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de" O ','
Illd

o Samu e o Batalhão de Operações Aéreas -' conta c($ f

luntários formados em enfermagem e técnica de enferma-' ,

gem, além de socorristas com cursos em atendimento pré
hospitalar. Fundado há seis anos, o time de Belo Horizonte,
formado por 14 pessoas, já realizou cerca de mil atendimen
tos: ''A emoção é grande quando a vítima nos procura para
agradecer", diz o empresário MarcosVargues, fundador do

grupo de Belo Horizonte .
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Luiz
Marins

m cliente me perguntou se é certo con

cordar com alguém, mesmo contra nossas

convicções, quando se necessita conseguir
alguma coisa desse alguém.

Outro me questionou se é áceitável concordar
"momentaneamente" com alguém para conseguir
algo e depois, "mudar de ideia" sob o argumento de

que todos nós temos o direito de mudar de ideia.
Trazendo essa discussão para o ambiente empre

sarial a pergunta pode ser colocada da seguinte for
ma: é lícito mentir para o cliente para conseguir a sua

assinatura num contrato? Ou ainda, é certo prometer
algo ao cliente e depois "mudar de ideia" e não cum

prir o que foi prometido, sob qualquer alegação?
A conclusão é que temos que voltar, com urgên

cia, ao tempo em que o que norteava as relações e�-

Eu penso o que você
desejar que eu pense...

tre as pessoas e mesmo empresas eram princípios e

valores elevados e não a conquista imediata de algu
ma coisa que se deseje, justificando-se utilizar quais
quer meios para essa conquista.

Hoje, diziam os clientes, vale tudo! Vale mentir;
vale negar o passado; vale fazer-se de desentendido;
vale não assumir posições claras. Tudo para conse

guir o que se quer no curto prazo. "Depois conversa

remos", como disse um deles. E essa conversa futura
é totalmente oposta àquela vendida no início, para
conquistar aquela pessoa ou aquele cliente para seus

propósitos imediatos. Como enfrentar essa situação
sem desesperança me perguntou um terceiro que
participava da videoconferência.

Não existe solução mágica. Ela depende de cada um

de nós. Depende de nossa disposição para fazermos um

pacto de verdade, de ética, de valores morais verdadei
ros. Ou levamos essa tarefa a sério ou todos nós iremos

naufragar num mar de falsidade. As relações en-

tre as pessoas serão insuportáveis e o valor será

mentir, enganar, descumprir chegando às mais

graves consequências do relativismo sem frontei
ras. Os fins justificarão todos os meios e as pes
soas sequer terão opiniões formadas e pensarão
aquilo que as outras quiserem que elas pensem e

falarão aquilo que as outras quiserem ouvir, num

processo voraz de conquistar o que se deseja, a

qualquer preço.
-

Nesta semana, pense nisso. Pense em reunir
seus colaboradores e propor uma verdadeira

revolução ética e moral a começar por cada um

de nós. Uma revolução da verdade, baseada em

valores e princípios humanos permanentes e

não transitórios. Se cada um de nós não decidir
mudar, o mundo não mudará.

Pense nisso. Sucesso!

VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS

Desejável ourso NR � 10 .

MeCânico de Manuterição-

r.edutores.

Solclador ...VlVênGÍa em solda Mig.

AJUDANTE GERAL
Para entrega de malotes dentro de

empresa de grande porte, desejável
habilitação, 1 ° e 2° turno.
ANALISTA DE RH

Desejável conhecimento avançado
no Sistema RUBI.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Vivência em financeiro, compras,
faturamento e RH.

AU�L�RDEPRODUÇÃO
Em diversos bairros e turnos.

AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE VENDAS
Cursando ou completo Técnico Ele
trotécnico. Conhecimento em inver-

. sorde frequência, contator, dijuntor,
CLP.
AUXILIAR CONTÁBIL
Cursando Ciências Contábeis.
AUXILIAR DE LAVANDERIA
Para o bairro Ilha da Figueira e

Centro.
AJUSTADOR MECÂNICO
ANALISTA DE DESENVOLVIMEN
TO
Cursando Graduação em Engenha
ria.
ANALISTA DE CUSTOS
Vivência na área de custos de má

quinas e equipamentos. Conhe
cimento no Sistema Consistem.

Desejável curso Técnico em Me
cânica.
ANALISTA FISCAL
Vivência na área fiscal, disponibili
dade de viagens. Possuir CRC.

. ATENDENTE DE PADARIA
ATENDENTE DE HORTI
ATENDENTE DE CARNES/FRIOS
AUXILIAR DE PADEIRO
ATENDENTE.DE AUlO CENTER
ATENDENTE
Para atuar em loja de aluguel de

trajes. Bairro Vila Nova e Centro.
ALMOXARIFE
AJUDANTE DE PÁTIO
Para limpeza e organização do pá-

tio, gramado, cuidado com flores.
Para Guaramirim.
ASSISTENTE COMERCIAL
Cursando ou completo Marketing
ou Arquitetura. Irá atuar com orça
mentos em Guaramirim.
ASSISTENTE DE SUPORTE
ASSISTENTE DE INSTALAÇÃO -

CENTRAL TELEFÔNICA
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO'
Manutenção preventiva, corretiva e

preditiva. Para a Vila Lenzi.
.

.

BORDADOR
Para empresa de grande porte. 1°
e 2° turno.

. CAMAREIRA
COORDENADOR ADMINISTRA
TIVO
Para gerenciar loja de aparelhos
celulares no Centro de Jaraguá do
Sul.
COORDENADOR PEDAGÓGICO
Desejávelconhecimento em Inglês.
COSTUREIRA
CONFERENTE DE CARGAS
2° turno
CONSULTOR DE IMPLANT�ÇÃO
Vivência em implantação e treina
mento de sistema Fiscal, Tributário
e Contábil.
CORRETOR DE IMÓVEIS
DESIGNER GRÁFICO
DESENHISTA
Vivência em Auto Cad.
ENCANADOR
ESTAGIÁRIO ENSINO MÉDIO

ENCARREGADO (TEXTIL)
Para a Vila Rau.
ESMERILHADOR
ESTAMPADOR (RAMO TÊXTIL)
Para'empresa de qrande porte, 1 °

e 2° turnos.
ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA
MECÂNléA
Desejável cursando superior.
ESTÁGIO DE ELÉTRICA, ELE

TRÔNICO AUTOMAÇÃO
ESTILISTA
Vivência na função .

ENGENHEIRO CIVIL
Vivência em cálculos de estruturas.
EXPEDIDOR

Desejável vivência anterior.
FARMACÊUTICO
FRESADOR MECÂNICO / TOR
NEIRO MECÂNICO
Várias' v.agas abertas.
GERENTE DE PCP
Vivência na função.
GERENTE DE TECELAGEM
Vivência na tecelagem.
INSTALADOR TÉCNICO
Vivência em instalação de alarmes,
câmeras, portões eletrônicos, tele
fones.
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
JARDINEIRO
LAVADOR DE VÉICULOS
LíDER DE EXPEDIÇÃO/ACABA

.
MENTO
MARCENEIRO
MECÂNICO AUTOMOTIVO

MODELlSTA
MOTORISTA

Desejável CNH AD.
MONTADOR
Para a Ilha da Figueira.
OFFICE-BOY

Entrega de documentos, deslocan
do-se com bicicleta. Desejável resi

dir no Baependi.
OPERADOR DE CENTRO DE USI-
NAGEM

.

OPERADOR DE CORTE

Desejável conhecimento em me

trologia e leitura e interpretação
de desenho. Para atuar na Ilha da

.

Figueira.
OPERADOR DE MÁQUINA
Para atuar na Ilha da Figueira.
OPERADOR DE MÁQi)INA CNC
OPERADOR DE MAQ. SERIGRA
FIA E PLASTIFICADORA
OPERADOR DE PRENSA
'Para o bairro João pessoa.
OPERADOR DE TORNO CON
VENCIONAL
PASSADEIRA
Para atuar em Corupá.
PINTOR AUTOMOTIVO .

PRENSISTA DE BORRACHA
PROGRAMADOR DE COMPUTA
DOR
Vivência em programação Oelphi e

Java.
PROGRAMADOR DE CENTRO DE

USINAGEM

Desejável vivência anterior.

PROJETISTA MECÂNICO
Conhecimento em Solid Works, vi

vência em máquinas e equipamen
tos.
PROJETISTA ELÉTRICO
Vivência em desenvolvimento de

produtos. Conhecimento em com

ponentes eletrônicos, eletrônica

analógica/digital.
REBOBINADOR DE MOTOR
RECEPCIONISTA DE HOTEL
REPRESENTANTE COMERCIAL
REPOSITOR
SOLDADOR/MONTADOR
SUPORTE TÉCNICO DE SISTE
MAS
Cursando Ciências Contábeis.
SUPERVISOR DE COSTURA

Desejável vivência em todas as má

quinas de costura e liderança.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO
Vivência na função.
TÉCNICO ELETRÔNICO
Vivência em assistência técnica de

equipamentos eletrônicos para au

tomação industrial.
TELEVENDAS
VENDEDOR DE VEíCULOS
Desejável vivência em vendas de
veículos.
ZELADORA
Para diversos bairros.
WEB DESIGNER
Vivência em programação, desen
volvimento e criação .de Web Sites.
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Reclamacões
�

es
Tranquei minha faculdade no 7º semestre porque não conseguia
emprego. Comecei um curso técnico e já estou empregado. Mas, no

processo de seleção, omiti Que tinha superior- incompleto. Devo revelar
isso a meu chefe? V.D.

MAX: Não. Mesmo que você tivesse completado a faculdade, também não seria ne

cessário dizer. Durante o processo seletivo, você forneceu as informações curriculares

adequadas à função que estava sendo preenchida. E é isso que você deve explicar caso

seu chefe fique sabendo da faculdade trancada.

Quais as vantagens de criar uma ONG? J.B.

MAX: Você estaria colaborando com causas sociais ou ambientais. Mas só faça
isso se você for realmente bom em conseguir patrocínios, porque captar recursos é

o calcanhar de Aquiles das ONGs. Caso você esteja pensando em ter um rendimento

mensal (ou seja, se seu objetivo for mais pecuniário que humanitário), recomendo

que você leia a legislação a respeito de OSCIPs (Organizações de Sociedade Civil de

Interesse Público). ONGs não existem como entidades jurídicas. Já OSCIPs podem
remunerar seus dirigentes, sem perder os benefícios fiscais.

-

Após 16 anos na mesma empresa, e tendo apenas o 2º grau, comecei

Max

Gehringer
Carreira de Talento

uma faculdade. E descobri Que a maioria de meus colegas de classe

(alguns bem jovens) ganha mais do Que eu O Que posso fazer? P.H.F.

MAX: Você pode participar de processos de seleção, para avaliar se o seu salário
está de acordo com a função que você desempenha. Se estiver, o que é provável,
as propostas que você irá receber não serão tentadoras, e suas melhores chances

estarão dentro de sua empresa atual, numa eventual transferência de área. Ter co

meçado um curso superior foi um bom passo, mas, antes de sair afoito em busca do

tempo perdido, por gentileza releia a primeira resposta, ali em cima.

Sou diretora de RH e estou preparando o plano estratégico de minha
área. Gostaria de saber Quais as Questões mais freqüentes Que você
recebe. S.M.I.

MAX: Boa pergunta. Para quem já está trabalhando, o principal tema é 'Insatis

fação' com (1) a função, (2) o salário, (3) o chefe, (4) a empresa e (5) um ou mais co

legas. Para quem não está, o tema é 'Dúvida' com (1) o curso que pretende fazer, (2)
o curso que está fazendo, (3) o comportamento em entrevistas, (4) a preparação do

currículo e (5) aquela sensação de 'estou perdido e sem rumo'. Do cada 10 consultas,
8 envolvem uma dessas questões.

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

I

..
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UNIASSElVI

unos
,.

opasosu
Guaramirim ModaVanguarda acontece em novembro

Agora
falta pouco para acontecer o Gua

ramirim Moda .Vanguarda, Na sua pri
meira edição, o evento será realizado nos

prédios do Grupo Uniasselvi Fameg, nos

próximos dias 17, 18 e 19. Elegância, ousadia, cria

tividade, talento, revelação e muita música estarão
reunidas em um grande encontro de estudantes e

profissionais do mundo da moda.
Nesse evento, todos os acadêmicos matriculados

no- último semestre dos cursos de Moda vão criar

coleções e participar de uma seleção. Os dez classifi
cados apresentarão seus trabalhos durante o evento.

Na oportunidade, uma comissão julgadora deve ele

ger a melhor produção. O estudante vencedor deve

exibir sua criação em uma mostra nacional na Casa
de Criadores de São Paulo.

Na região do Vale do Itapocu, cerca de 100 es

tudantes da graduação de Design com habilitação
em Moda do Grupo Uniasselvi Fameg e outros cer

ca de 150 acadêmicos de Moda do Centro Univer
sitário de Iaraguã do Sul participam do evento. O
Guaramirim Moda Vanguarda é uma .realízação da
Casa de Criadores, com apoio da Prefeitura, Aciag
(Associação Empresarial de Guaramirim) e univer
sidades locais. _

.Daiana Constantino

daianac@ocorreiodopovo.com.br

"
Informações adicionais devem obtidas pelo

telefone da Prefeitura (47) 3373-0247 ou no site
www.guaramirimmodavanguarda.com.br.

"

li

Alunc;»s dos cursos de Moda do sul do país podem apresentar suas criações

S-ESc---------�----------�-�-�----c-·
1IIIImihl1/lwm/ll!/!I/lli/iPl/f/l/m/l/pll/lI1IlImmIllIlIlMllllíll1lfl1ll/iIWII@illl'1II1IJJIIIIliIlJ/fl/llll1l!1'1MIIII!/!I0Ii/Hl!iliHlJiIl/lIlIIlIJüJ/lIJI/IlíIld/lfm!l/IIiiIJIUJ/llIiUlm!1D1JI1/11IíIIIlmlllllJlWll, Informa abertura de processo seletivo
SANTA CA.TAAINA

Área/ Requisito Cidade Inscrições e informações

SERVIÇOS GERAIS: ensino Comparecer dia 03/11 às

fundamental; habilidade na limpeza de Jaraguá do Sul 9h no SESC de Jaraguá
ambientes internos e externos do Sul

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através do site www.sesc-sc.com.br

CONTRATA-SE PRECISA-SE

CORRETOR DE,IMÓVEIS.
Tratar: 9102-8302

SUPORTE e

PROGRAMADOR DE
SISTEMA GERENCIAL.

Enviar curriculum para
-

rh@sistemasecia.com.br

SERVENTE DE PEDREIRO
É PEDREIRO.

Tratar: 9102-2048

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Vale tudo para
reter entos

Pesquisa da Câmara Americana de Comércio
mostra que as empresas estão adotando uma

postura mais flexível para segurar a geração Y
...._ esquisa realizada re

_.,
centemente pela Câ
mara Americana de
Comércio (Amcham)

mostra que as empresas estão
adotando uma postura mais

flexível para reter os profissio
nais da geração Y, composta
por jovens nascidos na déca
da de 1980 (veja mais sobre o

perfil ao lado). Manter uma

estrutura organizacional rígi
da não é adequada aos nova

tos, que preferem ambientes
mais liberais.

Por isso, de acordo com o

estudo feito com 87 gestores
de recursos humanos (RH)
de organizações' associadas

àAmcham, 40% já adotaram
a flexibilidade de horários e

34,5% criaram planos de carrei-

ra específicos. As corporações
são de várias áreas de atuação,
como indústria,comunicação,
saúde e advocacia, sendo
57,23% de grande porte, 29,55%
médio e 13,22% pequeno.

.São três características im

portantes da geração Y: novas

ideias, domínio e uso da tecno

logia e comprometimento com

desafios. Os jovens são criativos
e o domínio que têm da tecno

logia ajuda no dia a dia. Eles fa
zem a diferença no trabalho.

Para manter esses colabo
radores, as organizações preci
sam se adaptar e promover um

programa de retenção. Apesar
de atraídos por salários, eles

gostam de desafios. "Obser
vamos que as outras gerações
estão bem informadas sobre

o comportamento da Y e têm

conseguido entender a diferen

ça", comenta Taís Lara Ulrich,
gerente de RH da Amcham.
Conforme o levantamento,
52,9% dos entrevistados dis
seram que o maior desafio de
lidar com a geraçãoY é a neces

sidade constante de motivação
que eles precisam. Para Renato

Grinberg, especialista em car

reiras e mercado de trabalho, a

diversidade no ambiente é po
sitiva para os resultados: "Cada
vez mais,. as empresas têm

prestado atenção a esse fator
e buscado equipes complexas,
ou seja, com características
distintas e complementares. A
dica é misturar as gerações e ti
rar de cada uma o melhor que
tem para oferecer."

ESTíMULO
Renato Sugano, de 21 anos, participa há um ano 'e meiodeumestágío como analista comercial
no Consulado Geral do Peru em São Paulo. Essa é a sua primeira experiência profissional. Para

aceitá-Ia, ele avaliou o salário, a flexibilidade de horário e o ambiente. Satisfeito, reconheceque
há um bom relacionamento com a equipe. "O estágio dura seis horas. É bom porque posso me

programar para fazer trabalhos e estudar", diz. O jovem possui fluência em inglês e espanhol.

Profissionais Z e Y
são semelhantes

A geração Z ou Millennial corresponde a

crianças, nascidas após 2000. Apresenta carac

terísticas da Y, mas de forma mais intensa. Na
.

teoria, a Y é formada por jovens nascidos na

. década de 1980. Eles têm uma grande intimi
dade com as novas tecnologias de comunica-

ção, entre elas internet, celulares e redes sociais.

Pós-guerra e narcisistas. A geração pós-guerra
ou baby-boomer, é dos nascidos logo após a

Segunda Guerra Mundial, em 1945. O nome é
dado em razão da grande explosão populacio
nal ocorrida entre 1940 e 1960. Outra geração
é a N, de narcisistas, composta por jovens de
classe média alta dos Estados Unidos, que são
mimados e conectados à tecnologia.

Renato Grinberg: é importante misturar
as gerações nas corporações

EMPREGO
Precisa-se de

N

AUXILIAR GRAFICO' DE IMPRESSAO.
'Interessados entrar em contato com rh@ocorreiodopovo.com.br

PANORAMA NAS EMPRESAS

• 87 gestores de recursos humanos participaram do

estudo
• 63,2% aprovam ideias e práticas
• 52,9% propõem motivação para atuação em projetos
• 40% adotam flexibilidade de horário
• 35,6% fazem ajustes na adaptação
• 34,5% desenvolvem planos de carreira específicos
• 30% preservam a geração Y na organização
Fonte: Câmara Americana de Comércio

(Amcham) R. DonaskjDiário SP

EI·es estio de volta!
C!)m mais informação, criatividade e bom humor!

A "Incrível Arte de Vender II" é
uma comédia teatral que aborda
os principais temas relacionados
à área de vendas, com criativida
de e muito bom humor, interpre-
"", 'i1! Temas:

,m, A importância do relacionamento humano e da motivação para o

sucesso pessoal e profissional,;
lIi#' Situações que podem determinar. o sucesso ou insucesso de

uma venda;
éli' O que motiva o ser humano a tomar uma decisão de compra ou não;
',i Competências que representam diferenciais na área comercial e de

relacionamento.

" 'Dli!; In'uestimento:
R$ 35,00 � Nucleadas
R$ 38,00 - Associados APEVI, ACIJS, COL,

Sindicatos Patronais e Estudantes
R$ 60,00 - Demais Interessados

Informações pelo telefone 47 3275-7028 ou pelo e-mail eventos@apevi.com.br "

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Casas NOVAS com 79,00m2, 2 quartos e demais
dependências, 1 vaga de garagem, à partir de R$115.000,00
ou 50% de Entrada e o Saldo em até 60 meses. Próximo ao

Colégio Jonas Alves.

2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem, varanda, quintal,
toda murada com portão. Valor R$129;000,00 ou 50% de

_jLa
e o restante parcelade direto com o

pmpn�J
�rrenonobairroJOãoPessoacom306,00m2,100%plano, ������������,�����

pronto pra construir. Última unidade! R$69.000,00 à vista ou RESIDENCIAL ADELAIDE
. 50% de entrada e o saldo parcelado em até 60 vezes. �."'T'".

IIml/mulmmJJlnummUJI/HuIJIIUI/J/WIlYIUII/W ,!/IIWllnlUllllmlimmmnU!!JiW1J!JIIHIIUI11JI.1JIJt �

I�I I

�ICasa em Alvenaria com 201 ,00m2 de área construída, 2
suítes, 1 quarto, sala com assoalho de madeira, cozinha

mobiliada, banheiro social,' área de festas com churrasqueira,
toda murada, 2 vagas de garagem. Próxima à Igreja Rainha

da Paz. Valor: R$370.000,00.

Residencial Adelaide no bairro Amizade. Apartamentos com área total de 124,00m2 e área privativa de 77,00m2, com 1 suíte + 1 quarto,
banheiro, sala para dois ambientes, cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira, 1 vaga de garagem. Acabamento em massa corrida,

gesso, piso cerâmiee, vidros temperados. Ótima localização residencial em rua sem saída asfaltada.
A partir de 10% de entrada + chave e parcelamento em até 60 vezes. após a chave, correção de 0,5% ao mês + INCC

IfIJIIIUUIffIIl/lIlUIlRlUWIIUItlIIIUlIIUlrJ/IIIIJIIIUII IJJUIl/lJllllII!J/IWlJjm!llJJl!l/11II1JIiIJIIlfiJHIIJJlII1f1l/1lill1ilflliImJllJi/tIlIlI/1lU/lmtJIiHIlIU1Il1I1/IU,I�1mlJm!Ulllllllfllllllmtl1J/fIIIIJ/Jf!JJ/J1IIl//mmml/ffl/lllIlHl//tlJlJljJIlflllIüIIIIIIUlIJillllIllllmW!.vm!U/ll1Ilm

·"./ilii:�II/illl//In:iiIlO/'!!ilml///l/mO//mü/JJ//nn_

LOCAÇÃO PLANTÃO lOCA.ÇÃO 9994-5662
OFERTAS

CASAS�

Cod 10008 Bairro Santa Luzia Casa 02
dormitórios Valor R$350,OO

APARTAMENTO:

Cod 11006 Bairro Centro Apartamento 01
suíte Valor R$600,OO
Cod 11002 Apartamento Bairro Amizade
02 dormitórios Valor R$ 500,00
Cod 11012 Apartamento Bairro Cen
tenário 01 suite + 01 Valor R$ 750,00

SALAS:

Cod 12007 Guaramirim Sala 30 m2 + 01
BWC Valor R$550,OO
Cod 12002 Sala Comercial Bairro Barra
Rio Molha com 175 m2 Valor R$ 1556,00
Cod 12009 Sala Comercial Centro 60m2
Valor R$2.200,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIÁRIA

MENEGOTTI
.

www.parcimoveis.com.br 3371 0031
e-mail: immenegotti@parcimoveis.com.br Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro 6-162·lIha Da Figueira: 22.774,82m2• R$3.501l.001l,OO

Glassimais 3

TERRENOS
6.152· Três Rios Do Sul: 370,65mz• R$70.000,OO
6.017· Guaramirim: 360m2• R$75.000,OO
6.145· Schroeder: 450m2• R$75.000,OO
6.149· Chico De Paula: 435,OOm2• R$95.000,OO
6.166· Czerniewicz: 30.385,00- R$130.000,on
6.093· Amizade: 450m2• R$140,OOO,OO
6.161· Jguá Esquerdo: 400,OOm2• R$150.0DO,OO
6.037- Centro: 1.474ml• R$1.050.0DO,OO
ô.135- São Francisco: 28.000,OOm2• R$1.50n.OOO,oO

- COMPRA • VENDE, · ALUGA·· ADMINISTRA LOCAÇÃO

• Casa com uma

suíte e hidro, 2

dormitórios, sala
t.v, sala jantar,
cozinha, área

festa, área serv,
2 vgs garagem.
R$280.000,OO

6.172- Vila Lenzi· Res. Agapê. C/2
Dormitórios, Cozinha, Sacada Cf

Churrasqueira, Área De Serviço, 8wc, Box De
Estacionamento, R$110.000,OO

CASA PARA lOCAÇÃO- CENTRO
i suíte cf closet, 4 dormitórios,
dep,de empregada cf banheiro,

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

escritório, churrasqueira, garagem
p f 4 carros. MOBILIADA.

R$3.000,OO

Casas:
Bairro estrada nova - rua joão miguel da silva,
514 - 02 qtos, si, coz, lav., bwc, gar. R$ 300,00
8airro:lIha da Figueira -Rua Domingos da
Rosa,nu 698-02 qtos, sI. coz, bwc, lave gar RS
480,00
Bairro:llha da Figueira -Rua Sergipe, ultima
esquerda -01 qto, si, COZ, bwc e lav.
Baírrnílha da Figueira·Rua Antonio Pedrl, n� 14 -

-03 qtos, si, COZ, bwc, lave gar. R$ 650,00.
Bairro:Jguá 99 -Rua RI 1 03,n" 500 -02 qtos, si,
coz, bwc, lave gar, R$ 550.00.
Bairro Centro: -RIJa Eugenio Lessmann, n"141
R$3.000,00
Bairro Baependi -Rua Emma Rumpez 8artel, n°
171 - R$ 4,500.00
Bairro:Chico de Paula -Rua RI-112 sin° -02
qtos, 51, COZ, bwc, lave gar. R$ 475,00
Bairro:Jguá Esquerdo -Rua João Carlos Stein,
n" 80 -03 q1os, si, COZ, bwc, lave gar, R$
650,00
Bairro:Tifa Martins -Rua José Narloch, n01749
-03 qíos, si, COZ, bwc, lav .R$550,00
Bairro:Nova Brasâla- Rua Joao Planicheck, 931
-02 qtos, si, COZ, bwc, lav. R$ 400,00
Bairro:Baependi -Rua Preí Waldemar Grubba,
2270 -01suite, 02 q1os, 51, COZo bwc. lave
garagem,R$970.00
Bairro Vila Rau -Rua Maria Bertoldi Bertoli,n° 57
03 qtos, si, COZ, bwc, lave garagem .R$SOO,OO
Bairro Três Rios do Sul-Rua Três Marias, lote
20 -02 otos, si, coz, bwc, lave garagem
.R$450,OO
Bairro Joao Pessoa -Hua Manoel Francisco da
Costa,n° 410 -Casa do Meio -02 q1os, si, Cal,
bWG,lav.R$500,00
Bairro João Pessoa -Rua Manoel Francisco da
Costa,n" 410 -Casa do Meio -01 qto, si, coz,
bwc, lav.R$ 450,00
Bairro:Três Rios do Norte -Rua Rodovia

Municieal.02 qtos, si, COZ, bwc, lav.R$380,aa
Bairro: ila Nova -Rua Frederico Curt Vasel,n°
122 -03 qtos, sI, coz, bwc, lavo .R$1.000,Oa,

Apartamentos:
Bairro centro • r ua coronel proc. Gomes de
oliveira, 1320 - edf. Isabela 01 suíte + 02 qtos,
si, cops/cez, 02 bwc,lav, gar.e sacada cf
churrasq. R$ 700,00 +f· 150,00 cond,
Bairro Centro: Rua Epitãcio Pessoa, n° 111
-Edit. Jaraguá -02 qtos, si, coz,02 bwc, fav e

gar.R$650,00 .

Bairro Centro -Rua Jose Picotí, n° 104-04
qtos, si, coz,02 bwc, lav, sacada e

gar.R$850,00 -tldif.Carlos Spézia
Bairro amizade· rua arfhur enke, 231 -Edtparisl
-02 qtos, si, coz, bwc, lav, gar. R$ 420,00
Bairro Czerniewicz- Rua Francisco Todt, n" 960
-01 qto, 51, COZ, bwc, lave gar.R$ 450,00
Bairro Baependi -Rua Willy Bartel, n° 250 -Edif.
Leblon ·01 suite, 02qtos, si, coz, bwc, lav,
sacada e gar,R$7DO,00 -Edit Leblon
Bairro:Baependi -Rua Reinoldo Bartet,n° 40 -02
otos, si, COZ, bwc,lav e gar.R$ 600,00 •

Edit8etel
Bairro Baependi - Rua Reinoldo Bartel. s/o· 02
qtos, sI, COZ, bwc, lave gar.R$ 540,00 -

Edif.Paris
Bairro Vila Rau -Rua Imigrantes, 0°304 -Edit, '

Bruna Mariana 02qtos, si. COZ, bwc, lave
gar.R$700,00
Bairro Vila Rau -Rua Eugenio Bertoldi,nu 218 -

2q1os, si, coz, bwc, lave gar.R$380,OO
Bairro Vila Rau - Rua Eugenio Bertoldi, n° 241
01 suite ,01 qto, sI, COl, bwc, lave
gar.R$q50,OO
Bairro Agua Verde - Rua Paulo kraemer, n' 202
-Edil. Olinda -02qtos. 51, COZ, owc, lave
gar.R$600,00
Bairro Tifa Martins -Rua 766, Adelaide loffol
-lot.Corupa -2q1os, sI, coz, bwc, Jav e

gar,R$:j80,00
Bairro Agua Verde - Rua Jorge Bullr, n° 336 .

02qtos, si, coz, bwc, lave gar.R$4BO,OO
Bairro:São Luis -Rua Carlos Tribbes, n'141 -

02qtos, 51, COZ, bwc, lav, sac e gar, RS5aO,OO
Baírro:Jgua Esquerdo -Rua Adolarata Dauri
Pradi, n" 126 -02qtos, sI, coz, bwc, lave gar.

'R$499,00
Bairro: Ilha da Figueira· Rua Sta. Julia, n° 181 -

02qtos, si, COZ, bwc, lave gar. R$550,00
Bairro:llha da Figueira -Rua José T. Ribeiro, s/n'
- 02Qtos, 51, Cal, bwc, lav e,gar. R$580,DO
Bairro:llha da Figueira·Rua Angelo Benetta, Edif.
Difion·02q!os, 02qtos, si, COZ, bwc, lav,sacada
c churrasqueira e gar. R$ 670,00
Bairro Ilha da Figueira -Bua José T.
RibeirO,n'l O 14 -02qtos. 51, COZ, bwc, lave gar.
R$499,aO
Bairro:Vila Nova -Rua Guilherme c.

Wackerhagen. n' 615 -Edif.Porto Seguro-
01 suite, 02qtos, si, coz, bwc, lav, sacadac!
churrasqueira e 02 gar.R$750,00

Kitinete
Bairro -São Luis -Bua francisco hruscbka, lot�
148 -sao luiz - 01 qto e coz junto, bwc. RS
250,00
Bairro -Ilha da Figueira -Rua Antonio Pedri, n"
14 Fundos -02Qtos, lav, COl. e bwc.R$ 350,00
Bairro -Estrada Nova -Rua Jose Picoli, 51 () ·01,
qto e COl junto, bwc. R$ 250,00

Terreno: Rua José Theodoro ribeiro - ilha da
figueira· 30x60 m2 R$ 1.000,00
Sala Gomercial Ilha da Figueira -Rua Jose T
Ribeiro, nC' 3424 - 80m2 - R$ 700,00
Sala Comercial Ilha da Figueira -Rua ,Iose T
Ribeiro, nO 3968 -75m2- R$ 520,00
Galpão:Massarandulla -Rua Luis Kreís, n" 116
-Centro - 600m2- R$2.200,OO
Casa Comercial Guaramirim - Rua Irlneu VJlela
Neiga,n° 114 -Gentro R$! .400,00.
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Entrada + Parcelas + Financiamento Bancário

PRÉ-LANCAMENTO DE VENDAS
:J>

Faça já sua reserva

- Ed. Manacá, Centro 430,00
- Ed. Primavera, Guaramirim R$ 500,00

-

- Ed. Morada do Sol, Vila Nova R$ 500,00
- Ed. Erica, Centro R$ 500;00
02 QUARTOS:
- Ed. Le Petit - próx. SAMAE R$520,OO
- Casa alv Estrada Nova R$420,00
- Sobrado alv, geminado Chico de Paula R$750,OO
- Apto Schroeder - Centro R$600,OO
� Ed. Renoir - Ilha da Figueira R$1.600,OO
- Ed. Caliandra, Vila Nova R$580,00
-_Ed. Maguilú, Centro R$550,OO
- Ed. Rebello, Centro R$600,00

,

- Ed. Sunflower, Nova Brasilia a partir de R$620,00
- Ed. Jaraguá, em frente Corpo Bombeiros R$700,OO
- Ed. Primavera APTOS NOVOS Guaramirim R$550,00
- Ed. Astral, Ilha da Figueira R$ 580,00
- Ed. Petúnia, Nova Brasüia R$ 600,00
- Ed. Floresta, próx. LMG Roupas R$ 550,00
- Ed. Marangoni, Vila Nova R$ 580,00
- Ed. Centenário, rua da APAE R$ 550,00
- Ed. Morada do Sol, Vila Nova R$ 600,00
- Ed. Ma Alice, cf cozo mobiliada R$ 820,00
Apto São luis, próx. Arroz Urbano R$ 450,00

- Ed. Novo Horizonte cl 02 garagens A partir de

R$1.100,00
- Ed. Procópio, Centro R$1.200,00
- Ed. lsabella cl 02 garagens R$780,00
- Ed. Figueira - Ilha da Figueir R$800,00
- Ed. Dianthus - Centro, alto padrão R$1.200,00
- Ed. Leblon, NOVO, próx. rodoviária R$750,00
- Ed. Aléssio Ber;, centro, apto amplo R$1.200,OO
- Ed. Amaryllis, Vila Nova R$ 730,00
• Eo. Paloma, Centro R$1 ,000,00
- Ed. Iuíípa, Centro R$780,OO

.

- Ed. DIAngelis, Vila Nova R$900,00
- Ed, Pedra Rubi, co. mobiliada R$ 950,00
• Ed. Bergamo, rua da Wizard R$ 900,00
• Apto Chico de Paula, cl 140m2 R$ 1000,00

CASAS:·
- Casa alv Amizade R$ 1000,00
- Casa cml Centro R$ 1,200,00
- Casa alv Estrada Nova R$420,OO
". Sobrado alv, geminado Chico de Paula R$750,00

. .

- Sobrado alv Barra, próx, Parque Malwee R$B30,OO
- Casa alv Centro, alto padrão H$4.300,00
- Sobrado a!v Chico de Paula - 02 quartos R$1, 100,00
- Casa comercial alv ampla, Centro R$4.000,OO
- Casa alv Centro, próx. Marcatto. R$2,OOO,00
- Sobrado cl 03 Suites, Ilha da Figueira R$1.000,OQ
• Casa Comi R. Max Wilhelm R$1.350,00
- Casa alv Nova Brasilia, coz, mobiliada R$ 750,00
- Casa R. Walter Marquardt R$ 1600,00

- Casa Ilha da Figueira, 03 quartos R$ 650,00
- Parte térrea sobrado, 3 qrtos, 140m2 R$ 850,00

LOCA ÃO COMERCIAL

- Ed. Menegotti Sala c/40m2 R$500,OO
- Sal cml Chico de Paula - 30m2 R$500,00
- Sala cml alv Nova BrasHia 85m2 R$700,OO
- Sala cml Centro c/973m2 R$ 1 i .000,00
- Loja térrea Centro cl 363m2 R$ 5.000,00
- Loja térrea Centro c/372m2 R$ 6.000,00
- Sala cml pi garagem de carros.Baepencí R$1.100,OO
- Casa alv Centro 240m2 R$ 2500,00 .

• Sala cml Nova Brasilia, 28m2 R$ 450,00,

- Galpão cf 2.515m3 Schroeder R$15.000,OO
- Galpão Alv, Centro cf 300 m2 R$4,OOO,OO
- Galpão Alv. Centro c/300 m2 + estacionam,

R$5.500,00

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

- Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 3000} cl

aprox. 350m2, R$3BO,OO
- Terreno( Ilha da Fig. - próx. Brasão) 3 mil metros

R$1.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3275.9500
Plantão 9658-6786

rlll,/j�iiJliJ�!III!
Párêi'móvels

www.parcimovels.com.br
www.seculus.net

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

Shopping Breithaupt - sala 206

APARTAMENTOS _/ul//_mlllw/I/1I//JllllUIII/I1//DmI/HlII/llw/um/mHl/mmw�lflum//Ifl//llmlflUJm/JglJJ1lllmI/l1DWIIJIflI/lJIIIIlIIll11fl1lfl/HlUUII/ln/lfl/ilfllfll///WU/I/I1//W//UlffWJlJl/WllllwmlflflflW1JOwDmumWlflI/lllJlHiUlJlll/W/flIIllWUD/IJIJIIImIlIlWmUWmUlfliW/!lIlBflm/unnu//mmwnUmUlflil11J/OnWIIIIlI//llmIflWIII_lIInIlJIWD/I/UlHlnm/UlUIlIllIDUII/HlWIIIII//W/IlUi/WIII/llliWlnflWlflnWmJII1JnI/JlIflUIIlHIIJl/I1lm_w/WJJIIIWflfll/HI/lIWUII//i/UflIJJ1lllWUHUlIlflWU/N////il//JllflWIflUUUW//III/I/I1W/Untll1lfll/IIIIUh1JlIllmIDIIW/IIIUllIIIIWiliUllflllll/UllflI/il/IflIfl/UI///Hlumflllli//IUlfl/lHlHl/il/l//il/DflUWmJllIWiflmmmllil./JIIIIlflfllD/illUflIIIIIHII/iliUl/HlflI/fl1IIIUflIIllDII//il/U1/il/flIlIJ/flIWIIJ//llflll1J/HlII/I/1fl1l1/l1/1I/nUWfll/l1mJJi/flIllflIlliWHlnRlIIIWHlI_flIllJ1/II;

Ref 042 - Agua Verde - Casa com suíte cf
closet + 2 quartos, 3 banheiros, moveis sob
medida na cozinha, no escritório e no closet,
sala de estar, sala de jantar, área de serviço,
garagem pi 2 carros. R$280.000,00. Aceita

financiamento bancário.

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

garagem. R$298.000,OO. Aceita financiamento bancário. TEMOS TERRENOS PRONTOS PI CONSTRUIR) CONSULTE-NOS.

ReI. 1000 Centro - Ed. Marcolino Cipriani - 3

quartos, 2 bwc, sacada e demais dep. -

R$120.000,00

Ref 020 - Estrada Nova - Casa com 2
•

quartos, banheiro, sala, cozinha, lavanderia e

ara em, R$115,000,OO ..

Ref. 002 - Três Rios do Sul- Casa cl suite + 2

quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de

serviço, garagem p/2 carros, Excelente

localízação, R$220.000,00.
Ref. 026: Barra do Rio Cerro - Casa com 2

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

ReL012 - Tifa Martins - casa cl 4 quartos. 2

banheiros, dividida em duas moradias separadas,
R$120,OOO,OO.

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

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

---/- Terrenos com Financiamento Bancário-----

Ref. 2010 - Vila Lenzi - Terreno cf4.585,00m2,
cf casa aprox. 150,00m2 R$500.000,OO

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

rodovia. R$298.000,OO.
Ref. 2020 - Tifa Martins - Terreno cf 350m2 de frente para Rua José Narloch. R$120.000,OO.
Ref. 2028 - Amizade Terreno de 337,50m2. R$89.000,OO.
ReI. 2002 - Amizade - Loteamento Versalles 11- Terreno cf 450m2. R$110.000,OO.
Ref. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com 465m2 em rua asfaltada. R$98.000,00.
Ref. 2001 - Centro - Rua Adélia Fischer, Terreno com 250m2. R$160.000,00.

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado

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

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GIRASSOL (47) 3371-7931;

IMOVEIS
PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

Horário de Atendimento: 8hs às 12hs e' i 3h30mJn às 18hs de segunda a Sexta.

• Apartamentos Ed, Mônilco - Cêntio,- Q1 quarto, B$56P,QO
,

._

",' '.'.,._,'_'II., "

• Apalt/lmento Edi MOl'actada Serfcl'-NovaBíilsnia-$uite, 01 quarto,-
Prédio çom pisCillíI.R$700.00

• Apartamentos NOVOS - Res, le!lla,ri,�aâepel1ôi � suIte, OZ i

,-'J.
",'

_'.,"'-._ "!. ,yi',- (
ii;

,

q'uartos,'cozíriha f\1obiljada.
" ',.

,

'

CÓd. 2453 - Vila Lenzi ,Apartamento novo com

93,30m2 de área privativa, sendo 01 suíte, 02
• Apartamentos NO�OS - V!la Hill) s 03 qUi(irtos, R$ $60,?Ô

dormit., sala de jantar e tv, demais depend. 02 • Ap(\rtatneflt� - Ed, Vaira":' C-entro - 02 quartos. R$ 600,00
'. vagas conjugadas de garagem. Prédio com piscina

e fitness. R$ 234.000,00 estuda propostas,
.. Apartamento EditAmar:anthü!,l;� Centro· 01 suíte, 02 quartos, 02

aceita terreno. vagas, semi mobiliado .

.. 1- II1II___'' 'I. Quiti!�etes-Ed,MatechatCt3nter-Centro�R$35Q,OO
cód.1756 - Centro-
Ed.lsabela· Apto

• Qutlinetes-flarradoRldCerro-R$420,OO
com 83,OOm] • Aparlllmen!o - Ed. Porto Seguro - Vila Nova - su�e, 02 quartos',
privativos. sendo 01 R$75G,OO
suíte, 02 dorrn. bwc
sodal e de serviço, ' Apartamento- Eel. Bella Vista-03 quartos. R$680,OO
demais dependências, • AparWIGnto-Ed, JK-Centro-sufte, G2qUilrtoS. R$1.500,OO
02 vagas de garagem.
Ficam móveis sob

' Apartamento Novos -Ilha qa Ffgueíra - 0'2 quartos. H$600,OO
medida na coz., suite
e quarto,
R$210.000,OO -

estuda propostas,
aceita apto ate
RS125.000,OO

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

3.060m2. R$100.000,00 - 50%
de entrada e saldo parcelado

Côd. 3166 - Loteamento
Boulevart, próx. ao Champagnat
Lotes c/248,75m2. A partir de

R$ 125.000,00

Cód. 1186-
Casa (sobrado)
no bairro
Amizade no

Loteamento
Boulevart, com

250m2. Tem 4

I Quartos, 2 suítes,
4 banheiros e 2

:� vagas na gar.
, R$ 750.000,00

Cód. 2250 - Czerniewicz Casa de alvenaria com

aprox. 180,OOm2, sendo 03 quartos, 02 salas, 02'
Cód. 2755 - Vila Lalau - Casa com i55,OOm2, bwcs, garagem e demais dependências, próx.
sendo 01 suíte, 02 dormitórios, semi mobiliada, 02 antigo Pama. R$160.000,OO - aceita apartamento,
vagas. R$278�OOO.00 - aceita fio.bancário estuda propostas.

..----��--------------..-------

Vila Baepeodi - Res. Leblon - Apto novo, pronto
para morar com 73,50m2 de área privativa, sendo
01 suíte, 02 dormit., sala de jantar e tv, cozinha,

lavanderia, bwc social. sacada e 01 vaga de

garagem, Prédio com elevador, R$164.000,OO

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

.

garagem e demais depend. Ficam os móveis sob
meélida na cozinha, lavanderia e bwc

'

s, ótimo estado
de conserv�çã.o, R$198.000.0p - aceita

Cód. 1754 - Centro - ARartamento de alto
padrão, novo, com 235,OOrn2 de área total

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

churrasqueira e lavabo. Consulte-nos.

Cód. 1955 - Barra do Rio Cerro Casa em alvenaria
com 264,OOm2 construída, 01 suíte, 03 donnit., 04

vagas e demais dependências, Reformada. Terreno
com 590,OOm2. R$300.000,OO - aceita

financiamento bancário

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

• Apto no centro, Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira n° 1149 em

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

garagem. R$550,00 + cond.

• Kitinete no centro, Rua Cei Procópio Gomes de Oliveira n° 1149
em cima da Via Móveis. 1 quarto, sala e cozinha conjugada,BWC,

lavanderia e 1 vaga de garagem. R$350,00 + cond.

I

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

Prefeitura).3 quartos e demais dependências; 1 vaga de
garagem.R$550,00 + cond.

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

190.000,00 (Analisa propostas)

Cód. 2251 - Águ'a Verde Sobrado com 500,OOm2
de área construída, sendo 03 moradas, parte inferior,
superior � fundos. todas com surte, 02 dormitórios,
demais dependências, 03 vagas. R$300.000,OO -

aceita casa até R$ 100.000,00, estuda propostas

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

de área 'privativa, sendo 01 suite, 02 dormit., sala de

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

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

meses .

Cód, 2803 - Amizade - Terreno com 450,OOm2 com

, casa de madeira. para demolição, localizado em área

nobre, rua asfaltada e sem saída. loteamento'
Versalhes. RS 145.000,00 estuda propostas,

aceita financiamento bancário.

Côd.: 3126·3194· Bom investimento.
R$400.000,OO . Com 926,OOm2 -

Centro. Ótimo para prédio.

. � �

TIMOS OTIMA$ OPÇ,ES
DE SALAS COMERC.IAIS!!

CONSULTE.NOS!!!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORRETOR DE lMÓVEIS

Plantão: 9135-8601

,

www.parcimoveis.com.br
vilson@parcimoveis.com.br

'··1

I
1
I

I
I
I
I
/

i
/

./
I

I
!
I
I
I
1
{
(
I

I
I

I
I
I
I
//1Cód 602 - GALPÃO, Bairro Santo Antonio, com 750m2, Terreno com 20.000m2, I

R$ 1.200.000,00 1

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

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

banheiros, Terreno com 406m2.
R$170.000,00.

Cód. 158 - CASA ALVENARIA, Bairro
Centenaria, com 140 m2 .• 2 dormitorios, Terreno

com 574 m2. R$190.000,OO

Cód 152 - CASA ALVENARIA, Nova Brasilia ,

com 230 m2, 4 dormitarios sendo 1 suite, com

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

A imobiliária da Barra

Ref. - 41)0 - RIO CERRO t - chácara c/165.000m2(236x565),
edificado cf uma casa em alvenaria de 181, 13m2, 3 qtos, sendo
um suíte c/cioset, sala, copa, cozlarera, 3bwc,fogão à lenha,

churtasqueira c/área de festas, 2 garagens, cancha de

basquete, árvores fl'utiferas, 2 nascentes, três ribeirões

pequenos, lagoa,JugarmaravilhoSQ, 'área plana de maIs oU
mehQs 12.001J1n�,'d!st�hte uns 10ki'rt do CentrQ i: IOG<1l!!atlâna

.
rlt� Rio Alma - A$�65.tlOO�ao, aceita ap c/suíte + ttols qlos,

como parte de pagitltlenio e parcela em até 12 meses.

ReI. - 420 - JARAGuA 99 � casa alv. c/laje c/72m2, averbada

.pronta para flnahpíamentp, terfpl1fr�/334!81m�(14x2a�a)!/o'
2qtos, sala, topa coz,Untegraeas, 2�WC UlVand., to�à ml:lfa�a,

Rua Irmã Dulce, n° 125 - R$130.000,OO

REF 608 - Sala Comecial com 150 mls Em frente
Supermercado Breithaupt - Bairro Barra do Rio Cerro

REF 604 - Sala Comercial - Bairro Vila Nova Proximll ao
.

Posto Mime

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3275.9500
Plantão 9658-6786-

o
w

Em reendimentos Imobiliários Ltda. 5

�"'"",,,

P6rêiinóveis
'-----------

www.parcimoveis.com.br

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

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

Rel.031 - João Pessoa - Casa c/2 quartos,
2 banheiros, 4 vagas garagens,
churrasqueira. R$118.000,00.

ReI. 1020 - Baependi - Edif. Miami - Apto c/2
quartos, banheiro, churrasqueira, garagem, em fase

de acabamento. R$115.000,OO. Aceita
financiamento bancário.

Ret. 1039 - Centro - Edifício Parthenon
Centhury - Fia! cf suite, banheiro e garagem.

R$106.000,00.

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

churrasqueira, garagem. R$178.000.,00.
Aceita financiamento bancário.

ReI. 1015 - Amizade - Residencial Cannes -

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

Aceita financiamento bancário.

-'---.---.-.- ..

--"-.--;---.----.--
..

---.-.-.-"-'-.-.------'--"'--'-'-"-'---"--'--'-'--i

Vendas e Locação no S�opping Breithaupt Fone: 4·7· 3371.8'8181Comodidade de um horário diferenciado I

.. �.e.�un�� a ����a: 10h às 22h e Sábado: 10h à�.2��
47 9���.�7.�� I
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OPCIONAIS: ANO DE R$ POR RS
.

tOMPLETCHJ:A8G+COMP+tO+ROOA+WT+W,
.

2009 41t66º .4�.800
AR+DH+VTE+AQ-!{OMP+RODA+FN+RE+ W 2010 43.400 39.400

,', 'AR+OH+VT�+AQ+�bOA+FN+R�tW ton 4� •.900 �9.DOO
OH+AC+VE+TE+ALM+AQ+COMP+RODA+LT+W 2009 39.900 37.300

DH-rVTE+AL+AQ+RODA+LIlT+\lV
'

2011 38..100 35.100
AR+OH+VTE+Al+COURO+AQ+ROOA+lT+W 2006 36.800 33.800

• , AR:tnH+Vf€tf7AL±AQ*ROOá+.U)I+W " ,2001 .36.],06,,,33,70,0:
AR+DH+VTE+AQ+lDT+W 2009 35.900 32.400

i ABH-:l)H+VT$+,HQOÃiLtVV ' ;'OÓ7 34,:9,QO ,',3'.1.900
COMPlETO+BCO+AQ+ABG+COMP+RODA+lT+W 2007 34.500 31.500

", , COMPtÊ]'OJ+ A6S+ABGtAUtO+COOaO-tCÓMP , ".'1005'\32.400 209.400

\ '

DH+AQ+W+DT 2009 29.990 26.990

200S )29,.�OO Z6!SOO
2001 28.500 26.500

1998 20.9,00,. 18:900'
2002 19.500 17.500

t9�8 lÓ{9QO··" 819,00
1995 10.900 8.900

""'/, 1998, '9:500.,., 8,OOl)
1996 9.000 7.500

1.995 8.80.0'." 7.500

GOlFFlASH 1.6

flTLXt4 "

SANDERO EXPRESSION 1.6 HI FlEX

ASTRÀ SP�DV�NTAG�
OXTR1.6FlEX

I'lCASSO Elf;A01QZ,QI.
PRISMA MAXX 1.4 mx

F10�I�MlEX
.

SUZUKf GSX-R SRAO 1000cC

AR+DH+VTE+AL+ABS+ABG
+COURO+AQ+COMP+CD+ROO

+LDT+4X4+VV .. 2009 -ITAJAf

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

2008- JONI

207 PASS10N XS 1.6 FLEX

HºGGAR:XSE$tA�AQE.1.6J:tE�
PUNTO H�X 1.8

I:INOWAYt4(MODELO NOVO}"

SANTANA Cl1.8

�S(PRT�E�AN Gl1;ª .

FlESTA 1.0

KAPET GtS;T:8

.

',:j,',A(t+OH+VTE+ABS+AO+RODA .

DH+VTE+Al+AQ+LDT
':::.Of:lsFA(+VE+::'f:E+AQ.,p,AOO+;W

.

DH+VE+AQ+RODA+DT
"",i,J'::;::OI+kÂ<1+VE.it-1EW "'ii .• # 'ir

OH+AC+VE+TE+ALM+AQ+LT+W
.. w � 004itE+AQ±OODA+ri:tPINT,

DH+AC+AQ+RODA+W

AIRTREK4X4

AR+DH+VTE+Al+ABS+ABG
+COMP+AUTO+COURO+CD
+ROOA+4X4 -ITAJA! - 2007

206 COUPE (ABRIO
(Conversível)

AR+DH+VTE+AL+ABS+COURO
AQ+ABG+COMP+CD+RODA+W

2003-JONt

AR+DH+VTE+Al
+AQ+RODA+LDT+VV

2006-JONI

-

_-:.-:.---;�--- .-::-:'-._
- ----
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,""

SIENA FIRE FLEX PRETO 2010

·3370-7500
"

I C U L, ,SI Rua Walter Marquardt, 2670

, O CLIENTE E ESPECIAL, VENHA CONFERIR!

Taxas compartilhados com o menlldo Carros com procedência Transparência no negociação

Nós garantimos o preço

Dê uma
ESPIADINHA

I

no seu próximo carro!

• fi " "" ,

2009, Preto, Flex, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Freios Abs, Air Bag II, Cd

Player, Piloto Automático, Cambio Automático, Bancos em

Couro.

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

Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
Computador de Bordo, CD Player, Faróis de Neblina.

2010, Cinza, Flex, Ar-condicionado Digital, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espeíhos Elétricos, Limpador
e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Freios Abs
e Ebd, Air Bàg 'II, Computador de Bordo, Cd Player,
Câmbio Automático.

"

2009, Vermelho, 8v, Flex Ar-condicionado, Direção _

Hidráulica, Vidros e Travas Elétricas, limpador e

Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
. Faróis de Neblina.

Aproveite
o seu

13° salário

.•

2009, Prata, Flex, limpador e Desembaçador Traseiro, Ar

quente, Travas Elétricas, Alarme, Cd Player.

'"

2003, Dourado, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Air Bag II, Cd Player,
Desembaçador Traseiro, Câmbio Automático.

2002, Cinza, 4 Portas, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Travas Elétricas, Vidros Elétricos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ELAS ..

CI1ROEN.

PorR$

54.900'
CITROEN C3 GLX
1.4 FLEX 2011
PorR$

36.990'
-

RODAS DE LIGA-LEVE 15" • VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS' 2 ANOS DE GARANTIAJ
CONFIRA TAMBÉM AS VERSÓES C3 XTR f C3 AUTOMATIGUE.

NA LE MONDE CITROEN, O BÁSICO É SER COMPLETO.

VENHA FAZER" UM TEST-DRIVE OU ACESSE WWW.LEMONDE�C_OM.BR

CI
-

AOECRÉATIVE TECHNOLOGIE

1 - Preços à vista. sem troca, não incluem fretes, seguro e opcionais. válidos para os modelos anunciados: Citroên C4 palias 2.0 GLX mecânico 10/11 , Citroên C3 GLX 1.4 10/11 e Citroên C4
1.6 GLX 10/11. 2 - COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% e saldo em 24 ou 36 meses e taxa 0.99% a.m para Citroên C3 (exceto para Sola ris câmbio automático). Entrada de 55%
e saldo em 24 meses com taxa 0% a.m para Citroên C4 e Citroên C4 Palias + IOF. TC R$ 928.00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Cadastro sujeito a aprovação. 3 - Citroên

.. "

C3 e Citroên C4 comz anos de garantia sendo 1 pela Citroén do Brasil e 1 pela Le Monde. Citroen C4 Palias e Citroên.AirCross com 3 anos de garantia pela Citroên do Brasil, conforme contrato
assinado entre cliente e concessionária. 4 - IPVA grátis na compra. dos modelos Gi.tro�n, Cêe, Citroéo C4 Palias Okm. GPS' H Buster mod. HBN-4310P grátis na compra do modelo Citroên C4'
Okm. Ben�f(ciós não pooem ser convertidos em espécie. lmaqens meramente .ilu�tràtiv�s. 5 �. Todas ?S of�rta���·9U'i. anunciadas têm validade até 31/10/2010 ou enquanto durarem cs estcques.

•

. ',_
'

.. , _

. �� .0'- '''" ,.. ".'" �,' " �. '.'" �
I ." :. 'j..
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Nas festas de. Outubro,
bebida ao volante
, ,. ,

e o umco Item

que a HP não recomenda.
PRISMA MAlI 1.4

COURIER 1.6
GIV,2005 SlILO SCHUMACHER

'elo, Couro, 2005

POLO HACHT 1.6 FLEI

CELTA 1.0
Rodas,2001

seENIC 1.6
Completo,2001

FORDICA 1.0
1.0,2000

JARAGUÁ DO SUL I CENTRO
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1014

3372.0048 I 3370.8622
hpcars@yahoo.com.br
www.hpis.com.br

Allerta de Segunda a Sexta·feira
das 8:3Ohs. às 12:00hs.
e das 13:30hs. às 18:30hs.
Sábados até as 12.:00hs.""�'.)">:!r

,,�')�

"""'�
�.!! VEíC:ULOS

EM OUTUBRO,
RODE E COMEMORE COM A HR

MARCA DE CONFIANÇA.

*lmagens de cunho meramente ilustrativas. *Financiamento em até 60 vezes c/entrada mínima + saldo financiado sujeito a aprovação cadastrai. "'Ofertas válidas até 26/10/2010.
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RECARGA Exe

ACOMPANHANTES
PARA EXECUTIVO

Atendo homens e casais em

Jaraguá e Região. Hotéis,
motéis e residências.

clila
79154.709,

____ I

com todo seu

encanto e

simpatia

Iniciante
:t.9anos

Das :t.4h as 18h
e 2:l.h as 23h

\ Atendimento com
. local, hotel e motel

9922-2047

Fique por dentro de tudo
que ocontece na reqiõo

8�
@ocorreiodopovo

Venha conferir nossos seraiços!
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro· Jaraguá do Sul- SC

Rua Joaquim Francisco
de Paula, 1058.
Chico de Paula

-'�'_"-"-'_'_'__"-"_"-'_'�"-'_"--"-'-"-"-"_'-"-'"_.. _ .. _ .. _ .. _._._._._... _ .. _ .. _._._.__•. _._-_.. _ .. _._..__ ._.__._ .. _ .. _-_ ... _ .. _._.__ .. .:..._ .. _.__._._._._._ .. _ ... _._ ... __._._._._._.. _._ .. _ .. _ .. _ .. _._ ... _ ... _ ... _._._._ .. -e- ... _ ... _ .. _ .. _ .. _ ... - •. _._._ ... _._ .. _ .. _ .. _.-_ .. _._ ..

_.__"._._.__

._._--_._--_._._._'_"-'---'--'.

I .

EM DOIS ENDERE O I· - .

I

I
I

I
I
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Quepe

ocês podem acreditar, não são só os eleitores brasileiros que
ponderam o andar da carruagem da campanha política, para

, ª Presidência da República, certamente, boa parte dos países
que contam no planeta também está de olhos bem abertos no

Brasil. O rolo de adesivo de campanha que atingiu, em cheio, a testa do
candidato José Serra é notícia mundo afora. Fazer campanha eleitoral no

Rio de Janeiro, agora só mesmo de capacete!

Hoje à noite no salão Ami- Pelo meu fio vermelho fiquei
zade, a sociedade dos grandes sabendo que um empresário caixa
bailes, será realizada um bailão ' alta da urbe sorriso estaria saltitan
com a excelente banda Kalla - do de felícídade. Segundo o babado

Hay. Imperdível! forte, o "colorido" foi fisgado pelo
cupido. Até ai tudo bem. Mas....bilu
bilu bilu..... O buraco é mais em bai
xo. O lance é que o rapaz é do mes-

,
mo sexo e tem apenas 16 aninhas.

Enquanto a bomba não estourar, a

dupla desfila entre um cineminha
e umas caminhadas na orla catari
nense numa boa. Viva o amor.

Amizade

NAS RODAS
• A gatinha Bella Maria Gorges,
filha do casal amigo Mariane e

Valéria Gorges, celebra hoje, a

sua primeira Eucaristia. Após a

cerimônia, parentes e amigos
serão recepcionados em grande
estilo no Restaurante Típico da
Armalwee.

.

• O meu camarada Helton de
Abreu e sua bonita Simoni,
depois de três anos de namoro,
resolveram trocar alianças
na mão direita. O pedido de
noivado será feito hoje à noite
com' uma mega festa na casa

da família. Nessa eu vou!

• A sempre sorridente amiga
Fernanda Hardt, certamente
será a aniversariante mais

festejada de hoje. Mil vivas.
O meu desejo é que você e

toda a sua família sejam
plenamente felizes.

Buxixo

"A.. banda Kalla-Hay anima"
hoje à. noite, grandioso

baíle no Amizade

Fofocódromo
Tato "Avatar" Branco, e Igue

"Nero"Joesting se juntaram, na

quinta-feira, para pilotar a chur
rasqueira e quase puseram fogo
na famosa edícula da Inha, no GT

Society. Na hora, se não fosse às
habilidades de bombeiro de Fred
Fabris, toda a guarnição jaragua
ense teria que ser chamada. Foi
um "Deus" nos acuda. Pode?

Cheers!!
A empresária e amiga

Tere Depiné estreia idade
nova bem neste sábado.
A data ela vai comemorar

longe de casa, mas bem

perto de quem ela ama.

Saúde e felicidades, mil!

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

I �SPORT,}?n
:�f(_u
I '

: Troféus e Medalhas
: 3275-4044:'

,."j}
l, _, _ .. _

.�/
, __ ' ..

Enéias
Haasch

No próximo dia 28 de outu
bro, às 20h no Projeto Palco Li
vre da Scar, acontece o excelente
show "Meu Violão", com o cantor

Enéias Haasch. A promoção é do

Rotary Clube Vale do Itapocú. O

ingresso é um livro novo ou usa

do, ou um litro de leite UHT.

Social 17

"Dedada"
,

,

O meu querido amigo Luiz Fer
nando, alcunhado carínhosamen
te de "Luiz Dedada", por Cézinha.
Pradi, é o mais querido aniversa
riante de hoje. Vai estar no bar do

Sérgio. Parabéns, amigo!

Talita Maba e Geovane
Satler protagonizam lindo
casamento, hoje à noite, no

Se,minário em Corupa

Nossos-maiores
problemas não estão nos

obstáculos do caminho,
mas na escolha da

direção errada.
,*",SIS.fJIlB'J(

"

leitora fiel '\

A leitora fiel de hoje é Patrícia
de Souza Giosele. Ela é outra

querida que acompanha a coluna
todos os dias. Valeu mesmo!

.Hoje, a partir das" 11líoras '

da nianhã, na Paróquia
Apóstolo. João, acontece uma

.

concorrida Macarronada
promovida pela galera esperta
daADM 2.0 Uniaselvi/Fameg.

• Dia seis de novembro, na

pérgula da piscina do Clube
Atlético Baependi, acontece .

a 15° Noite Mares do Sul. A
.

animação ficará por conta:
do grupo de pagode Nova
Tendência, Grupo Mandala e a

banda Apokalypse.

•Leodomar Lopes e Rubens
"Saraíva'Roeder serão os

hostes, hoje, no Bar do Sérgio.

.0 empresérío'Renatô
Koslowski, da Menina Linda,
promete um mesa farta de
frutos do mar, na próxima
terça-feira, no futebol 7°
Divisão, no Pínduca. A

comemoração é em torno
de seu níver.

�

• São poucas às vagas para.
participar do 10 Campeonato

.

de Disputa de Pênaltis, dia
20 na Recreativa Karlache.
Mais informações pelo fone
3370�2900 .

.Com o apoio total da Capital
Imóveis, dia 31 de outubro, na

Arena Jaraguá, tem show com

Restara A casa.vai lotar.
,
h

• Dia sete de outubro
, acontece a 2° Pedalada'

Famosa. No ano passado mais
.
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I SAÚDE

Mais remédios com desconto
Governo amplia acesso a medicamentos no programa Aqui Tem Farmácia Popular

atendimento à popula
ção passará a ter acesso

a fraldas geriátricas e ou-

...." tros nove remédios indi
cados para o tratamento de seis

doenças: asma, rinite, mal de
Parkinson, osteoporose e glau
coma, além de mais um tipo de
anti - hipertensivo.

liAs medidas poderão be
neficiar quase um milhão de

pessoas. Elas comprarão nas

farmácias conveniadas pro
dutos da lista com até 90% de
desconto",' anunciou o minis
tro da Saúde., José Gomes Tem

porão. A verba para ampliação
do programa já havia sido pre
vista no orçamento deste ano.

As 13.152 farmácias e droga
rias da rede privada conveniadas
no programa já ofereciam remé
dios com 90% de desconto para

A lista de medicamentos
oferecidos por meio das
farmácias populares
será ampliada.

,
-

diabetes, hipertensão, colesterol,
gripe e anticoncepcionais. Para

.

essa mudança, foram investidos
R$ 267 milhões. A lista de novos

medicamentos foi definida de
acordo com levantamentos so-

. bre doenças com maior número
de prescrições na rede de saúde.

Medicamentos com desconto são oferecidos em 13.152 estabelecimentos privados conveniados no programa

I

A expectativa é de que a ofer-
.

ta de fraldas geriátricas beneficie
, '_

40 '1 b '1- .

d
' ' InCf

mi rasi erros, to os os me- ,."
,"

ses. Para comprar fraldas, será
-'

necessário apresentar uma recei
ta médica ou uma declaração. A

compra, no entanto, será ilimita
da. Cada paciente pode comprar
no máximo 40 fraldas, a cada 10
dias. "Levantamentos" indicam

que esse é o consumo médio por
paciente", afirmou Temporão.

PREVISAO DO TEMPO

O�'IUVA E
OVOADAS

Muitas nuvens com chuva,
trovoadas e descarga
elétrica. Entre a tarde
e noite, a instabilidade
fica mais intensa.
Temperatura elevada com

sensação de ar abafado.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 200e

MÁX:25 -c

DOMINGO

MíN: 18°e

MÁX: 26°e

SEGUNDA
MíN: 18°e

MÁX: 25°e

TERÇA
MíN: 17°e
MÁX: 28°e

CÉU fEBHA,

Tempo chuvoso
em todo o Estado

PREV� o
Próximos. dias

com tempo firme
A partir de terça-feira, o tempo

permanece firme na maior parte de
Santa Catarina, com mais nuvens

no Litoral e chuva fraca ou nevoei
ros no período noturno. A tempera
tura estará mais elevada durante a .

tarde. Entre os dias 29 a 31, a passa
gem de uma frente fria pelo Sul do
Brasil provoca chuva pelo Estado.

Hoje, a chuva estará presen
te em quase todo o Estado. Do
extremo-Oeste à região central, o

acumulado pode ficar entre 10 e

15 milímetros por dia. A área mais
chuvosa é o extremo-Sul, com um

acumulado de até 70 milímetros
diários. No Vale do Itapocu, índice
fica entre 30 e 40 mmldia.

I' �
"

!llstáVfJ!
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Mercado Regional

Lourival Karsten

Um anjo
presente

Os investidores que
apoiam as startups são de
nominados pelo mercado de

"anjos", pois são eles que �ea
lizam investimentos de risco

que podem resultar em um

grande 'zero de retorno. Estes
riscos podem ser minimiza
dos considerando que mais de
90% das empresas encubadas
costuma sobreviver. Quan
do o "anjo" é um profissional
ou instituição experiente, que
pode ajudar a aplainar o cami
nho da empresa nascente, a

possibilidade de sucesso é ain
da maior. Moacyr Sens é decla
radamente um destes "anjos"
investindo seus recursos em

ideias dos outros. Em relação ao

apoio às empresas nascentes,
o "padrinho" da Tecnovali tem

algumas ideias bem interessan
tes: "O custo é muito pequeno
para muito benefício." "Ne
ném não dá lucro. Precisa ser

sustentado." Tomo a liberdade
de acrescentar que um neném,
enquanto está crescendo, dá
muito mais satisfação do que
preocupação com a despesa.

LOTERIA

37 - 49 - 52 - 56 - 65

",/I'.II'l1fiJ:fiIfl1lfJlJIJIIII_11I

06 - 08 - 09 - 1 O - 11
12-13-15-16-17
18 - 19 - 21 - 23 - 25

1 ° 65.247 250.000,00
2° 75.289 22.000,00
3° 20.956 12.000,00
4° 37.153 11.000,00
5° .... 68.378 10.32.0,00

Tecnovali
Um auditório do Sesi lotado

viu a assinatura do estatuto para
constituição do Parque Tecnoló

gico e de Inovação da Região de

Jaraguá do Sul - Tecnovali, na

quinta-feira. Se há um ano quan
do do lançamento do projeto ele
contava com 17 entidades apoia
doras, agora já são 18 e provavel
mente este número crescerá bas
tante ao longo do tempo.

Grande
sucesso

Além de um sucesso em ter

mos de público, o Encontro Em

presarial da Acijs também foi um

grande sucesso em termos de
ideias discutidas. A "fábrica de

gente", da IBM de Hortolândia,
foi uma das soluções aponta
das para enfrentar o "apagão de
mão de obra qualificada", bem
como foram amplamente visi
tadas as questões relacionadas
com a inovação como caminho

para o desenvolvimento das

empresas de forma mais segura
e consistente. Mais um evento

importante para o aperfeiçoa
mento do modelo de gestão ado
tado pelas empresas da região.

Areação de grãos
A demanda de grãos no Brasil vem crescendo a cada dia e a Weg está

acompanhando de perto esse processo, trazendo ao mercado soluções
energéticas eficientes para aeração nos silos graneleiros. Para a Cocari,
empresa do setor cooperativista da cidade de Mandaguari, no Paraná, a

solução encontrada pela Weg para aumentar a eficiência do processo de

aeração de grãos foi a implantação de um sensor de temperatura e do in
versor de frequência CFW-ll. Agora, os motores não são mais desligados,
pois o conjunto implantado realiza a modulação dos motores que traba
lham no rítmo mais adequado para a temperatura naquele momento.
Com este sistema foi possível reduzir em até 90% o consumo de energia e

ainda melhorar a confiabilidade na Meação e a qualidade dos grãos.

Família Moglich

Monfort
Amanhã completa 46 anos de

existência esta empresa que co

meçou a funcionar em uma épo
ca em que a absoluta maioria dos
cabos de ferramentas era feita de
madeira. O mercado encolheu,
mas nem por isto desapareceu.

Modelo
vencedor

Gerson Bortoluzzí, da Pa

pese, fez uma comparação bem
interessante, pois o investimen
to realizado na Iaragua Tec foi de
menos de R$ 400 mil e, depois
de oito anos, a entidade respon
de pela criação de 200 empregos,
o que significa um investimento
de cerca de R$ 2 mil para cada

emprego gerado. A título de

comparação, Bortoluzzi utili
zou o exemplo de um shopping
onde o investimento necessário
é de R$ 40 mil por emprego ge
rado e da construção civil onde
esta relação é de R$ 30 mil para
cada emprego gerado. Resumin

do, o investimento em inovação
tecnológica e na incubação de

empresas é de pequeno custo e

de grande benefício.

INDICADORES
REQUERIMENTO DE

LIÇENÇAAMBIENTAL
WS Imóveis Ltda. ME., torna público que

requereu a Fundação Estadual do Meio Am

biente (FATMA) a Licença Ambiental Prévia

(LAP) do Loteamento denominado Santa

Catarina na Rua 46 - Olimpio José Borges,
bairro Avaí, município de Guaramirim/SC.

BOVESPA

POUPANÇA

" �

.. -0,18%

0,5716 22.0UTUBRO.2D10
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VAGAS

Senai abre inscrição
de cursos dia 25

IV RSÃO
Dia da Criança em

dois Cras hoje
A Secretaria do Desenvolvimento Social promove come

moração do Dia da Criança nos Cras (Centros de Referência
de Assistência Social) em dois sábados. Hoje o dia de lazer será
oferecido na região do Cras Santo Antônio e BoaVista. No San
to Antonio as atividades, além de lanches e brinquedos, esta

rão disponíveis das 8h às 11h na Escola Francisco Solamon, no

Boa Vista, será das 14h às 16h30 na Escola Adelino Francener.
No Cras Iaraguá 84, a comemoração acontece dia 30, das 14h
às 16h30 no ginásio da Escola Luiz Gonzaga Ayroso.

GU IRI

Inscrições para
Festival da Canção

Foram prorrogadas as inscrições para o Festival Municipal
da Canção 2010 de Guaramirim. Os interessados podem procu
rar a Casa da Cultura até o dia 29 de outubro. Para fazer a ins

crição é preciso apresentar urna cópia da carteira de identidad ,

e CPF, um comprovante de que reside, trabalha ou estuda em

Guaramirim, dois quilos de alimentos não perecíveis e urn brinl

quedo para a campanha de Natal. Também deve ser entregu€
urn CD com a música que será apresentada. O festival acontec€

no dia 20 de novembro na Sociedade de Atiradores Diana.

Os cursos técnicos e superiores do Senai abrem inscrições
no próximo dia 25, até o dia 21 de novembro. Há vagas nos

cursos técnicos de Eletromecânica, Eletrotécnica, Informática,
Mecânica, Mecatrônica, Modelagem do Vestuário, Produção
de Moda, Química e Redes de Computadores, em Jaraguá do
Sul, e Mecânica, em Schroeder. Para curso superior as inscri

ções no valor de R$ 50 podem ser feitas para os seguintes cur

sos em Iaraguá do Sul: Produção deVestuário e Automação In
dustrial (parceria Unerj, inscrições gratuitas no Sistema Acafe).

Imagens somente para fins ilustrativos. A promoção FEIRÃO CAMPEÃO STRASBOURG é uma campanha exclusivo das Concessionários Strasbourg, válida de 21 a 24 de outubro, ou enquanto durarem os estoques. O I PVA 20 10 grátis é válido somente
para este feirão. Todo o Unho Peugeot 207 e 307 com taxa de 0,99% o.m. - com entrada mínima de 50% do valor do bem e saldo em até 12 vezes paro a Linha 207 + Hoggar e Quiksilver. E em até 24 meses para a Linha 307. Todos com carência de até
90 dias para pagamento da primeira parcela. Não está inclusos nesta promoção os veículos utilitários da marca, As tabelas de finandamento estão disponíveis nos Concessionários. O preço anunciado a partir de R$ 49.900,00 é do modelo Peugeot 307
HB Presence 1.6L Flex, 5 portas, ano/modelo 10/11, freios ABS, air OOg duplo, ar-condicionado, direção hidráulico, vidros e travas elétricos, pintura sólido, frete incluso; preço público sugerido paro venda à vista. O preço anunciado a partir de RS 32.900
é do modelo Peugeot 207 HB XR l.4L Flex, 3 portas, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e trovas elétricos, ano/modelo 10/11, pintura sólido, frete incluso, preço público sugerido poro venda à vista.

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

P E U G E OTRECOMENDATOTAL

Itajaí (47) 3344-7000
Rodovia Osvaldo Reis} 3200

Segunda a Sexta, das 8h às 19hI PEUGEOT
ASSISTANCE
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TR-NSlnr

Em dez meses, 144 acidentes
Trecho da SC-413 que corta a microrregião é motivo de preocupação para moradores

MASSARANDUBA

Um trecho de 22
quilômetros, com 144
acidentes e oito mortes.
Esses são alguns números
da 80-413 entre os

muniCípios de Guaramirim
e Blumenau.

-�e acordo com a PRE (polícia
odoviária Estadual), os re

istros são do dia l° até on

..._,tem, entre os km 44,8 e 67,1
(limite entre as cidades). Uma esta

tística que, segundo a PRE, poderia
ser reduzida se os motoristas tives
sem mais atenção e prudência ao

volante, respeitando mais os limites
de velocidade e evitando ultrapas
sagens em locais não permitidos.

A aposentada Venelda Sasse, 60

anos, já perdeu a conta de quantas
pessoas já viu se acidentarem na

frente de casa. Ela mora no km 65,
em Massaranduba, onde o jovem
Leandro Scarubi, de 18 anos morreu

após uma queda de motocicleta, na

noite de quinta-feira. t� gente já tem

até medo", afirmou.
Venelda conta que, porvolta das

21h de quinta-feira, estava assistin
do televisão com o marido quando
ouviu Um barulho vindo da rua.

.

"Quando vim para fora, vi que ele
estava muito machucado. Meu vizi

nho, que chegou antes, chamou os

bombeiros", relembrou.
Esta não foi a 'Primeira vez que

a aposentada viu alguém morrer na

frente de casa. Em agosto deste ano,
um automóvel se perdeu na curva e

bateu no barranco próximo à resi
dência e capotou. Há três semanas,
um carro colidiu quase no mesmo

local, mas o motorista não se feriu.

"
A gente vê muita

ultrapassagem perigosa,
alta velocidade e ficamos
sabendo de muitos casos

de embriaguez.
JORGE ZEPLlN

"
o dono de uma loja de artesana

to nas proximidades, Jorge Juliano
Zeplin, destaca que o trecho é pal
co constante de abusos cometidos

pelos motoristas. t� gente vê muita

ultrapassagem perigosa, alta veloci
dade e ficamos sabendo de muitos
casos de embriaguez", comentou.

A PRE afirma que costuma fazer

fiscalizações diárias com o radar
móvel ou fixo no trecho que corta

a região. No entanto, a maior parte
do tempo seria dedicada ao atendi
mento de acidentes, a maioria en

volvendo automóveis. Dos 264 veí
culos envolvidos em colisões neste

ano, 134 eram carros .

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Para a PRE, maioria dos acidentes na rodovia poderiam ser evitados com mais atenção e prudência

KM 6S É CONSIDERADO UM DOS PONTOS MAIS PERIGOSOS

Motociclista morre ao perder controle da direção
o comandante dos Bombei

ros Voluntários de Massarandu

ba, Gilberto Alexandre, avalia

que o tráfego intenso na SC-413
torna a rodovia um local predis
posto a ocorrências relacionadas
ao trânsito. No entanto, ele con

sidera o km 65 um dos trechos
mais perigosos na região. "É um

local com muitas curvas sinuo

sas, o que exige cuidado redobra
da dos motoristas", opinou.

No caso do acidente do mo

tociclista, as causas que levaram
o jovem a perder o controle do veí
culo ainda não são conhecidas.
De acordo com os Bombeiros
Voluntários, Leandro bateu em

uma boca-de-lobo, teve múlti

plas fraturas e não resistiu aos

ferimentos. A PRE disse que ne

nhum outro veículo se envolveu

Comandante Gilberto
alerta que trechos

com curvas exigem
atenção r,e�o�.r�d�

• .. • l •• 1-... r'"
�

_ .' _ � _ _ _ __ : :� _ �\: _ � :.: � l � i -,
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no acidente e que o jovem havia
recebido a Carteira de Habilita-

,

ção há apenas 25 dias.
No dia 30 de setembro, um

outro acidente na rodovia cho
cou a região. Ivone Monteiro Co

min, 35 anos, morreu após uma

queda de moto nas proximida
des da Ponte Arno Zindars. A fi
lha dela, Saciara Comin, 17, teve

o braço esquerdo amputado. Se

gundo a PRE, o veículo teria in
vadido a pista contrária e atingi
do um automóvel após se perder
em uma curva.

ARQUIVOOCP

NÚMEROS DA SO-413

(JANEIRO A OUTUBRO DE 2010)
Trecho: km 44,8 a 67,1

Acidentes: 144

Feridos: 68
Mortes: 8

VEíCULOS ENVOLVIDOS
Bicicleta: 2
Motoneta: 4

Motocicleta: ; .. 22
Automóvel: 134
Micro-ônibus: 1

,Ônibus: 1

Camioneta: 10
Caminhão: 45
eamlnhão-traten 14

Trator de rodas: 1

Caminhonete: 30

Total: : 264*
* Além dos veículos, a PRE também contabilizou três

, pedestres feridos em acidentes no trecho

�,.,(i""; ("�.�'.'. i I. II I( \f
�,., "" _ • � • ,.,. ... -1 .. JI. .. I .01

) • 8' l' " � 1 1.' f ./ � �
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I RI E A ERTAS

Opol·Ulnidade de respirararte
Festival, que acontece no Vale das Pedras na próxima semana, terá oficinas e palestras
Estão abertas as

inscrições para o

primeiro Festival de Artes
Visuais de Jaraguá do Sul.
.....evento vai acontecer entre

os dias 27 a 30 de outubro, no

hotel Vale das Pedras. Serão
....",quatro dias de hospeda
gem, onde os artistas aproveitarão
o ambiente junto à natureza para
participar das atividades. Cada

participante terá que investir R$
175, valor que inclui hospedagem,
alimentação, oficinas e palestras
patrocinadas pelo projeto. 4 ati
vidade tem patrocínio do Fundo

Municipal de Apoio à Cultura.
I>e acordo cana a organiza

dora do evento, Cristina Pretti,
o objetivo do festival é que os

artistas convivann cana a arte 24

horas. 110 formato é de residên
cia artística, e o hotel nos for
nece isso, onde os participantes
permanecem o dia e a noite res

pirando arte. Através deste gran
de encontro queremos mostrar

diferentes perspectivas de nosso

cotidiano, abrir propostas, for-

Teatro-palestra
orienta sobre
como vender

A Apevi- Associação das Micro
e Pequenas Empresas - traz nova

mente a Jaraguá do Sul a Cia. Tea-
. tral Seu Chico, especializada em

comédia treinamento. O espe
táculo "A arte de vender 2" será

apresentado na próxima terça
feira e utiliza recursos da dra

maturgia para mostrar com bom
humor questões relacionadas à
área de vendas, representados em

diversos quadros e roteiros que
buscam esclarecer os caminhos

para o sucesso nos negócios.
O evento ocorre às 19h30 no

Centro Cultural da Scar. O inves
timento é de R$ 35 para nuclea
dos, R$ 38 para associados das
entidades ligadas ao Cejas e de
R$ 60 para demais interessados.

Informações e inscrições na se

cretaria da Apevi pelo telefone
(47) 3275-7028 ou pelo e-mail

eventos@apevi.com.br.
O evento tem o apoio da

Unerj, Gumz Contabilidade, Bio
vita Consultoria Ambiental, Se
nai, União Saúde, Gráfica Régis,
CejasCred e Impcatus.

necer innpulsos, valorizando a

produção artística", explica.
Para as atividades, estão pre

vistas palestras e oficinas. Serão
duas oficinas durante o dia, de
ternas envolvendo pintura, foto

grafia e vídeo, e palestras à noite
sobre curadoria e crítica de arte.

Para se inscrever 10 Festival .,

de Artes Visuais de Jaraguá do
Sul, é preciso fazer a reserva

prévia cana o hotel, pelo tele
fone: (47) 3273-4084. Após a

reserva, o interessado terá 24h

para o depósito. Outras infor

mações sobre o evento e a pro
gramação estão disponíveis no

site http://artesvisuaisjaragua
dosul.blogspot.com,

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br Para Cristina Pretti, alunos terão oportunidade de criar novas obras utilizando a imagem do cotidiano

DIVULGAÇÃO

Corupaense na
nova novela

da Rede Globo
A corupaense Bruna

Linzmeyer, 17 anos, atual
mente vive no Rio de Janeiro
e já está colhendo bons fru
tos do seu curso de teatro e

trabalho como modelo da

agência Ioy Model Manage
ment, de São Paulo. Bruna
fez teste na TV Globo e pas
sou por várias etapas até ser

selecionada para "Insensato

Coração", próxima novela
das oito. A atriz já está em

Florianópolis, gravando In
sensato Coração, trama es

crita por Gilberto Braga e Ri
cardo Unhares com'estreia

prevista para 17 de janeiro.
Ela viverá Leila, filha dos

personagens vividos por De
borah Evelyn e Marcelo Val
le. Carismática e apaixonada
por moda, Leila - a persona
gem de Bruna - se envolverá
com o mulherengo André,
vivido por Lázaro Ramos.

Atriz, de 17 anos,
ainda está proibida
de falar sobre as

gravações da novela

,Comédia
nas escolas

O grupo Sapatada de Teatro,
patrocinado pelo Fundo Munici

pal de Cultura, se apresenta em

outubro com a comédia teatral

"Quem Casa Quer Casa". A peça
é uma comédia que aborda, de
maneira leve e divertida, os con

flitos familiares de três casais
morando em uma mesma casa.

Dirigida por Sandra Baron,
a peça tem como diferencial ser

uma adaptação atemporal, com

figurinos feitos pelo próprio
grupo, e cenários versáteis que
se encaixam bem em qualquer
estrutura de palco. Selecionada
pelo edital 2010 da Fundação
Cultural, ela está percorrendo
principalmente os bairros mais
carentes deste tipo de arte.

r dentro de tudo
fique po

no regiãO
que ocont.:ce .'

In:#.f� i/�uu, ar
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, Plural

Beatriz Sasse
4784330306

beatriz.sasse@terra.com.br
twitter. comi beatrizsasse

flickrl b e a s a ss e

orkut Beatriz Sasse

REDE GLOBO/DIVULGAÇÃO

A corupaense BrunaLinzmeyer, que atualmente mora no Rio de
Janeiro, está colhendo bons frutos do curso de teatro e do trabalho
como modelo. Ela participará de "Insensato Coração", próxima novela
das oito e da minissérie "Afinal, o que querem as mulheres?", ambas da
1V Globo. Bruna está em Florianópolis, gravando "Insensato Coração",
que tem estreia prevista para 17 de janeiro. Ela e Giovanna Lancelotti
vivem as irmãs Cecília e Leila, filhas dos personagens vividos por Deborah
Evelyn e MarceloValle. Leila, a personagem de Bruna se envolverá com o

mulherengo André, vivido pelo consagrado Lázaro Ramos.

Os Y2oTct���i��li�dal!!���a��rri�����eg pro-
movem palestras e debates com temaBrandíng' •. No dia zô.Iuíz Salomão
Ribas Gomez (Prof. Universidade Federal de SC); dia 27, Bruno Pompeu
(AdTree Digital) e no dia 28, bate-papo com as empresas: Braza Branding e

Firmorama Os encontros vão das 19h30 às 22 horas, na faculdade. Informa
ções 3373-9800 e inscrições no www.encom20l0.com.br. ao valor de R$ 10.

Bruna Linzmeyer (D) com Giovanna Lancelotti dois novos rostos na

televisão estreiam na novela "insensato Coração", da TV Globo
DIVULGAÇÃO

OVO DVO
A banda jaraguaense Tribo

da Lua (foto ao lado) já tem data
marcada para o lançamento do

primeiro DVD, será dia 3 de de
zembro, às 20 horas, no teatro do
Sesc, em Jaraguá. O DVD acústi
co e ao vivo, intitulado "Falas e

Vozes", tem dez canções próprias
que representam os dez anos de

trajetória, a gravação ocorreu no

mês de abril. Além do show, o

DVD também inclui making of e

entrevista com a banda. Quem
quiser conhecer as canções da
Tribo da Lua, elas estão dispo
níveis para download no www.

tribodalua.com.br ou podem
ser ouvidas no http://palcomp3.
com/bandatribodalua.

f'

DlmAS®HYUnORI
Seu novo caminho

üs eleitos continuam aqui.
Aproveite o segundo turno de ofertas no Dimas Hyundai.

r

ci124Saudade
Foi muito repercutido duran

te todo o dia 21 nas redes sociais,
blogs e jornais, o falecimento
prematuro de Marcos Klein, o

popular "Bananeira", vítima de

ataque cardíaco. Muito conhe
cido na cena underground, não

perdia a chance a assistir aos

shows de cabeça para baixo. No

Twitter, amigos e admiradores
encabeçados pelo produtor mu

sical Kélson Marcelo, trataram de

homenageá-lo com frases atribu
ídas a ele, 'com a tag #bananeira.
Veja algumas:

• "Vocês podem tocar mais
cedo? É que amanhã eu trabalho

·cedo!"
• "Eu não planto bananeira

em shows para ficar famoso. Eu

faço isso" por uma liberdade de

expressão!"
• "Toca uma que a gente nun

ca ouviu!"
• "Dá para tocar mais baixo?

Eu tô com dor de cabeça."

SEMLlMrtt DE
QUILOMETRAGEM

COM ASSlmNCIA
TéCNICA

KANTAN
Promoção para casal:_um dos

dois ganha 50% de desconto no

Festival de Sushi neste domingo.

LONDON PUB

Sertanejo universitário com Téo
& Edu e Alex & Willian.lngressos
na hora elas RS 10 e eles RS 1 5�

CONTATOS e OUTRAS OPÇÕES
LONDON ·3055-90651Iondonjaragua.com.br

BIER HAUS· 3275-486619198-0515
FUEL· 8433-00831 fueleventos.com.br

ARRIBA· 3371-1160 1 arribamexicanbar.com.br
MADALENA CHOPE E COZINHA· 3055-3058

KANTAN SUSHILOUNGE.. 33711584

CHOPERIA SALOON • 3373-1673

lICORERIA FULL DRINK· 3275-1327

CHOPERIA SCONDIDINHO· 3373-1299

CACHAÇARIA AGUA DOCE· 3371-8942

JUMP CLUB· 9118-2001 jjumpjaragua.com.br
ADEGA AIROSO MENEZES· 3370-0220

ZUM SCHLAUCH • 3376-4822
MOVING UP MUSIC CLUB • 8856-8389

SEVEN CHOPERIA • 9951-4497 ou 9106-9982
.

MoMMA· 8479-66461 momma.com,br

'30
2.02011 Mecânico

.»"59.
�

2.02011 Mecânico

.!!t69.
o SUV SUPERIOR EM TUDO

Venha fazer um Test Drive
Confira a versão com câmbio automático

ElI.
o LfOEH DEVENOAS AGORA FABRICADO NO BRAllIL

Faça revisões em seu veículo regularmente
À'B.IIiIlk

DlMAS. FAzENDO SEMPRE MAIS POR VOCÊ

Joinville 47.3145.4100Jaraguá do Sul 47.3274.4100
Promoçlo ·Os eleitos· Dlmas HY{!.ndaI. válid.1 de 0&'1012010 à 3011012010 ou enquanto dura�m os est9Qt!es.130 �_�w �,1��.�l.'!.mde as 59.900,00 a.'4�iJm.� �1lll20���1.1,a lJil(tIt<!t'l.$ 89.900,00 à vlsla.IPVA e =arnentocorresflOildem ao ano de 2010. IculiJs usados serão aoeItos COOlO parte do pagamentn mediante avaliaçAo do Oimas. u'l"!j8 :'n'frr'f"l'f.H/���"f'f trn't''''1'1' "tI'ru.rrTll"IJl1l'5Pf\'!:"" nas VIlfSOOS apresentadas n

,
anuncio.

1\,
,
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BASQUETE FEMININO E VÔLEI MASCULINO PERDEM NA FINAL

Futsal masculino é campeão da Olesc
JARAGUÁ DO SUL

As modalidades coletivas fi
zeram bonito na 10a Olesc (Olim
píada Estudantil Catarinense),
que encerra hoje, em Tubarão.
O melhor desempenho ficou por
conta do futsal masculino, que
derrotou São Miguel do Oeste

por 5x2 de virada e conquistou o
_

.

troféu da olimpíada.
Além do título, a equipe [ara

guaense teve o melhor jogador
da competição, o pivô Felipe, que
marcou quatro vezes na final.
Porém, a goleada aplicada pe
los comandados de. Augustinho

. Ferrari não refletiu o jogo, que
. foi bastante equilibrado. Jaraguá

sofreu pressão, mas prevaleceu a

'categoria de Felipe. Esta é a ter

ceira conquista do futsal mascu

lino na Olesc, já havia faturado.
em 2006 e 2007. Com isso, Iara
guá é o maior vencedor da moda
lidade na história da competição:

Ainda nas quadras o basquete
feminino e o vôlei masculino não

tiveram a mesma sorte. As garotas
perderam para Chapecó por 60x26
e ficaram 'com a prata. Já o vôlei
suou muito, mas não conseguiu _

passar pelo favoritismo de Blume

nau, que venceu os jaraguaenses
.por 3 sets a 2, num tíe-break emo-.

cionante (19 a 17). .

s•.;!.... ® �ft�VI'-Conc�onárias ACIJS ::':::'.="'oo
da Veiculas
......1Io1uI-1C

.o.ssoc:.w;-AoEM�
OIi�OO$1J\.

Nas modalidades individu- surpreenderam", destacou o téc
ais a natação ganhou prata com

.

nico Ronaldo Fructuozo, o Kiko.
Helena Gschwendtner nos 200m O tênis de mesa também en-

livre. No revezamento 4xl00 me

dley feminino uma nova con

quista. Desta vez um bronze
. com' Nicole, Amanda, Helena e

Bianca. No geral a natação ficou
em segundo no feminino e em

sétimo no masculino. "O mascu

lino não deixou de ter um bom

rendimento, mas as memnas

cerrou "ontem. Priscila Salvador
foi a melhor entre as meninas.
Ela fez 3x2 Marina Michellin, de

.

Rio do Sul, e ficou com o ouro.

A modalidade ficou na terceira

colocação geral e por equipe no

feminino. O masculino rião se

classificou para as fases decisi
vas da Olimpíada.

DIVULGAÇÃO

Futsal se consagrou como o maior vencedor da história da Olesc

CITRoÉn

«»
...
--.'; "1)

U:CtJ
CHEVROLET 1I()�}l Joinville �
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linha de Fundo Por Genielli Rodrigues, interina

Julimar Pivatto
ju limar@ocorreiodopovo.com.br

Interbairros
-- amanhã a decisão da Copa Interbairros,

na Vila Lalau. No jogo de ida, Ilha da

Figueira e Santo Antônio (foto) ficaram
.... empatados em OxO. Agora o vencedor do
confronto erguerá a taça. A Ilha da Figueira de-

fende o título conquistado em 2009. Na partida
preliminar, às 8h30, a Vila Lenzi enfrenta o Rio
Molha. No jogo de ida a Vila Lenzi venceu por
2xl e agora joga por um empate para ficar com

a terceira colocação do Interbairros.
DIVULGAÇÃO

Tigre
o Criciúma tentará nesse fim de semana salvar a pele dos

times catarinenses nos torneios de acesso do Brasileirão. O

Tigre disputa uma vaga na semifinal da Série C e, consequen
temente, o acesso à Série B 2011. A equipe enfrenta o Macaé
hoje, às 17h, no Heriberto Hulse, tentando reverter a vanta

gem do time carioca que venceu o jogo de ida por 2x1. Depois
da eliminação do Joinville na Série D, o fiasco que vem sendo
o Avaí na A, as esperanças são os acessos de Tigre e Figuei
rense. É cruzar os dedos e torcer para o Criciúma voltar a ser

uma equipe de expressão nacionalcomo na década de 90.

DOIS TOQUES
NO RIO· Luxemburgo tem seu

. primeiro clássico pela ire
P;ãpÓs seu re�oi!No:'pet
treinador nunca perdeu para o

Vasco, foram quatro vitórias

�1lJ quatrojogos.

EM SP • A estreia de Tire no

Corinthians promete. Ele já disse

que fará de tudo para confundir
o adversário e não "daf'
armas ao inimigo". .

PIERO RAGAZZI

Sub-20
Os goleiros Igor e

Deivid, o fixo Gava e o

ala Dian, jogadores do
time juvenil da Malwee/
Cimed, já estão com a

seleção brasileira sub-
20. Os meninos embar
caram na madrugada
de oritem para Anápolis
(GO) para treinar com a

seleção. A equipe se pre
para para o Campeonato
Sul-Americano da catego
ria, que este ano será na

Colômbia, de 29 de outu

bro a 7 de novembro. Boa
sorte aos jovens talentos
do futsal jaraguaense.

NOS PAMPAS .. Entre as

declarações polêmicas do
técnico do Grêmio, Renato
Gaúcho, uma tem a ver como

Gre-Nal. "O Gre-Nal vai valer seis

pontos? Não vai;'.

EM MINAS • Cruzeiro e Atlético
MG deste ano será o jogo dos
gringos. São seis: Farias,
Montillo e Prediger, na Raposa,
Jairo Campos, Méndez e.

/

eere�� pelo .Galo,

ESTATíSTICAS
A IFFHS (Federação de História e Estatísticas do Futebol) divulgou
o ranking dos melhores técnicos de futebol da década. Scolari é o
brasileiro melhor posicionado na 6ª colocação, Parreira é o 14º e Dunga
19º. Bem atrás estão Zico (35º), Muricy (40º) e Luxemburgo (45º).

Por causa do horário de ve

rão, os jogos tiveram mudanças
de horários .. Os aspirantes en

tram em campo às 14h e os titu
lares às 16h.

SEGUNDA DIVISÃO

Segundona
conhece os

sentifinalistas

JARAGUÁ DO SUL

QUatro equipes deixarão
a.briga por uma vaga na

elite do futebol amador
jaraguaense e outras quatro
seguirão na batalha.

tlético Independente e

Guarany venceram fora
de casa nas partidas de
ida e estão com uma

mão na classificação, já que pre
cisam apenas de um empate para
seguirem no torneio. Seus adver
sários têm missão mais compli
cada. O Barrabaxo, que enfrenta

hoje o rubro-negro do Estrada
Nova, precisa vencer para forçar
a decisão nos pênaltis. Mesma

situação vive o Operário/Nova
Geração, que pega o Bugre.

Os outros dois confrontos,
que acontecem amanhã, termi
naram empatados na ida e quem
vencer a partida segue na Segun
dona. A Néki recebe o Rio Cerro
e o Noite a Fora enfrenta o Vila
Rau. No caso de um novo empa
te, a decisão vai para os pênaltis.

. "

. Atlético Independente e Guarany
jogam por um empate na rodada

".

Barrabaxo tentará reverter a vantagem do Guarany para avançar à semifinal

ASPIRANTES

Pelos aspirantes, hoje o Bar
rabaxo recebe o Roma na Vila La
lau, precisando devolver a derrota
do jogo de ida, que ficou 2xl. O

Guarany recebe o Operário/Nova
Geração e o vencedor avança à se- .

mifinal, já que a primeira partida
terminou lxl. Amanhã é a vez da
Néki medir forças com o Rio Mo
lha. Os donos da casa jogam por
um resultado igual, pois venceram

por lxO na ida. Para fechar as quar
tas de finais, a Conti Elétrica rece

be a Ponte Preta e quem vencer

estará na semi, já que empataram
em OxO no primeiro duelo.

.

DIVULGAÇÃOjAVANTEESPORTES

TAÇA O CORREIO DO POVO

GompetiçãQ tem 28 rodada
A Taça O Correio do Povo (Terceira Divisão) chega a sua segunda

rodada neste domingo. Duas partidas acontecem no Campo do Avaí,
em Guaramirim. Às 14h o Pirapora enfrenta o Botafogo na estreia das
duas equipes no torneio e às 16h o Avaí recebe o Jaraguá. O campo do
Aliança, em Schroeder, recebe outros dois jogos. Às 14h, o Unidos/
Nova Geração estreia diante do União/Vila Lenzi. E às 16h Aliança e

Amizade iniciam no certame. O Fladutra folga na rodada.
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AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 41/2010-FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO TÉCNICA E PREÇO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos es

pecializados para a execução dos serviços de solução de processamento de dados para
o Fundo Municipal de Saúde incluindo a administração do banco de dados, sem limites
de quantidade de estações de trabalho; serviço mensal de processamento de dados e

gerenciamento do banco de dados; treinamento de operadores; importação da base de
dados (postgresql) de sistema legado do Fundo Municipal de Saúde; bem como serviços
de implantação e treinamento nos referidos sistemas, tudo em conformidade com o Anexo
II - Projeto Básico e Anexo III - Características e especificações técnicas dos sistemas
solicitados, e demais condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. TIPO: Técnica
e Preço. REGIMENTO: Lei Federal n.? 8.666/93 e suas alterações posteriores. PRAZO e

LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 09 horas do dia 10 de dezembro de
2010, no Setor de Protocolo desta Prefeitura, sita a Rua Walter Marquardt, n.o 1.111, bair
ro: Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul (SC). ABERTURA DOS ENVELOPES: As 09:15
horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos desta
Prefeitura, no endereço acima. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 879.500,00

O "clássico dos milhões", nome dado ao con- (oitocentos e setenta e nove mil e quinhentos reais). OBTENÇÃO DO EDITAL: O edital

fronto entre Vasco e Flamengo, nunca foi tão bem e seus anexos estarão disponíveis na Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br
sem qualquer custo, ou poderão ser retirados na Gerência de Licitações e Contratos desta

aplicado corno no jogo deste domingo. A previsão Prefeitura, no horário das 08 horas as 11:30 horas e das 13 horas as 16:30 horas, em

é de casa cheia para conferir ou a sequência da re- dias úteis a partir de 26 de outubro de 2010, mediante o pagamento de taxa de R$ 30,00

b 1 d (trinta reais) no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita a Rua
ação ru ro-negra ou a uta o cruzmaltino para se Walter Marquardt, n.? 1.111 _ bairro; Barra do Rio Molha, nesta cidade. INFORMAÇÕES:
aproximar do G-4. O Vasco não poderá contar com Informações, dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos no endereço acima, ou peJo
Ramon, Max e Carlinhos. Já o Fla estará completo e-mail saude.marcilio@jaraguadosul.com.br .Jaraguá do Sul (SC), 04 de outubro de 2010.
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Rodada cheia de
odes clássicos

Muitas emoções estão reservadas para este domingo
SÃO,PAULO edição da Libertadores ou para

fugir da zona de rebaixamento.
O Botafogo recebe o Vitória com

vários objetivos em mente. O pri
meiro é buscar 6 triunfo para aca

bar com uma incrível e incômoda
série de oito empates consecu- -

tivos no Brasileirão. Com os três

pontos, a equipe carioca seguirá
com reais chances de classificação
à Libertadores e manterá as espe
ranças de título.

Só que o Botafogo enfrentará
um time que 'não pode se dar ao

luxo de perder pontos nesta reta

final. Com 34 pontos, oVitória está

apenas três na frente do Atlético-

MG, o primeiro dentro da zona de
rebaixamento. Por isso, a ordem
no clube baiano é conseguir o

triunfo para respirar mais aliviado.
Na outra partida deste sába

do, os objetivos são os mesmos

do Vitória: a fuga da zona de re

baixamento. Guarani e Atlético
GO se enfrentam sabendo que a

derrota, ou até mesmo um em

pate, será desastroso. O Bugre
está com 35 pontos, mas não

passa por uma boa fase. Já os

goianos, com 32, estão embala
dos por duas vitórias consecuti
vas, sobre Corinthians, em São

Paulo, e Vasco, em Goiânia.

A 31ª rodada' do
Campeonato Brasileiro,
recheada de clássicos'
estaduais e batizada pela
CBF como a "Rodada Pelé
70 anos" tem apenas duas
partidas no sábado.

as são dois confron
tos, ambos a partir das
18h30, que' envolvem

equipes diretamente

ligadas ao título e vaga na próxima

, Gre-NaI pega fogo Dois extremos em Minas
Um já está na Libertadores e luta pelo títu

lo, outro deseja uma das vagas na competição
continental. Esses dois aspectos prometem co

locar fogo no caldeirão que já é o Gre- Nal. O
Grêmio contará com o retorno de André Lima,
enquanto que o Internacional terá o reforço do

,

atacante Rafael Sóbis.

Em Minas Gerais outro clássico das multidões.
Galo e Raposa entram em campo com objetivos
bem distintos. O alvinegro quer escapar do re

baixamento e o Cruzeiro depende apenas das

próprias forças para levantar a taça de 2010. En

quanto Diego Tardelli reforça o Galo, Wellington
Paulista está fora.

DIVULGAÇÃO

Rafael
Sóbis

reforça o

Inter que
sonha com

o título do
Brasileirão

Timão estreia
técnico novo

Tite, que chegou essa semana, comanda o Co
rinthians contra o Palmeiras neste domingo. O alvi

negro vem enfrentando problemas com desfalques
nas últimas rodadas e teve queda de rendimento

por isso. Porém, no clássico ele só não poderá contar

com Dentinho e Jorge Henrique. Enquanto isso, o ri
val está sem seus dois laterais e ainda perdeu Márcio

Araújo, que vem substituindo o lesionado Vítor.

Clássico dos
milhões no Rio
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CLASSIFICAÇÃO 31"RODADA
SÁBADO
18h30 - Botafogo X Vitória
18h30 - Guarani x Atlético-GO

,

DOMINGO
16h - Corinthians x Palmeiras
16h - Goiás x Avaí
16h - Ceará x São Paulo
16h - Atlético-PR x Fluminense
18h30 - Cruzeiro x Atlético-MG
18h30 - Santos x Prudente

21h - Fluminense x Grêmio
SÁBADO
16h - Vitória x Vasco
16h - Intemacional x Santos
18h30 - Palmeiras x Goiás
18h30 - Prudente x Cruzeiro
18h30 - Avaí x Guarani
18h30 - Atlético-MG x Botafogo
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clàssifioad,� Co� Su�AmériCáRa
Rebaixados para séne B

JOGOS PELO BRASil
• BRASILElRÃO SÉRIE C CLASSIFICAÇÃO RETURNO: 16h - Guarany x Operário/Nova
• QUARTAS DE FINAL Marcilio Dias 18, AtI. Tubarão Geração (Guarany) (3xl)
JOGOS DE VOLTA 14, Concórdiá 13, Hercãio Luz DOMINGO

SÁBADO 9, Próspera 7, XV de Outubro 7, 16h - Néki x Rio Cerro (Guarany)
17h - Criciúma x Macaé (2x3) Camboriú 6, Joaçaba 5, Porto 2 (lxl)
DOMINGO e Videira O. 16h - Noite a Fora x Vila Rau (Vila
10h - ABC x Águia Marabá (lxO) Lalau) (2x2)

REGULAMENTO: Atlético

REGULAMENTO: Os vencedores Tubarão conquistou o tumo e se • ASPIRANTES

de cada confronto passam às classificou para o quadrangular ·SÁBADO
semifinais e, consequentemente, final com um ponto de 14h - Guarany x Operário/Nova
à Série B 2011. bonificação. O campeão do Geração (Guarany) (lxl)

retumo e os dois melhores 14h - Roma x Barrabaxo (Vila
• BRASILEIRÃO SÉRiE D no índice técnico também se Lalau) (2xl)
• 5" FASE - JOGO DE IDA garantem. DOMINGO

SÁBADO 13h30 - Conti Elétrica x Ponte

18h - Araguaina-TO x Guarany-CE • DMSÃO DE ACESSO Preta (Vila Lalau) (OxO)
DQMINGO • QUADRANGULAR FINAL 14h - Néki x Rio Molha (Guarany)
17h - América-AM x Madureira-RJ 2" rodada (lxO)

SÁBADO
REGULAMENTO: Os vencedores 17h - Caçador x Inter de Lages • TERCElRONA JARAGUAENSE

de cada confronto passam às DOMINGO DOMINGO

semifi!lais e, consequentemente, 16h - Caxias x Guarani 2" RODADA

à Série C 2011. 14h - Pirapora x Botafugo (Ava0
CLASSIRCAÇÃO 16h - Avaí x Jaraguá (Ava0

• CAMPEONATO CATARINENSE QUADRANGULAR: Caxias 3, 14h - Unidos/Nova Geração x

• DIVISÃO ESPECIAL Guaraní 3, Caçador O e Inter de UniãojVila Lenzi (Aliança)
7a RODADA - RETURNO LagesO. 16h - Aliança x Amizade (Aliança)
DOMINGO

16h - Próspera x Hercilio Luz • SEGUNDONA JARAGUAENSE • INTERBAlRROS JARAGUÁ
10h30 - Camboriú x XV de • QUARTAS DE FINAL • FINAL - JOGO DE VOLTA

Outubro JOGOS DE VOLTA DOMINGO

17h - Marcilio Dias x Atlético TITULARES 8h15 - Rio Molha x Vila Lenzi (Vila
Tubarão SÁBADO Lalau) (1x2)
16h - Joaçaba x Videira 16h - Atlético Independente x 10h15 -Ilha da Figueira x Santo

18h30 - Concórdia x Porto Barrabaxo (Vila Lalau) (3xO) Antônio (Vila Lalau) (OxO)

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Financiamento
sob medid

entrada e prestoçã...

facilitadas

Promoções válidas até 23/10/2010 ou enquanto durarem os estoques nos Concessionários Volkswagen para veiculas básicos com pintura sólida. Frete incluso. Gol Geração 4 1.0 Total flex, 2 portas, ano modelo 10/11, cód. 5W1lL4, com preço promocional à

vista a partir de R$23.990,OO ou financiado com entrada de R$12.542,73 (52,70%) e mais 50 prestações mensais de R$299,51 com a primeira prestação com vencimento em 30 dias. Taxa de juros: 1,29% a.m. e 16,63% a.a. Total da operação: R$30.513,33. CET

para esta operação: 21,74% a.a.; ou ainda financiado sem entrada (0%) e mais 60 prestações mensais de R$630,11 com a primeira prestação com vencimento em 30 dias. Taxa de juros: 1,42% a.m. e 18,44% a.a. Total da operação: R$37.806,60. CET para esta

operação: 21,46% a.a. Novo Gol1.0 Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/11, cód. 5UllC4, com preço promocional à vista a partir de R$28.490,OO ou financiado com entrada de R$14.245,00 (50%) e mais 12 prestações mensais de R$1.276,23 com a primeira
prestação com vencimento em 30 dias. Taxa de juros: 0% a.m. e 0% a.a. Total da operação: R$29.5S9,76. CET para esta operação: 14,S3% a.a.; ou ainda financiado com entrada de R$12.820,SO (45%) e mais 60 prestações mensais de R$379,OO com a primeira
prestação com vencimento em 30 dias. Taxa de juros: 1,05% a.m. e 13,3S% a.a. Total da operação: R$35.S60,SO. CET para esta operação: 16,91% a.a. Novo SpaceFox 1.6 Total flex, 4 portas, ano modelo 10/11, cód. 5Z72E4, com preço promocional à vista a partir
de R$48.790,OO ou ou financiado com entrada' de R$24.395,OO (50%) e mais 36 prestações mensais de R$852,63 com a primeira prestação com vencimento em 30 dias. Taxa de juros: 0,99% a.m. e 12,55% a.a. Total da operação: R$S5.029,12. CET para esta

operação: 16,74% a.a.Fex + direção hidráulica: consulte condições com o vendedor. Válido para modelo e preço específicos. IOF e. cadastro inclusos nos cálculos das prestações e nos CETs. Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações
não inclusas nos cálculos das prestações e do CET. Crédito sujeito a aprovação. Promoção 4 portas por preço de 2 portas valida para Fax 4 1.04p. Promoção "GPS em toda a linha zero quilômetro" válido enquanto durarem os estoques ou até 25/10/2010.
Modelo GPS: Navegador GPS Portátil H·Buster (HBN·4310P). Qualquer percentual de desconto anula a presente promoção. Fotos meramente Ilustrativas . .....,"""''''"'''''''''...

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de ,confiança

4732746000

Lider de vendas da região .
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