
Eleitores voltam
às urnas neste

domingo para
definir quem

,; ,;

governara o pais
pelos próximos

quatro anos. Veja
oquepodeeo

que não pode ser

feito no dia da

votação.
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Bebida alcoólica e cigarro
na mira de leis municipais

Consumo de cigarro passa a ser proibido oficialmente hoje em bares
e restaurantes. Já a lei que restringe o consumo de bebidas alcoólicas nas ruas

da. cidade ainda precisa ser publicada no Diário Oficial do Estado.
Páginas 18 e 19

,

ACERVO PESSOAL

I

�

Há um ano na estrada, Charles Zimmermann faz um balanço sobre sua viagem. Àpós percorrer mais
de 16 mil quilômetros, o jaraguaense conversou com a equipe do OCP e detalhou impressões de uma

aventura para lá de interessante. Na foto, um momento de descanso do ciclista no sul da Tailândia.

Duelo de equipes
e de treinadores
Amigos dos tempos de

colégio, Paulo Mussalem
e Fernando Ferretti se

reencontram na semifinal
da Liga, hoje, em Carlos
Barbosa. Página 25

Acidente deixa pai
e dois filhos feridos
Colisão entre carro e ônibus
aconteceu na BR-280, em

Corupá. Vítimas ficaram presas
nas ferragens. Página 9

Saiba o que abre
e fecha no feriado
Dia de Finados movimenta
as floriculturas e deve lotar
os cemitérios na terça-feira.
Estradas registram fluxo
intenso. Página 11

.

FAMEG

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

João Doubrawa -

Intendente em 1925

Nasceu
em 5 de fevereiro

. de 1864 em Brünn, re

gião da Turingia. Filho
de Franz e Josepha, ca

sou-se com Luise Fuchs em 1882
e tiveram os filhos: Clementina,·
Maria, Waldemar, Adele, Elli,
Erico e Paula. Todos nascidos
em Joinville, região do Itapocu-

.

zinho I, aonde o pai, junto com

o irmão Gustavo, ministraram
aulas para as crianças e foram
zeladores de estrada.

João Doubrawa chegou à re

gião do Itapocuzinho I soménte
por volta de 1887. Assumiu a ge
rência do comércio de Gottlieb
Stein e em 1912 passou a geren
ciar a filial deste comércio na

sede do Distrito de Iaraguá (atu
al esquina da Avenida Getulio

Vargas e Marechal Floriano Pei

xoto). Ali exercia também a fun

ção de agente dos Correios. Nes
te ano de 1925 assumia como

agente seu filho Eurico.
Em 1925 Artur Müller, casa

do com sua filha Adele, não po
dendo mais continuar como In
tendente do Distrito, pois havia
sido nomeado escrivão de paz e

oficial interino do Registro Civil,
passa o cargo para João Doubra

wa, que assume a Intendência
interinamente em abril. Perma
neceu na função até 1926, quan-
do Artur Müller retoma o cargo
até 1930.

FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO

João Doubrawa faleceu
em 15 de agosto de 1934'
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QUE COl.OCAR NO PRATO.
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13-6-1924

Podro Jo�o �li8io o 2Qilia �liGio

Título eleitoral de Jaraguá - 1957

ARRECADAÇÕES ATÉ 30 DE NOVEMBRO NA SEDE DO JORNAL

.Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400
* Horário atendimento 8h às 12h e 13h às 17h30
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PONTO DE VISTA

Vamos às urnas...

A
manhã é um dia especial para a democra

� cia. Como representação máxima deste
"dia especial", escolheremos o próximo
presidente da República, a quem caberá,

juntamente com sua equipe de governo, dirigir os

rumos da nação pelos próximos quatro anos.

Quando votamos, delegamos funções para outras

pessoas. Alguém que julgamos que irá nos represen
tar da melhor maneira no objetivo pretendido de que
o Estado realmente seja um fomentador de oportu
nidades, às quais devemos todos aproveitar com a

finalidade de que as condições de vida e desenvolvi
mento para todas as pessoas, particulares e públicas,
possam ser alcançadas da melhor forma e com os re-

sultados mais otimizados.
-

.

Quando exercemos o direito de voto, estamos con

ferindo a alguém uma missão que é das mais nobres, a

saber: falar e agir em nosso nome. Mas como saber que
aquele(a) em quem depositamos nossa confiança e es

perança realmente atenderá às expectativas?A resposta
a esta pergunta certamente deverá ser obtida somen

te daqui a quatro anos (mais precisamente no final de
2014), quando, novamente, seremos chamados para
manifestar mais uma vez nossa vontade como eleitor,
ao menos em relação ao cargo de presidente, sem des
considerar que também haverá a possibilidade de es

colha de 1/3 da composição do Senado, governadores,
deputados federais e deputados estaduais.

E já que não podemos incorrer no equívoco de, a

partir de agora, acreditar que se estaria optando pela
melhor opção em termos de candidato(a), uma ou-

tra possibilidade se faz possível alcançar de maneira .

mais objetiva, e que diz respeito inclusive à consciên
cia do exercício do voto.

Refiro-me à possibilidade que é dada a cada um

de, ao olhar para um candidato, ver nele a nossa ima

gem refletida tal qual como de estivéssemos diante
de um espelho.

Assim, na medida em que devemos pautar nossas

condutas e ações, sempre primando pela retidão de

caráter, observância aos princípios éticos, cumpri
mento inflexível da moral, buscando sempre e cada
vez mais ideais limpos e puros de vestígios que pos
sam nos fazer pessoas desgraçadas, certo é que são
características como estas, sem embargo de outras

inclusive de natureza técnica e profissional, que po
dem servir de elementos objetivos para que possa
mos, ao nos identificarmos com qualquer que seja
oía) candidato(a), à ele(a) delegarmos nossas vonta

des enquanto cidadãos e eleitores.
Não podemos cair na tentação de entregarmos o

nosso direito de voto ao que é manifestado pela mí

dia, ou mesmo somente pelas pesquisas de intenção
de voto que são apresentadas pelos institutos que
insistem em querer, sorrateiramente, conduzir nossa

vontade enquanto eleitor.

Portanto, vamos às umas eleger aquele(a) que,
imbuído(a) de valores éticos, morais, sociais, etc., po-

I

derá servir de elemento facilitador do desenvolvimento
nacional, especialmente no que se refere à criação de

oportunidades e capacidade de gestão dos projetos que
realmente se fazem necessários para o Brasil.

SERViÇO

G JUITO

Divulgação de eventos
no site da Prefeitura

Organizada pela Secretaria da Indústria, Comér
cio e Turismo, a Agenda de Eventos no site da Prefei
tura de Jaraguá do Sul está disponível para promoto
res de eventos, empresários e à população em geral. As

informações necessárias para a divulgação no site são:

nome do evento, data, horário, local, pequena descri

ção e telefone para contato. Essas informações devem
ser enviadas para o e-mail fabio.turismo@jaraguado
sul.com.br e serão avaliadas antes de publicadas.

Af�ERTAS

IF-SC com inscrições
para ingresso dia 4

o IF-SC (Instituto Federal de Santa Catarina) está.
com inscrições abertas até o dia 4 de novembro para

.

o processo seletivo, que acontece dia 21. As inscrições
devem ser feitas pelo site ingresso.ifsc.edu.br. Os cursos

são oferecidos em três modalidades: integrado (ensino
médio e curso técnico), concomitantes (ensino médio
em outra instituição e curso técnico no IP-SC) e subse

quente (curso técnico pós ensino médio).

PBA,U�

Inscrições para o

curso. de guarda-vidas
Estão abertas as inscrições para o curso de guarda

vidas civis para trabalho nas praias de BarráVelha, Bal
neário Piçarras e Penha, com chance de trabalho remu

nerado durante a temporada deverão, já que os melhores
munas serão contratados. As inscrições são grátis e reali
zadas somente no Batalhão dos Bombeiros Militares de
BarraVelha e na Secretaria deTurismo, Cultura e Esportes
de Balneário Piçarras (Setuce), até dia 5 de novembro.

Informações pelo telefone (47) 3456-3092.

DE OUTU[ir�O

Comerciários festejam
dia com grande baile

Os comerciários de Jaraguá do Sul e região vão
comemorar o seu dia - 30 de outubro - com um

baile que será realizado no dia 13 de novembro, no

pavilhão' "1\' do Parque Municipal de Eventos, às
22h. A entrada é gratuita. Todos os trabalhadores
da categoria associados ao Sindicato estão sendo
convidados. Este é o 6° baile promovido pelo Sin
dicato em homenagem ao Dia do Comerciário.
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Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
t obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).

Convite para a Missa de 7° dia de,

ONADIR DE OLIVEIRA MOTTA,
a realizar-se na Igreja da Paróquia

São Judas Tadeu, às 19h, neste sábado.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,. CULTURA, ESPORTE E LAZER

� CONCURSO PÚBLICO N° 001/2010 - GAB - PMS
O PREFEITO MUNICIPAL DE SCHROEDER, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município

de Schroeder, tendo em vista a autorização legislativa para a realização de concurso público no ano corrente, consubstan
ciada na Lei Municipal nO. 1.751/2009 - Lei de Diretrizes Orçamentárias; divulga a realização do CONCURSO PÚBLICO
destinado ao provimento de cargos vagos na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da estrutura
da Administração Pública Municipal e formação de Cadastro de Reversa, mediante as condições estabelecidas no edital
publicado na integra no DOM - Diário Oficial dos Municípios. (www.diariomunicipal.sc.gov.br)

Maiores informações sobre o Concurso Público poderão ser obtidos no site do concurso www.schroeder.
sc.gov.br ou na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e 'Lazer, localizada na Rua Marechal Castelo
Branco,3201, Centro, das 7 h 30m. às 12 h e das 13h e 30m às 17 horas. Telefone: (47) 3374 - 0322.

AS INSCRiÇÕES serão realizadas exclusivamente via Internet, no site www.schroeder.sc.gov.br.
OS CARGOS disponíveis são para função de Auxiliar de Serviços Gerais I, Servente, Instrutor de Dança, Psico
pedagogo, Professores da Educação Infantil e Professores do Ensino Fundamental.
O valor da taxa de inscrição será de R$ 50,00 (cinqüenta reais) para os cargos de nível superior; R$ 40,00 (quarenta
reais) para os cargos de nível médio e R$ 25,00 (vinte e cinco) para os cargos de nível fundamental.

Schroeder, 29 de outubro de 2010.
FELIPE VOIGT

Prefeito Municipal
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Literalmente na estrada, o viajante Charles Z1mmermann
conta detalhes cla,yiagem que faz ao redor do mundo

JARAGUÁ DO ,SUL

Ele poderia ser considerado um típico
aventureiro inquieto. Mas, por trás dessa
necessidade de conhecer o mundo, estão
razões que extrepolam a'simples
vontade de se arrísear pQr aí.

Charles
Zimmermann quer desvendar para com

preender. Nada de pressa, afinal, tem a calma de
, investir em uma viagem marcada pelos pedais

da bicicleta e, por isso mesmo, esticada .

quase três anos. Mil dias sem voltar para
Y,ivenciarido situações ml,g.

. � ."

.

sohhãdos pela maioria
,

ma'

d!R

QlJE 21
Nome: Charles Zimmermann

Idade: 36 anos

Naturalidade: Jaraguá do Sul
Profissão: analista de Comércio
Exterior e professor universitário

Formação: Administração de

Empresas, Direito, Tecnologia
em Mecânica e Relações
Internacionais

Grandes viagens: Ásia e índia
(2004); Oriente Médio e África
(2005); Amazônia, América

Central, Ásia e África (2007);
Cinco Continentes (2009)
Livros lançados: Nos Confins do

Oriente, Estrada para o Grande

Deserto, Terra Estrangeira e

Deserto Feliz

o Correio do Povo - Quantos quilôme
tros você já percorreu desde que saiu de

Jaraguá do Sul?
Charles Zimmermann .: Já ultrapassei

os 16 mil quilômetros rodados..

Aqui na Europa, falo de Saravejo, na Bós
nia. Aqui me impressionou o quanto o ho- '

mem é capaz quando ele se volta para a mal
dade. O retrato da guerra civil que a cidade

passou ainda está evidente nas fachadas dos

prédios e casas. As marcas de tiros estão por
tudo. Na Europa já estive na Bulgária, Romê

nia, Hungria, Croácia, Sérvia e Montenegro.

normais. Manobrar com esses detalhes é
o meu aprendizado.

i' 'VIAGEM
Longe de Jaraguá do Sul

desde outubro de 2009, Charles
Zimmermann pretende viajar
por mil dias para, só então,
retornar. A ideia é percorrer 57

países em cinco continentes

priorizando a bicicleta como

meio de locomoção.

OCP - Por onde já passou?
'

Zimmermann - Iniciei a pedalada na

Nova Zelândia, de lá fui à Indonésia, onde
estive por três meses. Esse país é o meu fa- OCP - Para quais países ainda vai via-
vorito para o pedal. A Indonésia tem mon- jar até a volta ao Brasil?
tanhas com vulcões, florestas com oran- Zimmermann - Da Europa voarei para a

gotangos, praias ainda selvagens e muitas América Central. Iniciarei minha viagem OCP - Você conheceu ou reencontrou al
diferentes etnias com suas mais diferentes em um pequeno país chamado Belize. E de guma pessoa da qual 'se lembrará para
vestimentas. As mais lindas paisagens que lá rumarei à América do' Sul, entrando pela sempre? Por quê?
vi até então estão lá. Colômbia e terminando na Terra do Fogo, na Zimmermann - Sim, houve muitos en-

Depois passei por Cingapura, Malásia, Argentina, que é a parte mais austral do plane- �contros e reencontros. O mais marcante foi
a Tailândia (aqui as mais belas praias e as ta. Logo terminada a viagem rondando pelo um inesperado em uma pequena vila no

mais belas mulheres que já encontrei). Na Brasil, voltarei à Europa, onde tive abertura e Vietnã. Em um fim de tarde, comprando ma-

sequência, segui para o Laos, Camboja e convite de expor minha viagem. çãs, notei um senhor que parecia familiar.
Vietnã. Em seguida voei para o Nepal e con- Aproximei-me e vi que era um polonês que
tinuei até a Índia. Da Índia fui ao Egito, pas- OCP - Quando você retorna? vive no Canadá. Eu o encontrei quatro anos

sando depois pela Jordânia, Síria, Líbano e Zimmermann - Meu plano é ainda pe- antes na Colômbia. Ele não só tem uma cara

Turquia. Antes de entrar na Europa fui a dois dalar o ano de 2011. de Mahatma Gandhi como é um seguidor
países da ex-União Soviética: Armênia e Ge- de suas filosofias. Seu nome e Ryzard. Foi
órgia. Nesses, eu me senti na lua, eles não OCP - Aviagem está saindo como planejada? uma pessoa que ouvi muito nos três dias nos

me entendiam e eu não os entendia. Não só Zimmermann - Claro que sim. Os im- quais estivemos na mesma hospedagem na

porque eles não falam inglês e eu não falo previstos aparecem, mas fazem parte de Colômbia. Vê-lo aqui foi algo muito signifi
russo, é que lá ninguém dá apoio ou ajuda a 'um projeto desses. Pneus furados nas ho- cativo, porque essa foi uma das pessoas mais
um perdido como eu. ' ,. ras de chuva, :fP.qm��tosi q�, .solidão .�ij.p ,', marcantes de toda a minha vida.

OCP - Por enquanto, qual o local que
mais chamou a sua atenção? Por quê?

Zimmermann - Nessa viagem, descobri

para valer a Indonésia (fiquei um bom tem
po por lá). Mas a Índia é a Índia. É aquar
ta vez que vou e, em todas, me surpreendo.
Esse país é um mundo paralelo ao que vive
mos. Os valores são muito diferentes.
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São das

pequenas coisas

que mais sinto
falta.

Quanto mais
eu vejo,

- menos 'eu sei
do mundo.

Esse país (índia)
éummundo

paralelo ao que
vivemos.

,

"
Em Sarajevo me

impressionou ()

quanto o homem
é capaz quando
ele se voltà para

a maldade.

"
OCP - Passou por alguma si

tuação muito inesperada? Qual?
Zimmermann - São tantas si

tuações inesperadas e confusas.
Coisas de turista. Na Indonésia,
em uma ilha onde poucos estran

geiros aparecem, quando saquei
a máquina fotográfica, logo um

menino chamou a família, que
veio munida de facão e peda
ços de madeira. O menino disse

em casa que eu estava com uma

.

arma apontada para ele, que na

verdade era a câmera. Fui salvo

por um senhor coletador de co

cos verdes, que fez o diálogo com

a família dizendo que a situação
não era aquela.

OCP - Você precisou anteci

par a despedida de algum local?
Enfrentou algum conflito?

Zimmermann - Aconteceram

conflitos na Caxemira, na Índia,
enquanto eu estava a caminho.
Em Bongkok, na Tailândia, hou
ve dias de víolentos conflitos nas

ruas com tropas do governo e

militantes que queriam tirar o

presidente. As disputas deixaram

vários mortos. Tudo acontecia

perto de onde estava. Normal

mente, as coisas aconteciam à

noite quando ouvia tiros e até
,

rajadas de fuzis. Talvez não tão

diferentes de alguns lugares no

Rio de Janeiro.

OCP - A sua bicicleta permanece
intacta ou já sofreu com a quan
tidade de quilômetros rodados?

Zimmermann - Viajo com·

uma bicicleta montain bike de 27

marchas. Ela é simples. Na ver

dade, do que trouxe de casa, só

o quadro ainda é o mesmo. Aos

poucos fui a adaptando à viagem
mudando aqui, melhorando lá.

Isso era previsto, como não sa

bia o que realmente precisava,
deixei �esmo para ir adaptando
ao longo da viagem. Selim e pneu
são fundamentais para uma via

gemlonga.

OCP - Qual o momento mais es

pecial dessa viagem?
Zimmermann - Foi criar

oportunidades de telefonar para
a minha avó de 88 anos e ouvi

la sabendo que ela está sempre
com muita saúde e disposição.

QUER ACOMPANHAR A VIAGEM? Acesse www.charlespalomundo.com .. brll
.. '

Especial
"
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Normalmente,
as coisas

aconteciam à
noite quando

ouvia tiros e até

rajadas de fuzis.

"
OCP - E qual o mais complicado?

Zimmermann - Os momen

tos mais complicados para mim,
até então, estiveram no Vietnã.
Nunca vi lugar igual tão difícil

para pedalar. Buzinadas, os car

ros que parecem querer passar

por cima. E o povo sempre opor
tunista querendo tirar alguma
vantagem em qualquer situação.

OCP - Já sentiu falta do Bra

sil em algum instante? Qual?
Por quêt

-

Zimmerrriann - Claro que se

sente falta daí, dos amigos, da

família. Mas, no final, são das

pequenas coisas que mais sinto

falta. Ouvir o noticiário da tele

visão, correr no parque e passear
com o cachorro pelo centro da
cidade. Da comida faço questão
de não escrever para não me re

cordar muito.

OCP - O que mudou em você de

pois de um ano de viagem?
Zimmermann - Sou meio

mutante. Muitos pontos de vista

que criei com as viagens anterio

res mudei e tenho certeza que
continuarei mudando quando
um dia retornar. Às vezes, creio

que tenho na minha cabeça
aquela ideia: quanto mais eu

vejo, menos eu sei do mundo.

OCP - Como está a sua saúde
considerando que tem pedalado
frequentemente e se alimentado
em diferentes países?

Zimmermann - Me alimento
muito com as comidas locais. E

como muito, isso eu percebo. São
três grandes refeições por dia.
Não sou uma pessoa, confor
me diz o ditado popular, boa de

boca, mas experimento muitas
comidas dos lugares que passo.
Até então nunca segui a ideia de
uma comida recomendada, mas

bananas quase nunca me fal
taram. Aqui na Europa, nunca

comi tão bem nessa viagem. Os
cafés no Leste Europeu servem

aqueles pratos repletos de comi

das com tendências alemãs que
nós já conhecemos: uma fartu
ra que vai de diferentes tipos de

queijo, passando por salames e

nunca faltando. strudel de maçã
e de queijo.
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ElEIÇ ES

O futuro do país em jogo
Brasil volta às urnas para decidir o próximo presidente

JARAGUÁ DO SUL

A ex-ministra da Casa
Civil, DUma Rouseff (PT) ou

o ex-governador de São
Paulo, José Serra (PSDB).
A decisão é do eleitor.

Um
deles governará o país

pelos próximos quatro
anos e 135,8 milhões
de pessoas estão com

a responsabilidade de fazer a

escolha neste domingo. No Vale
do Itapocu, serão 158 mil elei
tores que voltam às urnas neste

segundo turno.

A votação ocorre das 8h às
17h em todo o país. Na região, se

rão 521 urnas espalhadas em 477

sessões nos cinco municípios.
Para votar, é necessário um do
cumento com foto. Cinco esco

las da cidade, mais a Central de
Atendimento ao Eleitor, estarão

disponíveis para justificativa.
O eleitor que não votar e não

justificar no dia da eleição terá de

pagar uma multa para regulari
zação. O título eleitoral irregular
impede o cidadão de atos como

tirar o passaporte.
A chefe de Cartório da 87a Zona

Eleitoral, Simone Ladeira, lem
bra que a Escola Ignácio Berger,

em Corupá e o Sport Clube Santo

Antônio, em Iaraguá, não funcio
narão como locais de votação. Os
eleitores deverão que se dirigir
respectivamente às escolas Tereza

Ramos e Vitor Meirelles.
.

EXPECTATIVAS

Vitorioso no primeiro turno

em Jaraguá do Sul, o comitê de
Dilma Rouseff (PT) aposta na

manutenção do quadro neste

domingo. Segundo o coordena

dor Justino da Luz (PT), have
rá campanha ainda no. sábado
de manhã, no centro da cidade.
"Acreditamos que. o Brasil vai

optar pela continuidade,
.

pelo
projeto que está dando. certo",
comenta.

Os números das pesquisas de

opinião, que apontam uma vanta

gem para Dilma entre 12 e 14 pon
tos percentuais, não intimidam a

campanha de José Serra (PSDB)
na cidade. Coordenador regio
nal, Lio Tironi espera que Santa

Catarina ajude a eleger o tuca

no. "Confiança sempre. Teremos

ações no Calçadão neste sábado

para divulgar o nosso material.
Vamos virar esse jogo", afirma.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br No primeiro turno, Dilma Rousseff (PT) recebeu 47% dos votos válidos, contra 33% para José Serra (PSDB)

• Documento com foto
• Votação das 8h às 17h.

o QUE É PROIBIDO:,;
• O eleitor não pode fazer propaganda para nenhum candidato no dia da eleição

utilizandó alto-f8!ll�te�;;;�'rP:rpljfticadores de som, comíciQ�,e carreatas, É proibida
.

também a chamada b'ocâ de 'Urna, entregando panfletos e materiais de campanha.
-

.pode levar câmera fotográfica, celular ou outro
" IJ

,

"
.j1�,

,,' .'" ,',I,',
'

,

':! i 1/,' ' iI ',: y,/ I

"

e possa' comprometer o sigilo do voto:
'
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ca rol i na@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli

Pró-Serra

A
poiadores da candidatura de José
Serra (PSDB) saíram às ruas na

tarde de ontem em Iaraguá do
Sul em uma ampla mobilização,

que contou Com a participação dos sena

dores eleitos Paulo Bauer (PSDB) e Luiz

Henrique da Silveira (PMDB). E a atual

senadora Niura Demarchi (PSDB), para
quem o país "precisa de um novo governo,
de uma nova estrutura".

"Este é um movimento a favor da ética,
da dignidade, do trabalho, da ampliação
da questão social no Brasil", disse. A pre
feita Cecília Konell (DEM)_e o vice-prefeito
lrineu Pasold (PSDB), também participa
ram da caminhada, que seguiu do Centro

Histórico até o comitê da campanha, na

Marechal, no Marcatto Center.

Além deles, marcou presença o de

putado estadual eleito, Carlos Chiodini

(PMDB), (na foto à direita), assim como

outras lideranças do PMDB que aderiram

à candidatura tucana.

As lideranças levaram mensagens de

apoio a Serra e divulgaram propostas, a

fim de reverter o resultado no domingo,
em relação ao primeiro turno,' quando o

tucano ficou atrás de Dilma Rousseff. em

laraguá do Sul. Mas a presença mais espe
rada do dia acabou não se confirmando:

o governado eleito Raimundo Colombo

(DEM). Motivo: estafa.

Votar
Neste domingo, todos os catarinen

ses aptos a votar devem comparecer às

seções eleitorais. Mesmo quem não' vo

tou e tampouco justificou a ausência no

primeiro turnopodevotar normalmente
no segundo turno, caso contrário terá de

justificar à nova ausência o� pagar mul
ta para ficar quite com a Justiça Eleitoral.
No primeiro turno, o índice de abstenção

. registrado no Estado foi de 14,03%.·São
636.654 pessoas que deverão justificar o

não comparecimento às urnas.
I

Pr os
o eleitor que deixou de votar no

primeiro, ou que não venha a votar

no segundo turno da eleição terá dois·

prazos para justificar a ausência: um

de até 60 sessenta dias contados a

partir do dia 3 de outubro (primeiro
turno), ou seja,'2 de dezembro, e ou

tro em até 60 dias a partir do próximo
domingo, 31 de outubro (segundo tur

no), até 30 dezembro. O requerimento
de justificativa deve ser dirigido ao juiz
da sua zona eleitoral.

Pró-DUma
A campanha de Dilma Rousseff (PT) também fará uma mobilização na região. 0-

bandeiraço acontece hoje, a partir das 9 horas, na praça do centro, em Guaramirim.

"Venha, partícipe, convide seus vizinhos e amigos e vamos' vencer novamente não só

as eleições, mas o grande preconceito e o desafio de levar uma mulher à presidência da '

República", convida a presidente do PT da cidade, Maria Inês dos Santos. Em Jaraguá do

Sul, a Praça Ângelo Piazera também volta a ser disputada.
.

, fi Teremos um superávit e

essa verba será destinada
às obras do hospital. �,

..,.

PREFEITO MÁRIO FERNANDO REINKE

(PSDB}, JUSTIFICANDO A PREVISÃO
DE R$ 500 MIL AO HOSPITAL NO

PROJETO 00 ORÇAMENTO DE 2011

Servidores
Servidor público que não apresentar a

justificativa fica impedido de receber o sa

lário. Enquanto não regularizar a situação
com a Justiça Eleitoral, o eleitor também

não pode tirar passaporte, carteira de iden

tidade, participar de concurso público ou

tomar posse do cargo, caso aprovado, além

de renovar a matrícula em escola de ensino

oficial ou fiscalizado pelo governo.

PIERO RAGAZZI

lembrando
E como o Brasil é o único lugar no mun

do onde não se aceita somente o título de
eleitor para votar; nunca é demais lembrar

que é preciso apresentar um documento
oficial com foto neste domingo. O título,
nesse caso, s,erve apenas para ter em mãos

o número da seção em que se deve votar.

Ao esquecer de trazer ele junto, muita gen
te ficou perdida no primeiro turno.

EDUARDO MONTECINO

I
•

V'IY'O
EMPRESA,'S

Interessados mandar currículo para o e-mail: rafael@fixxteLcom.br
Ou entrar em contato pelo telefone 3055-3077 ou cei.: 921.0-0064.

Av. Marechal üeedero da Fonseca 1.412, sala 11, Centro, Jaraguá do sul/se.

3250 Grande Leilão Industrial - 'MA�ISOL Indústria do Vestuário Ltda. - MÁQUINAS DE CQSTURA: ( Máquinas de

costura cós ponto corrente KANSAI, SIRUBA; cós reto VIBEMAC; reta dois AG tlip tlop VIBEMAC; cós em anel PFAFF; pesponto

ponto corrente SIRUBA; máquina pi bolsa VERDUGO DÜRKOPP. TEADRES E MÁQUINAS TÊXTEIS inVERSAS: 4 teares

circulares MAYER INOVIT 2.0II; 04 teares circulares MAYER RELANIT E; enfraldadeira de tecido MFT 1.8; máquina vapor FIRSAN
I

BC20; secador SANTEX; 02 máquinas automáticas pi cortar malha I tecido; 02 máquinas de estampar COMPACTA; 02 estufas pi
quadros; prensa vácuo cl fonte de luz; máquina pi fechar sacos SIRUBA; máquina pranchar bolso VIBEMAC; máquina automática de

lavar quadros; polimerizadeira elétrica METALNOX PM; máquina de cortar debrum TSA 2000; 03 mesas de enfesto; máquina de bordar

BARUDAN 20 cabeças; máquina pi enfiar elásticos I cordões; gravadora a jato de tinta; máquina de estampar MR 05 CORES FLASH

CURE; mesa de passadoria MV300 FlREMA. MATERIAIS DIVERSOS: 04 escrivaninhas, balcões, mesas, armário cl porta de vidros;
sistema de transporte aéreo; aproximadamente 600 armações de. quadro de estampar em alumínio; balança eletrônica 500 kg TOLEDO;

porta de passagem ambiente ELENCO; transformador 112,5KVA 380V; misturador de pasta PLASTISOL, etc. relação completa dos

lotes cl fotos no site: www.leiloeiro.com.br

Local do Leilão: Sede Esportiva Recreativa Marisol- Rua Adélia Fischer, 70 Bairro Baependi em Jaraguá do SliVSC
Data pi Visitação: de 03 a O� de Novembro, 08 e 9 de Novembro.

Informações Técnicas: Sr. Rogério MandeI ou Sr. Carlinhos Lehmkuhl - Fones: (0**47) 3372-6192 13372-6073

Local para Visitação: depende de cada lote: consultar o site: www.Jeiloeiro.com.br

CONDiÇÕES: sinal de 20%, mais 5% de comissão. Saldo 80%, em até 03 (três) dias úteis, sob pena de perda do sinal e comissão,

Mais Informações: (0**47) 3422- 8141, em Joinville I se

Fotos dos lotes e Normas do Leilão no site: www.leiloeiro.com.br- e-mail:�
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\

Chapecó - Av. Nereu Ramos 49 3322-8�51 Jaraguá do Sul- Shopping Breithaupt... 47 3055-0667
.

Criciúma - Av. Getúlio Vargas 48 2101-0303 Joinville - Garten Shopping 47 3043-9166

Araranguá - Supermercado Manentti. 48 3527-1717 Florianópolis - Beiramar Shopping 48 2108-2525 Joinville - Shopping Mueller � 47 2101-1515
Balneário Camboriú Shopping 473405'"6444 Florianópolis - Floripa Shopping 48 3202-9999 ' São José - Centro Comercial Campinas 48 2108-0699
Blumenau - Shopping Neumarkt... 472102-5Q50 Florianópolis - Shopping IgHatemi 48 2108-6464 Iubarão - Farol Shopping ....................•. 483052-3102

CURSO SUPERIOR TRADICIONAL

GRUPO

URIASIILVI
FAMEG

ESeOLHA HORA, DIA E LOCAL PARA REAIiIZAR SUA PROVA.

Administração - Comércio Exterior Comunicaç'õo Social - Publicidade e Propaganda 1

_��!��s!��9_�,.:-_��,90s:9�_,_,_,__,_, ._,__ "Q����,-=-_�_9_C!�,__,__,_,_,,_,_,_,_,_, ,_,_,_,_,_" ,. __ ,_,_,-, 1Administração - Marketing Direito
.

,

�-._---�----------�--- .•
Administração - Recursos Humanos Engenharia de Produção

.

tliCíênd·ã;'c;;ntÓb�i;·--'--------"----P�og��-'---_.c..,
,__ , __, ._____

•.
CURSO SUPERIOR DE CURTA DURAÇÃO

Graduação Tec. em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Graduação Tec. em Redes de Computadores

Mais informações
47 3373-9800
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Acidente fere pai e dois filhos
\

Passat teria descido a Serra de Corupá em marcha ré, batendo em um ônibus com 45 crianças
COPUPÁ

Um acidente entre carro
e ônibus deixou paj e dois .

filhos feridos na BR-280, no

início da Serra de Gorupá�
por votta das 16h de ontem.

os
bombeiros trabalharam

cerca de 45 minutos no

resgate das vítimas, que
estavam presas nas ferra-

'\

geris. O motorista do Passat com

placas de Rio Negrinho, Adilson
. Adriano de Lima, 35 anos, foi
levado ao Hospital São José e o

estado dele permanecia estável
até o fechamento desta edição.
As crianças - um menino de seis
anos e uma menina de oito - fo
ram levados ao Hospital Jaraguá,
onde passaram por uma bateria
de exames.

O garoto foi transportado
pelo helicóptero Águia da Polícia
Militar e a, menina foi atendida

por uma ambulância da Unimed

que passava pelo local na hora do

acidente. No final da tarde de on

tem, a assessoria de imprensa da

instituição informou que o esta
do das crianças era estável e que
elas não tinham fraturas visíveis.

O motorista da empresa Melo's
Tur, de São Bento do Sul, Marcelo
Babiss, contou que estava subindo
a serra em direção a São Bento do
Sul quando foi surpreendido pelo

.

Passat, que trafegava na mesma

pista em marcha ré e bateu na

frente do coletivo. "O carro veio
com tudo, nem deu tempo de fre
ar",' comentou. Dentro do ônibus
havia 45 crianças, mas nenhuma
delas se feriu. De acordo com o

motorista, eles estavam voltando
do zoológico de Pomerode.

O comandante dos Bombei
ros Voluntários de Corupá, Car
los Miguel Alves, disse que as

crianças não estariam usando
nenhum tipo de cadeirinha de

segurança. O carro deve passar
por perícia para saber se houve
falha mecânica.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

_.

Colisão deixou trânsito lento no acesso a São Bento do Sul, na tarde de ontem. Carro deve passar por perícia

Contabilidade

www.gum.z..com.bf

{41)3371-4147 _1'IUfa.__"

.

Promoção "Quem tem está se dando bem" (válida até 31/1012010 ou enquanto durarem os estoques). To�a Linha Focus e EcoSport cemlaxa Zero. Ford EcoSport FreeStyle 1.612011 (cat. ETJ1) 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 COC com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo dá R$ 56.327,99, Custo Efetivo Total (CET) a partir
de 0,38% a.m e 4,65% a.a, através do Programa Ford Credit. Ford Focus Hatch 1.61 2011 (cat. ÓAB1) a partir de R$ 50.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., 50% de entrada e saldo em 12 parcelas de R$ 2.229,29, na modalidade coe
com 30 dias de carência para pagamento da la 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 Credil.. Não abrangem seguro, acessórios,
documentação e serviços de despachante, mal1ut,enção ou ��alquer outro s�rviço prestado pelo Oistribuid�r: Confira outras .c�ndiçõ�s de financiamento nos distribuidores Ford.

. CARTAo FORD U NICARO. SOLICITE JA O SEU..

As ofertas apresentadas correspondem somente as cores solidas desses velculos. Valores para cores metálicas elou especiais mediante consulta na revenda. Imagens somente
. Acumule até R$ 10,000 em descontos na compra de seu Ford Zero.

F����;�i��ad;;a�����'i��al�da�;�iJ�;;�nte. li! Segurosr..d. MO;T;::::������.;�:
.. .\ •. 11.11',1., H ,11. .. ... . .. , . _

,

• TAXA ZERO E SALDO EM 12X
• AR-CONDIOONADO
• DlREÇAo HIDRAulICA
• VIDROS ElÉTRICOS

DIANTEIROS
• CD MP3 PLAYER COM

ENTRADA AUXlUAR E RDS
• COMPUTADOR Df BORDO
• RODAS DE LIGA lEVE 16-
• TRAVAS B1rRICAS
• ESPEu-IOS RETROVISORES

ELflRlCOS COM PISCA
INTEGRADO

• AIR BAG DUPLO

VIVA O NOVO
Ford Empresas: (11) 4174.3929

...... oi oi _ _ ..... •
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CHARGE

ELEIÇOES

Vou COMtMORAR
O RE�Ut\At>O

e tv\ CAsA. M'SMOl

DO LEITOR

lei penal
�"'uando uma nova lei penal simplesmente pelo fato de alguém

é_ sancionada, invariavel- dirigir.com o nível de álcool por
mente os penalistas têm litro de sangue igual ou superior a

........um calafrio. Em geral, as seis decigramas. Basta constatar o

mudanças são para pior, pela falta nível de álcool, para que se confi
de noção de princípios elementa- gure o crime. Ocorre que tal mu-

res de direito penal , , dança na lei trouxe

ou processo penal. uma consequência:
O Direito Penal é um Esqueceu-s" O

apenas uma forma
sistema complexo e legislador, que técnica - o bafô-

qualquer modifica- vigora no Brasil
metro ou exame

'um princípio de
ção legislativa deve

que ninguém
de sangue - pode

ser feita respeitan- é obrigado a
aferir se o índice de

do-se sua coerência. produzir prova sangue está acima
A falta de visão contra si. do permitido. E tais

sistemática do le- exames dependem
gislador é comum , , da colaboração do

quando uma nova investigado.
lei aumenta a pena de um deter- Esqueceu-se, o legislador,
minado crime. É frequente que que vigora no Brasil um princí
ele trate esse crime como se fosse pio de que ninguém é obrigado
uma peça isolada - não um com- a produzir prova contra si. Des

ponente do sistema penal, com o se modo, alguém que se recusa

qual deve manter harmonia. a fazer os exames não pode ser

São inúmeros os exemplos de obrigado,' tampouco condena
leis com tais defeitos. Em 1990, do, pois não será possível saber
com a lei dos crimes hediondos, o nível de álcool por litro em seu

aumentou-se a pena mínima do sangue; Assim, centenas de pes
estupro de três para seis anos, soas que seriam condenadas sob

que é a mesma pena do homicí - a vigência da lei antiga, acabam
dio simples. Por mais grave que absolvidas na vigência da nova.

seja o estupro, é absolutamente Em síntese, se o legislador
desproporcional que ele tenha a continuar ignorando que um ar

mesma pena do homicídio; tigo de uma lei penal não é um

Outra situação que, pode corpo isolado, mas uma peça de
ocorrer é o desconhecimento de um sistema complexo, com re

regras gerais, previstas na lei ou gras próprias e princípios solida
na Constituição, que podem in- mente construídos, a sociedade
viabilizar o pretendido rigor do será sempre surpreendida por
legislador. Há exemplos recentes. leis que não são capazes de pro-

A chamada lei seca pretendia porcionar o resultado desejado.
ser mais rigorosa ao estabelecer

que o crime do art. 306, do Códi- José_Nabuco Filho, professor
go de Trânsito, estaria configurado e mestre em Direito Penal

EDIT"ORIAL

Segundo turno

A
manhã, milhões de brasileiros vão às
urnas para definir os rumos do país.
Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB)
disputam a preferência do eleitorado.

Ainda que até agora poucas propostas concretas

tenham sido apresentadas, o

eleitor já tem em mente mui
tas informações para fazer a

escolha de maneira consciente.

Tradicionalmente, as campa-·
nhas políticas, especialmente
no Brasil, são repletas de frases
de efeito e sem nenhum signifi
cado. Um candidato tenta colar
no outro algumas tantas inverdades e algumas
dessas acabam caindo na crença popular. Este

tipo de estratégia só empobrece o debate e mos

tra como o sistema político brasileiro ainda pre
cisa amadurecer.

Para decidir o voto, o eleitor deve levar
em consideração o histórico dos candidatos,

quais as experiências que eles tiveram, como

se' saíram, com quem estão aliados e o que re

presentam. Todas as decisões importantes do

país passam pela-mão do presidente, por isso,
votar sem ter a certeza de que o candidato es

colhido está realmente prepa
rado pode representar um ris
co para o Brasil. Um risco para
o investimento correto em in

fraestrutura' saúde, educação
e segurança. É preciso eleger
alguém que saiba o que fazer

para evitar a corrupção e que
saiba administrar com efici

ência e seriedade.
É preciso entender também que democracia

significa pluralidade de ideias e respeito às dife

renças. Neste domingo, é dia de cada um fazer
a sua escolha livremente, sem violência de ne

nhum tipo. Eleição é sinônimo de cidadania, e

cidadania não combina com baixaria.

DO LE IT"OR

Iniciativa, hesitação
e acabativa

o profissional
dotado de
iniciativa

antecipa-se aos

fatos, realizando
atividades antes

de ser solicitado
ou forçado pelas.
circunstâncias,

A
reclamação é uma prática arraigada
em todas as organizações. Poderia ser

um instrumento de busca do aperfei
çoamento contínuo, mediante a sina

lização de aspectos ineficientes e a proposição
de ações corretivas. Porém, apresenta-se como

um mecanismo de defesa, de transferência de

responsabilidades ou, mais ain-
da, de culpabilidades. Aponta-
mos o dedo para outra pessoa
ou departamento e, com isso,
justificamos nossas próprias de
ficiências além de desviarmos as

atenções para outro alvo.
Uma empresa é um organis

mo vivo, sinérgico, sistêmico, no

qual um departamento depende
dos demais, o trabalho de um

colega tem impacto sobre o de

sempenho dos outros.

Assim, fazer a diferença em

seu ambiente de trabalho trará
benefícios não apenas a você, mas

a toda sua equipe. E a iniciativa é
uma das mais importantes com-

petências a serem desenvolvidas e

praticadas em sua trajetória pela superação.
A iniciativa representa a capacidade de iden

tificar e buscar oportunidades. Está associada
ao comportamento proativo e, por conseguinte,
em oposição imediata à hesitação, este inimigo
sorrateiro que nos faz adiar projetos, cancelar
investimentos, protelar decisões. Ao combater-

mos a hesitação, corremos mais riscos, podemos
experimentar mais insucessos, mas jamais fica
remos fadados à síndrome do "quase",

O profissional dotado de iniciativa antecipa
_

se aos fatos, realizando atividades antes de ser

solicitado ou forçado pelas circunstâncias. Con

juga os verbos "fazer", "agir" e "executar",
Porém, a iniciativa hoje não

viceja sozinha, mas deve estar

acompanhada dé séu par, a aca

batíva, neologismo para sim-
bolizar a habilidade de finalizar
tarefas iniciadas. Na ausência da
acabatíva, tornamo-nos apenas
filósofos, teorizando, conjec
turandó, Não são raros aqueles
q�e iniciam atividades e que não
as concluem. Projetos arquiva
dos, livros 'lidos pela metade, di

álogos interrompidos sem con

clusão, sonhos de toda uma vida
abandonados como se fossem
de uma única noite de verão.

Por isso, cultive a coragem.
Coragem para refletir e se cons

cientizar. Coragem para ter o co�
ração e a mente abertos para internalizar o au

toconhecimento adquirido. Coragem para agir e

mudar se preciso for.
.

Lembre-se de que iniciar é preciso. Mas algo
só termina, �uan�,o acaba.

"

Tom Coelho, educador, conferencista e escritor
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Homenagens aos
. , .

que Ja partiram
Cemitérios devem registrar movimentação intensa
JARAGUÁ DO SUL '

Aqueles que já não estão entre
nós dificilmente são esquecidos.
As homenagens e lembranças
geralmente são discretas no dia
'a dia, mas elas ficam especíaís na

próxima terça-feira.
/-

pensando no dia 2 de novembro,
dia de Finados, que grande parte
das pessoas se mobiliza para fazer

__ pequenos reparos, mudanças e le
var enfeites para o túmulo daqueles que,
mesmo não estando mais presentes, não
deixaram de fazer parte da família. A pre
paração começou já no início do mês, com

uma limpeza discreta e um embelezamen-

to que é encorajado e acompanhado pelo
governo municipal.

liA limpeza e lavação são responsabi
lidade dos próprios familiares. Mas nós
mantemos tudo limpo, e este ano fizemos
reformas como a de torneiras e os cami
nhos entre cada túmulo. Depois do dia 2, o

cemitério fica todo colorido, é muito boni

to", conta o sub-gerente de seis cemitérios

municipais, Jair Francisco Anacleto. Se

gundo Jair, o movimento começa a aumen

tar já na última semana de outubro, e as

funerárias são desencorajadas a trabalhar
em pequenas obras para não prejudicar a

limpeza de quem se adiantou. Até 9 dia 2,
os cemitérios ficam abertos até as 19h.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Lojas e floriculturas se preparam para o feriado
com feiras e encomendas de centenas de mudas

Dia de prestar homenagem•••

Não importa quanto tem

po passe, as flores sempre são

a primeira escolha na hora de

homenagear - sejam os arranjos
naturais ou os exemplares mais re

sistentes à ação do tempo. Segun
do Anderson Nasato, proprietário
de uma floricultura, o crisântemo
é a espécie mais procurada para
a data. 1i0 movimento aumenta

consideravelmente já no sábado,
esses feriados sempre acabam

ajudando o comércio. Fazemos,
inclusive, um horário especial".
Nas lojas que vendem flores arti

ficiais, o movimento chega quase
a triplicar nessa época do ano. IiÉ
a melhor data, promovemos uma

feira só para esse feriado", conta a

vendedora Lurdes Fagundes.

Ger.al 11

Tempo firme
e rodovias
monitoradas

Antes de qualquer progra
mação para o feriado, é preciso
ficar atento às condições do

tempo e também ao movimen
to nas estradas, que começa a

ficar mais intenso nos feriados

próximos ao verão.
-

O clima deve frustrar quem
decidiu ir à praia já no início
do final de semana - segundo
o meteorologista Marcelo Mar

tins' as chuvas e a possibilidade
de temporal só devem acabar
definitivamente na tarde de

hoje. No domingo, apesar de o

céu ficar mais claro, a tempe
ratura deve baixar significati
vamente. liA máxima do Estado
é 26°C. Segunda e terça, no en
tanto,' o clima fica mais firme e

seco, a praia pode ser mais bem

aproveitada", explica Martins.
Todos os anos, as polícias

rodoviárias federal e estadual

preparam a "Operação fina

dos", com a intenção de dimi
nuir as ocorrências. A polícia
estadual envolve os 24 postos
rodoviários e 498 policiais na

operação, enquanto a federal
terá um reforço efetivo de 50

policiais no Estado. "Teremos
uma fiscalização intensiva
com bafômetros e radares,
para coibir excessos de veloci
dade e o consumo de'bebidas
antes de dirigir", avisa o inspe
tor Simão Edson da Cunha.

,
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creches solicitadas, pelos pais. Na terça-feira.; todas fecham.
o Biblioteca Pública Rui Barbosa: Funçiona normalmente na segunda- �.

feira, e fecha na terça.
o Samae: Plantão 24h pelos telefones (47) 2106-9100 e (47) 2106-9127.
o Secretaria de Obras e Urbanismo: fechada na segunda e na terça.

Há um fiscal de plantão no telefone (47) 9923-3822.
o Secretaria da Agricultura: plantão veterinário pelo telefone (47)

9922-5246.
o Secretaria de Desenvolvimento Social, Família e Habitação:

plantão pelos telefone? (47) 3276-0424 (abrigo) e (47) 3371-1534

(Centro de Resgate Social).
• Coleta de lixo: Acontece normalmente na segunda-feira. Na terça,

apenas o último turno fará a coleta.
• Delegacia de Polícia Civil: plantão pelo telefone (47) 3371-0123.
• Delegacia Regional: também fará apenas plantão, no

telefone (47) 3371-0123.
• Comérc.io: Funciona normalmente na segunda-feira, fech? na terça,
• Shopping Breithaupt:

. .

- No domingo: alimentação e lazer das 10ti às 22h.

LOjas Amencanas - J3h às 21h.
Havan - 12h ás 21h.

Supermercado. Breithaupt - 9h às 22h.

Lojas - 14h às 20h (abertura opcional).
- Na segunda-feira, horário normal.
- Na terça-feira: alimentação � lazer. das 10� à�;

,', 1 ',"
.

f,' N i''''
.
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• CORUPÁ
o Postos de Saúde: fechados na segunda e terça-feira. O Pronto
"Atendimento fica aberto nos dois dias.

o Águas de Corupá: Setor administrativo fechado na segunda e terça-
feira. Plantão no telefone (47) 3375-3253.

.

o Secretaria de Obras: Fechada nasegunda e na terça.
• Coleta d� lixo: acontece normalmente.
• Delegacia de Polícia Civil: Fechado. Plantão em Jaraguá do Sul.
• Comércio: Segunda-feira abre normalmente e fecha na terça-feira.

• GUARAMIRIM
• Postos de saúde: fechados na segunda e na terça. Apenas a

emergência do hospital recebe pacientes.
, Águas de Guaramlrim: apenas para emergências como vazamento e

consertos. Plantão no telefone (47) 3373-3803.
o Secretaria de Obras: fechaca' na segunda e na terça-feira.
o Coleta de lixo: na segunda-feira, acontece normalmente. Na terça-feira:
• 1° turno: coleta normal, a partir das 5h, na SR 280, .

Quati e Caixa d'água.
'

• 2° turno: bairros Amizade e AvaL Coleta das 14h será antecipada
. para as 5h.
�. 3° turno: no centro, não será efetuada a coleta.

".Delegacia de Polícia Civil: plantão pelo telefone (4.7) 3373-0222.
.. Comércio: Funciona normalmehte na segunda-feira e fecha na terça.

. .

• MASSAR"ANDUBA
• Postos de Saúde: abrem normalmente na segunda-feira. Na terça os

. postosfecham, mas o Pronto Atendimento continua aberto.
o Águasde Massaranduba: feohado .. PlantM no telefone

'

'

(47) 8403-9705,.
• Secretaria de Obras: segunda-feira trabalha normalmente é terça

feira fecha.
o Coleta de lixo: será feita normalmente na segunda-feira. Terça-feira

não funciona.
o Delegacia de Polícia Civil: fechada, Plantão em Guaramirim.
o Comércio: ábre na segunda-feira e fecha ma terça.

" ' 01

.SCHROEDER
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eatriz Sasse
4784330306

beatriz.sasse@terra.com.br
twitter. comi beatrizsasse

r/beasasse
ortut Beatriz Sasse

FOTOS DIVULGAÇÃO MARISTA

Alunos do Colégio Marista São Luís já comemoram a aprovação no vestibular. Urbano Luis Zonta Franzner,
na foto comlrmão Evilázio Tambosi, foi aprovado para Administração - projeto MEP (integral), na Faculdade
de Administração e Economia. Já as garotas (pintadas a partir da esquerda) foram aprovadas para a PUCPR,
Pâmela Ruthes, em Psicologia, Bruna Carolina Souza e Silva em Odontologia e Pietra Vanusa Renner, em

Publicidade. O Colégio Marista, familiares e amigos parabenizam os alunos do Terceirão 2010

,

. Agenda ,

• Até domingo ocorre em Flo

rianópolis a Festa Nacional da
Ostra e da Cultura Açoriana, a

12a Fenàostra. Programação em

, wwwfenaostra-flcrípa.com.br.

Ocorre dia 5 de novembro, pela primeira vez" o Panorama Jaraguá:
literatura, projeto completo que engloba difusão, formação, discussão
e debate. As inscrições são gratuitas no literaturanews@gmaiLcom até
o dia, bastando enviar currículo. Já estão confirmadas as presenças dos

palestrantes Antônio Xerxenesky e Carol Bensimon, de Porto Alegre,
Ramon Mello e Marcelo Moutinho, do Riode Janeiro; e de Luís Henríque
Pellanda, de Curitiba. O evento organizado por Carlos Henríque
Schroeder e Loreno Hagendorn promete ser um divisor de águas para o

setor literário no município. Apoio do Conselho Municipal de Cultura,
Fundação Cultural e Sesc, com patrocínio da Design Editora.

e-

• Dia 6 tem a 15a Noite Mares
do Sul, às 23 horas, no Clube Atlé
tico Baependí. Ingressos a R$ 15
sócios e R$ 40 não sócios até dia 5.

BALANCEAMENTO E GEOMETRIA COMPUTADORIZADO I EUS I aDAS
USPENSÁo I ESCAPAMENTO I FREIOS I MECÂNICA EM GERAL

Nos pés
'

A Live! Concept Store agora também comercializa os desejados
calçados Melissa. Inclusive já está com vários modelos à disposição.
Fica ali na Reinoldo Rau ou informe-se liveconceptstore@gmail.com.

Naweb
O Restaurante Arweg lançou seu site e os ecônomos Jorge e Ânge

la Vieira convidam acessar o www.restaurantearweg.com.br e conferir
notícias, cardápio do dia, receitas, galeria de fotos, enquente e atrativos
gastronômicos do restaurante e da lanchonete. Mais informações e re

servas para eventos através do 3371-2132 ou no endereço virtual .

•31
'

ARENA
Show teen nacional com Restart,
abertura dos' portões às 14 horas,

som do DJ Marcelo Luis e início do
show às 18 horas. Presença dos

colírios Gabriel Merling e Wesley
Iporti.lnformações: 8817-0965.

'

KANTAN
Promoção para éasal: um dos dois
ganha 50% de desconto no Festi

val de Sushi neste domingo.

LONDON PUS
Sertanejo universitário com Osmar
Caetano & Serginho. Ingressos na

hora elas RS 5 e eles R$ 15.

dial
SEVEN CHOPERIA (Guaramirim)
Festa Elas Celebram, a partir das

22 horas com Teddy Texas e

DJs Alan e Alex. Elas pagam
RS 10 e eles RS, 15.

JUMP

Apresenta DJs Fabiano Cury, Diego
Feller e Rafa Nicolodi. Ingressos
antecipados: elas RS 10 e eles

RS 15, no O Boticário (shopping),
Mime (matriz e Reinoldo).

LONDON PUB
Showsertanejo universitário com

John & Luan.lngressos na hora:
elas RS 10 e eles RS 15.

MOVING UP (Schroeder)
Festa da Tequila com tequileiros

e tequileiras. Na parte musical
Orlando & Odair, Ander & Fael, DJ
Binho, Adrian P, Eddy Amaranto,

I

Rogério Gonçalves e Jhonz Muller
Ingressos RS 10 e elas entram de

graça até 23 horas.

CON!ATOS e OUTRAS OPÇÕES ARRIBA· 3371-1160 1 arribamexicanbar.com.br
MADALENA CHOPE E COZINHA· 3055-3058 CACHAÇARIA ÁGUA DOCE· 3371-8942

KANTAN SUSHILOUNGE· 33711584 MOINHO DISCO· 9973-3866

(HOPERIA SAlOON • 3373-1673 . JUMP (LUB· 9118-2001 1 jumpjaragua.com.br
LI(ORERIA FULL DRINK· 3275-1327 ADEGA AIROSO MENEZES· 3370-0220

(HOPERIA SCONDIDINHO· 3373-1299 ZUM SCHLAUCH • 3376-4822

LONDON .3055-00651Iondonjaragua.com.br MOVING UP MUSI( (LUB· 8856-8389
BIER HAUS· 3275-486619198-0515 SEVEN CHOPERIA . 9951-4497 ou 9106-9982

FUEL· 8433-0083,1 fueleventos.com.br MOMMA· 8479-66461 momma.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Sábado, 30 de outubro de 2010 Geral 13

1..�Nr R

"Eu Quero é Mais"·oferece
três cursos tuítos

"
É uma oportunidade para
as crianças que não têm

acesso a essas atividades,
além de oferecer uma

ocupação no período que
não estão em sala de aula.

FRANCIElI CAMPAGNARO p
-

ASSISTENTE SOCIAL

"Cerca de 500 alunos têm aulas ,de dança, capoeira e canoagem
GUARAMIRIM

O que era uma brincadeira se

tornou um trabalho sério para
Mayandra· Nicoli tanga, 10 anos,
que mora na Vila Amizade.

EDUARDO MONTECINO

\

Pois,
o gosto. por movimentar seu

corpo passa a ganhar técnica e ser

aperfeiçoado nas aulas de dança
do projeto "Eu Quero é Mais", da

Prefeitura de Guaramirim. Agora, a garo
ta está numa maratona de ensaios para se

apresentar no Festival de Dança 2010, que
acontece em dezembro.

Não que seja tímida, mas a menina

praticava alguns exercícios físicos como

brincadeira na sua casa, antes de se ins
crever no projeto. "Sempre gostei de dan

çar, mas nunca tive chance de participar
de um curso. E agora nem acredito que
vou me apresentar no festival".

No mês de julho, Mayandra iniciou as

aulas, que são realizadas no salão da igreja
Sagrado Coração de Jesus, na própria lo

calidade, onde mora. Ela e outros cerca de
20 alunos se encontram pelo menos uma

vez por semana para afinar a coreografia.
"Também gosto das aulas porque alongo o

meu corpo", complementa. Aulas são gratuitas. Cerca de 500 crianças participam do projete-que continua com inscrições abertas na Secretaria de Desenvolvimento
Ueligton Lopes Wetphal, 10 anos, é

outro estudante que diz gostar das aulas
de dança. Ele soube do' projeto na escola
e em seguida conversou com os pais e se

CÂMARA MUNICIPAL DE SCHROEDER OFERECE TRÊS VAGAS'
inscreveu na modalidade. "Antes eu ficava
em casa sem ter o que fazer. Aqui a gente
se movimenta e aprende a dançar", conta.

PROJETO

Além da dança, aulas de capoeira e ca

noagem também são oferecidas no proje
to. Cerca de 500 alunos estão matriculados
e os cursos são totalmente gratuitos. Con

forme a assistente social, Francieli Cam

pagnaro, esse trabalho está descentraliza
do em 12 bairros.

"Essa é uma oportunidade para as

crianças que não têm acesso a essas ati

vidades, além de oferecer uma ocupação
no período que não estão em sala de aula.
Trabalhamos com o objetivo de integrar.
Os alunos se apresentam para o grupo de

idosos. É uma forma que encontramos de

fortalecer o vínculo com outras pessoas
envolvidas em projetos da Prefeitura".

Interessados podem se inscrever na

Secretaria de Desenvolvimento Social

pelo telefone (47) 3373-3397.

• Daiana Constantino
da�anac@ocorreiodopovo.com.br

Inscricões abertas para concurso
.:J ,

as provas estão previstas para o

dia 28 de novembro. No entanto,
as datas e horários das avaliações
devem ser conferidos no site da
Sociesc (www.sociesc.org.br) de

pois do dia 23 do próximo mês.

SCHROEDER
, As inscrições para o concur

so público da Câmara de Verea

dores de Schroeder ficam aber
tas até o dia 12 de novembro. Ao

todo, três vagas são oferecidas

para os cargos de auxiliar de

serviços gerais, auxiliar admi
nistrativo e contador. O regu
lamento e o cadastro devem ser

acessados no endereço virtual

www.sociesc.org.br/concursos.
Para a função de auxiliar de

serviços gerais, o salário ofertado
é de R$ 405,58,e a taxa de inscri

ção custa R� 30. Já o interessado
na vaga de auxiliar administra
tivo recebe R$ 927,11 e para se

cadastrar precisa pagar R$ 60. O
contador será remunerado com

R$ 2.018 e deve desembolsar R$
80 para a taxa .

Conforme informações pu
blicadas no edital do' concurso,

auxiUar'de sérviços
.

gerais e auxiliar
administrativo

No local da prova, o candida
to deve apresentar o documento

original de identificação pessoal,
além de estar munido de caneta

azulou preta e comprovante de .

inscrição, que é a via do boleto
bancário. O teste terá duração
máxima de três horas. Outras

informações pelo telefone (47)
3461-0525.

Prova acontece em 28 de novembro
e o local ainda será definido

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CLIC DO LEITOR

Sobre escolhas, leituras e mulheres
procura-se ter espírito, pensamento ou expe
riências metafísicas, mas tudo é sempre rela
tivo ao corpo. E, como quase tudo em meus

textos, humor e tristeza, drama e piada, subli
me e trivial, elevação e depressão estão muito

próximos uns dos outros."

Esterházy cria dezenas de combiriações e

desdobramentos para o que parece ser uma

mesma hístóría. A voz do narrador é uma

só e a lógica que embala os fragmentos é

igualmente única: as his
tórias de amor têm come

ço e fim, e o meio entre os

extremos nunca é simples.
Exige tempo e esforço. Es

terházy pega os elementos
-

que tem - homem, mulher,
----------------------------

amor e ódio - e cria com

eles inúmeras possibilidades. O produto
é sempre um homem transformado pela
relação que deu certo ou não, que durou
ou não, que acabou ou não. "Há uma mu
lher. Ela me ama", diz o primeiro texto. As
duas frases estão também na abertura do

fragmento derradeiro, de número 97, e na

maioria dos outros. Não há uma conclu
são nem uma amarração. Ler sobre todas
as mulheres descritas por Esterházy não
clareia o que estava nebuloso no início do
livro. O que é muito bom e faz valer a pena
cada palavra do livro, na esmerada tradução
dePaulo Schiller. Ler "Uma-mulher" é ter a

certeza de que nós, homens, nunca, em mo

mento algum, entenderemos as mulheres, o

que é mais divertido ainda.

Com
dois feriadões à

vísta, sobra tempo
para descansar, namorar e, claro, colo
car as leituras em dia. Já separei os li
vros que vou devorar no tempo livre e

estou contando as horas para me entregar aos

personagens e parágrafos. Bom, eu sou o tipo
de cara que demora mais tempo para escolher,
o livro que vai levar para uma viagem do que
para preparar a mala... E uma vez demorei
mais para escolher o livro do que para lê-lo...

Sim, foi um pequeno livro do
César Aira... Mas 'agora estou

tranquilo, já escolhi os livros,
estou calmo e sereno, e só
contando os dias! E vocês,
meus, caros e raros leitores,
já escolheram algum livro?
N- 21 H D

.

ao.. ummm... eixe-me

ajudá-los então, um pouco ...

Um livro imperdível é IIUma mulher" do

húngaro Péter Esterházy, um verdadeiro
mosaico que descortina as relações de amor

e ódio. "Mas quanto cabe entre estes dois
extremos? O leitor vai descobrir isso nos 97

fragmentos que formam o romance. Este é o

primeiro livro do escritor lançado no Brasil,
mas Esterházy (Budapeste, 195_Q) tem 30 li
vros publicados, com edições lançadas em

25 países, e mais de 20 prêmios.
Na entrevista ao site da Cosac Naify (edi- '

tora da obra no Brasil), Esterházy afirma que
"este pode ser considerado o livro da proximi
dade. Os corpos estão sempre próximos uns

dos outros; o leitor é mantido sempre próxi
mo ao corpo, o que 'nem sempre é agradável;

Você viu o Bidu? Ele desapareceu na segunda-feira, 25,
no bairro Vila Lalau. Qualquer'informação, contato com a leitora

Kethlin Albino, pelos telefones (47) 3055-0595 ou 8877-7102.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Tropa de Elite 2 (14h20, 16h40, 19h, 21h20

- todos os dias)

- todos os dias)
• Homens em Fúria (Leg) (14h20, 16h30

- todos os dias)

• Cine Garten 5
• A Suprema Felicidade (13h40, 16h10, 18h40,

21h,10 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Atividade Paranormal 2 (Leg) (14h10, 16h,

17h50, 19h40, 21h30 - todos os dias)
• Cine Garten 6 (3D)
• A Lenda dos Guardiões (Dub) (13h, 15h10,

17h20, 19h30 - todos os dias)
• Avatar: Edição Especial (21h30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Gente Grande (Dub) (17h, 19h, 21h

- todos os dias)
• A Lenda dos Guardiões (Dub) (15h

- todos os dias) BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Tropa de Elite 2 (14h, 16h3Q, 19h, 22h

- todos os dias)

JOINVILLE
'

• Cine Mueller 1
• Tropa de Elite 2 (14h, 16H30, 19h30,

22h - todos os dias)
• Cine Neumarkt 2
• Tropa de Elite 2 (15h2q, 17h50, 20h30

- todos os dias)
• Cine Mueller 3
• Garfield -, Um super herói animal (Dub) (14h10,

15h50, 17h20 - todos os dias)
• Solomon Kane - O caçador de demônios (Leg)

(19h, 21h30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Atividade Paranormal 2 (Leg) (14h30, 16h50,

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

- todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
• Juntos pelo Acaso (Leg) (16h10, 18h50,

21h20 - todos os dias) .

• Piranha (Leg) (14h20 - todos os dias)
• Cine Garten 2
• Atividade Paranormâl 2 (t.eg) (14h, 16h, 18h,

20h - todos os dias)
• Homens em Fúria (Leg) (22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• A Suprema Felicidade (13h50, 16h40, 19h20,

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

- todos os dias)
• Piranha (Leg) (14h30 - todos os dias)

". Cine Neumarkt {3 ., '" .

• A Lenda dos Guardiões (Dub) (14hiO, 16h20
- todos os dias)

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

LANÇAMENTOS
• Cine Garten 4
• Comer Rezar Amar (teg) (18h50, 21h40

o que se passa
na cabeça

dos cachorros
��.�,

NOVELAS
ARAGUAIA
Manuela sai de casa e Amélia acusa Max de

estar destruindo a sua família. Janaína sai escondi
da para levar um lanche para Fred e Nancy a segue.
Neca e Terê estranham a emoção de Pimpinela ao

falar sobre Elisa. Solano chega à estância com Este
la e Mariquita o repreende. Amélia pede para Vitor
ficar no Araguaia para ajudá-Ia. Estela se insinua

para Solano e Manuela se irrita. Manuela conta para
Solano sobre a discussão que teve com Max e con

fessa que teme que seus pais se separem. Solano
não acredita que seu avô esteja morto e afirma que
vai encontrá-lo. Marla da Glória chega a Girassol e

diz a Neca que vai morar na cidade. Vitor comenta
com Max que eles precisam ganhar a confiança de
Sola no. Max mostra para Sola no um documento que
o torna o dono da estância.

Julinho e manda um recado para Marcela encontrá
lo. Julinho alerta que Marcela terá que se explicar
com Renato e ela se desespera. Gustavo negocia a

venda de parte da Editora com 'um dos sócios. Clo
tilde convida Jacques para ir à sua casa. Ariclenes
anuncia que o batom de Victor Valentim está pronto
para ser lançado. Marcela se encontra com Renato
no hotel.

MALCOLM
GLADWÉLL

PASSIONE
Bete exige que Agnelio e Stela se expliquem.

Valentina é hostilizada pela vizinhança e ameaça se

vingar de todos. Clara fica desolada ao saber que
Kelly foi levada para o abrigo. Totó se surpreende
ao encontrar Agnello e Stela falando com Bete. Brí

gida fica intrigada com o nervosismo de Stela. Totó
afirma a Bete que, se Agnello estiver envolvido no

assassinato de Saulo, colocará o filho na cadeia. No

ronha não encontra o dossiê sobre ele na casa de

Mauro. Stela exige que Agnello se afaste. Totó fica

penalizado com o que Alfredo lhe conta sobre Clara

e decide ajudá-Ia. Bete conversa com Olga sobre o

" casamento de Mauro e Diana, sem perceber que
Melina ouve. Clara visita Kelly no abrigo. Noronha
invade a sala de Mauro e o ameaça.

TI TI TI
Irina sugere que Suzana fale sobre Jacques

Leclair e Victor Valentim na mesma matéria. Jaque
line dá um ultimato em Jacques e ameaça se unir
a Ariclenes. Edgar e Marcela voltam a São Paulo.
Marcela entra no quarto de Paulinho e encontra Re
nato com o filho no colo. Bruna conta que Marcela
e Edgar irão se casar e Renato fica perplexo com a

notícia. Rebeca demonstra irritação com Magali e

Jorgito estranha 'a reação da mãe. Renato fala com

RIBEIRÃO DO TEMPO
Não há exibição.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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Quem faz SENAC tem mais oportunidade!

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

Cursos:

=-Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais

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

Bernt

Entschev
lobo em pele de - cordeiro

..... ico decepcionado quando
vejo pessoas que' estimo
metendo os pés pelas mãos

sem, ao menos, ponderarem
sobre as consequências disso. Aliás,
convenhamos, infelizmente, algu
mas pessoas que juramos ser hones

tas, volta e meia cometem atos quem
nem elas mesmas sabem explicar
como tiveram coragem de fazer. Foi
o que aconteceu com Carolina, uma

profissional da área financeira que
sempre admirei, mas que em certa

altura de sua carreira começou a

cometer abuso atrás de abuso, até

chegar ao ponto de
. realizar verdadeiros

atos ilícitos.

Acompanhei sua

trajetória profissional
desde que se formou e

sempre soube o quan
to ela era competente.
Aos 25 anos, foi admiti
da por uma. importante
consultoria financeira,
onde ocupava um car

go relativamente es

tratégico. Seus chefes I

a adoravam e diziam

"

apoio à moça, já que hoje em dia a

segunda língua é obrigatória, e ela
realmente pecava por ainda não

possuir essa fluência ..

Convivi com essa verdade duran
te alguns meses, correspondendo
me com Carolina e prometendo uma

pronta recolocação quando ela retor

nasse ao Brasil. Cogitava, inclusive,
que ela viesse trabalhar comigo, já
que acreditava cegamente no que ela
havia me contato. Porém, como todos
sabemos, "mentira tem pernas curtas" .

e, num evento de finanças, encontrei
me com seus antigos empregadores.

Ao tecer alguns elogios
à moça, um deles me

interrompeu e contou a

verdadeira sequência de
fatos.

Adriano contou-me

que Carolina, na verdade,
havia sido demitida por
justa causa. A primeira
falcatrua da moça, foi se

beneficiar da posse de

informações sigilosas
em benefício próprio.
Ela contava tudo o que
sabia a um dos clientes

Aliás, convenhamos,
infelizmente,

algumas pessoas
que juramos ser

honestas, volta
e meia cometem

atos que nem

elas mesmas

conseguem
explicar.

aos quatro cantos que
Carolina era realmente muito boa no

que fazia. Com isso, foram, aos pouqui
nhos, direcionando projetos importan
tes para a moça e abrindo informações
sigilosas, acreditando que ela seria ca

paz de guardá-las consigo.
No princípio, a moça fazia jus à

confiança que lhe era dada e, com o

passar do tempo, a diretoria da em

presa concedia mais e mais elogios
à moça. Juntos aos elogios, vinham

privilégios, aumentos de salário, e,

principalmente, responsabilidades
que não eram concedidas nem aos

funcionários com mais tempo de
casa. Olhando de fora, eu admirava
a trajetória da moça, por conseguir
tantos feitos com tão pouca idade. '

Até que um dia, recebi a notícia
de que Carolina havia sido desligada
da empresa. Surpreso com o inedi
tismo da situação, procurei a moça
para perguntar o que havia acon

tecido. Com uma voz doce e um ar

angelical, a jovem apenas me disse

que resolvera se desligar da empre
sa para tentar um inter.câmbio para
aprimorar o inglês. Dei todo meu

"
mais importantes da

consultoria, para que, assim, conse

guisse mais projetos em seu nome e,

consequentemente, mais comissões.
Não bastasse isso, Adriano e seu só
cio descobriram que Carolina man

tinha um relacionamento amoroso

com um colega de trabalho às escu

ras. E, para piorar, ao ser avisada de

que seria desligada da empresa, Ca
rolina, atordoada, em seus últimos
dias de aviso prévio, utilizou das fer
ramentas da empresa, para contatar
todos os clientes e avisar que estaria à

disposição, caso quisessem um servi

ço personalizado e exclusivo.
Porém, o que considero o pior de

todos os atos, foi o que Adriano me

contou no final de nossa conversa.

Carolina, sem pensar duas vezes no

que fazia, copiou para si todos os ar

quivos da empresa, ameaçando, com

isso, seus antigos chefes. Disse que, se

a demitissem por justa causa, abriria
essas informações confidenciais para
concorrentes de seus clientes.

Até hoje não consigo entender di
reito como que uma moça aparente
mente tão boa pôde fazer tais coisas.

Mande sua história para colunaêdebernt.com.br e siga twitter/bentschev.
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Qual O perfil de quem está na mira das empresas?
DIVULGAÇÃO
I '.

Empresas selecionam candidatos com
I

graduação, idiomas e especializações

O
profissional precisa ter no

currículo uma sólida for

mação acadêmica. As em

presas dão preferência aos

candidatos com qualificação e o

ensino superior é requisito obri

gatório. Cursos de idiomas e es

pecializações são os diferenciais.
"É fato que hoje a graduação é

exigência mínima para o preen
chimento devagas em grandes
empresas e multinacionais. O

que faz a diferençanão é necessa

riamente o ensino superior. São
avaliadas outras competências
como línguas, conhecimentos
de softwares específicos da área
de atuação e potencial de desen
volvimento'" explica Mariangela
Cifelli, gerente da Page Person-

nel, empresa de recrutamento e $

seleção do grupo Michael Page.
"Além da preocupação em ob

ter diploma, o estudante deve se

empenhar para obter o melhor

aproveitamento possível do cur

so'" aconselha Constantino Cava
lheiro, diretor da Catho, empresa
de classificados de empregos e

currículos on-líne. A dica para
quem deseja ingressar no merca-·

do de trabalho é aproveitar o en

sino superior para participar dos

programas de estágio e trainee.
, "As empresas procuram os me

lhores estudantes nas melhores'
universidades do país para sele
cionar seus estagiários e traine

es", comenta a gerente especiali
zada em seleção.

Constantino Cavalheiro, diretor da Catho, fala que o conteúdo
dos cursos superiores é importante no dia a dia profissional

• CUIDADOS COM A ALIMENTAÇÃO
• O consumo de carboidratos (pão, macar

rão, biscoitos sem recheio e barrinhas de

cereais) é fundamental pára o fornecimento
de energia.
• Faça refeições regulares com alimentos
saudáveis, desde o café da manhã até a

ceia. Evite lanches e frituras.
� Consuma frutas cítricas, vegetais e grãos
integrais.
• Alimentos calmantes são ótimos, como

chás, leite desnatado, suco de maracujá e

iogurte.
Fonte: Nutricionista Pricila Wyrgun

• DICAS PARA ESCOLHER
A PROFISSÃO

1 . Pesquise as áreas de interesse;
2 . Converse com profissionais;
3 . Veja quais atividades realizará;
4 . Procure um psicólogo ou realize um

teste vocacional;
5 . Converse com seus pais.
Fonte: Psicóloga Karen de Oliveira

• NO DIA DA PROVA
• Alimente-se bem durante o café da manhã;
• Evite alimentos gordurosos;
• Procure ler as principais
notícias do dia;
• Use roupas confortáveis;
• Confira o local do exame e saia de casa

com bastante antecedência;
• Leve documentos, lápis, borracha, cane

ta, água e barras de cereais;
• Procuremanter a calma;
• Leia a prova com atenção;
• Primeiro responda os assuntos que você

domina;
• Reserve, pelo menos, 40 minutos para
checar as respostas. É importante revisar
a redação. Evite erros de português.

"
A chave do sucesso

-

é investir em uma boa
graduação e se esforçar

ao máximo para
alcançar seus

objetlvos.

"

Aços Jaraguá Ltda., empresa distribuidora de produtos siderúrgicos (chapas de

aço, tubos, perfis laminados, peças oxicortadas ou cortadas a plasma, etc ... )

Contrata:
OPERADOR DE MÁQUINA DE OXICORTE / PLASMA

É indispensável experiência anterior na função.
Remuneração adequada com a experiêncta do candidato.

Os Interessados: deverão enviar curriculum para o e-mall:

rose@acosjaraguá.com.br

�.
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Luiz

Marins

Antes
de falar, antes de fazer alguma comuni

cação, antes de emitir algum juízo ou opinião,
analise o contexto. Pense no seu público-alvo,
no passado das pessoas, na situação geral do

ambiente, no que está acontecendo e só então decida
o que falar, como falar e até mesmo o que pensar. Sem
analisar o contexto de determinada situação, você po
derá cometer injustiças e erros grosseiros.

O contexto tem uma influência enorme na comuni

cação. Dependendo do contexto, as pessoas entenderão
de uma forma ou de outra a sua mensagem. Para definir
o código ou como você deve fazer aquela comunicação,
estude antes o contexto.

Se uma empresa está com resultados positivos pro
duzindo a todo vapor e o presidente convoca uma reu-

"'m·�IW."1.11"'lj'lIqlltr.".' ''''m··E.'1fi' '1/1 .,Ii ,; ',-1._ "I:,
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Sem analisar o contexto de
determinada situação, você
poderá cometer injustiças

e erros grosseiros. , ,

Analise o contexto
nião com todos os colaboradores, provavelmente eles

pensarão tratar-se de um anúncio de aumento sala
rial ou pelo menos uma boa notícia. Se uma empresa
está com prejuízos crescentes, perdendo clientes e o

presidente convoca uma reunião com todos os cola
boradores' provavelmente todos pensarão tratar-se

de um anúncio de dispensa ou pelo menos 'uma má
notícia. Veja, portanto, que o contexto - neste caso a

situação da empresa - condicionou opensamento e o

pré-julgamento dos colaboradores. Assim, você deve
analisar muito bem o contexto para se comunicar
com eficácia.

Em caso de incêndio em casa, ninguém pede so

corro enviando um e-mail ao Corpo de Bombeiros.
Existem mensagens e informações que podem e

devem ser enviadas por e-mail e há outras infor

mações e comunicações que devem ser feitas pes- '

soalmente, face a face ou mesmo através de um te

lefone. Novamente, o contexto é que vai definir qual
meio será utilizado.

Da mesma forma, devemos tomar muito cuida
do com brincadeiras, piadas, apelidos, etc. Muitas
vezes uma brincadeira inocente para quem a faz,
pode ser altamente ofensiva para quem a recebe. A

'

análisedo contexto faz com que uma pessoa consi

ga se colocar no lugar da outra antes de fazer qual
quer brincadeira. Muitos problemas ocorrem nas

empresas porque as pessoas não têm o hábito de
analisar o contexto antes de falar ou agir.

Pense nisso. Sucesso!

Rua Henrique Piazera, 1 Da - Centro Tel. 3276-0700

VAGAS PARA AMBOS OS SEXOS

Vagas Urgentes:
Conserto e manutenção de pátio, gramado, cuidado com ENCANADOR MODELlSTA Conhecimento em desenho
máquinas a gasolina e elétrica. flores. Para Guaramirim. ELETRICISTA DE MOTORISTA técnico, 3 D, Auto Cad e

"Várias vagas para vendas AUXILIAR DE LAVANDERIA ASSISTENTE DE SUPORTE MANUTENÇÃO Desejável CNH AD. Metrologia.
Caixa Para o bairro Ilha da Figueira e ASSISTENTE DE INSTALAÇÃO Vivência na área. MONTADOR/SOLDADOR REBOBINADOR DE MOTOR

Fiscal de Loja Centro. o CENTRAL TELEFÔNICA Desejável NR-iD. Para a Ilha da Figueira. RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ajudante de Carga e
ANALISTA DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ESMERILHADOR OPERADOR DE CENTRO DE REPRESENTANTE COMERCIAL
DESENVOLVIMENTO Manutenção preventiva, corretiva ESTOFADOR USINAGEM REPOSITOR

Descarga Cursando Graduação em e preditiva. Para a Vila Lenzi. ESTAMPADOR. OPERADOR DE CORTE SERRADOR
Operador de Caldeira - Engenharia. BORDADOR ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA Desejável conhecimento SOLDADOR/MONTADOR

Desejável curso e vivência ANALISTA DE CUSTOS Para empresa de grande porte. MECÂNICA em metrologia e leitura e SUPORTE TÉCNICO DE

na função. Vivência na área de custos de 1° e 2° turno. Desejável cursando superior. interpretação de desenho. Para SISTEMAS

Soldador - Vivência máquinas e equipamentos. CAMAREIRA ESTÁGIO DE ELÉTRICA, atuar na Ilha da Figueira. Cursando Ciências Contábeis.
Conhecimento no Sistema COORDENADOR ELETRÔNICO AUTOMAÇÃO OPERADOR DE MÁQUINA SUPERVISOR DE COSTURA

em solda Mig Consistem. Desejável curso ADMINISTRATIVO EXPEDIDOR Para atuar na Ilha da Figueira. Desejável vivência em todas as

Técnico em Mecânica. Para gerenciar loja de aparelhos Desejável vivência anterior. OPERADOR DE MÁQUINA CNC máquinas de costura e liderança.
AJUDANTE DE MOTORISTA ANALISTA FISCAL celulares no Centro de FARMACÊUTICO OPERADOR DE TECELÃO
CARGA/DESCARGA Vivência na área fiscal, Jaraguá do Sul. FRESADOR MECÂNICO / MAQ. SERIGRAFIA E TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
ANALISTA CONTÁBIL disponibilidade de viagens. COORDENADOR PEDAGÓGICO TORNEIRO MECÂNICO PLASTIFICADORA TRABALHO
Vivência na área contábil. Possuir CRC. Desejável fluência em Inglês. Várias vagas abertas. OPERADOR DE PRENSA Vivência na função.
Desejável conhecimento em ASSISTENTE TÉCNICO COMPRADOR GERENTE DE PCP Para o bairro João pessoa. TÉCNICO ELETRÔNICO
análise de investimentos. Vivência em assistência Técnica Desejável vivência no Vivência na função. OPERADOR DE TORNO Vivência em assistência técnica
Cursando ou completo Ciências na área mecânica. Desejável segmento têxtil. GERENTE DE TECELAGEM CONVENCIONAL de equipamentos eletrônicos para
Contábeis ou Administração. nível superior em Mecânica com COSTUREIRA Vivência na tecelagem. PASSADEIRA automação industrial.
ANALISTA DE RH conhecimento em Construção CONFERENTE DE CARGAS INSTALADOR TÉCNICO Para atuar em Corupá. TELEMARKETING
Vivência em cartão ponto, folha Civil. Disponibilidade para Para o bairro Vila Lalau, 2° turno Vivência em instalação de PINTOR AUTOMOTIVO Para escola de Inglês
de pagamento, férias, rescisão e viagens. CONSULTOR DE alarmes, câmeras, portões PRENSISTA DE BORRACHA VENDEDOR DE VEíCULOS
impostos. ATENDENTE IMPLANTAÇÃO eletrônicos, telefones. PROGRAMADOR DE Desejável vivência em vendas de
ANALISTA FINANCEIRO Para atuar em diversas Vivência em implantação e IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO COMPUTADOR veículos.
Vivência em financeiro, áreas e segmentos. treinamento de sistema Fiscal, JARDINEIRO Vivência em programação. ZELADORA
compras, faturamento. AUXILIAR DE PADEIRO E Tributário e Contábil. LAVADOR DE AUTOMÓVEIS PROGRAMADOR DE CENTRO Para diversos bairros.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO CONFEITEIRO CORRETOR DE IMÓVEIS MARCENEIRO DE USINAGEM WEB DESIGNER
Em diversos bairros e turnos. ALMOXARIFE DESIGNER GRÁFICO MECÂNICO AUTOMOTIVO Desejável vivência anterior. Vivência em programação,
AUXILIAR DE COZINHA AJUDANTE DE PÁTIO DESENHISTA MECÂNICO DE MANUTENÇÃO PROJETiSTA MECÂNICO desenvolvimento e criação
AUXILIAR MECÂNICO Para limpeza e organização do Vivência em Auto Cad. Vivência na função. Desejável vivência na função. de Web Sites.

I II; www.grupometa.com
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zzaaa po e ser um
Quando uma sociedade pode abrir novos 'caminhos além do tradicional emprego

, L

les que desejam abrir o próprio negócio e fu

gir do trabalho ftradicional.
,

Em anos passados, Nelson já havia traba
lhado como pizzaiolo, experiência que o im

pulsionou a investir numa pizzaria. "Antes-de
abrir um negócio as pessoas precisam ter al

gum conhecimento na área", aconselha. Além

disso, ele sempre preparou massas para a fa
mília italiana em datas especiais.

Já Aloízio foi dono de um restaurante na

cidade de Mafra por um ano e três meses,_
antes de se 'mudar para Jaraguá. O traba
lho no ramo da alimentação também ser

viu para auxiliar no novo empreendimento.
. Agora, ele fica responsável pela administra

ção do comércio. "A chance está aí para todos.
As pessoas não podem ter medo de arriscar.
Todo negócio é um risco, mas com batalha
e pensamento positivo sempre se alcança o

sucesso", enfatiza.
Em Jaraguá, cerca de dez pizzarias de

grande e médio porte estão localizadas na

área central, entre estabelecimentos que ofe
recem rodízios e somente entregas de massas.

Nos bairros, cada vez mais novos negócios são

abertos. '�s pessoas daqui gostam de pizza,
por isso as pizzarias acabam sendo um bom

negócio".

_.... erta vez Nelson Vendramin, 43, e

seu colega Aloízio Caetano Pinto,
54, conversavam sobre possíveis

..._ investimentos. Numa dessas pro-
sas aleatórias, eles tiveram a boa sorte em

combinar as ideias e meses depois estava

feita a sociedade.
Aloízio já era aposentado e Nelson es

tava com o tempo ocioso desde o último

. emprego como segurança de uma empre-
'

sa. Em Iaraguá do Sul, onde a maioria das
ofertas de trabalho surge de indústrias
têxtil e metalúrgica, as pessoas interessa
das em investir em algo diferente acabam

aplicando a mesma receita.
Nó ramo de restaurantes e bares, o

município tem demanda, segundo o pen
samento inicial deles. Portanto, Aloízio
e Nelson inauguram uma pizzaria numa

região da cidade em que- até então não
tinha esse tipo de comércio. Hoje, seis
meses com o negócio em funcionamen

to, eles dizem que aos poucos as vendas
estão aumentando.

Eles trabalham somente com entre

gas de pizzas, mas num espaço pequeno
deixam quatro mesas para os clientes que
preferem conhecer o ambiente e degustar
as massas no próprio estabelecimento.
A princípio, o investimento deu certo, e Além da amizade, Nelson e Aloízio são bons sócios na pizzaria. Eles pretendem
agora eles servem de exemplo para aque- expandir o negócio no futuro e abrir um restaurante com rodízios de massas

tornando o segmento cada vez mais competiti
vo. Dessa forma, as oportunidades de trabalho
estão se ampliando e a busca por profissionais
qualificados aumenta a cada dia.

FONTE: www.estacio.br/_cursos/
politecnico/gastronom_iajdefault.asp

.Daiana Constantino

daianac@ocorreiodopovo.com.br

As pessoas daqui gostam de pizza, por isso as

pizzarias acabam sendo 'um bom negócio. ,� li
'�'.

e

Nelson aprendeu a fazer pizza depois de ter trabalhado
_""..........,_,_.""""<;;_......"._.... �....,. na cozinha de uma pizzaria, que hoje é sua concorrente
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Ambiente confiável para vencer resistências
dor garante que não é medo de se abrir:

- Como sou uma pessoa aberta e co

municativa, meu processo de adaptação
foi fácil. Gosto da troca de experiências e

não alimento desconfianças. Mas não vejo
sentido em discutir com o grupo decisões
muito complexas, que não são de imedia

ta resolução. Pode soar repetitivo.
Motivação promove mudanças no es

critório
O executivo acredita que o trabalho

dé aconselhamento melhorou, inclusive,
a sua postura dentro do escritório. Ouvir

opiniões de funcionários, dar autonomia

a eles e investir em transparência passa
ram a ser metas diárias, diz:

- Esse trabalho mudou muito a minha

relação com a equipe. Saio das reuniões

em grupo com vontade de encontrar as

pessoas que trabalham comigo para de
bater questões, colocar coisas em prática.
Fico motivado para enfrentar o dia seguinte.
E eles entendem o quanto isso é importante
para mim e para a melhoria dos processos.

Jean-Marc Laouchez, do Hay Group,
afirma que o suporte da equipe é essencial

para o exercício da liderança:
Não à toa, temos um trabalho voltado

para elas no sentido de ajudarem o CEO a se

superar. Através desse modelo, os próprios
funcionários dão o feedback a ele - diz.

Desconfiança e medo de se expor são sentimentos comuns entre os executivos durante a adaptação ao processo

Além
de amenizar a solidão do po

der e aumentar a eficiência das
tomadas de decisão, os encontros

coletivos ainda ajudam os partici
pantes a se manterem atualizados com o que
acontece no mercado. No caso das reuniões

promovidas pela Vistage, a cada edição um

palestrante é convidado para discutir diferen
tes temas de interesse do grupo.

- Já convidamos urn consultor especiali
zado em classe C e um analista de confli
tos familiares, por exemplo - diz Antonio
Carlos Laet, que atua no Rio em parceria
com os consultores Cláudio Rocha Miran
da e Paulo Bello. - Os CEOs entenderam

que não há mais espaço para amadoris
mo. Eles não querem perder as oportuni
dades do mercado e, ao mesmo tempo, de

sejam aprender como atrair e reter talentos.
'Sinto necessidade de debater com pes

soas isentas'
Diretor presidente da rede de hotéis

Marina, o empresário Carlos Werneck, de
45 anos, já participa de um dos três grupos .

daVistage no Rio há quatro anos. Apesar de
ter uma equipe competente e participativa,
o profissional procurou o aconselhamen
to coletivo por já ter se sentido angustiado .

diante de decisões difíceis, principalmente
em relação a investimentos e funcionários.

- Sinto necessidade de debater o que
preciso resolver com pessoas isentas, mes

mo que no fim das contas acabe seguindo a

MIRANDA, LAEl e Bello, os consultores da Vistage no Rio: foco na sabedoria coletiva

minha própria intuição. Já acertei e errei le
vando em conta conselhos de outras pesso
as, da mesma forma que seguindo os meus

valores. No fim, o que vale é conseguir urna

boa média de acertos - diz.

Apesar de comandar reuniões em grupo
há apenas três meses, a coach Eliana Du -

.

tra, da Pro-Fit, já identificou um aspecto
comum entre os executivos com os quais
trabalha: todos se preocupam com ques
tões de longo prazo.

- Eles querem desenvolver empresas, .

deixar um legado - resume Eliana.
A maioria, no entanto, prefere deixar te

mas ligados ao desenvolvimento de suas

próprias habilidades para o acompanha
mento individual, que pode durar de qua
tro a seis meses.

- Há assuntos que eles não querem
compartilhar em conjunto. É natural sentir

medo de se expor, já que presidentes de em

presas costumam ser muito assediados por
todos os lados. Eles se perguntam, descon
fiados: para quem estou me abrindo? Por
isso é preciso mostrar que podem confiar
no grupo - diz ela.

Werneck, por exemplo, costuma reservar

as decisões mais complexas, que deman
dam urn tempo maior de amadurecimento,
para os encontros individuais. O administra-

A Câmara aprova .

Melhonas pc!ra
a c id. de No mês de outubro

os vereadores aprovaram

o projete municipal
Melhorias Habitacionais.

Por este projeto, pessoas
ue moram em situação
e risco podem realizar

elhorias que tragam
segurança e condições
de salubridade.

Com essa iniciati
.

ereadores reforçam
seu compromisso de dt .....

m favor da comunidade
.

em todos OS momentos.

Entre no portal
www.cmg.sc.gov.br. acompanhe

a atuação dos vereadores

Câmara de Vereadores

Guaramirim

Requi9itos exigidos:

Conhecimento da área
financeira e administrativa;

responsabilidade e dedicação.
Não é necessário experiência.

• Hudson Pontes

PRECISA-SE DE
ENCA.RREGADO
OPERACIONAL

com experiência em

transportadora e

Motorista de Carreta
com curso de mopp.

Curriculum para

thomas@vaslog.com.br
ou ligar 9145-3932.
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s instituições de ensi

no dos Estados Unidos,
Reino Unido, França e

Canadá são a maioria

nó conceituado ranking do "Fi

nancial Times", que escolhe os

melhores cursos de educação
executiva e master in business
administration (MBA) do mun

do. As universidades da Suíça,
África do Sul, Espanha, Bélgica,
China e outros países também

estão na lista. Até o Brasil está

representado entre as melhores

globais por três universidades.
Na classificação de cursos

abertos de educação executiva de

2010 estão a Fundação Dom Ca

bral, na 9a- posição; a Fundação
Instituto de Administração (FIA),
na 26a- colocação; e o Institutode

EnsinoePesquisa (Insper), no 420-

lugar. Só participam desse ranking
escolas reconhecidas porum orga
nismo internacional e que tenham

um programa educacional em vi

gor por, pelo menos, quatro anos.

A primeira turma deve ter se for
mado há, no mínimo, três anos an

tes da data de publicação da lista.
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Carreira 7

Abrasileira que agora está entre

as dez mais renomadas do planeta
.

vem subindo na avaliação anual
do "FinancialTimes ". Em 2007, era

a 17a- colocada. No ano seguinte
(2008), subiu duas posições, pas
sando a ser a 15 a- classificada. Em

2009, atingiu o 13a-Iugar.
"Esse crescimento é resultado

do posicionamento da fundação,
que procura ser a melhor ponte
entre o mundo acadêmico e o cor

porativo. E os cursos têmuma forte

orientação para o mercado e suas

necessidades. São customízados
deacordocom osclientes', explica
Antonio Batista, diretor de mercado
e clientes da Fundação Dom Cabral,
escola de negócios mineira que tem

uma unidade em São Paulo

Já a FIA, 26a- este ano, foi clas
sificada como 30a- em 2009, e não

aparecia no ranking em 2008 e

2007. O Insper, 420-em 2010, não

estava na lista nos três anos an

teriores. "0 ranking do 'Financial
Times' é um dos mais prestigiados.
Fazer parte dele émotivo de grata
satisfação"! comenta Cláudio Feli

soni, presidente da FIA.

Vista do campus Aloysio Faria da Fundação Dom Cabral,
que está localizado na cidade mineira de Nova Lima

Instituicões brasileiras estão
� ,

entre as melhores do mundo
Fundação Dom Cabral, Instituto de Administração e Instituto de Ensino e Pesquisa representam
o Brasil no ranking do 'Financíal Timespelo alto padrão nos cursos de educação executiva

EMPREGO

Precisa-se de

AUXILIAR GRÁFICO

DE IMPRESSÃO.

Interessados entrar em contato

com rh@ocorreiodopovo.com.br

Contrata-se

JORNALISTA

Freelancer para
cadernos comerciais.

Tr: 2106-1919

cf Marcelo

/

i 'I ,:.'� ,li 1-
j i, "i/I,,'I.I,l! I .1

FUNDAÇAO DOM CABRAL
, Antonig Batista, diretQrde m�r�do � cHeçtes,:'É �m� bonr�,.um Rrivi,�gio�,

e um desafio fazer parte desse ranking. E um reconhecimento

muito importante'!, diz o',direto� da escola d� ne;góciosfundada em

1976. Ela oferece 25 cursos nos programas abertos e 200 projetos
custotnizados em suas três unidades - nas mineiras Belo Horizonte e

Nova Lima e na capital paulista .. Há 25 professores, 50 gerentes de

projetos e 80 eoueaoores associados. Forma cerca de 25 mil elunos

por ano, sendo 40% deles do estado de São Paulo. É parceira de 15

instituições estrangeiras: Site: www.fdc.org.br;

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO (FIA)
Cláudio Felisoni, presidente "O aspecto diferenciador da FIA é que é uma

instituição de pesquisa e os cursos são a decorrência dessa atividade", fala

o líder da universidade, que mantém parceria com escolas nos Estados

Unidos, na Europa e na China. A FIA foi fundada há 3Õ anos e é reconhecida

pelos cursos executivos e MBAs em finanças, marketing, tecnologia da

informação (TI), varejo, recursos humanos (RH), internacional (em inglês)
e outros. Oferece programas in company (nas empresas). Há 30 alunos por

curso, em média. Site: www.fia.com.br.

INSTITUTO DE ENSINO � PESQUISA (INSPER)
Luca Borroni, diretor acadêmico de educação executiva "O modelo

pedagógico do Insper, de um modo geral e não ex�lusivqn:J�nte e1)1 edllca�o
,-

,.

executiva, é pautado pelo compromisso de formar indivíduos capazes de

, identificar os probíernasque os cercam e pensa� cr.iticaroente, sobre eles, por

meio da reflexão e troca de ideias", explica o gestor da instituição fundada

em 1987, na Vila Olímpia. Ela tem 141· professores e/oferece cursos de

graduação, educação executiva, mestrado, MBA e outros. Também possui'

parceria com universidades estrangeiras. Site: www.insper.edu.br.
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Evite correr riscos em assunto de

dinheiro. No campo das relações,
namoro recente pode ganhar ares

de compromisso sério. Não queira apres
sar os fatos. Se der como certo que algo vai

acontecer, é provável que não se realize.

o dia vai revelar um conflito entre

os seus mais íntimos desejos e o

que os outros esperam que faça.
Não se engane. Embora as coisas estejam
indo bem, questões de ordem pessoal po
dem. te surpreender.

Cuidado com mal-entendidos no

trabalho. Vale dizer que tudo o

que parecia confuso de manhã,
vai se revelar com maior clareza à tarde.

Elimine as influências negativas que vêm

impedindo o seu progresso. Está na hora
de fazer o que gosta.

Na ânsia de curtir o que a vida tem

de melhor, você pode se complicar.
Corte os gastos para não se ver em

apuros. Deixar que os outros tomem

uma decisão que é sua por direito, poderá
lhe causar problemas inesperados.

Problemas de ordem emocional

podem afetar o seu astral. Capri
che mais no visual e não deixe a

peteca cair. O romance ganha maior

solidez agora. Veja quantas coisas você

complica e intensifica na sua vida, sem que

seja realmente necessário.

Sinal de atritos pela manhã. Às
�I vezes, a melhor tática é trocar

...,,�
o ataque pela defesa. Você terá

mais segurança das suas decisões.

Não se esqueça de que os pequenos pra
zeres da vida podem e devem ser comemo

rados todos os dias.

LIBRA

Não convém se envolver nos pro
blemas financeiros dos outros.

Alguém, que se diz amigo, pode
estar tentando puxar o seu tapete.

Observe melhor o que está acontecendo

ao seu redor. O momento requer mais ma

turidade e sabedoria.

ESCORPIÃO
Escolhas imprudentes ou ego
ístas podem trazer insatisfação.

Você terá mais sucesso se agir com

sutileza e discrição. No romance, esta é uma

fase de maior maturidade: aproveite! Cuida

do para não se tornar competitivo demais.

, "SAGITÁRIO
.

� As situações ou pessoas não

� são de fato como parecem ser.

No' campo afetivo, as relações
mais sólidas contam com a proteção

das estrelas. Está na hora de você definir o

que deseja realizar para dar mais sentido e

direção para sua vida.

CAPRICÓRNIO
Talvez, seja hora de avaliar o

que realmente importa. A dois,
o astral revela maior amadureci-

mento. Cerque-se de gente que lhe

dê prazer. Promova encontros sociais com

amigos que você preza e divirta-se!

Evite disputas e cobranças no

ambiente de trabalho. Sua vida amo

rosa caminha para um maior com-

prometimento. Faça as coisas do seu

jeito. Quando agimos com confiança, trans

mitimos a certeza de saber o que fazemos.

Problemas de ordem emocional

podem abalar a sua saúde hoje.
Em vez de ficar sonhando com o

que está distante, dê mais atenção
a quem está pertinho de você. Cultive um

amor sólida. A insegurança deve ficar longe
/ das mudanças.
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Fernanda lima fica
noiva de Rodrigo

Garota-propaganda da Vivara, Fernanda Lima

roubou a cena no lançamento da coleção de Natal

da grife de joias, e aproveitou para revelar que fi

cou noiva de Rodrigo Hilbert. A apresentadora do

programa Amor e Sexo, da Globo, contou que a

data ainda não foi marcada, mas que para o ca

samento planeja uma cerimônia tradicional, com

direito a vestido .de noiva e uma grande festa.

Bnnoe Cauã na

próxima novela
No ar em "Passione", Bruno Gagliasso e Cauã .

Reymond farão a novela das 18h de Duca 'Rachid

e Thelma Guedes dirigida por Amora Mautner. Ga

gliasso como um vilão e Cauã no papel do mocinho.

Matheus Nachtergaele também acertou sua partici
pação e será um profeta. A diretora está conduzindo

testes para o papel da mocinha. Nathalia Dili foi tes

tada, mas para outro papel.

DIVIRTA-SE

Advogados!
No dia da audiência, o acusado faz uma proposta

ao seu advogado:
- Vamos combinar o seguinte? Se eu pegar cinco

anos, lhe pago mil reais, se eu pegar três anos lhe

pago dois mil ese eu pegar somente um ano lhe dou

cinco mil, topas?
- Combinado!
No dia seguinte o advogado vai visitar' o seu

cliente na prisão.
- Eu lhe consegui um ano, portanto você me deve

cinco mil!
- E olhe que tivemos sorte, pois eles queriam absolvê-Io.

Gabriela Duarte·
recusa papel

escrito para ela
.

Walcyr Carrasco bem que tentou, mas Gabriela
Duarte não aceitou o convite e não vai participar da

próxima novela do autor, Dinossauros & Robôs, que
substitui Ti-ti-ti. A informação é da coluna Outro Ca

nal, do jornal Folha de S. Paulo. De acordo com a

publicação, Walcyr teria escrito um papel especial
mente para Gabriela. Mas a atriz alegou que quer
descansar após Passione.

Tom Cruise e Taylor
Swift: juntos em filme

Tom Cruise recebeu oferta para estrelar a ver

são para o cinema do musical Rock of Ages da

Broadway, segundo o Acess Hollywood. Se aceitar,
Cruise irá interpretar um gárçom que terá a chance
de cantar alguns clássicos do rock dos anos 1980.
A cantora Taylor Swift poderá interpretar Sherrie
Christian no longa, que conta a história de uma jo
vem roqueira interiorana que vai para Los Angeles
tentar realizar o sonho de se tornar famosa. As fil,
magens começam em janeiro.

Celine Dion escolhe
nome dos gêmeos

Celine Dion, finalmente, escolheu os nomes dos

filhos, que nasceram no sábado, dia 23: segundo
a revista People, os bebês se chamam Eddy e Nel

son, em homenagem a um antigo produtor musical

da cantora e a Nelson Mandela, respectivamente.
De acordo com a publicação, a cantora e o marido,
René Angélil, querem que as crianças sejam inspira
das por seus nomes.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito

simples e viciante. O objeti
vo é preencher um quadra
do 9x9 com números de 1

a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

ANIVERSARIANTES
30/10
Almir C. Santos'
Amanda Lopes

Arildo Marquardt
Augusto G. Santin

Breno C. Witarfa

Gilo Mathes

Guilberme G.Felipe
,

Herbert Schulze

Jordanl BlIrci

Jorge da Silva

Leníce B. Kretzchmer

Lucas D. Kath

Lucia P. Pereira

q Maiara Tarik .

, Mq�IQH.
'.'

Márció R:VitK

Neide R. de Souza

Nilton S. Cardoso

Patricia R. Wutke

Paulo Fernandes

Reinilda M9tnias
Rdlf Mul'le.r:

Sergio P. Alves
Sidnei R. Lennert

Silvio Klitzberger
Tamara C. Nagel
Thiago Rubin

Adriana Berge
Alexandre L. Borges
Arlete M. Theilacker

Cecãia Olos

Cecilia Oloskamke

Gilson Bassani
Iria M. Krutzsch

Jean Butzke

Jean C. Gaspareto
Juliano Siqweira
Mareio R. Vitkoski '

Marcos Mário W. Junior

Mada R. Severino

Marilda A. S. �eier
Mário Dumke

Matheus Beninca

Nilton J. Moratelli '

Patrícia Mischka

.

Patricia V01pi
Ricardo Voigt

. Roberto C. Postai

Rodolfo Weonski

Rodrigo Hacke

Salete Z. dos Santos

Vanderley F. Pereira

Wagner F. Schmedt .
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. Votos de Marina

índícamvitória de Dilma
Indecisos são apenas 4% e petista alcança 12 pontos de dianteira, diz instituto Datafolha

Pesquisa Datafolha reaãzada
na quinta-feira voltou
a indicar estabilidade
no quadro da corrida
presidencial, com Dilma
Rousseff (pn mantendo
liderança de 12 pontos sobre
José Serra (PSDB).

Adiferença
agora é que

o percentual de indeci
sos caiu de 8% para 4%
em dois dias. A redução

nesse grupo de eleitores indica

que há cada vez menos espaço
para mudanças na tendência de
favoritismo da candidata do PT.

O levantamento do Datafo
lha, encomendado pelo jornal
Folha de São Paulo, foi realiza
do em ,256 cidades e com 4.205
entrevistas. A margem de erro é
de dois pontos, percentuais, para
mais ou para menos.

Quando se consideram os

votos válidos, Dilma manteve

os mesmos 56% que obteve nos

levantamentos de terça-feira
(dia 26)-e quinta-feira (dia 21).
Serra também ficou com seus

44% registrados nas últimas
duas sondagens.

Há alguma variação no que
diz respeito aos votos totais, pois

aí houve redução dós indecisos.
Dilma oscilou de 49% para 50%
nesta semana.' Serra foi de 38%

para 40%. Ambos movimenta
ram-se dentro da margem de
erro da pesquisa.

Os que votam em branco, nulo
ou em nenhum mantiveram-se
em 5%. E houve a queda nos inde

cisos, de 8% para 4% em dois dias,
de terça para quinta-feira.

No geral, as curvas dos candi
datos na pesquisa Datafolha nes

te segundo turno mostram uma

tendência clara: Dilma conse

guiu.ganhar fôlego desde o início
do mês (pulou do patamar dos
48% para o dos 50% dos votos to

tais), enquanto Serra parece ter

ficado estagnado (começou ou

tubro com41% e agora tem40%).
Há também uma pequena va

riação para baixo, dentro da mar

gem de erro, no percentual total
dos que são indecisos somados
aos que votam em branco, nulo
e nenlium. No início deste mês,
eram 11%. Agora, são 9%. Há si
nais de que esses eleitores não

querem mesmo sair desse grupo.

FOTOS DIVULGAÇÃO

No primeiro turno, Dilma obteve 47% dos votos válidos e Serra 33%

NA MÉDIA Ii.JACIONAl, DILMA TEM 57%, DOS VOTOS VÁLIDOS" CONTRA 430/0 DE SERRA

Ibope mostra cenário por regiões
Pela pesquisa do Ibope, na

média nacional, a candidata pe
tista Dilma Rousseff tem 57%
dos votos válidos (que excluem
brancos, nulos e indecisos), con

tra 43% do tucano José Serra. Na

pesquisa anterior, divulgada no

último dia 20, Dilma tinha 56%

dos votos válidos, e Serra, 44%.

Além dos números gerais, o

Ibope também calculou o' per
centual alcançado pelos candi
datas em segmentos do eleitora-

do, como sexo e regiões do país.
Entre os votos válidos (que

excluem brancos, nulos e indeci

sos) de eleitores do sexo mascu

lino, Dilma aparece com 59% das

intenções de voto, contra 41 % de
Serra. Na pesquisa anterior, do
último dia 20, Dilma tinha 58%,
e Serra, 42%.

Já entre as mulheres, a petista
tem 56% dos votos válidos, e Serra,
44%,-segundo o Ibope. No levan
tamento anterior, a petista tinha

54% dos votos válidos, e Serra, 46% e Serra, 32%. A pesquisa anterior

apontava ,os mesmos índices

para os dois candidatos.
No Sudeste, a petista tem

55%; o tucano, 45%. No levanta
mento da semana passada, esses

índices eram de 53% e 47%, res

pectivamente.
No Sul, a candidata do PT

tem 47%, e o candidato do PSDB,
53%. Na pesquisa anterior, Dilma
tinha 50%, mesmo Indice.alcan

çado pelo candidato tucano.

Essa tendência é perceptível
entre os eleitores que dizem ter

votado em' Marina Silva (PV) no

primeiro turno. No começo de

outubro, 9% deles votavam em

branco, nulo ou nenhum e outros

18% estavam indecisos. Somados, '

esses dois grupos eram 27%.

Agora, segundo o Datafolha,
os "marineiros" indecisos caíram

.

para 8%, mas os que vão anular
ou votar em branco foram a f8%.
Os dois grupos totalizam 26%.
Ou seja, cerca de um quarto dos
eleitores de Marina não se con

venceram até agora a votar em

Dilma ou em Serra.

COMPORTAMENTO

Outro dado que ajuda a en

tender porque a petista subiu um

pouco neste mês e consolidou
sua dianteira é o comportamen
to de quem no primeiro turno

votou em branco ou nulo. Na pri
meira semana de outubro, 14%
desses eleitores diziam estar pro
pensos a votar na petista e 25%

declaravam apoio ao tucano.

Passadas quase quatro sema

nas, o quadro se inverteu: 25% dos
eleitores que votaram em branco
ou nulo no primeiro turno dizem

agora que vão escolher Dilma con

tra 13% que optam por Serra.

A vantagem de Dilma continua
ancorada no eleitorado masculi
no. Entre os homens, ela tem 54%
contra 38% de Serra. Já no voto

feminino há um empate técnico:
a petista está com 46% e o tucano

obtém 43%, diz o Datafolha.

VOTOS VÁLIDOS

No Norte/Centro-Oeste, Dil
ma aparece na pesquisa com 55%
dos votos válidos (que excluem
brancos, nulos e indecisos). Ser-

-

ra tem 45%. No levantamento

divulgado no dia 20, Dilma tinha

49%, e Serra, 51 %.
No Nordeste, Dilma tem 68%,
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eMAS:

!
i
I '

I, Cod 12001 Sala Comercial Bairro Centro Ed. Market

!
Place 30 m2 aproximadamente Valor R$400,00

t

Cod 10008 Báirro Santa Luzia Casa 02

dormitórios Valor R$350,00

APARTAMENTO:

Cod 11006 Bairro Centro Apartamento 01

suíte Valor R$600,00

Cod 11002 Apartamento Bairro Amizade

02 dormitórios Valor R$ 500,00

Cod 11012 Apartamento Bairro Cen

tenário 01 suite + 01 Valor R$ 750,00

SALAS:

Cod 12004 Sala Comercial Centro 50 m2

+ 01 BWC valor R$ 900,00.

Cod 12009 Sala Comercial Centro 60m2

Valor R$2.200,00

J
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IMOBILIARIA

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,B2m2- R$3.500.000,OO

COMPRA · VENDE • ALUGA · ADMINISTRA' LOCAÇÃO .

-.-. ----.- '_ .. - ...---. - - ... _.-..

-'''-.-'
-"'. --

--,'.]I. II·
'I_

- 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

closed e hidro, + 2 dor, sala de t.v cf sala jant.,
lav., esc., cozo mob. área de ser, dep., área

testa cf bwc. gar. p/2 carros. terreno com

350mZ (14m x 25m). R$550.000,OO

6.157 - CZERNIEWICZ· casa c/209,74m2 e

terreno cf 606,30m2• sendo 3 dorm, 1 suite, sala
.

visitas, sala jantar, sala Iv, copa, coz., 2 bwc,

jlárea ser., 2 vgs de garagem. R$360.000,OO
'
__ .. _._.__

'_--.--_.
__ .. _._".__ ' ._._'�_"_"__ ... ._'���M_

,

! II'I

I

I
comercial, dividida em 2

salas, 2 bwc, 1 vaga garagem .:

R$179.000,OO

Glassimais 3

TERRENOS
6.152· Três Rios Do Sul: 370,65m2- R$70.000,OO
6.017· Guaramirim: 360mz- R$75.000,OO
6.145- Schroeder: 450m1• R$75.000,OO
6.149· Chico De Paula: 435.00rn2- R$95.000,OO
1i.166· Czerniewicz: 30.385,00- R$130.0nO,oo
6.093- Amizade: 450m1- R$140.000,OO
6.161· Jguá Esquerdo: 400,OOm�- R$150.00n,oo
6.037- Centro: 1.474m2. RS1.050.000,OO
6.135- São Francisco: 28.000,OOm:!- R$1.500.000,OO

CASAS:
Bairro: estrada nova - rua joão miguel da silva,
514 - 02 qtos, 51, coz, lav., bwc, ga(. R$300,OO
Bairro: Estrada Nova- Rua Clara S. Verbinen.
n035 02 qtos, si, COZ, lav., bwc, gar. R$620,00
Bairro: Ilha da Rgueira -Rua Domingos da
Rosa,n° 698-02 qtos, si, coz, bwc, lave gar
R$480,00
Bairro: Ilha da Figueira -Rua Sergipe, ultima
esquerda -01 qto, si, coz, bwc e lav.
Bairro: Ilha da Figueira-Rua Antonio Pedri, n° 14
.. 03 qtos, si, COZ, bwc, lave gar. R$650,00.
Bairro: Jguá 99 -Rija RI1 03,n° 500 -02 qtos,
si, COZ, bwc, lave gar. R$550,00.
Bairro: Centro: -Rua Eugenio lessmann, n0141
R$3.000,00

.

Bairro: Baependi -Rua Emma Rurnpez Bartel,
n° 171 - R$4.500,00
Bairro: Chico de Paula -Rua RI -112 S/n° -02
qtos, si, coz, bwc, lave gar. R$475,00
Bairro: Jguá Esquerda -Rua João Carlos Stein,
ne 80 -03 qtos, si, Cal, bwc, lave gar.
R$650,00
Bairro: Jgua Esquerdo -Rua Jose Mario Menel,
n" 55 -01 suite, 02 qtos, si, C9Z. bwc, lave
gari!gern.R$70(),00
Bairro: Tifa Martins - Rua José Narloch,
n01749 -03 qtos, si, COZo bwc, lav .R$550,OO
Bairro: Tifa Martins -Rua Irineu Franzner,n"204·
02 qtos, 51, coz, bwc, lave garagem .R$450,OO
Bairro: Nova Brasllia- Rua João Planicheck,
931 -02 qtos, 51, coz, bwc, lav. R$400,OO
Bairro: Baependi -RIJa Pref. Waldemar Grubba,
2270 -01 suíte, 02 qtos, si, COZ, bwc, lave
garagem.R$970,OO
Bairro: Vila Rau -Rua Maria Berto!di Bertoli,n"
57 03 ctos, si, COZ, bwc, lave garagem
.R$800,00
Bairro: João Pessoa -RlIa Manoel Francisco da

Costa.n' 410 -Casa do Meio -02 qtos, si, COZo

bwc, lav.R$SOO,OO
Bairro: João Pessoa -Rua Manoel Francisco da

Costa,n° 4iO -Casa do Meio -01 qto, si. coz,
bwc, lav.R$450,00
Bairro: Três Rios do Norte -Rua Rodovia
Municipal-02 qtos, si, coz, bwc, lav.R$380,OO
Bairro: Vila Nova -Rua Frederico Curt Vasel,n"
122 -03 qtos, si, coz, bwc, lav.. R$1.000,00 .

APARTAMENTOS:
Bairro: Centro: Rua Epitácio Pessoa, n° 111
-Edit. Jaraguá -02 qtos, si, coz,02 bwc, lave

gar.R$6S0,OO
Bairro: Centro -Rua Jose Picoli, n° 104 -04
qtos, 51, coz,02 bwc, lav, sacada e

gar.R$850,00 -edit.Carlos Spézia
Bairro: amizade - rua arthur enke, 231 -

Edf.parisi - 02 qtos, si, coz, bwc, lav, gar.
R$420,00
Bairro: Czerniewicz- RlIa Francisco Iodt, n° 960
-01 qto, si, coz, bwc, lave gar.R$450,00
Bairro: Czerniewicz - Rua Paulo
Becjendorf,230 -Oi suite, 02 qtos, si, coz, bwc,
lav, sacada cl churrasqueira gar. R$1.000,00
Edil. 04 Ilhas
Bairro: Baependi -Rua Willy Bartel, n° 250 '

-Edif. Leblon -Olsuite, 02qtos, sl, COZ, bwc,
lav, sacada e garR$700,00 -Edif. LebJon
Bairro: Baependi -Rua Willy Bartei, n° 250
-EM Leblon -ü 1 suite, 02qtos, si. COI, bwc,
lav. sacada e gar.R$750,00 -Edif. Leblon
Bairro: Baependi - Rua Reinaldo Bartel, sln -

02 qtos, 51. coz, bwc, lave gar.R$540,00 -

Edif.Paris
Bairro: Vila Rau -Rua Imigrantes, n"304 -Edit.
Bruna Mariana 02qtos, si, COZ, bwc, lave
gar.R$700,00
Bairro: Vila Rau - Rua Eugenio Bertoldi, n° 241
01 suite ,01 qto, si, COZ, bwc, lave
gar.R$5�0,00
Bairro: Agua Verde - Rua Paulo kraemer, n°
202 -Edit. Olinda -02qtos, si, COZ, bwc, Jav e

gar.R$600,00
Bairro: Tifa Martins -Rua 'l66, Adelaide lottol
-lot.Corupa -2qtos, si, coz, bwc, lave
gar.R$3�0,00
Bairro: Agua Verde - Rua Jorge Buhr, n° 336 -

02qtos, si, COZ, bwc, lave gar.R$480,00
Bairro: São Luis -Bua Carlos Irlbbes, n0141 -

02qtos, si, COZ, bwc, lav, sac e gar. R$580,00
Bairro: 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 g.(lr. R$550,00
Bairro: Ilha da Figueira-Rua Angelo Benetta.
Edit. Difiori-02qtos, 02qtos, si, Cal, bwc,
lav,sacada c churrasqueira e gar. R$670,00

KITINETE
Bairro: -Sào Luis -Rua francisco hruschka. lote
148 -são Juiz - 01 qto e coz junto, bwc.
R$250,OO
Bairro: -Ilha da Figueira -Rua Antonio Pedri n°
14 Fundos -02qtos, lav, COZ, e bwc.R$350,OO
Bairro: -Esírada Nova -Rua Jose Picoli, 510-
01 qto e-cozjunto, bwc. R$250,00

TERRENO:
Rua ,Iosé Theodoro ribeiro - ilha da figueira -

30x60 m2 R$1.000,00
Sala Comercial Ilha da Figueira -Rua Jose T
Ribeiro, n° 3424 - 80m2 - R$700,00
Sala Comercial Ilha da Figueira -Rua Jose T.
Ribeiro, n° 3968 -75m2· R$520,OO

Galpão: Massaranctuba -Rua Luis Kreis, n° 116
-Centro - 600m2- R$2.200,00
Casa Comercial Guaramirim - Rua Irineu Vilela
Neiga,nQ 114 -Centro R$1.400.00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LOCA ÃO RESIDENCIAL
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01 QUARTO:
- Apto Dona Antonia(Nova Brasilia - próx. Lojão da

Vila) R$470,00 c/ condomínio incluso.
- Apto Nereu Ramos R$350,00 .

- Ed, Lilium, Vila Lalau R$450,00
- Ed, Manaeá, Centro 430,00
- Ed. Primavera, Guaramirim R$ 500,00
- Ed, Morada do Sol, Vila Nova R$ 500,00
- Ed, Eriea, Centro R$ 500,00
02 QUARTOS:
- Ed. Le Petit - orox. SAMAE R$520,OO
- Casa alv Estrada Nova R$420,OO
- Sobrado aiv, geminado Chico de Paula R$750,00
- Apto Schroeder - Centro R$600,00
- Ed. Renoir - Ilha da Figueira R$1.600,00
- Ed. Caliandra, Vila Nova R$580,00
- Ed. Maguilú, Centro R$550,00
- Ed. Rebello, Centro R$600,OO
- Ed. Sunflowe� Nova Brasilia a partir de R$620,00
- Ed. .Jaraçua, em frente Corpo Bombeiros R$700,00
- Ed, Primavera APTOS NOVOS Guaramirim R$550,00
- Ed, Astral, Ilha da Figueira R$ 580,00
- Ed. Petúnia, Nova Brasília R$ 600,00
- Ed. Floresta, próx LMG Houpas 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, c/ eoz. mobiliàda R$ 820,00
- Apto São Luis, próx Arroz Urbano R$ 450,00
- Ed. João Batista, Ilha da Figueira R$ 500,0001 QUARTO

R$ 430,00

- Ed. Novo Horizonte c/ 02 garagens A partir de

R$1,100,00
- Ed. Procópio, Centro R$1 ,200,00
- Ed. Isabella c/ 02 garagens R$780,00
- Ed. Figueira - Ilha da Figueir R$,800,00
- Ed. Dianthus - Centro, alto padrão R$1.200,OO
- Ed, Leblon, NOVO, próx. rodoviária R$750,00
- Ed. Aléssio Beri, centro, apto amplo R$1.200,OO
- Ed. Amaryllis, Vila Nova R$ 730,00
- Ed. Tulipa, Centro R$780,00
- Ed. D'Angelis, Vila Nova R$900,00
- Ed. Pedra Rubi, co. mobiliada R$ 950,00
- Apto Chico de Paula, c/140m2 R$ 1000,00

CASAS:
- Casa alv Estrada Nova R$420,OO
- Sobrado alv, geminado Chico de Paula R$750,OO
- Sobrado alv Barra, próx. Parque Malwee R$830,00
- Casa alv Centro, alto padrão R$4,300,00
- Sobrado alv Chico de Paula - 02 quartos R$1 ,100,00
- Casa comercial alv ampla, Centro R$4,OOO,OO
- Casa alv Centro, próx. Mareatto. R$2.000,QO
- Sobrado c/ 03 Suites, Ilha da Figueira R$1.000,OO
- 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
- Casa São Luis, c/3 quartos R$ 1000,00
- Casa cmlllha da Figueira 220m2 R$ 2000,00

- Ed, Menegotti Sala c/40m2 R$500,00
- Sal cml Chico de Paula - 30m2 R$500,00
- Sala cml alv Nova Brasilia 85m2 R$700,00
- Sala eml Centro c/973m2 R$ 11.000,00
- Loja térrea Centro c/363m2 R$ 5.000,00
- Loja térrea Centro c/372m2 R$ 6.000,00
- Sala cml p/ garagem de carros, Baependi R$1.100,OO
- Casa alv Centro 240m2 R$ 2500,00

'GALPÓeS
- Galpão e/2.515m3 Sehroeder R$15.000,00
- Galpão Alv. Centro c/300 m2 R$4.000,00
- Galpão Alv. Centro cf 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) c/

aprox. 350m2, R$380,00
- Terreno( Ilha da Fig, - próx. Brasão) 3 mil metros

R$1.000,00
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47 3275.9500
Plantão 9658-6786
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www.parcimoveis.com.br

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

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopp_ing Breithaupt - sala 206

r-

I RESIDENCIAL
i, REAL PARQUE
I

I
J

I

RESIDENCLAL

NOVO H@RIZONTE

ReI. 007 - Amizade - Casa cl suite master + 2

Quartos, 3 banheiros, Churrasqueira, Cozinha

mobiliada, depósito, despensa, escritório,
lavanderia, 2 vagas garagem. RS450.000,OO.

Ref 042 - Água Verde - Casa com suíte cl
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 bancârio.

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

Quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de

serviço, garagem pi 2 carros, Excelente

localização. R$220.000,00.

ReI 024 - Amizade - Sobrado cl suite + 2

Quartos, 3 banheiros, 2 vagas de garagem,
cozinha mobiliada. R$297.000,00. Aceita

financiamento bancário.

Ref. 2004 - Amizade - Terreno de

773,93m2 em rua asfaltada.

R$95.000,OO.

Ref. 2002 - Amizade - Loteamento

Versalles II - Terreno cf 450m2.

R$110.000,OO.

ReI. 2020 - Tifa Martins - Terreno cf

350m2 de frente para Rua

José Narloch. R$120.000,OO.

- Ref. 2011 - Chico de Paulo - Terreno com

465m2 em rua asfaltada.

R$9a.000,00.

Ref. 2010 - Vila.lenzi - Terreno cf4.585,OOm2,
cf casa aprox. 150,OOm2 R$500.000,OO

Ref. 029 - São Luís - Casa cl 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.

-'-",
,

I

Fone: 47 3371'.8818 I

47 9658.6785

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado

Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 20h
___ � , •

� __ � •• __ • __M .·_, ·_" __ - _. __ - ----- ----�.------ -- -- -. _._-----•• _._------ ._- -- --�
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(41) 3371-7931;

IMOVEIS PLANTÃO DE VENDAS

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

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

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

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

.

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

R$125.000,OO

Cód. 1186-

Casa(sobrado)
no bairro
Amizade no

Loteamento
Boulevart, com

250m2. Tem 4

1 quartos, 2 suítes,
4 banheiros e 2 '

�� vagas na gar.
R$ 750.000,00

,

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

vagas. R$278.000,OO - aceita fin.bancário

Cód. 2250 - Czerniewicz Casa de alvenaria com

aprox. 180,00m2, sendo 03 quartos, 02 salas, 02

bwcs, garagem e demais dependências, próx.
antigo Pama. R$160.000,OO - aceita apartamento,

estuda propostas.

Vila Baependi - Res. leblon - Apto novo, pronto
para morar com 73,50m2 de área privativa, sendo
01 suíte, 02 dorrnit., 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 99,00mz
privativos, sendo 01 suíte, 02 dormitórios', 01 vaga de

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

'

s. ótimo estado
de conservação. R$198.000\0� - aceita

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

garagem. R$550,OO + cond.

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

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

• Apto no bairro AmizadeJ Rua Ar.thur Gunter (Condomínios da

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

garagem.R$550,OO + cond.

VE,NDA:
• Terreno com galpão em alvenaria e 02 casas de madeira ..

1287,50m2• Próximo ao Portal Turístico de Pomerode. valor
190.000,00,(Analisa propostas)

Cód. 2251 - Água Verde Sobrado com 500,OOm2
de área construída, sendo 03 moradas, parte inferior,
superior e fundos. todas com suíte, 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 surte, 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. 2453 - Vila Lenzi - Apartamento novo com

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

dormit, sala de jantar e tv, demais dependo 02

vagas conjugadas êle garagem. Prédio com piscina
e fitness. R$ 234.000,00 estuda propostas,

aceita terreno.

Cód.1756 - Centro-
.

Apartamento com Ed.Isabela • Apto
SO,OOm" de área com 83,OOrn�

privativa, sendo 01 suíte privativos, sendo 01
com doset, 01 quarto, suíte, 02 dorrn., bwc
sala de jantar e estar, social e de serviço,

cozinha. lavanderia, bwc, demais dependências,
sacada com churrasq. e 02 vagas de garagem.
02 vagas na garagem. Ficam móveis sob
Ficam 05 móveis sob . medida na coz., suite

Cód. 1754 - Centro - Apartamento de alto medida e eletros na
.

Cód. 2803 - Amizade - Terreno com 450.00m" com e quarto.
padrão, novo, com 235,OOm2 de área total cozinha. tavand., bwc, casa de madeira para demolição, localizado em área R$210.000,OO -

sed�n�3� J�ge�, ó�'t;�sO;aa;��ie���el:���o, suíte, closet e sala. nobre, rua asfaltada e sem saída. loteamento estuda propostas,
medida na cozínha.Iavandêna, banheiros, R$240.000,oo - aceita Versalhes. R$ 145.000,00 estuda propostas, aceita apto até

churrasquejr�,mni-nlími0.s•._1iiiiiiJ__� filJllllnalJlllln_ci_am_·e_l'l_to_b_a_"_Cá_riollHlHlilld'IE ac_elJllllita_flJllllinlJlllla_nclJllllialJllllm.e_nt_omb_an_c_ár_ío•.__IIIIIIII'-- RSIlllll1_2_5·IIIIIIOOIlllllOIll1ll'OIll1ll0_iIIfIIIIIII1I

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

Centro, Ótímo para prédio,
.

• Apartamentos Ed, Mõnacg - Centro - 02 quartós. R$650,0P ..

. �. AParta�ntos Ed: Mônaco - Centro - 01 Quarto, R$550,OO
• Apártarnel'rtO Ed. Morada da Setrd - Nova Bl{lsília- Sutte, 01 quarto, -

co'iiJ pl,sciha, R�70Q,QO
.

n ,ii',

• Apartamentoll NdvO,S...: Res, l�fllon - Baépendi - suIte, 02

<!uarloS, cozinha mobiliada.

, Apartamentos NOVOS.! Vila 'Hau - 03 quartos. R$ 560,00
• Apartamento - Ed, ),falta - Centro � 0'2 qUilho:;;. R$ 600,00
� Apartamento EditAmílrantllus .- Centro - 01 suite, 02 quar�os, 02

vagas, semi mopillado
• Qultll1etes - Ed. Marechal Center - Centro - R$350,OO
• Quilinetes- Barra do Rio Gerro- R$420,OO
• ,Apartamento - Ed, Porto Seguro - Vila Nova - sufte, 02 quartos.

R$'lSO,OO
• Apartamento - Ed. Bella Vísta - 03 guartos. R$680,OO
• Apartamento - Ed. JK - Centro - suíte, 02 quartos. R$1.50Q,OO
• Apartamento Novos -Ilha da Flgueim- 02 quartos. R$600,OO

TEMOS ÓTIMAS OPÇÕES
DE SALAS COMERCIAIS!!

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

Plantão: 9135-8601

3371-2357 www.parcimoveis.com.br
vilson@parcimoveis.com.brR.Cel. Procópio Gomes de Oliveira,1207
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Côd 246 - TERRENO, Bairro Três Rios do

Norte, loteamento Fossâe. com 338m2,

I R$53.000,OO, I

-.--------;;-h-...--.-.--.---:__--------.:_-.:_�
III li
i I I !
II : I
II
i I

I

Côd. 158 - CASA ALVENARIA, Bairro Cód 38 - APARTAMENTO, Bairro Ilha da Figueira,
Cód 39 - CASA, Bairro Nova Brasilia, com

C tenarí 140".2 d 't' T
I com 60m com 2 quartos sacada com II

152 Q 4 d
" .

t suí
en enano, com m-. orrm onos, terreno I

' ,

m-, ormltoríos sendo suite, com -

574 2 R$190 000 00
. churrasqueira. Prox. Farmacia Figueira, I

I piscina. Prox. Arena. R$ 2.000,00.
com m , ., I R$485,00. I

__ . ._._ .. _. ._. __ . __ . ._. .. __ ._. . . . __ . __ . . __ J ._. ._._. ._.L .. _

A imobiliária da Barra

ReI. - 419 - BARRA DO RIO CERRO - casa alv,c/120mtc!taje, terreno

c/334,12m2, murado 3qtos sendo um suíte, 2bwc, copa, cal.sa!a, garagem
Il mais umB edícúra c/20m2" .e/bwG,lavanct. '1'1 t)�urrasquedfll R$l�,IMjOO,OO,
aceita troca por casa ou ponto comercial até o mesmo valor nâs praias

de.8arc3 Velha e Piçarr�s.

Ref. - 400 - RtO CERRO 1- chácara c/155.000m2(236x565),
edificadp cl uma casa em alven.aría de 18:'1 ,l3m2, 3 qtos, sendo
um suíte c/eloset, sala, copa, coz.larelti;Ç3bwc,fogao à lahM,

churrasqueira c/área de festas, 2 g s. cancha de

�asquet�, árl)oresfrutlt�ras, 2 naSQ , t(.�s r,lbairões
pequenos, lagoa, lugar maravilhoso, área plana de mais ou

menos 12.000m<, distante uns 10km do Centro - localizada na

Tifa Rio Alma - R$365.000,00, aceita ap c/suUe + dOiS qlos,
como parte de pagamento e parcela em até 12 meses.

Cód 602 - GALPÃO, Bairro Santo Antonio, com 750m2, Terreno com 20.000m2,
R$ 1.200.000,00 . i

I

__j

ReI. - 325 - BARRA 00 filO CERRO - sobrado em alvenaria c/laje, 235m2,
, tarreno,ci405ijJl'(13,50x3QJ, mvrado e/por!�Hie"etrônípo,selldo 11 parte

interior o/116,m2, copa, coz"favandelia,2l.laragens,bwc, sala de estar,
ci1urrasquelra, parte superíor c1119m� sm.fase de produção el

31lfoxlmaqamenití 80% conclufdQ e cónstlWíoo d,e �uita t;.htdro, 2qtçs, bWCl

social. sala íntín'la, sala de TV e sacada e nos fundos uma edícula c/27m2
R$ 23'0.000,00 aceila lerreno ou carrp como parle de pagamento.

Ref.422 - JARAGUÁ 84 - casa nova ém alvo c/lbje e c(73m�,
projeto aprovado, pode ser financíada, terreno cf432m2, 2qtos,

'$alá, copa cQz.íntegradasi!aVand. Blf.1IJ! varanda, terr:e.no
murado, Loteamento Oell"Pradi R$115.000,OO.

REF 608 - Sala Comecial com 150 mts Em frente
Supermercado Breithaupt - Bairro Barra do Rio Cerro

REF 604 - Sala Comercial - Bairro Vila Nova Pro�imo ao

Posto Mime
.

Ret. 4151":" SÃO Wts �casa ,\lN,c/laJe 229,77m2sel'l!:lo69,98
averbada, terreno 'cI405mi!(15l(�1) muradO, lt1stala.çâó pronta

p/porteiro eletrônico, 3Qtos.3bwc,2. salas,2 coz.cúpa,tavanderia, 4

garagenSlárea de testas c/66m2, churr�squelra, fogão a lenhal
despensa, R$ 225.250,00 -aceita leiralla n� negócío.

Ret. - 420 - JARAGUÁ �9 '"' casa alv. c#aje (f�:2rtl'2, averbada

pronta para financiamento, terreno c/334.81m2(14x23,89),
2qfos, sala, copa coz_i.íntagraaas. 2bwé, lavam:!., toóa murada,

Rua Irmã Dulce, nO' 125 - R$1.30.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.parcimoveis.com.br

47 3275.9500
Plantão 9658-6786-

(J
______ w

reendimentos Imobiliários Ltda. 5 www.seculus.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

Ref.031 - João Pessoa:'" Casa cf 2 Quartos,
2 banheiros, 4 vagas garagens,
churrasqueira. R$118.000,OO.

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

quartos, banheiro, churrasqueira, garagem, em fase
de acabamento, R$115.000,00. Aceita

financiamento bancário.

ReI. 1039 - Cenlro - Edifício �arthenon
Centhury - Fia! cl suite, banheiro e garagem.

R$106.000,OO.

ReI. 1002 - Amilade - Ed. Damasco - Apto
ti suíte -i- 2 quartos, 2 banheiros, sacada cf

churrasqueira, garagem. R$178.000,OO.
Aceita financiamento bancário.

Ref. 1015 - Amizade - Residencial Cannes -

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

Aceila linanciamento bancário.

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário diferenciado

S-egunda 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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207xR 3P .. 1,.4 fLEX
.

AR + DIREÇÃO + VIDROS e TRAVAS
A, PARTIR DE .

R$ 32�900

I·. ,

Imagens somenteporo fins ilustrativos, Promoção ALEGRIAS DE OUTUBRO S'TRASBOURG é uma componho exclusivo' dos Concessionários Strosbourg, válido do dia 01 o 31 de Outubro ou enquanto durarem os estoques, Todo
Linho Peugeot 207 e 307 com taxo de 0,99% o.rn. - todos com entrado mínimo de 50% do valor do bem e soldo em até 12 vezes poro o Linho 207 + Hoggor e Quiksilver e em até 24 meses poro o Linho 307, todos com carência de
até 90 dias poro pagamento do primeiro parcelo, Não está incluso nesta promoção os veículos utilitários do marco. As tabelas de financiamento estão disponíveis ncis Concessionárias. O preço anunciado o partir de R$ 49,900,00

-é do' modelo Peugeot 307 HB Presence 1.6L Flex, 04 portos, ano/modelo 10/11, freios ABS, oirbog duplo, or-condicionodo, direção hidráulico, vidros e trovas elétricos, pintura sólido, frete incluso; preço público sugerido poro
vendo o visto. O preço anunciado o partir de R$ 32,900,00 é do modelo Peugeot 207 HB XR lAL Flex, 03 portos, ar-condicionado, direção 'hidráulico, vidros e trovas elétricos, ano/modelo 10/11, pintura sólido, frete incluso, preço
público sugerido poro vendo o visto, O preço anunciado o partir de R$ 35.900,00 é do modelo Peugeot 207 Possion XR lAL Flex, 05 portos, ano/modelo 10110, ar-condicionado, direção hidráulico, vidros e trovas elétricos, pinturo
sólido, frete incluso; preço público sugerido poro venda o visto e disponível no estoque do Peugeot do Brosil com previsão de chegado após o pedido de 15 dias, O preço anunciado o partir de R$ 44,900,00 é do modelo Peugeot
207 ESCAPA0 E 1,6l Flex, 04 portos, ar-condicionado, direção hidráulico, vidros e trovas elétricos + suspensão reforçado, ano/modelo J0I11, pintura sólido, frete incluso, preço público sugerido poro vendo o visto, As condiçães
acima poderão ser alterados se houver olieroções significativos no mercado financeiro, sem aviso prévio e todos sujeitos à análise e aprovação de crédito, Estoque dos Concessionários Strosbourg participantes: Peugeot 207
HB XR lAL Flex - 03 portos' 10/11 - pintura .sólido - frete incluso - 01 unidade. Peugeot 207 Escopode 1.6L Flex - 04 portos - 10/11 - pintura sólido - frete incluso - 05 unidades, Peugeot 207 Possion XR lAL Flex -. 10/10 -

pintura sólido - frete incluso - Estoque conforme disponibilidade no Fábrica do Peugeot do Brosil. Peugeot 307 HB Presence 1.6L Flex - 10/11 - pintura sólido - frente incluso - 01 unidade, Prazo de vigência desta promoção de
01/10/201.0 o 31/10/2010 ou enquanto durarem os estoques, Não cumulativo paro outros promoções. Poro mais informoções sobre preços e condições especiais, consulte os Concessionários Strosbourg ou ligue poro 080.o-7.Q32424,

PEUGEOT

ASSISTANCE

'.

I
'

'Jaraguã do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rou, 414

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

P E U G E OTRECOMENOATOTAL

VENHA CONHECER DE PERTO

ESSE_LANÇAMENTO SURPREENDENTE.
# ".

Strasbourg, -

Itajai (47) 3344-7000

Brusque(47) 3355-4500 I
'- www.strasbourg.com.br MOTION & EMOTIONDe Segundo' a Sexto das 8h às 19h - SqDodos dás 9h'"ôs._l3h

PEUGEOT
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CITROEN
AIRCROSS

VENHA FAZER
OTESTDRIVE

MAIS COMPLETO
RORQUETEM

• instrumentos de navegação: indinômettO$

(lateral e longitudinal) e bússola
• Sistema de navegação 'MyW.ê!I'.I

com teta (Olorida de 7"
• Rádio IJ PíoTreer for Citroên'" com exclusiva

, função HíFí-like de espadaliza;ão
sonora, comandos rio volante,'CO/MP3,
entradas USB é para íPod, Bwetoofu

• Arcondídonado digital

. CITROEN
C4 PALLAS GLX
2.0 FLEX 2011
PorR$

CITROEN C4 GLX
1.6 FLEX 2011
PorR$

,/

POTÊNCIA 151CV • AIR-BAGS � MAIOR PORTA-MALAS DA CATEGORIA' 3 ANOS DE GARANTIA
3

FREIOS ABS • PAINEL DIGITAL • RODAS DE LIGA-LEVE 16" • AIR-BAG DUPLO • 2 ANOS DE GARANTIA
3

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

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

1 - Preços à vista, sem troca, não incluem fretes, seguro e opcionais, válidos para os modelos anunciados: Citroên C4 1.6 GLX 10/11 e Citroên C4 Palias 2.0 GLX mecânico 10/11.2 - CDC realizado
pelo Banco PSA com entrada de 55% e saldo em 24 meses com taxa 0% a.m para Citroên C4 e Cltroên C4 Palias + IOF. TC R$ 928,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Cadas
tro sujeito a aprovação. 3,- Citroên C4 com 2 anos de garantia sendo 1 pela Citroên do Brasil e 1 pela Le Monde. Cltroén C4 Pallas e Citroên AirCross com 3 anos de garantia pela Citroên do Brasil,
conforme contrato assinado entre cliente e concessionária. 4 - IPVA grátis na compra do 'modelo Citroên C4 Palias Okm. GPS H Buster modo HBN-4310P grátis na compra dó modelo Cltroên C4
Okm. Benefícios não podem ser convertidos em espé.cie. Imagens meramente llustrativas, 5,-Jod�s a� otertasaquí anunciadas têm validade até 01/11/20_10 ou enquanto durarem os estoques.
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ACOMPANHANTES
PARA EXECUTIVO

Atendo homens e casais em

Iaraguá e Região. Hotéis,
motéis e residências.

lelina
79154.7091

---./

com todo seu.

encanto e

simpatia

Iniciante
:1.9anos

Das :1.4h as 1.8h
e21.h as23h

\ Atendimento com
. local, hotel e motel

9922-2047

"

Durante tudo o mês de outubro

apresentação especial do casal

,:
.

AleXandre e PaUla:
,I

; �� I

,
j "�efforirianee ali yivó I

j

Aberto de Segunda � Sexta,
Horário: Das 19h às 04h.
Rua Joaquim Francisco
de Paula, 1058.
Chico de Paula

Venha conferir nossos serviço»!
(047) 3376-0251 '

Rua Ângelo Rubini, 900
Barra do Rio Cerro- Jaraguá do Sul· se

Rua Bernardo Domousch, 330 • 3275·0045 I
! .' * Entrada Clube Atlético Baependi ' jlL . ,_. ,__ .__ . , , _

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Chico Piermann

]
mais festejado aniversariante de hoje com certeza é o pro-

'

moter Chico Piermann, comandante da LondonPub. Uma

figura muito especial, um grande amigo e que sempre está
ao lado do meu trabalho com seu carisma e incentivo. Obri

ido meu companheiro por tudo e pela grande amizade. Pode
mtar comigo sempre, o seu irmão e fã. O que eu posso te desejar
que você continue essa pessoa maravilhosa e que Deus te Ilumi
e sempre. Mil vivas!

Noite·
beneficente

Confira no site www.moa
mcalves.com.br as fotos ex

usivas na lente do fotógrafo
'aurício Hermann, da Revista
assa, dos bambambãs que
restigiaram na quinta-feira, na

<\BB, a glamorosa noite bene
cente em prol da Creche Cons
ncia Piazera.

Nota dez.
A senhora Laurita Weege. Não

.a indiferente quando o assun

, é ajudar o próximo.

•

UXlXO
Roberto Marineli é um

dos mais" concorridos cabe
leireiros das globais. A cada
dez estrelas que se casam

pelo menos cinco passam
pelas mãos do famoso coi

ffeur, que aterrissa neste fi
nal de semana em Jaraguá.
Ele vem passar o feriadão
com o não menos badalado

Tey Cabeleireiros. A dupla,
que já tem uma "amizade"
forte, irá fazer vapt-vupt,
todos os dias, até a orla do
litoral catarinense.

)s meus amigos Ilson Maba
Miro Maba estão unindo a

rça do sobrenome e, em breve,
li pintar novidade na área
unercíal,

vlinha nossa! Continua a troca-

DIRETAS
troca de casais pela cidade. A gente
tem que ficar ligado senão não
sabemos mais quem tá com quem.

• O amigo Anderson, depois que
ficou solteírinho da silva, parece
que está descontrolado. O garoto

�

,,:;"r '.

está dando-em cima de tudo que
é:g<}ta e atirando.p�a, todo lado.

_.

:: ';: .·,t�... �
�,

.�. : '-'.�.
_

'
",

�
�'-

• E preciso força pra sonhar e

perceber que a estrada vai
além do que se vê.
(Marcelo' Camelo)

00
Não fuja da raia. Se for

ijarvote antes. É seu de
r. É seu direito. Lembre
: estaremos elegendo o

ISSO presidente.

Social 17

Meu grande amigo, Chico Piermann,
. é o grande a,niversariante de hoje

Lindas e chiquérrimas, a arquiteta (arine Marcatto
.

e Tatl Falcão em glamorosa no�te beneficente .em

prol da Creche ConstânCia Piazera

Dica de sábado
Curtir bons momentos na

Zum Schlauch, Lugar de gente
bonita e interessante.

Onde comer
bem em Jaraguá

No Restaurante Xanghay Food.
O Buffet é variadíssimo. E o que é
melhor: possui serviço de Delivery.

eitor fiel
O leitor fiel de hoje é Vander

son Fazan de Oliveira, oVando.
Ele também acompanha a colu
na todos QS dias.

., ,

• Os empresários Mauri Cani
"

e Djalma Bago já colocaram
a mão na massa. Em janeiro,
o GT Society que a dupla
vai comandar, vem todinho

repaginado.

•A minha amiga Teka, da
Confraria do Churrasco,
manda avisarque na segunda'
a casa não terá folga.

Os Jovens Patrícia

Berwig e André Luis Gels
leichter protagonizam um

belo casamento neste sá
bado. A recepção será em

grande estilo no salão Barg.

• Não ousem esquecê-lo:
Gilo Mathes certamente é o

.

grande aniversariante de hoje.
1iguem! Ele vai adorar saber
que foi lembrado.

• O nosso diretor do O
Correio do Povo, Nelson
Pereira, também vai participar
dia 20 de novembro do lo

'

Campeonato de Pênaltis, na

Karlache.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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começa a distribuir material edu
cativo aos proprietários e a orien
tar os consumidores. "Sairemos

praticamente todos os dias, e fi
caremos mais pelo Centro. Como
a lei é abrangente, as orientações
valem tanto para. taxistas, por
exemplo, quanto para o shopping
e os bares", explica o sub-gerente
da Vigilância Sanitária, Marco An

tônio da Costa. O material, distri
buído pelo Estado, deverá ser re

forçado pelo Programa Municipal
de Controle do Tabagismo, que
será implantado em 2011.

]fé
este mês, bares e dan

ceterias fechados eram

acilmente associáveis ao

heiro forte de cigarro,
que acaba dominando ambientes
como esses por falta de ventilação.
A garantia de que as novas'nor

mas vão ser colocadas-em prática;
a partir de agora, é um alívio para
quem não fuma - e um desafio para
quem se acostumou a ter o cigarro

.

como companheiro nas confrater

nízaçõese noites de festa.
A preocupação dos proprie- Já o Procon só passa a agir a

tários de estabelecimentos, nesta - partir de denúncias. Nesse caso,

primeira fase, não deve ser tanto a entidade emite uma autoriza
com as multas (variáveis confor- ção para que uma fiscal vá ao 10-

me ocaso) - e sim com o fato de cal e, se for necessário, terá início

acostumar os consumidores. Nes- o processo administrativo. "Cui

ta tarefa, eles serão auxiliados pela damos do que pode ferir os di

Vigilância Sanitária e pelo Procon reitos dos consumidores, agimos
(Programa de Orientação e Proteção em resposta"', garante o diretor

ao Consumidor), conforme deter- do Procon; Adilson Macário.

mina a Lei Municipal n° 5.675/2010.
Nesta segunda-feira, uma - Bruna Borgheti

equipe da diretoria de vigilância bruna@ocorreiodopovo.com.br

F N Ef

Prímeíra etapa
da fiscalização é
para dar alerta
A partir deste sábado, proibição
contra o fumo começa a valer
JARAGUÁ DO SUL

Se alguns estabelecimentos
ainda contavam com o

prazo de adaptação, agora
não há mais desculpa: a

lei antifumo entra em

vigor hoje, oficialmente.

Na' edição do dia 16 de outubro, a re

portagem de O Correio do Povo havia feito
uma pesquisa com alguns estabelecimentos
da cidade, para descobrir como andavam
as adaptações à nova lei. Na época, apenas
as danceterias Jump e- Gpopp & Club ainda

não haviam colocado as normas em prática.
Segundo uma nova pesquisa, na Iump, fica
proibido fumar na parte interna do estabele
cimento a partir do dia 1°. No Chopp & Club,
a decisão também vale - só será possível fu-

"r"
- ,

"m"ar na parte ex�erna.

Eu procuro respeitar mesmo sem

ser obrigado. Mesmo em locais

permitidos, não fumo perto de

quem está comendo. Se todos

respeitassem, a lei
seria desnecessária.

JAISON FERNANDES,
31 ANOS, EMPRESÁRIO

Não gosto dessa lei, ela tira
o direito de quem fuma.Vou

acabar não indo mais em locais

,

onde não posso fumar. Se é para
ser assim, prefiro fazer minha

própria festa em casa.

EDUARDO VALÉRIO ENGElMAN,
29 ANOS, VENDEDOR

Eu não sou uma fumante

assídua, é só para acabar com o

stress. Eu também não bebo, o que
ajuda.Acho a lei muito legal e acho

que quem precisa fumar tem que
procurar o local adequado.

,',

Acho a lei válida, sou uma

fumante consciente. Não fumo
nem na minha própria casa, é
uma falta de respeito. Acho que
as pessoas, com a lei, vão

acabar fumando menos.

Meus filhos não fumam, nem meu

companheiro, então jáprocuro me

retirar quando preciso. E se você
estánum local que todo mundo
fuma, acaba fumando bem mais.

Nisso, a leivai ajudar.

SIMONEOTZ,
32 ANOS, VENDEDORA

SUELI FLORES, 44 ANOS,
GERENTE DE LOJA

IEDA DA ROCHA AMARAL,
44 ANOS, COMERCIÁRIA

.. .

�
•. j ,

' ., 'JJ I: e , ,F ; .Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Sábado, 30 de outubro de 2010 Geral 19

BEBIO Ó O O E OENTRO

"Cervejinha' com os dias contados
Legislação que restringe consumo de álcool depende de publicação no Diário Oficial

JARAGUÁ DO SUL

Na próxima segunda-feira,
a lei municipal que proíbe
o consumo de bebidas
alcoólicas em locais
públicos completa 30 dias
de regulamentação.

o entanto, até agora, a

legislação não foi co

locada em prática por
um motivo: ela ainda

não foi publicada no Diário
Oficial do Estado pelo Cornan
do da Polícia Militar de Santa
Catarina.

O comandante interino do 14°

Batalhão da Polícia Militar, Rogé
rio Vonk, acredita que o trâmite
deve acontecer nos próximos dias.
Por isso, até que a questão buro
crática não. esteja resolvida, a PM

não poderá exercer a fiscalização
e notificar quem estiver desrespei
tando alei.

Embora o convênio entre a

Prefeitura e a PM tenha sido fir
mado somente no mês passado,
a lei existe desde dezembro de

2008, quando Moacir Bertoldi era

prefeito. Mas, na primeira versão
do documento, ainda não estava

definido se a fiscalização caberia
à Prefeitura ou à Polícia Militar. O

outubro deste ano, determinan
do à PM a responsabilidade pela
atividade .

. Assim que a lei for publica
da oficialmente, não

J

será mais

permitido comercializar e beber
em ruas, logradouros' e eventos

públicos de todo o município,
exceto se houver autorização do
Poder Público para este fim. Com

isso, os estabelecimentos que
dispõem de mesas nas calçadas
só terão direito a mantê-las se

estiverem devidamente autorí-.
zados pelo governo municipal. ,

De acordo com o fiscal Israel
Cani, vários proprietários de bares
e lanchonetes do calçadão proto
colaram pedido de autorização na

Prefeitura, para garantir a utiliza

ção do espaço ao ar livre. Foi exa

tamente o que fez Pedro da Silva .

Bonifácio, proprietário de um des
ses estabelecimentos.

''Acredito que a lei é ótima, desde

que não prejudique os comercian
tes. No meu caso, 60% da minha
clientela utiliza as mesas do lado de

fora", comentou.

regulamento foi modificado com - Daiane Zanghelini
a publicação de um decreto em daiane@ocorreiodopovo.com.br·

Exceções na le) que proíbe consumo em locais públicos só acontecem se forem autorizadas pelo Poder Público

�

EM GUARAMIRIM, CONSUMO DE ÁLCOOL É fiSCALIZADO DESDE 2008

Ocorrências têm reducão de 20% em dois anos
. .3 .

'

Em Guaramirim, o consumo e co

mercialização de bebidas alcoólicas
em vias públicas já são fiscalizados
desde janeiro de' 2008, quando lei
semelhante passou a vigorar. Des

de eritão, a Polícia Militar percebeu
uma redução de cerca de �O% nas'
ocorrências relacionadas ao consu

mo de álcool - como embriaguez,
lesões corporais e vias de fato (bri
gas). "Mesmo com o aumento da

população, as ocorrências estão se

mantendo estáveis e até diminuin
do", afirmou' o subcomandante da
2a Companhia da Polícia Militar de

Guaramirim, Márcio Alberto Felipi.
Conforme Felipi, o cumprimento

da lei é realizado através das rondas
ostensivas diárias realizadas na cida
de. Ele explica que, se um cidadão é

flagrado bebendo em local público, é
orientado a parar. Se desobedeçer, a

pessoa responde em liberdade por de

sobedíência, ficando obrigada a com

parecer em audiência no Fórum para
dar esclarecimentos. Geralmente, a

pena de um a seis meses de detenção
é convertida em prestação de serviços
comunitários. De acordo com Felipi,
no ano passado apenas duas pessoas
foram notificadas por desobediência.
"Normalmente a população tem res

peitado a lei", ressaltou.
Os amigos' Francisco Dornel

les, 24 anos, e Rafael Tarcfsio La

min, 19, costumam frequentar a

praça da cidade para' se divertir.
Eles afirmam que a fiscalização
contra a bebida alcoólica na cida
de é intensa e até já presenciaram
algumas pessoas sendo orienta
das pela PM a parar de beber. No

entanto, eles são categóricos ao

discordar da legislação.

''Acho que não tem problema ne

nhum em beber uma cerveja depois
do trabalho. O problema é quando
a pessoa começa a incomodar, acho

que quem,faz 'bagunça' tem que ser

detido", disse Francisco. "Também
não acho certo proibir, ainda mais

,,,

que a cidade quase não tem opções
de lazer", completou Rafael.

OCORRÊNCIAS QUE
TIVERAM MAIOR REDUÇÃO.

Embriaguez - 25%
• 2008 - 83 casos

• 2009 - 62 casos

Lesões corporais - 18%
• 2008 - 49 casos

• 2009 - 40 casos

Vias de fato (12%)
• 2008 - 242 casos

•. 2009 - 212'casos
Rafael e Francisco questionam proibição
imposta pela legislação municipal
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Comércio está à espera doverão
Calor típico da estação deve aquecer vendas de roupas, calçados e também de acessórios.
JARAGUÁ DO SUL

OS lojistas aguardam
com ansiedade pelos dias
quentes de verão. É que
quando as temperaturas
se elevam, as vendas
tendem a aumentar.

Pelas
vitrines e prateleiras

do comércio, as peças
leves e coloridas, carac

terísticas da estação mais

quente dó ano, ganham des

taque. "O público está vindo à

procura das novidades e ten

dências. Muita gente vem mais

para conhecer a nova 'coleção
e deixa para comprar quando
esquenta um pouco mais", co

menta a gerente de uma loja
de roupas, Samalia de Lara.
"Muitos clientes querem se an

tecipar, pois gostam de estar

por dentro das novidades da

estação. Tem muita gente que já
está comprando as peças' de ve

rão", acrescenta a consultora de
vendas de uma loja de calçados
e acessórios, Raquel Iahn, Segun
do elas, peças como sandálias,

rasteiras, sapatilhas e vestidos
estão entre as mais procuradas.

Paia alguns comerciantes, a

época é a mais esperada e tam-
. bém a mais lucrativa do ano. É o

caso da empresária Nair Zanotti,
que fabrica e comercializa roupas
de banho. Ela conta que começou
a produzir biquínis em março des
te ano,' para conseguir atender a

demanda. I'A procura já é grande.
Temos mais de 40 modelos e mais
de 70 estampas", destaca.

Peças como sandálias,
rasteiras, sapatilhas e

vestidos estão entre as

mais procuradas.

Quando o sol aparecer com

força, a expectativa da empre
sária é de receber cerca de 400

pessoas por dia na loja, em busca
dos artigos da moda praia. Entre
os modelos mais solicitados, ela
destaca as peças tomara-que
caia e as estampas florais, étnicas
ou listradas. As peças custam a

partir de R$ 50.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br .

PI ERO RAGAZZI

� ,

,.

Lojistas apostam nas novidades de verão para atrair consumidores e movimentar as vendas

i
\ i
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO
De 2ª a 6,ª feira

Das 9h às "12h e 14h às 18h30
Sábado' das 8f130 às 12h30

, 432 � Baependi I E-mail: yangfashion@uol.com.br 3275-32'90 / 3371-0058
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Estação das flores edas cores
Vestidos com estampas florais serão o "hít" desta temporada, segundo especialistas
JARAGUÁ DO SUL

A primavera emprestará o tftulo
de 'estação das flores para o verão
neste ano. Pelo menos, no Que se

refere às tendências de moda..

Isso
porque, segundo especia

listas, as estampas florais nas

mais variadas cores e tama

nhos serão o "hit" da tempo
rada e invadirão do vestido ao bi

quíni. Aliás, o vestido é uma peça
que não pode faltar no guarda
roupa feminino. "Os florais estão

com tudo, E os vestidos também

aparecem .em todos os modelos.
Uma tendência são os modelos

. com cintura marcada inspirados
nos anos 50", sugere a estilista
Graciela Coelho.

As estampas
florais nas mais
variadas cores e

tamanhos serão o

'�hit" da temporada
e invadirão do

vestido ao biquíni

Segundo a especialista, com

as estampas coloridas e florais
em alta, é preciso que as mulhe
res evitem exageros na hora de

compor o look de verão. "Na mis
tura de estampas o que vale é a

coerência e o bom senso. Elas não

podem entrar em conflito, preci
sam se completar. Teste antes de

usar", orienta.
Para estar "na moda" da cabe-

ça aos pés, outra dica é apostar
em calçados com ares rústicos.
''A novidade é a volta dos taman

cos' principalmente nos mode
los clogs. As cores vão das mais
fortes como o coral, o verde, as

variações de azul e o pink até
tons neutros como o nude, o

bege, o branco e o preto. Os sal
tos são feitos com materiais na

turais como corda, cortiça e ma

deira", adianta Graciela.

Mas personalidade também
é fundamental para incorporar o

verão 2010. E as peças adquiridas
no ano passado não precisam ser

abandonadas, de acordo com a pro
fissional. "Não existe o que está 'fora
de moda'. Hoje tudo pode. Cada um

com o seu estilo, e claro, com bom

senso, dá para encontrar um jeitinho
de renovar o look e mudar a cara

para a próxima estação".

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

DICAS PARA NÃO ERRAR:
Na hora de escolher um biquíni é preciso estar atenta

O/não somente às tendências, mas também ao estilo do corpo:
• Pernas curtas: opte por biquínis com a parte de baixo

menor e mais cavada.
• Pernas compridas:. prefira modelos mais largos nas laterais.
• Seios pequenos: escolha peças com bojos, estampadas.

e efeitos drapeados.
• Seios grandes: modelos com alça larga e cores lisas para

não aumentar ainda mais o volume dos seios.
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Volume
de crédito

Em setembro o volume global
de crédito do sistema financeiro

atingiu R$ 1,612 trilhão o que cor

responde a 46,7% do PIB. Isto mos

tra que continuamos alimentando
o crescimento do consumo com a

concessão de crédito e desta for
ma aumentando o endividamen
to de empresas e indivíduos.

Picarras
�

em obras
Chama a atenção o volume de

construções em andamento em

Balneário Piçarras. São' diversos'

prédios e. grande quantidade de

residências sendo erguidas em um

movimento que já é muito inten
so em Balneário Camboriú.

Impostômetro
O painel instalado no

centro da capital paulista já
registrou no último.dia 26 a

marca de R$ 1 trilhão de im

postos arrecadados este ano.

No ano passado esta marca só
foi alcançada no final do ano,

que totalizou R$ 1,09 trilhão
de arrecadação. Para este ano

a previsão do IBPT - Instituto
Brasileiro de Planejamento
Tributário - é de que a nova

marca seja R$ 1,27 trilhão.

Mercado R ionel

Lourival Kàisten

Gel'ular no avião
,A TAM anunciou a liberação

do uso de telefonia móvel durante
o voo das aeronaves Airbus A321

que realizam diversas rotas da

companhia. Serão permitidas cha-

madas telefônicas, envio de men

sagens e acesso à internet. Este é '

um serviço pioneiro nas Américas.
Continuam os testes para liberar o

serviço em outros aviões.
'

Almoço
das Nações

Este importante evento do

Rotary de nossa cidade ocorre no

próximo.dia 7 de novembro. Serão

disponibilizados pratos de três di
ferentes nacionalidades..

:, ,LOTERIA

11- - 30 - 37 - 46 - 70

01 - 04 - 06 - 07 - 08
10-12-13-14-15
16 - 19 - 21 - 22 - 23

1 ° 54.142 250.000,00
2° 64.143 22.000,00
3° 72.961 12.000�00
4° 09.324 11.000,00
5° 29.698 10.320,00

Aniversariantes
Entre outras empresas que co

memoram a data de sua fundação
no dia primeiro de novembro,
destaco os 36 anos de existência
da Fundição de Metais Rosil, que
iniciou suas atividades no distan
te ano de 1974.Tarnbém comemo

ram aniversário no mesmo dia duas
das' imobiliárias de destaque: Gi
rolla e Habitat. Elas comemoram

amanhã 19 anos de existência.

Divulgação
de cursos

Foi detectada pelos, conse

lheiros da Prefeitura a ocorrên
cia de colisões entre os eventos

das diversas instituições de ensi

no, o que dificulta o acesso dos

potenciais alunos 'às informa

ções sobre todos os cursos dis

poníveis. Uma ideia em estudo é
a realização de um evento anual

que poderia oferecer, além de

palestras de especialistas e em

presários" espaços específicos
para as diversas instituições de
ensino apresentar os seus cursos.

Por enquanto a "Expo Qualifica
ção" é apenas uma ideia.

INDICADORES
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NE OGIA OES
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UE passará por reforma
Objetivo é evitar que crise em um país respingue em todo bloco europeu
Os líderes' da União Europeia
retomaram ontem, em

Bruxelas, a cúpula na qual
darão continuidade à maior
reforma do bloco desde que
foi implantado, há dez anos.

epois da grave crise orça
entária da Grécia, que es-

. eve a ponto de prejudicar
"'_''l,oda a zona do euro no pri
meiro semestre deste ano, os países
do bloco europeu concordaram em

introduzir regras mais severas de

disciplina, incluindo novas sanções.
Sob pressão da Alemanha e da

França, os chefes de Estado e gover
no estabeleceram na quinta-feira a

criação de um mecanismo perma
nente para a resolução de futuras
crises econômicas. Os líderes euro

peus cederam à exigência da chan
celer alemã; Angela Merkel, de que
o novo mecanismo seja inscrito no

Tratado de lisboa, de modo que não

seja questionável juridicamente.
Enquanto os membros do Con

selho Europeu encarregam seu

presidente permanente, o belga
Herman Van Rompuy. de estudar
maneiras de efetuar uma .revisão
do Tratado, a Comissão Europeia
(CE), órgão legislativo da UE, pre
parará os detalhes do novo meca

nismo' para que os líderes possam
tomar uma decisão na próxima
cúpula, em dezembro.

Para a última revisão dos tex

tos fundadores do bloco europeu
foram necessários quase dez anos

de negociações, que estiveram per
meadas de obstáculos e tiveram três
referendos fracassados. Caberá ao

Caberá ao presidente do bloco, Van Rompuy, avaliar com cada governante as propostas de reforma

presidenteVan Rompuy avaliar com

cada governante, bilateralmente,
propostas de reforma que não obri-

_

guem nenhum país a convocar refe
rendos de ratificação.

Sobre as emendas possíveis,
as conclusões da cúpula europeia
apresentam uma única pista: não

poderão modificar o artigo 125 do
Tratado, onde se encontra a regra
de ouro da união monetária, a

"não corresponsabilidade finan
ceira", ou seja nenhum Estado

pode ser responsabilizado pelas
dívidas de outro.

Regras ·estabelecidas

união econômica e monetá
ria quando exista uma amea

ça permanente para a estabi
lidade da zona do euro".

INTEL, SAMSUNG E TOSHIBA FORMAM PARCERIA COM GOVERNO JAPONÊS

Gigantes se unem para diminuir chips
As fabricantes de chips Intel,

Toshiba e Samsung vão se unir

para desenvolver tecnologias que
reduzirão o tamanho de suas li
nhas de semicondutores, chegan
do perto dos 10 nanômetros em

2016. As três gigantes pretendem
formar um consórcio e convidar
outras 10 empresas que operam
no campo de materiais semicon
dutores e afins. O Ministério da
Economia e Jndústria do Japão
deve fornecer cerca de cinco bi
lhões de yens (US$ 61,21 milhões)
dos 10 bilhões de yens que se

rão aplicados no fundo inicial de

pesquisa e desenvolvimento para
o projeto, com o resto Vindo dos
membros do consórcio.

A Toshiba e a Samsung pla
nejam usar as novas tecnologias
para criar memórias flash de 10

nanômetros e outros chips. Esse

tipo de memória reprogramável
é utilizada em pen drives e ou-

tros dispositivos USB de arma

zenamento, além de cartões de
memória, mp3 players e drives
de estado sólido (SSD).

A Intel provavelmente tentará
desenvolver processadores mais ve

lozes. A empresa começou a vender

processadores de 32nm em janeiro
deste ano, com sua linha Core i3,.i5
e i7. A empresa já detalhou seus pla
nos de reduzir o tamanho dos chips
para 22nm nos próximos dois anos.

Um nanômetro representa a milio
nésima parte de um milímetro, ou a

espessura de um fio de cabelo divi-
dido por 100 mil.

.

Pen drives devem ter mais memória

Internacional 23

Irã aceita
manter pauta
para acordo

O Irã está preparado para
manter negociações sobre o seu

programa nuclear com o P5+1

(grupo de seis grandes potên
cias encarregado das conver

sas)' em qualquer dia depois
de 10 de novembro, afirmou
ontem a chefe da diplomacia da
União Europeia (UE), Catherine
Ashton. Ashton afirmou ter re

cebido uma carta do principal
negociador do Irã na questão
nuclear, Said Ialíli, na qual ele
concorda em comparecer a

uma reunião "em lugar e data
convenientes para ambos os la-

. dos", após IOde novembro.
Em correspondência an

terior para Ialilí, Ashton o con

vidara para conversações em

Viena (Áustria), entre 15 e 17 de
novembro. "Ialíli está disposto
a começar as conversas depois
de 10. de novembro e quer de
finir local e data. Acho que esse

é um passo muito significativo",
declarou Ashton a repórteres
durante uma cúpula de líde- ,

res da UE em Na quinta-feira,
o jornal americano "New York
Times" afirmou que os EUA e

aliados estão preparando uma

nova oferta de acordo com o

Irã, mas irão apresentar condi

ções para a troca de combus
tível nuclear que serão mais
duras do que as rejeitadas pelo
país no ano passado.

OFERTA

Segundo o "Times", a nova

oferta implicaria o envio pelo Irã
de mais de 2.000 kg de urânio de
baixo enriquecimento para fora
do país. Isso representaria um

aumento de mais de dois terços
em relação à proposta anterior,
apresentada um ano atrás.

.

A proposta de envio de urâ
nio iraniano pouco enriqueci
do para o exterior em troca de
material para o reator médico
de Teerã foi apresentada pelas
potências nucleares há cerca de
um ano. À época, o regime ira
niano discordou dos termos do
acordo e' o rejeitou. Em maio
último, foi a vez de o Irã, após
mediação de Brasil e Turquia,
apresentar o acordo, com mo

dificações. Mas os EUA e seus

aliados recusaram a proposta e

patrocinaram a aprovação, em

junho, de uma nova rodada de
, sanções contra Teerã no Conse

lho de Segurança da ONU.
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Julimar Pivatto

. Imperdível.·
Vale

à pena programar a viagem do feriadão para depois do

jogo entre Malwee/Cimed e CarlosBarbosa. Não apenas por,
ser o primeiro jogo que vai definir quem disputará a final
da Liga Futsal 2010, mas porque o confronto promete ser

um dos mais pegados dos últimos anos. Não desmerecendo a final de
2009, esse ano a Malwee está completa e sedenta para dar o troco nos

gaúchos. Vale lembrar que os ingressos para o jogo de volta, que será
no dia 5 de novembro, às 18h45, na Areria, já estão sendo comerciali
zados. O jogo de hoje terá transmissão da SporTv.

'

��UJ!3 SPORfIi,/O I3JtJU1/t�JJti;' aOlMuf (�lr IU�OB) - Clube de futebol
argentino da cidade de Bolívar. Atualmente disputa a divisão

metropolitana do Campeonato Argentino da Série C.

Bom senso
Falando em Malwee/Cimed, o técnico da seleção brasileira de

futsal, Marcos Sorato, poupou todos os jogadores que estão en

volvidos com a decisão da Liga em sua convocação realizada essa

semana. Por isso, nenhum jogador da equipe jaraguaense estará
nos dois amistosos da seleção diante daHungria, nos dias 7 e 9 de
novembro. Ainda bem que o bom senso foi usado nesta hora.

••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• � ••••••••••••••••• o •••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••

Falta dele
(Atlético-PR). O Tricolor gaúcho
cedeu ainda o meia Douglas.
Mas o pior ficou para Atlético
MG e Corinthians. O Galo per
de Réver na disputa para sair
da degola. Já o Timão fica sem "

Elias e Iucilei na briga pelo tí
tulo. Menos preocupante é a

convocação de Neymar (San
tos) que não aspira mais muita
coisa no Brasileirão.

DOIS TOQUES

. "'/liillil!,Aestreia acontece

hqjF contI� (> EqÜador. B:a
equipe da Malwee/Ciméd
estão na seleção "os goleiros

- lgor e Deivíd, o ala Dian, o fiXo
Gava e o pivôMoreno,

_Jlj'lt,,�Gava disse que.o
Brasil está preparado para 'i

manter a hegemonia. "Não 'li

sabemos muit?�'detalhes dos
.

equatorianO,sr mas eles têm,
tradição", comentou. "

Falta de bom senso teve .a

seleção brasileira de futebol.
O técriico Mano Menezes deu
a entender que não chamaria

jogadores que atuam no Brasil

para o amistoso contra a Ar

gentina, dia 17 de novembro,
mas agiu de forma contrária. Os
três goleiros atuam em times

que brigam por urna vaga na

Libertadores: Victor (Grêmio),
Jefferson (Botafogo) e Neto. ��_-'--'"'---'-_=--__

VENHA NOS
FAZER UMA,

VISITA
.A..

G(NIU®�
MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA

"'-_ Aproveite, marque e antecipe a sua revisão de final de ano!
ludo o que seu carro precisa para rodar com segurança"

•••••••••••••••••

Com a chegada das férias de final de ano é importante que você leve seu carro a

uma oficina mecânica para fazer a revisão de algumas peças do seu carro que são
fundamentais para seu correto funcionamento durante viagens em estradas

R.. Marechal Floriano Peixoto, o�· 8(}- Sl 4 e 5' www-.rnegacred.net.Cenlro - Jaraguá do Sal {jl;,
.

(AD Ladado Bradesco) �[471337D...�2231337DIo124D
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'Mestre e aluno' frente a frente '

Amigos dos tempos de colégio, Mussalem e Ferretti se .reencontram na semifinal da Liga
JARAGUÁ DO' SUL

Ambos têm' mais de 3D anos

de carreira e dirigem times de

ponta do futsal mundial.

...... or isso, o que não vai faltar hoje
_,.

às 15h na semifinal da Liga, en

tre Malwee e Carlos Barbosa, é

experiência no banco de reser

vas. Mas Paulo .César Mussalem, 63, e

Fernando Ferretti, 56, têm mais coisas
em comum do que se imagina. Os dois
estudaram juntos no colégio Pedro Se

gundo, no Rio de Janeiro, e Mussalem
foi professor de Ferretti no time de
futebol do Montanha Clube, em 1974,
clube recreativo da capital fluminense.

Mussalem ingressou na faculdade
de Educação Física e Ferretti também
se formou na mesma graduação, ape
sar de ter concluído ainda o curso de

Fisioterapia. Os dois tiveram passa
gens pela seleção brasileira de futsal.

.

O técnico da Malwee/Cimed em 2001
como treinador e o comandante do
Carlos Barbosa em 1987 como auxiliar
técnico.

No
. quesito títulos, a competência

dos dois comandantes fica ainda mais

evidente. Mussalem é tricampeão bra
sileiro, bicampeão da Liga Futsal com

o Carlos Barbosa e campeão Mundial
com o time laranja em 2004. Ferretti
acumula os títulos de hexacampeão da

Taça Brasil, tricampeão da Liga Futsal
e pentacampeão da Libertadores da
América de Putsal com a Malwee.

Quem pensa que a rivalidade vai
reinar neste sábado é bom saber que
ela fica somente dentro das quatro .ll
nhas, porque, fora delas, o respeito
entre os dois técnicos impera. "Mus

salem, antes de outra coisa, é o mais
velho de nós, embora ele não vá ad
mitir", brinca Ferretti, emendando que
se orgulha de enfrentar o treinador

que o incentivou na carreira. "É sem

pre uma honra enfrentar o Mussalem

independente do resultado", admitiu.
Mussalem retribui os elogios. "Nossa
amizade é sincera. Ele é um profissio-'
nal vencedor que tem na suà formação
a disciplina. Tudo faz com que ele seja
um treinador vitorioso como sempre
foi", finalizou.

Abaixo, conheça a opinião dos dois

profissionais sobre diferentes temas.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.co....br

DIVULGAÇÃO EDUARDO MONTECINO

"
Como o Ferretti diz:
lOS velhinhos estão

sempre chegando'.
MUSSALEM, TÉ_CNICO 00

CARLOS BARBOSA

"
o que mudou no futsal?

.

FF - Mudou para melhor e para
pior. Para pior porque mudou de

pressa e o Brasil sempre foi o balão
de ensaio das mudanças que a Fifa
foi introduzindo desde 2000. Mas
muita coisa tornou o jogo mais

dinâmico, não só para o público,
como de ser jogado e praticado
pelos atletas. Perdeu um pouco da

previsibilidade de outrora.

PCM - A preparação física
evoluiu muito, as próprias di
mensões da quadra fizeram o

jogo mais dinâmico. O goleiro
linha fez que o jogo tivesse uma

dinâmica diferente. Não se ga
rante mais resultado.

DlmAS®HYUnCRI
Seu novo caminho

Os eteítes continuam aqui.
<,....,.-..... --.-,- .. --------------- --.-.----,-.",-,-.-.-.,,'- .. -,-.-,.

Aproveite o segundo turno de ofertas no Dimas Hyundai.

Faça revisões em seu veículo regularmente
A' �1#81cNUlif'lllO:/fItI/Jnt1Jfiill LlfllrtHt·'

SEM LIMITE OE
QUILOMETRAGEM
COM ftS;��J�NCIA

o llDER DE VENDAS AGOM FABRICADO NO BRASil

D1MAS. FAZENDO SEMPRE MAIS POR VOCÊ

Jaraguá do Sul 47.3274.41 00 Joinville 47.3145.4100
Promoção 'Os eleitos" Dlmas!.iY.llr\dai váHda de O&10/2otO a 3tVtOJ2j)tO ou enquanIn Wrarem os 0S\9Q\I!!S.130 mecanIooano 20tO modeIg 201t. a partir de � 59.900,00 a �.tl. Tucsoo� ano 2OtO mooelo 20t1 a R;trt!r de � 69.9OO,OOà vista.IPVA e Emolacarnento
corrnspondem ao ano de 2010. ViriCiii'os usados mo aceitos como parle do pagàmento madianta avaIIai;iIoo do [)imas, Imagens meramente HIlS�. Os eqII)larnemps,nas !ctps e � �!o OPCIOnais e podem 030 estarem Oisponlvll1S nas versóes apre� .11fiS1e�. ,

Qual O peso da experiência do
técnico no futsal?

FF - Sem dúvida nenhuma há
uma ligação entre a participação
de três técnicos (Ferretti, Mussa
lem e PC de Oliveira) experientes
nessa reta final da Liga, conside
rando que o Marcão é da mesma

geração minha, do Mussalem e

do Pc. Então, são quatro técnicos
de experiência na reta final. Acho

que isso acontece porque a expe
riência no banco conta muito, as

situações sempre se repetem, o

importante é saber dar uma res

posta rápida. Sempre tem o inusi-
• , l v « tado, mas a maioria das situações

"I
Eu aprendi que a

glória de ser campeão
é vã e passageira.

FEBNANDO fERREliTl,
TÉCNICO D MA WEELCIMED

"
se repete.

.

PCM - A Liga Nacional é um.

campeonato completamente di-
. ferente de todos. Precisa entender
e saber jogar. O Ferretti também
tem isso, é um campeonato que a

vivência do treinador ajuda muito.
Como o Ferretti diz: lOS velhinhos
estão sempre chegando'.

Qual foi o melhor momento

da sua carreira?
FF - Os momentos são três, to

dos têm relação com alguma coisa

que nunca tinha me acontecido.
Primeiro foi a primeira Taça Brasil
em 1990 que ganhei com a Pergi-.
dão. Depois a primeira Liga com

a Malwee em 2005. E em 2001 ter

tido a honra de ter sido convocado'

para a seleção brasileira. .

PCM - O momento mais im

portante foi a decisão do título em

Barcelona em 2004.

E o pior?
FF - Nada. Vejo tudo com ale

gria. Sinceramente, a diferença em

se levantar um troféu numa final e

ser vice-campeão é muito peque
ria. Eu aprendi que a glória de ser

campeão � vã e passageira.
rCM - Só tenho boas recorda

ções, boas amizades, sou muito

grato por tudo aquilo que con
quistei no futsal .
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Começa a disputa
porvaga na decisão
Atlético, Guarany, Vila Rau e Néki duelam neste sábado
JARAGUÁ DO SUL

A Segundá Divisão começa
a conhecer neste sábado
os dois times que decidirão
a edição 2010 do certame.

Isso
porque serão disputados

os jogos de ida das semifi
nais. O Atlético Indepen
dente' enfrenta' o Vila Rau e

o Guarany duela com a Néki. O
time da Estrada Nova é o único
invicto na competição. O Vila

Rau, por sua vez, é a grande sen

sação do torneio e nas quartas de
final eliminou o Noite a Fora.

Na outra semifinal, a expecta
tiva é de equilíbrio, já que na pri
meira fase ambos tiveram o mes

mo aproveitamento (72% dos

pontos disputados). O Guarany
se garante no ataque comandado

por Julio Benevída e já marcou

21 gols na competição. Na Néki o

ponto forte é a regularidade: são
dois gols marcados para cada gol
sofrido (14 para 7). E mais uma

coincidência entre as duas equi
pes: perderam apenas uma vez

no certame.

REGULAMENTO

Segundo o regulamen-
to, avançam para a decisão as

equipes que obtiverem o maior
numero de pontos ao final do

jogo de volta. Caso terminem

empatadas em pontos, não será
considerado o saldo de gols das

partidas e a decisão da vaga será
nos pênaltis, sem prorrogação.
Por causa do horário de verão, as

decisões da Segundona estão ini
ciando sempre às 16h. Vila Rau e

. Atlético se enfrentam no estádio
da Vila Lalau. Enquanto Néki e

Guarany medem forças no Cláu
dio Tomasellí, em Schroeder.

ARQUIVO oCP

Néki (foto) enfrenta o Guarany em partida que promete ser equilibrada

CLASSIFICAÇÃO 32aRODADA
RESULTADO

Ramengo 1xl'Corinthians
Atlético.GO 1xl Ceará
Fluminense 2x0 Grêmio
São Paulo 2xl Atlético-PR
SÁBADO
16h - Vitória x Vasco
16h - Internacional x Santos
18h30 - Atlético-MG x Botafogo
18h30 - Palmeiras x Goiás
18h30 - Prudente x Cruzeiro
18h30 - Avaí x Guarani

33aRODADA

QUARTA-FEIRA (3/11)
19h30 - Goiás x Grêmio

2<J!' '
19h30 - Santos x Vitória

" ,0,, 19h30-lntemacional x Ruminense
40,6,%' 19h30 - Botafogo x Atlético.GO

19h30 - Guarani x Atlético-MG
21h50 - Corinthians x Avaí
21h50 - Cruzeiro x São Paulo
21h50 - Ceará x Flamengo
QUINTA-FEIRA (4/11)
21h - Vasco x Prudente
21h - Atlético-PR x Palmeiras

Rebaixados para Séne B

, JOGOS PELO BRASIL
• BRASILEIRÃO SÉRIE C

·SEMIFINAL

JOGOS DE IDA

HOJE

17h - Salgueiro x ABC

17h - Criciúma x Ituiutaba

REGULAMENTO: Todos os times da

semifinal estão classificados à Série B 2011

• BRASILEIRÃO SÉRIE D
• 5a FASE - JOGO DE VOLTA

quarta-feira
Madureira Ox2 América (2xl)
HOJE

18h - (3CJarany-CE x Araguaina-Iü (2x2)

REGULAMENTO: Os vencedor-es passam
às semifinais e, consequentemente, à
Série C 2011.

• CAMPEONATO CATARINENSE
• DIVISÃO ESPECIAL
9aRODADA-RETURNO
HOJE

10h - Próspera x camboriú
17h - Marcfiio Dias x Hercfiio Luz

17h - Joaçaba x XN de Outubro
17h - Concórdia x AtI. Tubarão
17h - Porto x Videira

CLASSIFICAÇÃO RETURNO: Marcfiio Dias

21, Concórdia 19, AtI. Tubarão 17, XN de

Outubro 11, Carnboriú 10, Hercilio Luz 10,
Próspera 9, Joaçaba 6, Porto 3 e Videira 1.

REGULAMENTO: Atlético Tubarão

conquistou o turno e se classificou para
o quadrangular final com um ponto de

bonificação. O campeão do returno e os

dois melhores índices técnicos também

se garantem.

• DIVISÃO DE ACESSO
• QUADRANGULAR FINAL
• 3° RODADA TURNO
HOJE

16h -Inter de Lages x Guarani
17h - Caçador x Caxlas

CLASSIFICAÇÃO QUADRANGULAR: Caxias
'

6, Guaraní 3, caçador 1 e Inter de Lages 1.

• SEGUNDONA JARAGUAENSE
• TITULARES

HOJE
16h - Vila Rau x AtI. Independente
16h - Néki x Guarany

• ASPIRANTES
• SEMIFINAL-JOGOS DE IDA

HOJE
14h - Conti Elétrica x Roma

14h - Néki x Guarany

• TERCEIRONA JARAGUAENSE
• 3aRODADA

HOJE

campo do Avaí

14h - Aliança x Pirapora
16h - Unidos/Nova Geração x Avaí

campo do Botafogo
14h - Unlâo/vila Lenzi x Fladutra

16h - Amizade x Botafogo

.ESCOUNHAS
• SUB-l1 E SUB-13

HOJE

campo do Avaí
8h30 - Guaramirirn x Botafogo
campo do João Pessoa

8h30 � Nova Geração x Tupy
campo do Flamengo
14h - Flamengo x Roma/
Moleque Travesso

Taça O Correio do Povo
começa a ganhar forma

JARAGUÁ DO SUL
titulares não terem se classifica- equipes terminem empatadas A Taça O Correio do Povo, ou

do e as duas equipes aspirantes . em pontos, não será considera-Terceira Divisão, tem sequência
terem tido a melhor campanha do o saldo de gols das partidas e hoje com quatro partidas. Dois
da primeira fase. a decisão será nos pênaltis, sem jogos acontecem no campo do

Porém, apenas Conti Elétrica prorrogação. Avaí. O primeiro será às 14h
e Néki estão invictas na cornpe- Os jogos dos aspirantes são quando disputam a liderança o

tição. Assim como nos titulares, preliminares aos dos titulares, segundo colocado Aliança e o

nos aspirantes avança para a ou seja, iniciam às 14h. Conti líder Pirapora, pelo Grupo B. Às
decisão a equipe que obtiver Elétrica e Roma jogam na Vila 16h o Unidos/Nova Geração, em

o maior número de pontos ao Lalau. Já o duelo Néki e Guarany quarto, tenta se reabilitar diante
.flnaldo jogo.de volta. Casoas.cserá.emSchroeder. .,;,,,-do primeiro .colocado do Grupo

Guaranye
Néki' também
nos aspirantes

O confronto entre Guarany e

Néki nos titulares se repete nos

aspirantes. Mas a segunda semi
final, entre Roma e Conti Elétri
ca' ganha. destaque .pelo fato.dos

A,oAvaí.
Outros dois jogos acontecem

no campo do Botafogo. O tercei
ro União/Vila Lenzi encara o vi
ce-líder Fladutra, às 14h, em par
tida válida pelo Grupo A. Às 16h,
o Amizade, em terceiro, pegaI. o

Botafogo, que está em quarto, .

pelo Grupo B.�O Iaraguã folga na

rodada. A Taça O Correio do Povo

apresenta uma média de 3,8,gols
por partida (23 em 6 jogos).
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Cruzeiro segue na luta pelo ti
Internacional e Santos fazem jogo de seis pontos para decidir quem continua brigando
DA REDAÇÃO
A 32ª rodada do Brasileirão
será completada neste
sábado, com a realização de
seis partidas.

os três pontos e se manter cola
do no Fluminense. Os paulistas
tentam seguir com as mínimas

esperanças de não cair à segunda
divisão.

Já classificados à próxima I

edição da Libertadores, Interna
cional e Santos se enfrentam no

_-.. uas delas estão direta - Beira - Rio com o claro objetivo de
mente ligadas à luta pelo vitória. Só assiin poderão seguir
título da competição. sonhando com mais uma con

..." O Cruzeiro, três pontos quista nesta temporada. No caso

atrás do .líder Fluminense (57 a de um empate, ambos ficarão

54), viaja até o interior paulista muito distantes do título.

para enfrentar o pior time do tor- Também de olho na Liber
neio. Já em Porto Alegre, Interna- tadores, o Botafogo entra em

cional e Santos duelam para defi- campo para aumentar a distân
nir quem segue na briga. cia para seus concorrentes pela

Em Presidente Prudente, o possível quarta vaga brasileira

Cruzeiro j_oga contra o lanterna . na Libertadores (isso no caso de

Prudente, que está muito perto um time brasileiro não conquis
de ser rebaixado à Série B. O time tar a Sul-Americana). Seu rival,
mineiro pode até reassumir a li- em Sete 'Lagoas (MG), será o

derança, perdida no último fim Atlético-MG, time que mudou de
de semana, mas para isso precisa técnico (chegou Dorival Júnior)
de uma histórica goleada por dez e saiu da zona de rebaixamento,
ou mais gols de diferença. Sen- onde ficou por 21 rodadas, e pre
do assim, a ordem é conquistar tende ficar bem longe dela.

PREVISÃO DO TEMPO

�()S .

Tempo instável com pancadas !

de chuva e temporal isolado,
com descarga elétrica
(raios) especialmente na

madrugada. A partir da
, tarde, tempo melhora e

temperatura entra
em declínio.

DIVULGAÇÃO

Jaraguá do Sul
e Região CHUVA um l .HOJE

MíN: 22°C FeriadQ começa Chuva e maisMÁX: 24°C
com céu fechado

SÁBADO ondas na praia
MíN: 21°C O sábado promete ser chuvo- O acumulado de chuva no lito-

MÁX: 28°C so em todo o Estado. Os maiores ral catarinense, hoje, pode chegar
acumulados devem se concen- a 40 mm - aumentando também a

SEXTA
.

trar nas regiões centro-oeste e agitação marítima, em que as ondas
MíN: 17°C extremo-oeste, com até 70 mm deixam de estar classificadas como
MÁX: 26°C por dia. Nas demais regiões, ín-. fracas e ficam com intensidade mo-

DOMINGO dice varia entre 50 mm/dia, na derada, durante todo o.dia. Segundo
MíN: 16°C região central, e 15 mm/dia na a previsão do Inpe/Cptec, a condi- ..

MÁX: 27°C região do Vale do Itapocu. ção continua até terça-feira.
"',

••
.

I

r �.J , �-

11'óV(JHc!aPill'GialnlilHte Nublado
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EsportelTempo 27

o

. Ronaldinho
volta à seleção

Ronaldinho Gaúcho está de
volta à seleção brasileira para o

jogo contra a Argentina, no dia
17 de novembro, em Doha, no

Catar. Outra novidade na lista

divulgada ontem por Mano Me
nezes foi a presença de Neymar.

O jovem do Santos tinha ficado
de fora da última convocação
por causa de indisciplina. Os 23

jogadores são: os goleiros Victor,
Jefferson e Neto; os laterais Da
niel Alves, André Santos, Adriano
e Rafael; os zagueiros Thiago Silva,
David Luiz, Réver e Alex; os meias

Lucas, Ramires, Sandra, Elias, Iucí
lei, Douglas, Philippe Coutinho e

Ronaldinho Gaúcho e os atacan

tes Neymar, Rabinho, Alexandre
. Pato e André.

Internacional, do volante
Guiíiazu, define suas chances
contra o Santos
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F.inanciamento
sob medida

entmda e prestação
facilitadas
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Caraguá Auto Ente
Uma reTação de confirmça
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