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Mares do Sul promete levar cerca de cinco
mil pessoas até o Baependi neste sábado.

Página12 ,
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Famegvaí dar uma salsa integral ao
estudante que vencer o Soletrando..

Competição acontece nesta sexta-feira.

Página11

Reforma provoca primeiras
, .

mudanças·no-secretariado
Com a estrutura administratiya que entrou em vigor no começo da semana,

o PartidoVerde é contempládo commais um cargo no primeiro escalão daPrefeitura de

Iaraguá do Sul. Depois deAdilsonMacário assumir o Procon, o servidor públicoAndré
Cleber deMelo é indicado pela legenda e nomeado secretário deAgricultura.

Página 6

. Prefeitura elabora roteiro para tentar aumentar a permanência dos cerca de 500 mil turistas que
desembarcam em Jaraguá do Sul todos os anos. Sem muitos recursos, proposta é aproveitar

potendais já existentes e capacitar os moradores de bairros incluídos no projeto.

A revfsta damulher intellgentet

. Vítimas precisam,
de lar temporário

, Hoje, 23 crianças estão
, abrigadas no Centro da
Juventude. Elas foram
afastadas da família por
ordem judicial. Página 7

Morte em acidente
gera indenização
Tribunal de Justiça
condenou empresa a

pagar RS 85 mil à família
de servente de pedreiro,
atropelado enquanto
atravessava a rua Bernardo
Dornbusch, em 1998. .

Página·23

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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História do Esporte

JoséAu
redacao@ocorreiodopovo.com.br

ustoCa lioni
SílVIO ROBERTO EWAlD

Nasce um campeão
ílvio Roberto Ewald veio

.....
ao mundo no dia 2 de ja-
neiro de 1966 em Jaraguá

__ do Sul. É filho de Silvio
e Marlene Ewald. Iniciou a vida
escolar em 1973 no Colégio Di
vina Providência. Lembra com

saudades da primeira professora,
Odete Boaventura SabeI. O giná
sio e o ensino médio foram efetu
ados no Colégio Marista São Luís.
Formou-se em Educação Física

pela Escola Superior de Educa

ção Física e Desporto de Joinville.
Cursou Direito na Furb em Blu
menau até o 3° ano.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Bianca - Campeã Sul Brasileira - 2010

A arte de'pedalar, Tràballjo e esportes Em 1980, os Jogos Abertos de
Aos 13 anos, paralelamente aos-estudos começou a traba- Santa Catarina foram realizados

lhar ria empresa da famílía, a' Indústria e Comércio �wald. No d'

em nossa Jaraguá. Silvio assistiu

':Colégio Marista São Ldís, pIaticQu atletismo: salto em distâns ,

.

a prova de ciclismo. O esporte do
I 'tia � 1500in rasos' NestaprovatÔn,quistou a medaíhade pr�1ta" pedal é um dosmais belos e emo-

l'i�osJOgo� Escolares �,e Santa Catáf�ha.
'

cionantes. Existe a associação
entre homem e máquina, a inte
ligência, o preparo físico, a raça
e o trabalho em equipe. Silvio se

encantou pela modalidade, deci
diu tornar-se um astro do pedal. O
lendário Domingos Correia, técni
co da equipe jaraguaense, passou
a contar em seu time com aquele
que se tornaria o maior ciclista ja
raguaense de todos os tempos.

Sílvio Roberto Ewald no início da carreira ciclística - 1983

Rei do ciclismo catarinense dos anos 80·
Sílvio tem um vasto currículo de conquistas, destaco as princi

pais: Tetracampeão Norte Catarinense - Tetracampeão Estadual e

duas vezes vice-campeão estadual- Nos Jogos Abertos de Santa Ca
tarina conquistou sete medalhas de,ouro, cinco de prata e uma de
bronze. No Campeonato Brasileiro foi uma vez campeão, duas vezes
vice-campeão, e duas vezes terceiro lugar. Nos Jogos Pan-Americanos
conquistou uma medalha de prata e uma de bronze. Sílvio credita

todas estas conquistas ao apoio incondicional da família, principal
mente de seu pai. Nunca faltou apoio, tanto nos momentos difíceis

quanto nas vitórias. É um parceiro de todas as horas.

Parceria de
sucesso

Em 1983, aWeg assumiu o ci
clismo jaraguaense e formou uma
dasmelhores equipes de SantaCa
tarina, compunham o time: Silvio

Ewald, Vanderlei Zocatelli, Iones
Cozzarin, Valdir Hornburg, Rober- ,

to Nicoluzzi,Walter Simas e Evânio
Zimmermann. Foi um tempo de

grandes conquistas.

Sílvlo Ewald - ladeado pelas filhas,
Júlia e Bianca - homenageado
pelo Comitê Olímpico Brasileiro -

Condução da Tocha Olímpica - Pan
Americano do Rio de Janeiro 2007

Batismo de fogo
o Campeonato Estadual de 1983_marcou o início da brilhan

te carreira do atleta jaraguaense na mais alto nível. A prova final
foi disputada no percurso: Jaraguá do Sul-Blumenau, ida e volta,
com chegada na A.R.Weg. O grande nome da prova era o atleta

), olímpicoHans Fischer, campeão Panamericano em ]979 e repre
sentanre do Brasil naOlimpíada de 1980 em Moscou. Disputou
tambén! âOlimpíada de LosAngeles em 1984. Sílvio, com apenas'
17 anos, �ra o novato da hora. Outros atletas de nome interna
cional também participaram: MiltonDellagiustina, Afonso Gen
til Ramos, Marcelo Greuel e Alexandre Fullgraf. O pelotão van

guardeíro pedalava compacto até faltarem 20 kmpara a chegada,
foi quando Fischer empreendeu fuga espetacular. Silvic foi a seu
encalço, entraram juntos na cidade fundada por Emílio Carlos

, Jourdan. Cruzaram a cidade em ritmo alucinante até o portão
de entrada da Recreativa daWeg. Os dois gigantes pedalaram de

pé âquele trecho íngreme: Disputaram roda a roda, centímetro
, a centímetro, Prevaleceu a maior experiência do atleta olímpico
que venceu pormenos de meia roda. A partir daquele dia, Silvio,
tomou-se respeitado eeonhecído nomundo ciclístico.

Agora é na água
As filhas, Bíanca (13 anos) e Júlia (10 anos), integram a equipe de na

tação de Jaraguá. Contam com o apoio incondicional da família. Bianca
treina e compete nas provas de 200m medley, 100m livre e 100m bor
boleta. É campeã Sul Brasileira em sua especialidade, o nado borboleta.
Júlia é velocista, bateu todos os recordes de sua categoria nas disputas
do Interescolar de Natação "EmaníVolpi Coitinho. Tal pai...Tais filhas!

Conduzindo a Tocha '

Olímpica - Panamericano
.

- 2007 - Rio de Janeiro

FamOia e trabalho
Sílvio é o gerente adminis

trativo da empresa Difuso Dis
tribuidora de Parafusos Ltda. de

propriedade da família. É casado
com Simone Ewald, tem três fi
lhos: Bianca e Júlia com Simone e

Sílvio Filho da primeira união. Pra
tica regularmente atividade física:

musculação, corridas e ciclismo.
Tem participado de provas do tria
tlo com ótimas colocações
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CHARGE
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DOLErTOR

Planos de saúde

Junto
com a telefonia, uma

das grandes campeãs em

reclamações no Procon é o

plano de saúde.

Para a sua contratação, existem

vários cuidados que devem ser ob

servados no momento da assina

tura do contrato. Para uma melhor

ilustração, iremos somente tratar de

planos novos, 'sabendo que existe

uma diferença entre planos contra
tados atédezembro de 1998 eposte
rior a este período.

Primeiramente, deveremos dis

tinguirdois tipos de plano de saúde:
o individual e o coletivo. O indivi

dual é aquele que a própria pessoa
contrata diretamente o plano de

saúde na instituição. O coletivo, por
sua vez, é aquele em que a pessoa
contrata oplano de saúde atravésde
uma instituição na qual é vinculada
na condição de empregado, asso
ciado ou sindicalizado.

O plano de saúde individual

está vinculado ao controle da ANS

(Agência Nacional de Saúde Suple
mentar), cabendo a ela a imposição
do índice máximo do reajuste de

preço quer pelo aniversário do pla
no, quer pela alteração de faixa etá
ria. Jáo plano de saúde coletivo não.
Há um controle daANS, mas como

supervisara, e não como interven

tora, como é o caso do plano de

saúde individual. Para a atualização
do índice de correção, é utilizado a

sinistralidade, que não ocorre em

caso de plano individual.

Outro ponto importante é a ca

rência. Nos planos de saúde indi

viduais, assim como nos planos de
saúde coletivos com menos de 30

pessoas aderentes, existe carência

a ser cumprida. Já em planos coletí- _

vos commais de 30 pessoas benefi

ciárias, não existe carência
É sabido que o plano de saúde

precisa de umamargemmínima de'

operacionalidade e qualquer índí- ,

ce de utilização acima de 70% traz

prejuízo a operadora, o que poderá
ocasionar déficit de atendimento

aos demais usuários do contrato.

Na verdade o plano de saú

de fica no meio de duas pontas:
o consumidor que acredita que

sempre está pagando caro pelo'
contratado e o médico que sem

pre acredita que está recebendo

pouco pelo serviço prestado.
O plano individual que a princí

pio parece ser um plano mais one

roso, é, na verdade, um plano mais
estável. A pessoa possui uma base

de cálculo maior do que a do plano
coletivo, porém, possui índices que
são calculados pelo governoe inde
pendem de qualquer utilização do

plano contratado.
De outro bordo, os planos cole

tivos possuem uma base de cálculo

menor, porém, com índices que ge
ralmente estão bem acima do índi

ce apresentado pelaANS.

Fabiana SvensonPetito
Ribeiro, advogada, eGabriel
HenriquePisciotta, estagiário

Opinião 3

EDrTORIAL

Fomentando o turismo
visitantes. Até dezembro, moradores de mais de

20 bairros da cidade estão convidados a partici
par de seminários. A ideia é provar para popula
ção o potencial turístico da cidade, ignorado por
muitos até hoje. A iniciativa tambémvai garantir

renda extra aos participantes
com a venda souvenirs. As em

presas, por outro lado, serão in
centivadas a investir na abertu

ra de lojas de fábrica. Com forte

imigração'europeia.o percurso
é formado pela rota alemã, ita
liana e húngara, além da cen

tral, que contempla a Scar, o

Calçadão e o Centro Histórico,

entre outros pontos.
Atualmente, Jaraguá do Sul recebe em torno

de 500 mil visitantes a cada ano, explorar este
número é fundamental para criar ainda mais

oportunidades de negócios.dentro do Estado

considerado como destino número um em tu

rismo no país.

ncrementar o turismo da cidade e assim

movimentar a economia e gerar empregos.

Esse é o objetivo de uma iniciativa desen

volvida pela Prefeitura em parceria com

outras entidades. Basicamente, hoje, o turismo
em Jaraguá do Sul é o chama

do de negócios, concentrado
entre segunda e quinta-feira.
O projeto parte da perspec

tiva de que oferecendo mais

opções e divulgando-as será
' "

possível estender a perma

nência dos turistas até o fim

de semana. O crescimento do

setor nos últimos anos é visí-

vel e comprovado pelo número de hotéis na

cidade, que em uma década pulou de seis para

13 estabelecimentos do gênero.
Sem muitos recursos nesta fase inicial, os

esforços serão concentrados na qualificação de

'agentes turísticos' que serão formados nas pró
prias comunidades consideradas atrativas aos

DOLErTOR

Inocência empreendedora: isto pode custar caro
_... estopim do empreendedorismo é a ideia

de negócio. A ideia é diferente da oportu
nidade de negócio pelo fato da primeira

......, não ter compromisso com o sucesso e a

segunda encontrar demanda de mercado. Para

descobrir se uma ideia de negócio é realmente

uma oportunidade de negócio é necessário um

diagnóstico. O diagnóstico parte da interpreta

ção da realidade percebida pelo empreendedor,
baseada nos julgamentos pessoais e suposições
sobre as relações mercadológicas.

Dentre os negócios entrantes no mercado

uma pequena parcela tem como base um plano
de negócio, ainda assim nestes casos é comum

encontrarmos discrepâncias entre as necessi

dades de giro de mercadorias, capital de giro e

erros no cálculo de custos para formação dos

preços de venda.
Muitos desses estudos preliminares, feitos

pelo empreendedor, partem de percepções sub

jetivas da realidade, representandomuito mais o

que pensa o candidato a empresário do que ele

efetivamente encontrará no mercado. Crenças
valores e experiências pessoais norteiam mui

tas decisões, isto pode não representar o que o

mercado deseja. É importante ponderar que o

negócio deve ser direcionado para o que o clíen-

te quer e não para o que a pessoa do empreen

dedor acha bonito, legal ou interessante. Aqui
mora a inocência.

É certo que um dos pilares do empreende- .

dorismo é a intuição, a Visão e a iniciativa do

empreendedor, porém, é necessário criar meca
nismos lógicos e quantitativos para medir esta

intuição conforme as demandas mercado e '0

desejo dos futuros clientes.
Alguns empreendedores se apaixonam pela

ideia de negócio e se tomam míopes, não perce

bendo inconsistências nas suas interpretações.
Na verdade o processo deve ser o contrário, deve

se duvidar de todas as possibilidades de sucesso,

testando cada uma delas por meio de pesquisas
exploratórias de mercado. Após descobrir que há

possibilidade de se minimizar os riscos em cada

"dúvida" a paixão pela oportunidade de negócio
surgirá, pois, ficará claro que não se trata apenas

de uma ideia, mas também de uma oportunidade.
A pesquisa é a única forma de testar todas as

crenças, valores, experiências e percepções do .

empreendedor. Isto pode fazer a diferença e de

terminar o sucesso do negócio.
MarcoAntonioMurara, administrador, especialista em

Comunicação Integrada deMarketing,mestrando em

AdministraçãoPUc/PR e analista TécnicoSebrae/SC.
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CONHEÇA JARAGUÃ DO S
ROTA DE COLONIZAÇÃO ALEMÃ
Um dos percursos oferecidos aos turistas que visitam

Jaraguá do Sul leva em conta a região que serviu de mo

rada aos colonizadores alemães. O trajeto compreende
os bairros Barra do Rio Cerro, Rio Cerro, Tifa Aurora, Rio
da Luz e Ribeirão Grande da Luz.

Nessas localidades, os viajantes são convidados a

conhecer pontos como o Parque Malwee. Inaugurado
em 1978, ele possui 1,5 milhão de metros quadrados de
área preservada habitados por mais de 35 mil árvores e

incontáveis espécies de animais.

Adiante, é possível escolher algumas das diversas so
ciedades de tiro instaladas naquela área para acompa
nhar de perto tradições como a busca de rei e rainha e os

bailes festivos. Além disso, ainda tem as igrejas luteranas
e as casas históricas. Uma das principais é a construída
em 1915 pelo imigrante Erwin Rux, que em 1989 foi res
taurada e tombada pelo Estado. A construção em estilo

enxaimetflca no chamado Rio da Luz Pequeno.

Igreja Nossa Senhora do Rosário

CITYTOUR
Aos mais urbanos, Jaraguá do Sul também reserva

pontos turísticos. A rota do city tour passa pela região
central da cidade, ou seja, por bairros como o Czerniewi

cz, Vila Nova, Centenário, Baependi, Vila Lalau e Vila Len

zi. Nessa área, é possível conhecer o Centro Histórico.

Recentemente revitalizado, ele chama atenção por causa

da antiga estação de trem e depósito de cargas.
Já nas avenidas Marechal Deodoro da Fonseca e Getúlió

Vargas estão as igrejas católica Matriz São Sebastião e lutera

na Apóstolo Pedro. Outra imagem que costuma surpreender é
a.proporcionada pelo prédio da Scar. Ao lado, tem ainda o Cen

tro Empresarial. Completando o passeio, os visitantes podem'
passar pelos museusWeg e Emnio da Silva.

Parque Malwee

FOTOS PIERO RAGAZZI

- Casa Eurides Silveira

Morro da Antena

Sociedade Cultura Artística - Scar

MORRO BOA VISTA

De fora das quatro rotas, o Morro Boa Vista é uma

atração e tanto aos visitantes que apreciam a natureza.

Às margens do Rio Jaraguá, ele tem três picos: o das An

tenas possui 896 metros de altura, o do Meio, 824 me

tros, e o pico Jaraguá, 926 metros.

Ao primeiro é possível chegar de automóvel. O local

conta com uma rampa de voo tívre e uma bela paisagem
da região. Já no ponto mais alto de todos, o acesso ocor

re por trilha e através do bairro Águas Claras, porém, a
dificuldade exige fôlego extra. Por isso, o lugar serve per
feitamente à prática do rapei, escalada e trekking. Ao

morro do meio não h$ como chegar.

Sociedade de Tiro - Salão Barg

ROTA DE COLONIZAÇÃO ITALIANA

Para quem se interessa pela história da colonização
italiana, o município também reserva um passeio cheio

de atrativos. A rota abrange os bairros de Nereu Ramos,
Três Rios do Norte, Santo Antonio, Ribeirão Grande, San
ta Luzia e Manso.

O trajeto proposto pela Prefeitura e pelas entidades li

gadas ao setor pode começar pela Igreja Nossa Senhora do

Rosário. A inauguração dela ocorreu em 1952 e a obra suce

deu outras duas capelas. A primeira dedicada à santa data

de 1900 e estava instalada na antiga estrada que ligava a

cidade à vizinha Corupá. Já a outra, benzida pelo padre Pedro,
Franken em 1918, foi erguida também nas proximidades.

Além da igreja, os visitantes podem apreciar a Casa

Eurides Silveira. Edificada na década de 1910 e em exce

lente estado de conservação, ela é residência típica dos

colonizadores italianos. Para terminar o passeio, mais a

frente, há ainda a Serraria Alquini e o Museu Di Ferra

menta D'Affari Dei Nonni.

ROTA DE COLONIZAÇÃO HÚNGARA
Junto da rota de colonização alemã e ita

liana, a húngara também sugere uma boa

oportunidade de se impressionar com a culi

nária, a cultura e arquitetura daquele povo. O
I

,
percurso PC) , ,or ex�mplo, ter a largada na

,i"II,greja Catali á'Dto ,�stevão. A construção
inicial era de madeira e ficava em frente ao

cemitério da localidade. Ela também foi usada
como escola e benzida pelo Frei Lucínio Korte
em 3 de maio de 1894. Mais tarde, em 1922,
a comunidade acompanhou a colocação da

, ,,��d� �,9Y�8�pe,I,ª' �,
'bl3u I' tada 'de 1950; e u -

do historiadores, a imagem de Santo Estevão
colocada no local veio da Hungria encomen

dada por GeorgWolf.

Quem quiser seguir pela região, ainda pode '

conhecer casas históricas espalhadas pelos
demais bairros que compõem a trajeto.' Ele

ini,cia, na Barra do Rio Cerro, passando pelo Ja-,

raguá 99, Jaraguá 84, Garibaldi e São Pedro.
Para terminar, o ideal é aproveitar o sabor do
tradicional strudel produzido no Centro de Pro
cessamento de Alimentos, no Jaraguazinho.
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Política 5

Carolina Tomaselli

O
prefeito Felipe Voigt (PP) se
mostrou surpreso com -o re

querimento do vereador Mo
acir Zamboni (PT) de uma

audiência pública na Câmara para
discutir a situação dos lotes irre

gulares em Schroeder. O pedido,
divulgado ontem na coluna, foi jus
tificado pelo vereador, da base go
vernista, como forma de encontrar

uma solução para o problema, que
diz ser crescente.

Por meio de nota, o procurador
do município, Daniel Massimino,
informou que nos últimos três anos
nenhum loteamento irregular foi
aberto. O advogado destacou ações
da administração no sentido de coi-

-

bir a prática, a primeira com a cria

ção de uma comissão especial para

A continuidade é
da política, não
das pessoas.

PRESH)E_NT'E L'IJ/IA, AO NE:GAR
l'E.R PlEJ)[DOA P''fRNjAWàl(iA
DE MlNJSl"RO,§. NO 60V,HiJ.NO

Df. OU.NtA ROUS5Eff

implementação da regularização
fundiária de assentamentos urba

nos, emmaio de 2009. Trabalho este

que culminou com a criação do Pla
no Local de Habitação de Interesse

Social, previsto para ser concluído
em dezembro.

O procurador também disse que
a fiscalização de obras e posturas do
município promoveu embargo ad
ministrativo às obras de diversos lo
teamentos irregulares, deflagrando
procedimentos no Ministério Públi
co Estadual e na Fatma (Fundação
de Meio Ambiente). Citou, ainda, o
Termo de Ajustamento de Conduta
do Saneamento Básico e a edição
do novo Plano Diretor como ferra
mentas para o combate aos lotea
mentos irregulares.

GOlne u
A briga por cargos no governo do Estado, em Florianópolis

e nos municípios onde estão as SDRs (Secretarias de Desenvol
vimento Regional), está tão grande que obrigou o governador

.

eleito, Raimundo Colombo (DEM), a se recolher. Hoje, ele em
barca para Espanha, para descansar. A pressão não podia ser

diferente, pela composição de uma aliança de tamanha mag
. nítude, É o que se registra também em Jaraguá do Sul, onde o

. PMDB tentou por oito anos, infrutiferamente, alçar a titulari
dade da secretâfiâ:Agora, parece ser a bola da vez.

:c..

..

. ' ..

<. •

Entre os peemedebistas, está em evidência o nome do
.

vereador Loríval Dionísio Demathê, Como nova liderança
do partido � está no seu primeiro mandato, ao vencer na

, segunda eleição que disputou -, Loli projetou seu nome ao

garantir umdos melhores resultados parao candidato a
.

deputado estadual'do partido, Carlos Chiodíní, nas seções
eleitôrais em Nereu Ramos e localidades próximas, área de
atuação do parlamentar, Ao manter relaçõesamistosas com
aPreíeítura, administrada pelo DEM, cria outro facílítador,

PIERO RAGAZZI

..• �-
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Gonlp ativo
"Apesar da derrota nas urnas

em' Massaranduba, o Partido
dos Trabalhadores saiu muito
mais fortalecido. Em 2006, na

disputa entre Lula e Alckmin,
conseguimos fazer apenas 3.426

(39,51%) dos votos válidos contra
5.246 (60%) de nosso adversário.
No domingo passado, chegamos
a 4.366 (44,71%) votos contra

5.399 (55,28%). Ou seja, o PT teve

_ um crescimento de aproximada
mente mil votos, enquanto nos

sos adversários mantiveram a

mesma votação". GiovanniTonet,
presidente do PT.

o Tribunal de Contas de San
ta Catarina completa hoje 55

anos de criação. O TCE foi criado

pela lei estadual 1.366, de 4 de
novembro de 1955, no governo
de Irineu Bornhausen. O então

governador foi quem nomeou os

sete primeiros juízes que come

çaram a atuar em 1956, já duran
te o governo de Jorge Lacerda,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Entrada de Melo é a principal mudança da minirreforma administrativa, informa a chefe de Gabinete

Entrada de André Cleber de Melo
é uma novidade daminirreforma
JARAGUÁ DO SUL

A Secretaria de
Desenvolvimento Rural
e Agricultura tem novo

secretário: André Cleber '

Melo, servidor' público
indicado pelo PV.

alteração é a primeira
mudança da mínirre
forma administrativa
feita pelo Executivo,

em vigor desde a segunda-feira.
Melo é advogado e técnico agrí
cola e já atuava no setor antes de.
assumir a pasta.

Apesar' de não ter filiação par
tidária' o novo secretário chegou
ao cargo por indicação do pv, sigla
que aderiu ao governo há três me

ses, indicando o diretor do Procon,
Adilson Macário. O único vereador
do PV na Câmara, Amarildo Sarti,
já ocupou a secretaria no governo
MoacirBertoldi (PMDB). O anteces

sor deMelo, Ingo Robl, filiado ao Pp,
tem destino incerto na Prefeitura.

"Ele foi convidado pela prefeita

a permanecer no governo, mas ele
ainda não decidiu se quer. É pos
sível que ele assuma uni cargo na

Secretaria de Defesa Civil", afirma
a chefe de Gabinete, Fedra Konell.

As outras duas grandes mudan
ças da minirreforma também já
ocorreram. Jair Alquini e Maristela
Menel assumiram as recém-criadas
secretarias de Defesa Civil e Habita

ção e Regularização Fundiária.Am
bos já ocupavam cargos de direto
rias nomesmo setor anteriormente.

De acordo corn a chefe de ga -
'

binete, as alterações da minírre
forma não devem alterar a folha
de pagamento da Prefeitura, já
que estão sendo feitas apenas
ajustes internos. Ela afirma que
não deverá ocorrer demissões
por causa do novo organograma.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

•

A prefeita Cecília Konell
(DEM) não decidiu ainda se o

marido e ex-secretário de Ad

ministração e de Finanças, Ivo
Konell, voltará ao Executivo. A

informação é da chefe de ga
binete, Fedra Konell. Segundo
ela, o ex-candidato a deputa
do federal espera ainda pelas
definições no governo estadu-

,
.

alo Nomomento, as secretarias

que eram de Ivo são ocupadas
porOlívio Beltrão Junior e José
Olívio Papp. Fedra garante,
ainda, que não houve mu

danças nos cargos indicados

pelo PSDB, principal aliado
do DEM na Prefeitura. "As'
alianças continuam como es

tavam, com a entrada do pv,
que já ocorreu", comenta.

As alianças
continuam como

estavam, com a

entrada do PV,
que já ocorreu.
FEbRA KONUl, CHEFE

DE GABINETE

"
ARQUIVO OCP

Konell ainda aguarçla pelas
definições de Colombo

.

CENTROS DEVEM RECEBER SERViÇOS BUROCRÁTICOS DA PREfEITURA

Casas de.Cidadania ficam ··para abril
A criação de cinco Casas

de Cidadania é outra novidade

proposta pela mínirreforma do
Executivo. As casas serão ins
taladas em cinco bairros mais
distantes da Prefeitura e deve
rão funcionar como centros
de atendimento ao cidadão,
com serviços burocráticos do

.

município e também do gover
no estadual.

Segundo a chefe de gabi
nete, Fedra Konell, as casas

deverão ser inauguradas entre
abril e maio de 2011, ofere-

A INI T

PVindica
,

.:secretário de
icultura .

cendo serviços como retiradas
de documentos e certidões,
agendamento de consultas
médicas; inscrição para pro
gramas como bolsa família e

acesso à internet.
"São serviços básicos em

que a população precisa se

deslocar até a Prefeitura para
executar. Queremos aproximar,
fazendo esses atendimentos di
reto nos bairros", comenta Pe-

.

dra, afirmando que o Executivo
já possui projetos para capta
ção de recursos paras as casas.

REPRODUÇÃO/PIERO RAGAZZI

Estrutura nos bairros constavam no programa de governo de 2008,

Imóveis deverão ser aluga
dos no começo de 2011 para
instalação dos centros. A ideia
é também oferecer espaço para
as associações de moradores e

uma área de lazer externa.
"Estamos em conversas

com a'Polícia. Civil para ofere
cer serviços como emissão de
carteira de identidade e bole-

.....

tim de ocorrência. As casas de
cidadania estavam no progra
ma de governo em 2008. Vamos

agora cumprir essa promessa à

população", afirma Fedra.

COMUNICADO
SOLICITAMOS A PRESENÇA DE
JEFERSON JOSÉ CORREAA

EMPRESA LUNELLI BENEFICIA
MENTOS TÊXTEIS LTDA

ESTRADAABILlO LUNELLI, N°
6700 - BAIRRO: ITAPOCÚ -

CORUPÁ - SC - CEP: 89278-000.
. PARA TRATAR DE ASSUNTOS
DO SEU INTERESSE ATÉ O DIA

05/10/2010 (SEXTA-FEIRA).
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SOCIAL

Elas só queremamor eum lar
Programas acolhem crianças e adolescentes em situações de risco ou violência
JARAGUÁ DO SUL

Pai, mãe e quem sabe,
irmãos.

�

Almoço em

famRia, passeio aos fins
de semana, conversas,
brincadeiras, educação e,
é claro, muito amor.
.,
-- com isso que sonham as

crianças que atualmente
são atendidas pelo abrigo

..... provisório, no Centro da
Juventude e Família Hildegard
Hufenüssler (antigo Procad).
A instituição recebe crianças e

adolescentes de zero a 18 anos,

que foram retiradas de suas pró- '

prias casas por' ordem judicial.
"São situações graves. Casos de

abandono, negligência, violência
física, psicológica ou sexual.Aqui
elas estão protegidas", explica a

coordenadora do programa, Euci
Cristofolini.

.

Uma equipe de 33 pessoas
trabalha para garantir a proteção
das pequenas e frágeis vítimas.
São assistentes sociais, psicólo
gos, pedagogos e os chamados
cuidadores, que são uma espécie
de mãe dos internos. "São dois
cuidadores por turno e o abrigo
funciona 24 horas. Eles dão ba
nho' colocam para dormir. São
mãezinhas deles", comenta.

A unidade tem capacidade

para 20 internos, mas atualmen
te conta com 23. Para atender a

demanda, os cuidadores têm fei
to hora extra. Por ser provisório,
.nenhuma criança pode perma
necer no abrigo por mais de dois
anos. Os profissionais analisam
caso a caso e a prioridade é de
encontrar condições' para que

J

eles voltem 'para a própria fa
mília. Caso isso seja impossível,
a equipe tenta a colocação da

criança na rede parental; ou seja,
entregá-la aos cuidados de um

tio, tia, avô ou avó, por exemplo.
Quando isso também não ocorre,

,

a última alternativa é a adoção.

BALANÇO
Em 2009, das 98 crianças re-.

cebidas pelo abrigo, 81 deixaram
a instituição. Deste total, 55 vol
taram/para a família de origem,
21 foram encaminhadas para
adoção, quatro foram levadas

para outro abrigo e uma foi aco
lhidá por uma família substituta.
"Toda criança chega aqui muito

'

abalada. Por mais que a gente
faça um bom trabalho, não é a

casa deles. Eles choram e a gente
precisa dar aquele' colinho. Toda
criança que está aqui é uma víti
ma", conclui Euci.

/

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

Abrigo provisório tem capacidade para receber até
20 crianças. Mas, hoje, unidade já atende 23

"
São situações gr:aves.
Casos de abandono,
negligência, violência_
física, psicológica
ou sexual. Aqui elas
estão protegidas.

EUCI CRISTOFOllNI,
COORDENADORA

"

À procurada
famOias

No abrigo, as crianças recebem
roupas, 'comida, atendimento de
saúde, oficinas de artes, esportes,
informática, além de frequenta
rem a escola. Só não encontram a

convivência de um lar. Para preen
cher essa lacuna, .exíste o progra
ma Famílias Acolhedoras. Através
,da iniciativa, uma família pode ser

o lar de uma criança em situação
de risco por até seis meses. "Sem

pre é dado preferência ao acolhi
mento familiar. Porque a criança
vai à missa, passeia, tudo ao lado
dos 'país' Tem contato con;I' esta '

rotina da família, o que é muito

importante", explica Euci.
Podem se inscrever no pro

grama pessoas maiores de 21

anos e que não tenham interes
se em adoção. Para se cadastrar,
é preciso comparecer pessoal
mente ao Centro.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL - FROHAB

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2010

FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL - FROHAB
TIPO: menor preço POR ITEM

OBJETO: O presente Edital consiste na de (01) um guindaste veicular, novo,
ano de fabricação 2010 ou 2011, conforme especificações descritas no Anexo I
do Edital.

.

REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Muni-
o cipal n° 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002.

DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 9 horas
do dia 18 de novembro de 2010, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio
Molha.
O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão às 9h15min do mesmo

dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.'

Orçamento estimado para a contratação: R$ 66.430,00 (sessenta e seis mil

quatrocentos e trinta reais).
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via
Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC), 19 de outubro de 2010

MARISTELA MENEL ROZA
Coordenadoria do FROHAB

'

1. f'1 , I \ T r • I I !' � : I t I
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Prefeitura,Convention eVisitors Bureau e Núcleo de Hospitalidade querem que cidade seja bem-vinda aos viajantes

RS

Rotaspara
convidaros
visitantes
Município quer se firmar como
mais um roteiro para os viajantes
JARAGUÁ DO SUL

Há quem não os valorize
e nem os enxergue. Mas,
os números comprovam:
Jaraguá do Sul tem, sim,
turistas e diversos locais a
serem visitados por eles.

o contrário, do que se

pode imaginar, o. mu

nicípio recebe tup. con

tingente significativo de

viajantes todos os meses. Confor-
'

me Raul dos Santos, da Secretaria
da Indústria, éomércio e-Iurísnio,
a expansão hoteleira verificada
durante a última década demons
tra isso. Se em 2000 eram somente

seis os hotéis instalados na cidade,
dez anos depois, a soma já chega
a 13. Com a ampliação, a quanti
dade de leitos também duplicou.
Mesmo assim, a taxa de ocupação
foi mantida estável.Amédia anual

gira em torno dos 40%.
A porcentagem, segundo o

secretário da pasta, Célio Bayer,\

ainda tem muito a crescer. Isso

porque, a maioria dos visitantes

desembarca no território jaragua
ense por um motivo específico e

este não é o passeio de fim de se- ,

mana. "Cerca de 85% deles vêm

por causa dos, negócios", explica.
Em contrapartida, a estada des
sas pessoas, geralmente, ocorre

de segunda a quinta-feira. "Temos
como objetivo fazê-las ficar alguns
dias amais", complementa.

.11Amaior parte dos nossos
,
'turistas vem a ne,gócio.

A ide,ia é fazê-los ficar mais",.
aUOBAYEI, SECRETÁRIO DA

INDUSTRIA, CbM�R(lo E tuRISMO
" "_. ..,..

- .

.

'

, Para fomentar a permanência
dos passantes e também incenti-

,

var ,a inclusão do município nos

roteiros de viagens no Brasil afora"
a administração pública, junto
de entidades focadas no assunto,

pretendem valorizar os atrativos já
,

existentes. De acordo com Bayer, o
intuito não é criar algo novo, po
rém,'utilizar quatro rotas que pri
vilegiam a colonização local como
chamarizes de público.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

TURISTAS VÃO PERCORRER QUATRO REGiÕES DA CIDADE

Colonizacão é O maior chamariz
�

Daqui a alguns meses, quan
dó um turista estiver de passa
gem por Jaraguá do Sul poderá
escolher entre quatro destinos

principais. As rotas propostas
pela administração pública já
existem e têm o foco direciona
do a três regiões marcadas pela
colonização'

.

alemã, italiana e

húngara, além da central.
Entre novembro e dezembro,

-moradores de mais de' 20 .bair
ros da cidade estão convidados
a participar de seminários para
quaiíficar o turismo nessas loca-

lidades. Os eventos fazem parte comercialização de souvenirs,
de um projeto encabeçado pela alimentos coloniais e demais
Prefeitura, que conta com a par- atrativos aos visitantes. "Até as

ticipação de diversas entidades empresas poderão investir em

ligadas ao setor. lojas de fábrica para atrair no-
A ideia, conforme Raul dos vos Clientes", diz.

. Santos, é mostrar à população Atualmente, Jaraguá do Sul
'o 'potencial turístico da cidade recebe emtorno de 500 mil vi

e, assim, fomentá-lo.Já o secr�_-�. sitantes a cada ano. A expectati
tário Célio Bayer comenta que,�

,

-va é-que esse número não pare
com o andamento do projeto, de crescer impulsionado pela
será possível agregar valor à cultura, gastronomia e arquite
matriz econômica. Aos mora- tura trazidas pelos imigrantes
dores será oferecida a chance e conservada por milhares de
de garantir renda extra com a descendentes.

Rotas turísticas incluem os museus instalados no Centro de Jaraguá do Sul. Um deles é o Emílio da Silva

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Orelhões sem condições de uso
Segundo Procon, empresa OI consertou alguns telefones, mas amaioria ainda não funciona

. EDUARDO MONTECINO
mas às vezes nem funciona'.

O mesmo acontece com o vizi

nho, Ademir Bruch, 44 anos. /lÉ um
transtorno conviver com essa situa

ção, principalmente para as pessoas
que não têm telefone residencial.
Tem casos que osmoradores batem
na casa dos vizinhos para poder fa
zer uma ligação", relata. .

De acordo comMafra, os fiscais
do Procon passaram a fiscalizar
constantemente os aparelhos pú
blicos. Ainda ontem, uma vistoria
foi feita nos orelhões dos bairros
Recanto Feliz, Vila Amizade, Barro
Branco, Rio Branco e Imigrantes.
"Na Vila Amizade e Recanto Feliz
nenhum telefone funcionava, mas
alguns já foram consertados".

Além do problema da falta de .

manutenção regular da empresa
OI, o vandalismo prejudicam ainda
mais as condições dos equipamen
tos. Nesses casos, os moradores
devem procurar a empresa alou o

Procon pelo telefone 3373-0690.

GUARAMIRIM

Nos últimos dias, algumas
cabines telefônicas
passaram por manutenção
em Guaramirim.

"
Na Vila Amizade
e Recanto Feliz
nenhum telefone
funcionava, mas
alguns já foram
consertados.

No
entanto, amaior parce

la delas ainda permanece
sem condições de uso.

Conforme o diretor do

Procon, Moacir Mafra, a empresa
de telefonia OI já começou a ma

ratona de consertos, depois de ter
sido notificada pelo órgão. No Re
canto Feliz, onde nenhum dos três

aparelhos funcionava, agora dois

podem ser utilizados.
Com base nos dados do Pro

con, dos 98 telefones públicos
_ existentesnacidade,61 têm algum
problema. O porteiro Geraldo Cla
ro Ferreira, 46 anos, conta que, há
cerca de seis meses o orelhão mais

próximo da casa dele, no Recanto

Feliz, não funciona. "Numa emer
gência a gente corre para o outro

telefone que fica a 200 metros,

MOACIR MAFRA

"

- Inscrições para
linhas telefônicas
Segundo o secretário de De

senvolvimento Econômico da
·Prefeitura de Guaramirim, Jair Pe
reira, os moradores interessados
em adquirir uma linha de telefone
residencial e ter internet banda

larga devem entrar em contato

pelo telefone (47) 3373-0247. Cer
ca de 30 famílias do Jacu-Açú já
entregaram as inscrições. Ao todo,
150 pessoas precisam se cadastrar

para a empresaOI atender o públi
co da região do interior.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br Dos 98 orelhões da cidade, 61 apresentam problemas e não funcionam

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

.

.

AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo

especificada:
• LICITAÇÃO N°: 172/2010
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
• MODALIDADE: CONCORRÊNCIA
• OBJETO: EQUIPAMENTO PRENSA PARAFUSO PARA DESIDRATAÇÃO MECÂNI
CA DE LODO DE ETE.
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 04/10/2010, das 8:00 h às 11 :30 e das 13:00
às '16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 09/12/2010 às 14:00h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC - Site: www.sarnaejs.corn.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Nelson Klitzke - Diretor Presidente ,

A família de

ERALDO PACIELLO
Agradece as manifestações de apoio e carinho recebi

das pela ocasião de seu falecimento, ocorrido no dia 30

de outubro de 2010. E agradece também a dedicação do

Dr. Luis Cicogna e equipe do CHO e Unimed, juntamente
com Dr. Hugo Nora e enfermeiras do Hospital Jaraguá e

convida para missa de 7° Dia a realizar-se nesta 6a feira,
dia 05 de novembro de 2010, as 19 horas na Igreja Matriz

,

São Sebastião, Jaraguá do Sul.
.

O CORREIO DO POVO

t
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Em quatro cabines, 23 alunos
ficam confinados com a missão
de soletrar corretamente as

palavras da Língua Portuguesa.

Nesse
jogo.: todos têm o mes

mo objetivo. Em suma, eles

querem uma bolsa integral
e uma vaga garantida na ,fa

culdade. Luana Candido Delphino, 18

anos, por exemplo, venceu o concurso

Soletrando do ano passado. E agora, ela
está prestes a concluir a segunda fase
do curso de Comércio Exterior. "Se não
fosse o concurso, eu não teria condi

ções de pagar uma faculdade. Foi uma

grande oportunidade sair do ensino
médio e já entrar no ensino superior.
Agora eu pretendo praticar tudo o que
estou aprendendo na graduação e ir

para o mercado de trabalho", declara.
Na segunda edição do Soletrando,

uma bolsa integral de algum curso de

graduação, outra vez, será o grande
prêmio. Ao todo, dois mil alunos se

inscreveram na competição e partici
param de seletivas nas escolas, desses,
23 conseguiram vaga para grande final, '

que acontece amanhã, às 19h na sede
da Uniasselvi/Fameg, em Guaramirim.

Conforme a gestora acadêmica da

Fameg, Patrícia Ferreira Thives, além
do Soletrando, os estudantes podem
visitar à Feira deProfissões, "Professo
res e alunos preparam uma breve apre-

'

sentação de cada graduação. É uma

forma da comunidade conhecer nossas

opções de cursos", afirma.

FEIRA DE PROFISSÕES

o curso de Moda, por exemplo,
pretende confeccionar roupas duran
te o evento. Já a graduação de Direito
simula um júri, enquanto o pessoal
de Publicidade e Propaganda' realiza
jogos interativos com o público. Para
finalizar, também acontece uma Festa
de Halloween.

Ao todo, 23 escolas confirmaram a

participação no concurso, a vencedora

ganha um projetor multimídia, e o alu
no uma bolsa de estudos integral para
2011. A comunidade tem acesso gratuito
ao evento. Ainda, quatro telões ficam do
lado 'de fora das cabines para .quem qui
ser assístirà competição. No dia, a Fameg
também promove sorteio de brindes.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br
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"
Professores e

alunos preparam
uma breve

apresentação de
cada graduação.

PATRICIA
fERREIRA THIVES

selecionadas para formar: um
acervo de divulgação, pesquisa e

futuras exposições domunicípio.
Os vencedores levam prêmios
em dinheiro nas três primeiras
colocações das categorias ama

dora e profissional.

O regulamento está disponí
vel no edital publicado no site

guaramirim.sc.gov.br ou pode
ser retirado diretamente na Pre
feitura. O cadastro e outras in

formações na sede do governo
municipal ou pelo telefone (47)
3373-0247, com Elvira. A inscri

ção também pode ser feita junto
com a entrega das fotografias.

"
FOTOS PIERO RAGAZZI

... 1 •• A'lIl...1�j.L'::'

Patrida convida estudantes para conhecerem a faculdade. Luana (O) venceu o Soletrando em 2009, e com a bolsa cursa Comércio Exterior

.
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Concentlados para soletra
semerrar eganharumabolsa
Cerca de doismil alunos entraram na disputa promovida pelaUniasselvi/Fameg

�
1
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1

FOTOGRAfiAS PODEM SER ENTREGUES NA PREfEITURA

Prazo para inscricão termina amanhã. �.

GUARAMIRIM
Atenção! Amanhã termina o

prazo para quem quer participar
.

do concurso de fotografia "Retra
tos daqui", da cidade de Guara
mirim. Conforme o secretário de
Desenvolvimento Econômico da

Prefeitura, JairPereira, podem par
ticipar amadores e profissionais.

No concurso, os fotógrafos
devem registrar imagens alusivas
às belezas e locais interessantes
do município como, por exem

plo, paisagens naturais, áreas

agrícolas, imóveis antigos, ativi
dades esportivas e culturais.

O modelo da máquina foto

gráfica pode ser analógico ou

digital, mas com resolução supe
rior a 3.2 mega pixels. E ainda:
não serão aceitas imagens com

qualquer tipo de manipulação.
Ainda segundo Pereira, a

Prefeitura deve usar as imagens

II�I

...
'

.... ,_",� ...,I5w., li",_\�,'��.t I'

Belezas de Guaramirim deve ser o foco do concurso

I

I
I
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Umespetá o feito no improviso
Grupo Barbixas do Humor, que chega a Jaraguá na segunda, atende aos desejos do público
Nenhuma informação que,
você encontrar sobre a

Gia Barbixas de Humor
irá prepará-lo para o que
pode acontecer durante o

espetáculo "Improvável".

OU
melhor, as informações

podem sim ajudar de algu
ma forma - mas somente se

.

for para reforçar a ideia de

que a apresentação é completa
mente imprevisível, já que os pró
prios atores sobem ao palco sem

saber o que vai acontecer durante
os 70 minutos seguintes.

É justamente essa "imprevisi
bilidade" a garantia do sucesso da

peça, que viaja por todo o Brasil e
estemês deve estacionar em Santa

Catarina. "Não há um roteiro pré
definido, isso é que-é muito legal.
Os atores oferecem temas e os es-

.

pectadores é que escolhem os as

pectos desse tema que mais lhes

interessam", explica uma das pro- ,

dutoras do espetáculo no Estado,
DianeMaria Rauber.

Durante a apresentação, os ato
resAndersonBizzocchi,DanielNas
cimento e Elidia Sannamontam as

cenas de acordo com as sugestões
,;

da plateia, acompanhados por dois
atores convidados - em Santa Cata

rina, devem estar presentes profis
sionais de Curitiba, no Paraná, e da
capital paulista. O processo é cha-

"

Dar as boas vindas à chegada
do calor e à proximidade do final
do ano. Com essa finalidade, cer
ca de cinco mil pessoas devem
se reunir na área das piscinas dó
Clube Atlético Baependi neste

sábado, para um evento que já
está na sua 15a edição e marca

também a abertura das piscinas
do clube: o Mares do Sul.

A festa, que começou tímida
em 1995, por iniciativa do diretor
social da época, Arno Henschel,
acontece sempre namesma épo
ca e fica maior a cada ano. "Foi o
Arno quem implantou a ideia, e

era uma.coisa pequena, no iní

cio. Agora, estámaior a cada ano
e sempre envolve toda a diretoria
do clube para ser realizada", ex
plica o atual diretor social, Sid
ney Carlos Buchmann.

mado de "Jogo de Improvisação",
em que um mestre de cerimônia

coordena os temas propostos e

um ator convidado precisa inven
tar a cena rapidamente, baseado
nas sugestões.

,
Não há um roteiro
pré-definido, isso é

que émuito legal.
Os espectadores
é que escolhem

como o espetáculo
será conduzido.
DIANE MARIA RAUBER,

PRODUTORA

"
Assim, cada espetáculo é com

pletamente improvisado e cada

apresentação se torna única. To
das as cenas são gravadas pelo
grupo, e se tornam parte da web
série de mesmo nome que é feita
na internet e atualmente está en

tre os Top 100 de todo o mundo.
Durante as viagens, os atores cos

tumam fazer cerca de seis sessões
a cada final de semana em uma

única cidade. Para assistir algumas
cenas do espetáculo, basta acessar
www.improvaveLcom.br. O espe
táculo acontece no Grande Teatro
da Scar (Sociedade CulturaArtísti
ca), na próxima segunda-feira, dia
8 de novembro, a partir das 21h.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br Além dos três atores fixos, dois outros são convidados a cada espetáculo para ajudar na improvisação

MARES DO SUL SERÁANIMADO POR NOVATENDÊNCIAE APOKALlPSE

Comemorando ao estilo do verão
Este ano, a confraterniza

ção deve ter início por volta das
23'horas, e a abertura ficará por
conta do grupo Nova Tendência.
Um show de dança será apre
sentado pelo grupo Mandala e a

banda mais esperada da noite é
aApokalipse, de Cascavel, no Pa

raná. As bandas devem animar a

noite interpretando todos os gê
neros mUSIcaIS.

Segundo Sidney, algumas
novidades

.

foram preparadas
paramelhorar ainda mais a edi

ção deste ano. Além do coque
tel de frutas que será oferecido,

.

fazendo uma alusão às estações
tropicais, a decoração foi com

pletamente renovada e traz te

mas florais para reforçar o tema
da festa. A área coberta da pista
de dança foi ampliada, melho-

PIERO RAGAZZI

rando a distribuição do espaço.
A festa é aberta ao público

em geral, mas maiores de 16

anos precisam estar acompa
nhados dos responsáveis legais
ou levar uma autorização. Os

ingressos, até essa sexta, cus

tam R$ ·40 ara não-sócios e R$
15 para s cios. No sábado, asso
ciados p gam R$ 25 e não asso

ciados p gam o dobro. A venda
acontece somente na secretaria

do clube, que fica na ruaAugus
to Mielke, número 466, Vila Ba

ependi. Mais informações pelo
telefone (47) 3371-0222.

Mares do Sul acontece
neste sábado, e deve
reunir até cinco mil

pessoas no Baependi
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Plural

Beatriz Sasse
Maquiagern

Especialista em técnicas de beleza, com o

uso de maquiagem exclusiva Duda Molinos,
mostram as novidades da maquiagem em

treinamento no dia 9, no Centro Empresarial,
das 9 às 12 horas. A promoção é do Núcleo de
Cabeleireiros daAcíjs eApevi e é destinada aos
profissionais da área e a pessoas interessadas

em aprimorar as técnicas. O investimento é
.

de R$ 50 (nucleados), R$100 (associados) e de
R$130 (demais interessados). Inscrições 3275-
7012 ou e-mail nucleos@acijs.com.br.

ERIC DE LIMA/DIVULGAÇÃO

Humor
O espetáculo "Improváveis", com a Cia. deHu
morBarbixas, chega a Iaraguã.A apresentação
será dia 8 (segunda-feira), 1).0 Centro Cultural
da Sear, às 21 horas. O projeto é baseado no

improviso, no qual a plateia tem fundamental

importânciapara a criação das cenas. Ingressos
a R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) na bilheteria.

Classificação: 14 anos. Informações: 3275-2477 e

para conhecer acessewww.irnprovavel.com.br.

Erick Jansen em noite de DJs Murphy e
Martin Lamelas no London Pub

Jessica Kroth e Bruna Rabello curtiram o

show com Beetles, no London Pub

ERIC QE LIMA/DIVULGAÇÃO MARCELO ODORIZZI/DIVULGAÇÃO

Mackeli Cypriani na Moving Up
ao som do Spyzer Project

Jaqueline Uber e Mayara Vieira
circulando na Jump

Variedades 13

478433 0306

beatriz.sasse@terra.com.br

twitter.comi beatrizsasse
Ibeasasse

orKul" Beatriz Sasse

SOLIDÁRIO
Com objetivo de arrecadar recursos para a

compra de brinquedos para a campanha "Natal
.

da criança feliz", o Rotary Club promove dia 7 o
12°Almoço das Nações. O evento ocorre a partir
das' 11h30, no salão da Comunidade Evangélica
Luterana, noCentro. O almoço incluiprato típico
de livre escolha das culinárias espanhola (paella
- R$ 25), italiana (penne commolho abolonhesa

ou quatro queijos - R$ 20) e chinesa (frango
xadrez com arroz branco - R$ 20). Crianças até 7

. anos não pagam. Reservas no 3275-2376.
MARCELO ODORIZZI/DIVULGAÇÃO

�!Il8JII8Il1IIIDI6II

Fabricio Lux curtindo o

Projeto Full Live, na Jump
MARCELO ODORIZZI/DIVULGAÇÃO

I

Suelyn Amaro Ferreira em noite de balada
com Shitsu e Spawn, na Moinho Disco

I''i 1M 'H' • ri , toe, ! h ,,!!FMi Me, e ••PW2*NP*e'w ".
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LONDON PUB
A partir das ,22 horas, paqode
com o grupo Nova Tendência.

,Ingressos na hora eles pagam
R$ 15 e elas entram de graça até

23h30, após RS 5.

ZUM SCHLAUCH
Noite alemã com-cornldas e

música típicas. Início às 20 horas.

BIER HAUS CHOPERIA
Música ao vivo. Couvert R$ 3.

KANTAN
Festival de Sushi.

dia
LONDONPUB

Fuel Eventos promove show com

Mazzo & Gabriel, mais DJ Bibbe
Andreatta, a partir das 22 horas.

Ingressos antecipados a R$ 10
elas e R$ 15 eles na Upper Man
(shopping) e Mime (Reinoldo).

ZUM SCHLAUCH
Sexta House Deluxe e o melhor da
música house. Também Clube do

Champanhe. Início às 22 horas.

CURUPIRA (Guaramirim)
Led Zeppelin e AClDC Cover

(banda Alta Voltagem). Ingressos
no local a RS 10.

Abertura às 20 horas,

BIER HAUS CHOPERIA
Música ao vivo. Couvert RS 3.

LANCHONETE ARWEG
Show de pagode com Nosso

Conceito, a partir das 21 horas.

SEVEN CHOPERIA (Guaramirim)
Show com Nicolas & Michel, mais
DJs Alan e Alex, a partir das 22
horas. Elas free até 23h30, após

RS 10 e eles pagam RS 15 (10 lote).

CARAMBAS (lndaial)
Festa Cherry Girls, champagne

com cereja e com

DJ Luiza Bernardi.

CONTATOS eOUTRASOpÇÕES
LONDON .3055-00651Iondonjaragua.com.br

BIER HAUS· 3275-486619198-0515
FUEL· 8433-00831 fueleventos.cornbr

ARRIBA· 3371-1 � 60 1 arribamexicanbar.combr
MADALENA CHOPE ECOZINHA· 3055-3058

KANTAN SUSHI LOUNGE· 33711584

CHOPERIA SALOON • 3373-1673

LlCORERIA FULLDRINK· 3275-1327

CHOPERIA SCONDIDINHO • 3373-1299

CACHAÇARIAAGUA DOCE· 3371-8942

ADEGA AIROSOMENEZES· 337M220

ZUM SCHLAUCH • 3376-4822

MOVING UPMUSIC CLUB • 8856-8389

SEVEN CHOPERIA • 9951-4497 ou 9106-9982

MOMMA· 8479-66461 mornrna.combr
CARAMBAS· 333-22751 carambas.com.br

� _, I {t..�. "_
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CLIC DO LEITOR

CRÔNICA
, SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRASEXTA-FEIRA
CarlosHenrique LoizCartosAmorim, PatríciaMoraes,

Schroeder, escritor Escritoreeditor jornalista
CharlesZimmermann,

escritor

o Seu Ponto

Ele
é redondinho e se chama Ponto Pu

blicidade. O gorducho já nem lembra

quantos anos tem, perdeu as contas

faz séculos. Imagina, inclusive, ter pas
sado da terceira, quarta, quinta, sexta idade,
pelo menos. É, definitivamente, um cara de
saúde impecável. Não se cansa jamais...ops,
não se cansava!

Dias atrás bati um papo
com o garotão e ele me pa
receu estressado. Fiquei até
preocupado. Lembrou com

saudade dos tempos nos

quais aproveitava a vida, ti
nha sossego. Hoje, não. Dia
após dia o Seu Ponto preci
sa 'trabalhar. Ninguém' lhe
dá uma trégua sequer, Virou
moda requisitarem-no para dar o 'ar de sua

graça pela cidade afora. O senhorinho não

aguenta mais:
- Pô, bicho, não tenho mais idade pra

isso, não! Fazer hora-extra é uma coisa, so
breaviso também, mas, agora, preciso dei

xar meu telefone fora do gancho, nem sair

na rua saio mais com medo de alguém me

ver e me mandar pra dentro de algum ou

tdoor! Esse povo tá maluco, meu!
- Ich, Seu Ponto, a vida ta assim é?
- Pior que tá. De uma hora pra outra todo

'mundo querme colocar no final de tudo quan
to é frase. Pô, tenho a maior'saudade de quan
do isso era extra-oficialmente proibido. A ideia

era a seguinte: o Ponto (no caso, eu) só tinha de

aparecer em textos, essas paradas mais longas
e olha lá ainda. Nunquinha me enfiavam nos

outdoors porque, afinal, tem necessidade?! Me

sinto um zero à esquerda, literalmente. Não sir

vo pra nada ali exposto. O conceito de outdoor

não é chamar a atenção do público com frases

curtas, diretas e que deem o ar de continuidade?
- Seu Ponto, sei lá, acho

que sim, sabe, né, minha
área não é essa.

- Eu sei que tu não sabes,
cara, mas eu sei. Na minha

época era assim. Tudo bem,
estou meio velho, mas que
moda é essa? .. Não tenho
mais idade pra trabalhar
tanto. Méus filhos, netos e

bisnetos estão superlotados de campanhas,
coitados. Um deles até ganhou uma hérnia

de disco na coluna, teve de operar e tudo.

Culpa da jornada excessiva.
- Porcaria isso, hein!?
- É, bicho, estava conversando ontem

mesmo com a 'minha turma, o Pontinho,
meu bisneto ...

- Esse é o revoltadinho?
'

- É sim ...hahahhehehe ....O Pontinho deu

uma sugestão: a família inteira aumentar o

preço do cachê. Com ele altão, vão pensar
duas vezes em usar a minha gente à toa.

o Simba é brincalhão desde pequeno, ele também
adora uma foto. O dic é da leitora Luiza Rocha.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Tropo de Elite 2 (14h20, l6h40, 19h, 2lh20

- todos os dias)

- todos os dias)
• Homens em Fúria (Leg) (14h20, l6h30

- todos os dias)

• Cine Garten 5
• A Suprema Felicidade (13h40, l6hl0, l8h40,
2lhl0 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Atividade Paranormal 2 (Leg) (14hl0, l6h,
l7h50, 19h40, 2lh30 - todos os dias)

• Cine Garten 6 (3D)
• A Lenda dos Guardiões (Dub) (13h, l5hl0,
l7h20, 19h30 - todos os dias)

• Avatar: Edição Especial (2lh30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Gente Grande (Leg) (17h, 19h, 2lh

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

- todos os dias) BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Tropa de Elite 2 (14h, l6h30, 19h, 22h

- todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Tropa de Elite 2 (14h, l6h30, 19h30,
22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Tropa de Elite 2 (15h20, l7h50, 20h30

- todos os dias)
, • Cine Mueller 3

• Garfield - Um .super herói animal (Dub) (14hl0,
l5h50, l7h20 - todos os dias)

• Solomon Kane - ° caçador de demônios (Leg)
(19h, 2lh30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
e

'

Atividade Paranormal 2 (Leg) (14h30, l6h50,
19h10, 2lhl0 - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Tropa de Elite 2 (14hl0, l6h40, 19h10, 2lh50

- todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
• Juntos pelo Acaso (Leg) (16hl0, l8h50,
2lh20 - todos os dias)

• Piranha (t.eg) (14h20 - todos os dias)• Cine Garten 2
• Atividade Paranormal 2 (Leg) (14h, l6h, l8h,
20h - todos os dias)

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

'. kellyerdmann@gmail.com
• Cine Neumarkt 5
• A Suprema Felicidade (13h50, l6h40, 19h20,
2lh50 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• Juntos pelo Acaso (Leg) (16h20, 19h, 2lh20

- todos os dias)
• Piranha (teg) (14h30 - todos os dias)LANÇAMENTOS

• Cine Neumarkt 6
• A Lenda dos Guardiões (Dub) (14hl0, l6h20

- todos os dias)
• Comer Rezar Amar (Leg) (18h40, 2lh30

- todos os dias)
• Cine Garten 4
• Comer Rezar Amar (Leg) (18h50, 2lh40

NOVELAS
ARAGUAIA

-

Solano observa Estela dormindo. Tomé per-

gunta pela casa de Dora a todos no empório. Padre
Emílio se desespera ao descobrir que Tomé desapa
receu. Solano garante a Cirso que consegue domar

qualquer cavalo, Padre Emílio resolve sair para pro
curar Tomé e Estela se oferece para tomar conta das

crianças. Estela tem um pressentimento. Solano é

derrubado por um cavalo arisco e Max fica satisfeito.

Estela começa a rezar. ° talismã de Solano o prote
ge do cavalo. Bruno se recusa'a aceitar o namoro de

Janaína e ameaça sair de casa. Mariquita sente-se

mal ao saber que Pierina está no Araguaia.

PASSIONE

Olga e Diogo tramam contra Clara. Bete diz a

Gerson que sabe quem pode ajudá-lo a descobrir a

verdade sobre Felícia. Brígida flagra Olga ao celular

com Diogo e a empregada tenta disfarçar. Mauro se

preocupa com a amnésia de Melina. Diana depõe
sobre a morte de Noronha. Myrna conta para Bete

que Eugênio subornou Lobato para afastar Felícia

de Gerson. Felícia conta para Candê quem é o pai de
Fátima. Cavarzere avisa a Clara que, para conseguir
a guarda de Kelly, terá de fingir para a assistente

social que ainda mora com Totó. Gerson procura
felícia.

TI TI TI
Giancarlo revela para Bruna que Paulinho é

filho de Renato e Marcela confirma. Marcela pede
perdão a Bruna. Giancarlo chega à casa de Stela e

discute com Renato. Clotilde descobre que Jaque
line refaz os croquis de Jacques e conclui que é

por isso que ele não pode se afastar dela. Julinho

entra em seu quarto e encontra Bruna com o que

bra-cabeça montado. Luti confirma, que o batom o

fez beijar Camila e Ariclenes se anima. Julinho vai

embora da mansão. Adriano não aparece para fazer

,a entrevista de Jacques e Suzana decide ir em seu

lugar. Edgar invade a mansão de Giancarlo.

RIBEIRÃO DO TEMPO

° homem diz a Joca que o lugar estava cheio

de lama e que o carro deve ter saído de lá bem sujo.
Joca pensa que a única pessoa que tem um carro

como o que descrito é Flores. Sérgio diz a André que
não aguenta mais fingir ser namorado de Sônia. Flo

res explica para Sereno que o Comando Invisível vai

denunciar o ataque da Conspiração e diz que talvez

eles tentem matar o detetive de novo. Nicolau vai à

festa de Ajuricaba, para a surpresa de todos. Joca vê

Sereno saindo do casarão de Flores, liga para Armin

da e diz que precisa falar com ela, urgentemente.

,
As vésperas da Primeira Guerra Mundial, estranhos

',('0 ,/,'"
, '. ',:: " I. ,i, .. ."', t''', 'Ih" '"�O .

,

eventos perturbam' a calma de urna' pequena cidade na

Alemanha. Uma corda é colocada como armadilha para
'derrubár o cavalo' do mêdico', um celeiro é incendiado,
duas crianças são sequestradas e torturadas, Gradual
mente, estes incidentes isolados tomam a forma de um

sinistro ritual; deixando a cidade em pânico. Um profes-
"�O, "

, ',', '

sor investiga os acontecimentospara encontrar o respon-

sável, e aos poucos ,desvela a '�rtu(badora verdade.
,I '.'I' ",-; 1.I"íI;', .'. '!};_, '.. ',), 'J'

_ , .. .. , .•. , "
(O �es.umo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras),
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HORÓSCOPO
ÁRIES

,

Respeite a sua vontade de ficar
um tempo isolado(a). Quem tra-
balha sozinho(a) conta com óti

mas energias. A noite será perfeita para
a paixão. Não baseie sua relação apenas
em instantes intensos. Às vezes, é bom ter
momentos de muita tranquilidade.

TOURO
Vai int-eragir bem com todos. Es
tará mais articulado(a) e capaz
de ampliar os seus horizontes

de trabalho. Alguém que faz parte da sua

rotina pode atrair a sua atenção: fique
atento(a)! Ajude. aquele seu amigo conver

sando, ouvindo ou dando conselhos.

,j11�' O setor profissional ganha uma

11�j,' nova alavancada, lute por seus

interesses. Poderá ter boas-novas
em concurso e tudo que envolva Justiça.
A virtude é um fruto abençoado do esforço
próprio que você deve usar e engrandecer no
momento oportuno!

CÂNCER
Que tal fazer contato com quem está
distante? Lazer, diversão ou ativida
de com a qual se identifica tende a

prosperar significativamente. Você esta
rá em festa neste dia, então, nada melhor do

que ir a um lugar que lhe transmita liberdade!

....""","',:""" LEÃO
Deixe o passado para trás. Pode ter
êxito com regulamentação de docu-
mentos e escrituras. A noite favorece

o sonho e a inspiração. Não importa as revira
voltas, está na hora de pegar as oportunidades
e guiar sua vida com mais confiança.

Você captará melhor o desejo dos
� outros. Aproveite para conversar

e esclarecer certas coisas. Vai ser
fácil chegar a um ponto consensual com os

outros. A dois, ótima sintonia! A Lua ajuda
rá você a olhar para o mundo de maneira
mais compreensiva.

LIBRA
,

Novas oportunidades de empre-
go podem surgir hoje: atente-se!
Tudo indica que você estará de

bem com a vida. O romance, a diversão e

a inspiração vão marcar esta noite. A Lua
libriana lhe dá disposição para sentir mais
leveza e felicidade.

ESCORPIÃO
.

Hoje, r= estará de bem com a

vida. E chegada a hora de se de
dicar a uma profissão com a qual

.

se identifique. O desejo de emoções fortes
que está dando o tom em todos os relacio
namentos é um vélho conhecido seu.

8SAGITÁRIOQuem trabalha por conta própria
não pode reclamar da sorte. O dia

marca a expansão de suas ativida
des profissionais. No campo afetivo, o clima é
de grande magia, sedução e encantamento.
Tente compartilhar seus desejos com a pes
soa amada.

CAPRICÓRNIO
ótima sintonia com quem estima.
Tudo que envolva comunicação,
transporte, turismo e divulgação con

ta com o apoio dos astros. Interesses em co

mum 'Vão estimular sua vida amorosa. A com

panhia de amigos será altamente energizante.

Não é hora de pensar pequeno,
.

mas de dar um salto ambicioso.
Há chance de conquistar algo que

pa- recia impossível. A dois, a sintonia será
das mais invejáveis. É hora de acreditar que
tudo é possível quando queremos e temos

uma postura mais otimista.

PEIXES
Sua fé vai estar inabalável e sua

autoconfiança e seu otimismo
serão visíveis. Pode ter êxito em

provas e concursos. Sua vida amorosa está
amparada, mas não abra mão da sua dis

crição. Bom dia para soltar a imaginação.
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Globo apresenta
filme em 4 capítulos
A Globo vai botar em prática os planos de trans

formar produções da Globo Filmes em microsséries.
De acordo com a coluna Outro Canal, do jornal Folha
de S. Paulo, inicialmente, a emissora vai investir em
dois títulos: Chico Xavier e O Bem Amado. Os dois
filmes serão divididos em quatro episódios cada um,
em formato de microsséries. A publicação diz que o

projeto é mais econômico e tem chances de alcan
çar maiores índices de audiência.

Alanis exibe barriga
de grávida na praia
Alanis Morrisette foi clicada passeando de

mãos dadas com o marido, Mario Trendway,
em uma praia do México. As informações são
do site do jornal inglês Daily Mail. Alanis, que
está no sétimo mês de gestação, não anun-"
ciou oficialmente o sexo da criança, porém no

chá de bebê realizado na semana passada,
a cantora foi fotografada com uma sacola de

presentes azul com a frase: "é um menino".

Atriz Bianca Din
termina namoro

Enquanto a vida profissional de Bianca Bin está
indo de vento e popa, os assuntos ligados ao cora

ção não têm dado tanta alegria à famosa. A artista
de 20 anos, que namorava desde os 14 anos de ida
de, contou à coluna Olá!, do jornal Agora São Paulo,
que está solteira. Segundo a publicação, a Fátima
de Passione disse que agora está aproveitando sua

própria companhia. Lembrando que o ex de Bianca
é Gabriel Chadan, o Lúcio de Malhação.

DIVIRTA-SE

Viciado em orkut
O menino era viciado em orkut. Um dia sua mãe,

cansada daquilo, levou-o para o culto na igreja no

domingo..
Chegando lá, o pastor pergunta a ele:
- Rapaz, você aceita Jesus?
O menino responde rápida:
-Só se ele me mandar um scrap!

lhiagoé
Renato na
telona

Projeto iniciado em 2004, o

filme Somos Tão Jovens, que nar

ra a juventude de Renato Russo
até o primeiro shaw profissional
do cantor, está na reta final. De
acordo com o jornal O Dia, Thia
go Mendonça interpretará Rena
to Russo e os outros integrantes
do Legião Urbana, Dado Villa
Lobos e Marcelo Bonfá, serão

representados por seus respec
tivos filhos, Nicolau e João Pedro.

Pânico vai 'cobrar o
Bebolatíon de Dilma

Em maio deste ano, a presidente eleita Dilma Rousseff, na época pré-candi
data do PT, prometeu ao programa Pânico da TV, da Rede T�!, que se ganhasse
a eleição dançaria o Rebolation. "Eu vou dançar <? Rebolation. Só depois da elei
ção, se eu for eleita, tá?!", prometeu Dilma. A brincadeira foi comandada pela
apresentadora Sabrina Sato, que confirmou ao site O Fuxico que irá cobrar o
prometido. "Achó que ela cumpre sim o que prometeu: Vamos ver!", disse.

'

Letícia Birkheuer
assina com Playboy

Letícia Birkheuer vai tirar a roupa para a

Playboy ainda este ano. A informação é da colu
na 'Olá, do jornal Agora. A atriz, que atualmente
comanda o Menina Fantástica, na Globo, será
a capa de dezembro da revista. Antes disso, �
dupla de ex-BBBs Fani Pacheco e Natália Ca
sassola chegam às bancas em um ensaio bem
sensual, na publicação de novembro.

SUDOKU ANIVERSARIANTES
4jU
Alexandre L. Nagel '

Blanca C. Weller
Diva Lindner

Emily Ribeiro
Everton Machado

Fabricio G. Filho
Gilmar J.Viebrantz
Grizelda Kriseskil
Ivone M. Spezia
Janete Vieira

Jaqueline Raupp
Josilêia R. Mareiel
Juraci J. de Lima

Karin Neves
leoní L. Woladasczyk
leonice Cisz

Iulz P. Azevedo
Norma de Souza
OlavioRosa

, Rafael Glatz
I

Rafaela D. dos Santos
Rodolfo Rodrigu.es
Rodrigo' soltara
Rosalete Mett
Rosani I,.. Lensers

,
'

Sueli S. de Souza

Uberto Carlos Hess

É um jogo de lógica muito
simples eviciante.O objeti
vo é preencherum 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.
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Moa Gonçalves
Socializacão,

.
�

gastronomia e cultura

O
dia 6 de novembro será de muita festa na escola municipal

Profess?ra Gertr_udes St.eilein Milbratz. �a�s, alunos e toda a

comumdade estao convidados para prestígíar amostra com os

trabalhos desenvolvidos por estudantes ao longo do ano. O ob

jetivo é compartilhar com os visitantes um pouco do que estudaram e

aprenderamem sala de aula assim como promovermais ummomen

to de integração entre escola e comunidade. No mesmo dia, será rea

lizada ainda a 1 a Tarde do-Pastel. O evento será das l3h30 às i6h30, e

apresentações de grupos de dança, teatro, pintura facial, narração de

histórias e brincadeiras completa a programação. Boa pedida.

Pedalada Famosa
É neste domingo com saída

da Subway, às 10 horas da ma

nhã, que acontece a 2° Pedalada

Famosa. Participe! Leve um litro

de leite LongaVida e participe do
sorteio de vários prêmios. Todo
o material arrecadado será en

tregue a entidades carentes de

Iaraguã, A iniciativa é da Revista

Nossa, e tem o apoio da 105 FM,
Fundação Cultural, Bike Iump,
Subway, Supermercado Lenzi,
Fujama e o Correio do Povo.

NAS RODAS
,.,

• A gatarada vai adorar essa.
A boa pinta e bem nascido

joinvillense, Rogério Coelho Ir.,
estará na área no fim de semana.

Ele vem abraçar os parentes e

curtir a l5a Noite Mares do Sul,
no Baependi.

•Aminha amiga Kátia Sueli
Kamchem amanheceu, ontem,
em Belo Horizonte, aonde

participa doMinas Trend Preview.

• Sidelma do Belem de Oliveira é á.
mais querida aniversariante desta
quarta-feira. Por favor, não se

esqueça de cumprimentá-la. Ela
vai adorar saber que foi lembrada.
Parabéns. O Meu desejo é que

sejas plenamente feliz.

Classe "A"
Foi no maior clima de lia

casa é sua" que Betina Tranco

so abriu os salões de seu apar
tamento, terça, em Balneário

Camboriú, para tropa de ja
raguaense, e festejar mais uni

aniversário de seu eterno bem

querer, Orlando, com um deli
cioso jantar home made.

Subway
Durante toda a semana a

Subway está fazenda uma pro

moção esperta. Na compra de

um lanche e ganhe outro grátis.
Tudo em nome da 2a Pedalada

Famosa.

Onde comer bem
em Jaraguá

No Restaurante Madalena.

Gastronomia de primeira.

Jota Sacht é Igor com
integrantes da banda
Restart, domingo, no
show na Arena

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o amigo
Jota Sacht. Ele que lê a coluna

todos os dias, ainda comemora
o sucesso do show do Restart,

domingo, na Arena.

Samantha L. Klosowski e

GalJriel, o Colírio da Capricho
'

Gozação
Cá entre nós, isso não

parece piada? O brasileiro

precisa de título de eleitor

para se inscrever no Exér

cito, emitir o passaporte, e

demais ações, tal e tal. Mas
ele não é necessário para-vo

tar. Freud explica? Deixa só a

turma do CQC sacar esta.

Nota dez
Iaraguá veste rosa. As volun

tárias daRede Feminina de Com

bate ao Câncer formam um time

merecedor de toda a nossa admi

ração. Todas elas sem tempo para
mais nada, engajadas até o últi

mo fio de cabelo. Parabéns!

Morgana Fiamoncini
completa mais um
ano de vida hoje
4/11. Desejos de

muitas Felicidades da
sua amiga Diangili

• Um acidente de moto .

sem graves consequências
acába de deixarMirela Pires no
estaleiro. Tadinha! '

�"Na sexta-feira, a partir
das 13 às 17ho,ras, aGaragem
do 'Opapromove um

"

, ii ';!" '�,i: ;.),'

concorrido Bazar Beneficente.

'.11,No dia f4 na godêd�de
,

]z)i'ailá;-'erilGuaramiriffl,
rIcontece a grande 'resta d� ,.

'lançamellto,do,tliovo ll>mY da, .'"

I, dUl"la seFtalleja :ifé@ '&JEdu. !

Pé na estrada
Éminha gente, enquanto a es

tação, sem hora para mais nada,
vai para as cucuias pós-campa
nha, um bando de bacanas da

cidade se prepara para respirar
ar puro em outras paragens. Mas

nada de Paris ou Nova York! O

rumo escolhido é onde todos

possam andar em paz e sem ter

de esbarrar com ninguém da sea

ra, pelo menos por enquanto.

Dica de
quinla-feira
Curtir na london Pub o

excelente pagode com o

grupo NovaTendência.

��
,

1II.".!II. ���
_ ....'t. )

·

,

Omeuamiqo Óscar Luiz Maba
ainda recebe cumprimentos
"'

pela troca de idade, dia 2.
.

'Parabéns e sucesso
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LE E'

Obama terá que-negociarmuito
Democratas sofreram derrota histórica na Câmara, mas mantiveram poder no Senado

o presidente dos EUA,
Barack Obama, afirmou
Que deseja.encontrar
pontos em comum com

os republicanos.
".-a::1núncio foi feito após a opo

ição conseguir vitórias im
ortantes no Congresso nas

....-eleições legislativas. Sem
uma aproximação, o presidente
norte-americano dificilmente con

seguirá aprovar projetos importan
tes para os Estados Unidos.

Obama ligou para olíder re

publicano John Boehner, que
deve ser o próximo presidente da
Câmara de Representantes, para
afirmar que "espera trabalhar com
ele e com os republicanos para en
contrar pontos em comum, fazer o

país avançar e alcançar conquistas
para os americanos", disse um co

municado da presidência.
Em uma eleição marcada

pelo descontentamento dos elei
tores com a situação econômica,
a oposição republicana obteve
maioria na Câmara de Repre
sentantes, m�s não conseguiu o

mesmo no Senado, apesar de sa

írem fortalecidos.
Obama também ligou para o

líder da bancada republicana no
Senado, Mitch McConnell, e para
a atual presidente da Câmara

. de Representantes, a democrata

Nancy Pelosi, que estava no car

go havia quatro anos e que deve

perder ri posto para Boehner.

Em uma eleição marcada
pelo descontentamento
dos eleitores com a

situação econômica, a
oposição republicana

obteve maioria na Câmara
de Representantes.

A assessoria de Boehner des
creveu a ligação do presidente
como "curta, mas agradável". "Eles
discutiram como trabalhar jun
tos para tratar as prioridades dos

americanos, que na opinião de
Boehner são criar empregos e cor

tar os gastos governamentais".
.
O novo panorama deve difi

cultar para Obama a aprovação
de mudanças nas políticas tribu
tária, de energia e na imigração.

.,

Cursos autorizados pelo MEC ..

Tempos difíceis: com a popularidade em queda, Obama vê seu partido perder cadeiras na Câmara e no Senado

INSCRiÇÕES ATÉ 16/11
. (R$30�OO)

www.UNIASSElVI.com.br i

0800 642 5000 .

.Bacharelado em Administração

.Bacharelado em Ciências Contábeis .

.Bacharelad.o em Serviço Social

.Bacharelado em T�ologla

.Llcenctatura em Artes Visuais

.tlcenclatura em Ciências Biológicas

.Llcenclatura em Geografia

.L1cenclatura em História

.ucenctarura em tetras- Português

.Llcenciatura em Matemática

.Licenclatura em Pedagogia

.Complementação em Pedagogia

.Pedagog.la • Complementaçllo em Educaçlo Espetial

•Grnduação Tecnológltl em Camêlttlo &terior

,Graduação Tecnológica �m Gtslic Ambiental

,Graduação Tecnológica em Gestio ComelldaS

.Graduação Tecnológica em Gestia Rnante�m

.Gradua.ção Tecnológica em Gestio Píilb'�

,GraduaOlo Tecnológica em�tio eh! Rttall�@S tiu_nos

.Graduação Tecnológim. em Ges� de Turismo

.Grnduaçi.o Tecnológica em lo;istita

.Graduação Tecnológica. em Ml�ting

.Grnduaçio Tecnológica em Negooios Imobiliàrios

.Graduação Tecnológita em ProteSsos Gerentbis

.Graduação Tecnológita em SegurlnÇa no Trn."''''o

Mensalidade
a partir de
R$18·7,OO

•
�_Id:t,��..,rIie���._,
fnstitlttçJoPatUb

I
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18 Tempo
PREVISAo DO'TEMPO
TEMPO FIRME
A massa de ar seco
mantém o tempo estável.
Umidade do ar baixa.
Temperatura baixa ao

amanhecer com chance
de geada fraca e em

elevação durante o dia.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 17°e
MÁX: 29°e

SEXTA

MíN: 17°e
MÁX: 29°e

SÁBADO
MíN: 18°e
MÁX: 300e

DOMINGO
MíN: 17°e
MÁX: 29°e

l1ÉU fECHA,DO

Chuvas voltam a

p(Wtir de amanhã
o céu aberto devemarcar o dia

de hoje. Amanhã, no entanto, as

chuvas voltam .ao Estado - mes

mo em um índice baixo, de até 10
mm/dia. As áreas mais afetadas
devem ser o litoral e a região Cen
tral de Santa Catarina. A situação
continua semelhante no dia se

guinte, com chuvas se acumulan
do também no Oeste.

�'� "'-5-"" ( """'-........ "

..
�I... ,�

...�

.......

( -) (�:,.., ) ("rr�"'-....__....-'" "'-t�""",pI �'��l#r�uffll fI�L��.r
El7so!ElJ'ar!o PllI'üifj!mallta Nublado !nstável .

Chuvoso Trovoada
Nublado
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VARU�ÇÃO
Sensação de frio
vai de DOC a 20°C
Hoje, a sensação térmicamínima deve ser

de grande variação em todo o Estado - o índi
cevariaentremais de 20°c e Doc.A regiãomais
fria é o extremo-Noroeste, entre Caçador,
Chapecó e Abelardo Luz. As temperaturas
mais altas devem ser sentidas no Litoral. No
Vale do Itapocu, sensação entre 10°C e 15°C.

/';'� EDITAL DE PRAÇAlLEILÃO
'.:,:�i;-;;;5:·"'",,". COMARCA DE GUARAMIRfMSAIIfA CATARINA ,

.

i:É"ii.bÊs2a VARA CIVEl

das avaliações serão corrigidos 2.531/E, fazendo' o travessão dos fundos em 14-3,386 autos 2008.72,09,001343-2 da
monetariamenteatéaefetivadata,ondeova!or 383,00m, confrontando com o lote n" 2.510, Vara Fedeta! de Jaraguá do Sul, onde é
do lanço não poderá ser inferior à avaliação. contendo a área de 574.000,00m2, cadastrado' exeqüente o Instituto Nacional do Meio
Não ocorrendo à venda ou adjudicação nesta, no INCRA sob n" 801.097.005.843-0, Ambiente e dos Recursos Naturais

A DOUTORAANNA F1NK.E SUSZEK,Juíza seráfevadoàsegundaoportunidade.conforme matrícula n° 18.859 do CRI da Comarca de Renováveis - IBAMA; R-15-3.386 autos AT
de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de data e horário supra, onde haverá a alienação a Guaramírim, avaliado em: R$ 1.148.600,00 00943/2006 da 1" Vara do Trabalho de
Guaramirim/SC,naformadalei,etc... quem mais ofertar (art. 686. VI, CPC), desde em 30/06/08, Penhoras inscrições AV-i- Jaraguá do Sul, onde é exeqüente a União;
FAZ SABER a todos quantos o presente que não a preço vil (art. 692, CPC). Os 18.859 autos 026.05.002096-5 onde é R�16-3.386 autos AEXF 00184/2009 da '1a
Edital virem ou dele tiverem conhecImento, honorários do Leiloeiro na razão de 5% (cinco exeqüente Diamante Representações Vara do Trabalho de Jaraguá do Sul. onde é

que a 2a Vara Cível da Comarca de por cento) correrão por conta do arrematante Comerciais Ltda., R-4-18.859 autos exeqüente a União; R-17-3.386 autosAEXF
Guaramirim/SC levará à venda,. em ouadjudicanteemcasodearrematação,Nos 026.06.001494-1ondeéexeqüenteaFazenda 00185/2009 da 2" Vara do Trabalho de
arrematação pública, nas datas, local. tforário casos de dissolução consensual entre as Públíca do Estado de Minas Gerais, R�5- Jaraguá do SU!, onde é exeqüente a União;
e sob as condições abaixo descritas, os bens partes elou nos casos de suspensão ou 18.859 autos 026.97.000593-3 onde é AV-18-3.386 autos 026.03.001335-1 onde é'

penhorados nos processos a seguir extinção da ação depois de iniciados os atos exeqüente o Estado de Santa Catarina, R-6- exeqüente Metalúrgica Oenk Ltda.
relacionados

. preparatórios do leitão, incumbe ao exeqüente 18.859 autosCPEX 01951/2007 da 111 Vara -do Depositário: José LuizMaesfri.
l�_.b�Hª�/J:r-ªç-ª: 09/NOVEMBRO/2010 - (ou ao executado, se assim for ajustado), Trabalho de Jaraguá do Sul,. onde é exeqüente 04-Processo; 026.10.000655-3
14:00 horas. Por valor igualou superior à juntamente. com os demais ônus, depositar na José Jonas Medeiros. Depositário: Rodolfo Exeqüente: Irene leandro
avaliação. conta bancária do leiloeiro, a titulo de Jahn Neto. Executado:MarímarFacções
�Q_J"gilªQLPJ-ª.Ç-ª: 23/NOVEMBRO/2010 - remuneração e ressarcimento, a importância 0.3-Processo: 026.09.001012-0 Bens: 02 mesas com tampo em fórmica
14:00 horas. A quem mais ofertar, desde que que esteja estabelecida na portaria expedida Exeqüente: Scania Administradora de verde, estrutura metal largura 1.50 em

não a preço vil. pela Comarca, ou pela porcentagem arbitrada Consó,rciosLtda. comprimento, 4,00m, avaliado em: R$
.bQç,ªt: Átrio do Fórum de Guaramirim/SC - em decisão expedida nosautos, Executado: Maestri Implementas 1.839,08 em 20/1112009. Depositário: Maria
Rua João Sotter Correa, 300, Bairro 01-Processo:026.01.001344-5 RodoviáriosUda. Aparecida Ranghetti Schrnítz. Vistoria: Rua
Amizade, Fone (47) 33739500. Exeqüente: Banco Bamerindus do Brasil Bens: Terreno em Guaramirim. a rua Pedro 7de Setembro, Centro,Massaranduba/SC.
A!:I_Y_Q._t1.�nci,ª!F 01) Ficam intimadas as S/A. Paulo Streit, no lado par da mesma rua no 05-Processo: 026.10.000790-8
partes através deste Edítal, casa não o sejam Executado: TomaseUi S1A.; Carmen sentido norte sul, ou seja, da rua 28 de agosto, Exeqüente:Gabrieli Santos daRosa
Pela Sr. Oficial de Justiça (Artigo 687 § 5" Tomaselti Rod. se 301. na margem da Rede Ferroviária Executado: PautoTavares deBrito
CPC) - redação dada pela lei 11.382 de Bens:315portas,mode!oPA5/2-2emmadeira Federa! S/A. contendo a área de 997,00m2, Bens: Motocicleta da marca Honda, modelo
06/12/2006; 02) Os credores hipotecários, de mogno, medindo 0,92cm de largura, 2,11m com as seguintes confrontações: frente ao CG 125TitanKS, an02003. modelo 2004, cor
usufrutuários ou senhorio direto que não de altura e 3,50cmde espessura, avaliado em: norte, medindo 30,OOm, com uma rua preta, placa ILO 7989, chassi
foram intimados pessoalmente, ficam neste R$ 550,00 cada, totalizando R$ 173.250,00 em projetada (particular), fundos ao sul, com 9 C 2 J C 3 O 1 O 4 R O 7 0784, r e n a v a m

ato intímados da realização dos respectivos 13/06/2005, Depositário: Carmen TomasellL 40,00m com terras de Vima S/A, de um lado, a 818675489, em bom estado de conservação
praças/leitões (art. 698 CPC) - redação dada Vistoria: Rua Marechal Castelo Branco, 750, leste, medindo 15,00m, também com Vima e funcionamento. 08S: A presente
pela lei 11.382 de 06/12/2006; 03) A Galpão02, Centro, SchroederlSC. ' S/A, e de outro lado, a oeste, com 42,OOm com motocicleta encontra-se equipada com um

verifícaçâo do estado de conservação dos 02-Processo:026.02.001968-3 terras da herdeira Edica Streit Bento e s/ bagageironapartetraseira,avaliadoem:R$
bens poderá ser realizada pelo pretenso Exeqüente:AntônioValdirRiva maridoAlvino Bento. edificado com um galpão 4.000,00 em 17/09/09. Depositário: Paulo
arrematante, se desejado, mediante Executado: Rodolfo Jahn Neto; Rodolfo pré-moldado BOX, contendo aprox.e Tavares de Brito. Vistoria: Rua CI.audio
acompanhamento de Oficial de Justiça; 04)A Jahn Filho; Rodolfo Jahn & Companhia 200,DOm:?', semi-fechado, ou seja, parede em Tomazelli, Recanto Feliz. Guaramirim/SC.
arremataçi3ofar-se-ámedianteopagamento Uda.

.

três lados, matrícula n" 3.386 do CRI da 06-Processo:026.10.001674-5
imediato do preço pelo arrematante ou, no Bens: Terreno nos fundos da estrada Comarca de Guaramilim; avaliado em: R$ Exeqüente:PedroMunozFernandez

. prazo de até 15 (quinze) dias, mediante Schroeder, em SchroederlSC, caracterizado 190.000,00 em 18 8/09. Penhoras ínscríções Executado: RodoviárioMaestriUda.
caução, (artigo 690 do CPC) - redação dada pelos lotes de terras n" 2.521/A,. 2.134/A, R-5-3,386 aut s 026.02.000165-2 onde é- Bens: Caminhão marca/modelo VW/8.150,
pela lei 11.382de06112/2Q06 2.521/0 e 2.134/0, com área total de mais ou exeqüente o anca Bradesco S/A; R-6-3.386 ano 2000, placas MEU 7400, chassi
§1°Tratando-sedebemimóvel,que!11estíver menos 1.148.600,00m2., com as seguintes autos 026.0 .002846-0 onde é exeqüente 9BWV2VD221 RY16722, avaliado em: R$
interessado em adquiri-lo em prestações descrlminações de acordo com a planta de Cavilhas Elirner Ltda.; R-7-3.�86 autos 68.000,00 em 27/11/09, Depositário: José
poderá apresentar por escrito sua proposta, medição e demarcação arquivada na 026.02.001713-3 onde é requerido Continental Luiz Maestrí. Vistoría: Rod. BR 280, Km 55,
nunca inferior à avaliação, com oferta de pelo administração do Domínio Dona Francisca, do Brasil Produtos Automotivos Ltda.; R-8- sala 02, Avaí, GuaramirimíSC.
menos30%(trlntaporcento)àvista,sendoo lote 2.521/A, 2.134/A, área de 57,46ha,3.386 autos 026 ..02.001466-5 onde é E. para que chegue ao conhecimento de
restante garantido por hipoteca sobre o fazendo frente no travessão dos fundos dos exeqüente Dieavé Gartner Distribuidora de. todos os interessados, é passado o presente
próprio imóvel. lotes n" 1.146 e 1.147, com 263,OOm e VeículosUda.; R-9-3.,386autosAT00945/2006 eaital, que será publicado na forma da lei, e
Leiloeiro PúbHcoOficíal Nomeado: SANDRO confrontando com os rotes n" 1 ,810 e 2.510, da 1aVaradoT�abalhodeJaraguá'do Sul, onde afixado no lugar de costume, na sede deste
lUIS DE SOUZA, matricula AARC/220, fundos lado leste com, 2.037,OOm e é exeqüente Nilton Eraldo. Rodrigues; R-10- juízo .. Informações com o leiloeiro Público
fone!f�x: (47) 3436 5050, s+te confrontandoeomoloten"2.521/B, fazendo o 3,386 autos 026.02.002023-1 onde é Oficial SANDRO lUlS DE SOUZA,fone/fax:
ytW�.. &ª-n.@_ç-ªtartQªlei!.ºª'§&QJIL_1;>J:, e-mail travessão dos fundos com 320,00m e exeqüente Continental do Brasil Produtos ( 4 7) 3 4 3 6 5 O 5 O, s i t e

§600Lo@sqleil9'§\"'§&.9I!l,QI confrontando com o lote n" 2.510, contendo a Automotivos Ltda.; R-11-3.386 autos www.santacatalinaleHoes.com.br end. R.
Onus: Os tributos incidentes sobre os bens área de 574.600,OOm2, lotes n" 2.521/0 e 2008.72.09.000483-2 da Vara Federal de EuriCõF(:mies89�'sãiã-Õ6::Centr; - Gaspar
móveis e imóveis, multas sobre os 2.13410. área de 57.40ha, fazendo frente no 'Jaraquá do Sul, onde é exeqüente a Fazenda SC. Guaramirim/SC, 26 de Outubro de 2010.
automóveis bem como contas vinculadas às travessão dos fundos dos lotes n" 1.438 e N a c i o n a I; R-i 2 - 3 , 3 8 6 a u tos Eu, Chefe deCartório, o conferi.
concessionárias telefônicas correrão por 1.439 com 480,00m, confrontando com os 2007.72.09.000995-3 da Vara Federal de
conta exclusiva do arrematante (salvo lotes, confrontando-se do lado leste com Jaraguá do Sul, onde é exeqüente a Fazenda
entendimento contrário do magistrado). Nas 1.407,00m com terras do lote n° 2.521/C e do Nacional; R-13-3,386 autos 026.02.000058-3
arrematações em pr!m�ira praça, os valores lado oeste com 1.297,00m com ditas do lote n� onde é exeqüente a Mecâníc<;, Silpa Ltda.: R-

SANDRO lUIS DE SOUZA
Leiloeiro Público Oficial'

:f3!1."!!'."'}Il�.l' ... 1": .... r. ..·:'I .. _: .. �'J.l ";!J!.�j,l:Z�J";':':' • .: .. ..:;s .......... �.J .... _ .... _ .... .. � ..

,
.
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orge Gerdau Iohannpe
,ter, presidente do Coo
selho de,#Administração
do Grupo Gerdau., es-

,
,

tará presente na cerimônia
,

do IErêmiq Catarinense de
: " Excelência, (PCB) que 'ad(ln'- '

tece no p.róximo día' '19/' 'ele
, s.novetnbro, no FloriRa ,;�Iusic
Hall, na capital' catarinense-

II

Ele,' Que'é presidente gUlda-,
dor do Movimento Brasil
Competitivo (MBC), além
de possuir inúmeros títulos
de destaque empresarial,
irá ministrar a palestra "Ex-
celência na Gestão" e entre

outros assuntos empresaríàs
vai abordar também a atual
conjuntura politic,a do país e

os 30 anos fié assoêiativismo.

Empresas fecham
Segundo o IBGE, 24% das em

presas nascidas em 2007 fecharam
em 2008. Estes dados ainda não,
refletem os efeitos da crise que cer

tamente deve ter feito o percentual
crescer. Este pode ser considerado
um número animador, pois signi
fica que dois

I terços da empresas
completam um ano de vida e, a

partir daí as taxas de mortandade
são reduzidas. Este mesmo estudo
mostra a grande concentração de

empresas, pois a região Sudeste
concentra 51,7% do setor no país.

Os minérios
o grande apetite da Chi

na está favorecendo muito
a exploração de minério de
ferro no Brasil, mas em rela

ção aos minerais, mais raros
como o tungstênio, antimô
nio e outros que a China ex

plora em seu território, está
havendo uma falta no mer

cado mundial, pois o país
asiático prefere utilizá-lo
internamente à exportá-lo
para os países industrializa
dos que dependem dos mes
mos. Omundo se vê no limiar
de uma crise de matérias pri
mas básicas na medida em

que a produção das minas é
insuficiente para atender a

demanda crescente.

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 4 de novembro de 2010

Mercado Regional

Lourival Karsten
DIVULGAÇÃO

, Consumo de frango
O Departamento de Agricultura

dos Estados Unidos - USDA - di

vulgou um interessante ranking
dos maiores consumidores de
'carne de frango per capita. Na li
derança está o Kuwait com 65,8
quilos por ano, seguido por Emi
rados Árabes, Hong Kong, EUA e

Arábia Saudita. O Brasil aparece em
sexto lugar com um consumo de
40,8 quilos/ano e aArgentina em oi
tavo lugar. Como se pode observar,

I brevemente o churrasco de final de
semana poderá ser de frango, tanto
do lado de cá como de lá do Rio de

-

laPlata.

• DIA: 6/11 acontecerá na Sociedade Bracinho
em Schroeder grandebaile com os Atuais.

• INíCIO: 23 horas.

• INGRESSOS ANTECIPADOS em Schroeder no Posto Mime

e em João Pessoa no Bier Dog e em Jaraguá na

Flash Video Locadora no valor de R$ 10.

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Elaboração do Plano Municipal de Habitação de Interesse

I

Social do Município de SchroederlSC.

Felipe Voigt, Prefeito Municipal de Schroeder, torna público que,
a segunda Audiência Pública - Apresentação e Pactuação do Diag
nóstico fica agendada para o dia 6 de dezembro de 2010 (quinta
feira), às 19h, nas dependências do Salão Comunitário da IECLB
- Comunidade Evangélica de Confissão Luterana no Brasil - Igreja
da Paz, na Rua Marechal Castelo Branco, n° 3088, Centro. Ficam
assim convocadas todas as associações representativas dos vários

segmentos da comunidade e todos os interessados da população
em geral. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém
alegue ignorância, é expedido o presente Edital de Convocação, que
será publicado na imprensa local e afixado na sede da Prefeitura, bem

. como na sede das Secretarias Municipais e em outros locais públicos,
de formaa ser dada ao mesmo a mais ampla divulgação.

Schroeder, 27 de Outubro de 2010.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

Investimentos

estrangeiros
No mês de setembro, os inves

timentos estrangeiros diretos so

maram US$ 5,4 bilhões mostran

do um fluxo muito significativo de

aportes de recursos.' Note-se que
com a valorização do real todos

Y os ativos brasileiros se tornaram

muito mais caros para os estran- '

geiros e mesmo assim o Brasil
continua se mostrando muito
atraente para os investimentos
dos mesmos. No mês de outubro,

-

os números apontam para uma

manutenção do ingresso de di
visas mesmo com o aumento da
IOF sobre o capital especulativo.

Etanol
A Petrobrás assinou contrato de

quatro anos no valor de R$ 2,1 bi
lhões com a Açúcar Guarani para o

fornecimento de etanol. O curioso
é que a Gaurani é controlada pelo

I grupo francês Tereos o que mostra

o grau de desnacionalização da in
dústria de açúcar e álcool do país.

Economia 19

Um país em desen
volvimento como o nos
SO, tem uma necessidade

. : enon;ne, de ehgenheiios
I ,.' nos mais

I

div:ersps seto�
res do çonhedruento. A /

UnerjiPUt disponibili-"
.

za para 2011,0 curso de
.

Engenharia Civil como
,

a grande novidade. Uma
região como a nossa,
com um volume enorme

,

de construções em' an-
damento' tem um mer

cado muito grande para.
os engenheiros civis.

Superávit
comercial

A China anunciou que seu su

perávit comercial cairá este ano,
ficando em US$ 180 bilhões con
traos US$ 196 bilhões de 2009. A

competitividade do país asiático
é cada vez maior e, a título de

comparação do poder de com

pra, um Big Mac custa no Brasil
o dobro do qu� custa na China.
Este é o efeito da administração
do câmbio pelo governo chinês.

LOTERIA

33 - 37 - 44 - 50 - 79

pmMfJ'IF/:1J 'Sif.lIH'Hí.i

01 - 06 - 27 - 28 - 35 - 47
SHfJlnfí.H) smu'li:m

05 - 10 - 14 - 24 - 25 - 44

INDICADORES
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"

linh,a de Fun'do,

Julimar Pivatto

.Eleicão
.:» '

A Revista' Placar deste mês
fez uma espécie de eleição para
escolher o melhor meio-campo
do Brasil. E o "título" ficou para o

Cruzeiro, seguido de Fluminen�

se, Corinthians e Internacional.
A Raposa ganhou força com a

chegada do argentino Montillo e

ainda tem os melhores reservas.

Já o Flu oscila como também os

cilam o desempenho de Deco e

as contusões de Diguinho. O Co
rinthians peca pela falta de reser
vas e o Inter perdeu muito com a

saída de Sandro e as contusões

de Tinga. Achei justo o resultado.

Natália Zílio. A catarinense
foi um dos destaques da seleção
brasileira de vôlei, que atrope
lou a Itália por 3 sets a O. A mo

ral é tanta que ela começa a se

tornar unanimidade até entre as

colegas de equipe.

A crise no futebol francês
continua. O técnico Raymond
Domenech, demitido depois do
vexame na África do Sul, está

exigindo 2,9 milhões de euros de
direitos trabalhistas, alegando
que teve a imagem arranhada.

ANIVERSARIANTES

a:�"M.M�!
' .J!iiJIt1E.W_.E

- Sediado no município de lfJJUJrB,� .- Ficou em

mesmo nome, no Mato Grosso terceiro lugar no Gampeonato
do Sul, está desativado. Rondoniense deste ano.

Licão
�

difícil dizer se é mais surpreenden
te a classificação da Copagril ou a

desclassificação do Corinthians, na
...�Liga Futsal. Vou ficar corri a segun
da opção, pela campanha dos paulistas nas
duas primeiras fases, não por desmerecer
a qualidade dos paranaenses. Tanto para
o torcedor 'como para o grupo da Malweel
Cimed fica mais uma daquelas lições do
futebol/futsal: não se pode bobear nas

horas decisivas. Felizmente, o elenco jara
guaense é calejado e jávíveu todo tipo de

situações, o que não tinha acontecido ain
da com o Corinthians. Talvez tenha faltado
essa experiência, coisa que sobra nos co

mandados de Fernando Ferretti.

Futebol americano
Neste fim de semana o Jaraguá Breakers encerra a partici

pação no Torneio Touchdown, como é conhecido o Campeo
nato Brasileiro de Futebol Americano. O jogo será às 15h no

campo do Cruz de .Malta, contra o Curitiba Hurricanes, que
ainda briga por vaga na próxima fase. Os jaraguaenses já es

tão fora, mas avaliam como positiva a participação Inédita
em uma competição nacional. "Foi a primeira experiência da
maioria corri equipamentos e outros iniciaram este ano no es-

'

porte", diz o presidente Everton Gnewuch. Depois desta parti
da, o time para as atividades e deve se concentrar em treinos e
numa seletiva para 2011, já que o campeonato estadual pode
ganhar mais duas equipes.

DOIS TOQUES

R. Marechal Floriano Peixoto, nO 80 - SI4 e 5 lNWWmegacred netCentro - Jaraguá do Sul -- fíi:. •.
•

(Ao lado do Bradesco)
.

�(47) 337a.�223 I 3370..,240

VÔLEI
Mirim feminino decid.e título

A equipe de vôlei mirim feminino, MarisollFME, disputa a partir
de amanhã a etapa final do Campeonato Catarinense, na cidade de
Nova Trento. Os times foram divididos em duas chaves de três. Iara
guá do Sul duela com as donas da casa amanhã, às 18h30, e comXan
xerê no sábado, às 10h30. As duas melhores de cada chave passam
para a semifinal que será disputada no domingo de manhã. A final
ou o terceiro lugar será no mesmo dia à tarde. "Ficamos em segundo
na fase de classificação e por isso temos totais condições de brigar, ao
menos, por uma medalha", declarou a técnica Tatiane Altini..

.

F SAL

Equipe sub-15 joga Estadual
Os garotos do time sub-15, CEJ ILuterprevIFME, ·estarão em Flo

rianópolis no fim de semana para disputar a quinta fase do Campeo-
.

nato Catarinense. O primeiro jogo será amanhã, às 19h, contra os do

-nos da casa, Fucas/Avaí, No sábado, 6,,.0 time começa cedo e enfrenta

-Blumenau, às 9h. Um pouco mais tarde, às 15h30, é a vez de pegar
mais um time da capital, o Colegial. O sub-15 lidera a classificação ge
ral da competição com 53 pontos, cinco amais que o segundo coloca
do Lages. Até agora os comandados de Augustinho Ferrari venceram
17 partidas, empataram duas e perderam apenas uma.
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Ferretti disse que time precisa entrar em quadra pensando até em perder

A Malwee/Cimed segue
treinando para o jogo de
volta da semifinal da Liga
Futsal, que será amanhã,
em Jaraguá do Sul.

Ao
contrário do que se

imagina, o time não

treina forte, mas com

cautela. Segundo o téc

nico Fernando Ferretti, os tra

balhos acontecem apenas para
manter a forma física e para
acertar os últimos detalhes, "Es
tamos assistindo ao vídeo do úl
timo jogo para rever o que ainda

precisa ser melhorado, e coloca
do em prática", declarou Ferretti.

Ontem a equipe treinou em

dois.períodos e hoje realiza traba
lho fático à tarde na Arena. Logo

após, o grupo entra em concentra

ção para a decisão. "Ternos certeza
que o jogo será bastante desgas
tante, por isso estamos trabalhan
do apenas o suficiente", comple- H

tou o comandante.
:, - Ferretti revelou que seu dis
curso para os jogadores é "entrar
achando que é possível perder".
O comandante explica a frase
lembrando da decisão da Liga de

2009, quando o time perdeu na

prorrogação para o Carlos Barbo-

sa. "Quero que a equipe entre com
esse foco, de que não está nada

.

ganho. Assim como vencemos lá,
-eles têm experiência para nos ven
cer aqui. Não podemos achar que
porque estamos jogando em casa

que a vaga está garantida", atir
mou. A Malwee joga por um,em-

'

pate nesta partida de volta.

• Ganielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

.

r �

o o
r

Assim como

vencemos

lá; eles têm
experiêrncia
para nos

vencer aqui.
;

Outro "fato lembra-
do pelo treinador e, um

pouco mais recente, foi"
a desclassificação.do Co-.
rinthians dentro de casa

pirá '({CopagrU; na últi- "

"

ma
. segunda-feira. Para

. Ferretti, o ocorrido serve

'de lição para a Malwee
não viver a mesma situ-·

ação amanhã. 110 que se

""':esperava dõ Corinthians 1
"I

,'. é que., mesmo perdendo
fora de casa, poderia ter

revertido a'situação com

o apoia do torcedor. A

,
�orCig.éf é imJ?or�ap.t�\��s '

,

se o time não estiver bem
. n.ã:h o'aclianta'�; completou: r'

I ,Se, R�ssa�Re\o tillle g�úcho
a previsão 'é que a Malwee

, r 'eMentará os paran.aenses
DR dia 16 e 23 de,nov�!pbrq.

Esporte 21

Tudo igual ilo primeiro jogo
da semifinal da Segundona

JARAGUÁ DO SUL
A semifinal da Segunda Divi

são teve jogo isolado na tarde de

terça-feira, feriado de Finados,
no Campo da Vila Lalau. Atlé

tico Independente e Vila Rau

ficaram no 2x2 pelos titulares

e quem vencer o jogo de volta

avança para a final do certame.

No caso de um novo empate,
o regulamento prevê a decisão

da vaga será nos pênaltis, sem
prorrogação.

Três gols foram marcados no

primeiro tempo. OVila Rau abriu
o placar com Vanildo. Porém,
Magrão e Pedreiro viraram para
,o Atlético. O empate do Rau

veio quase no fim da partida,
novamente com Vanildo, em

bela cobrança de falta.
Nos aspirantes,melhor para o

Roma que derrotou a Conti Elé

trica por lxO. O time do Chico de

Paulo precisa apenas de um em

pate para chegar à decisão da ca
tegoria, Já a Conti tem que ven

cer para levara decisão da vaga

para os pênaltis.

O segundo confronto da se

mifinal estámarcado para acon
tecer neste sábado, 6, no Cam

po Municipal de Schroeder. A
Néki mede forças com, o Gua

rany tanto nos titulares quanto
nos aspirantes. As partidas ini
ciam às 14h com os aspirantes e

.às 16h com os titulares.

I--.:M..--...

Malweequer
evitar desgaste
pàra decisão
Equipe faz últimos ajustes hoje
à tarde e logo após 'se concentra

JARAGUÁ DO SUL

Jogos de volta da
semifinal estãomarcados

para os dias 20 e 21 de
novembro no campo do
Guaranye da Vila Lalau.

A LJaF (Liga Jaraguaense de

Futebol) também divulgou os jo
gos de volta. Estes devem aconte

cer nos dias 20 e 21 de novembro.

O Guarany recebe o Néki em seu

campo no sábado e oAtlético en

frenta o Vila Rau, novamente no

Campo da Vila Lalau. Vale lem
brar que também na Vila Lalau,
Conti Elétrica e Roma disputam
a vaga nos aspirantes, enquanto
que Guarany e Néki fazem o jogo
preliminar no campo do Bugre.

EDUARDO MONTECINO

-

Atlético chegou a estar vencendo, mas cedeu o empate no fim da partida
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.....

BR 811_EI O

Fluminense lidem
eTimão encosta

.

Cruzeiro perde por 2xO em casa e cai para o terceiro lugar
DA 'REDAÇÃO
O Gorinthians foi o grande
"beneficiado" da rodada
e chegou à vice-liderança
depcls de golear o
Avaí por 4xO.

o César, Elias e Ronaldo
as vezes) afundaram ain
mais o time catarinense,

-

.

s é claro que o empate
sem gols entre Fluminense e Inter
nacional e a derrota do Cruzeiro, em
casa, por 2xO para o São Paulo (gols
de Lucas e Rogério Ceni), também
ajudaram o Timão a passar o rival
mineiro e encostarno tricolor cario
ca. Outro que segue cada vez mais
vivo na briga pelo título é o Botafo

go, que venceu o Atlético-GO por
3x2 no Engenhão e está a apenas.
quatro pontos do Fluminense. O

Fogão chegou a abrir 3xO com Caio,
Iobson e Loco Abreu, mas tomou

um susto nos dez minutos finais
com Iuninho eRobston.

Na -parte de baixo da tabela,
nada de mudanças. Atlético-MG

(que ficou no 0x0 com o Guarani),
Avaí, Goiás (derrotado em casa por
2xO pelo Grêmio) e Prudente f{que
joga hoje contra o Vasco no Rio de
Janeiro) seguem na zona do rebai
xamento. Já o Flamengo esteve duas
vezes à frente do placar em Fortale
za, mas permitiu o empate com o

Ceará. Com este resultado igual, o
160 do time, o rubro-negro assumiu
a liderança no quesito "empate".

AGÊNCIA/PHOTOCAMERA

Caio comemora o gol que abriu a vitória do Botafogo no Engenhão

GA o BI�ASllEIR() - 8,ÉRIE APEON
CLASSIFICAÇÃO 33"RODADA

ONTEM

Intemacional 0x0 Fluminense
Goiás Ox2 Grêmio
Corinthians 4xO Avaí
Cruzeiro 0x2 São Paulo
Ceará 2x2 Flamengo
HOJE
21h - Vasco x Prudente
21h - Atlético-PR x Palmeiras

34'RODADA
SÁBADO
19h30 - Atlético-MG x Santos
19h30 - Grêmio x Ceará
19h30 - Atlético-GO x Ceará
DOMINGO
17h - São Paulo x Corinthians
17h - Prudente x Goiás
17h - Vitória x Cruzeiro
17h - Avaí x Botafogo
19h30 - Palmeiras xGuarani
19h30 - Flamengo x Atlético-PR
19h30 - Fluminense x Vasco

Rebaixados pala Série B

Rolamentos - C.TK / Powell / SNR
Selos Mecânicos - selobras

Peças para motores ,elétricos e motobombas

Comerciel Itde.
,(,47) 16,,.,:JS:i6 ."�'" :Ja76�ODO!�

EDITALDE INTIMAÇÃO REPÚBIlCAFEDERATIVADO BRASIL
FSTADO DE SANTACATARINA Thbelionato do Munidpio eComarca
de Jaraguá do Sul- Carlos Fabricio Griesbach,Thbelião Avenida

� Maréchal Deodoro daFonsecanO 1589 ·Telefone: (47) 3273-2390 •

Tabelionato Griesba«:h Horário deFunciollamento: 09:OOh às 18:OOh

Notas e Prote.sto

EDITALDE INTIMArÃO DE PROTESTO Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97,
c/c o artigo 995 do código de rrc;�mas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a rela
ção de títulos apresentados a protesto neste.Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis,
a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por

escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 160934/2010 Sacado:ADAIRROGERIOVIEIRAME Endereço: AVBERNARDODORNBUSCH - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89256-100 Credor: DISTRIB :qE BEBIDAS JOINVIlLE TIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
10050263 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 55,85 - Vencimento: 11/10/2010

Apontamento: 160741/2010 Sacado: ALEXANDRO JUNAYFERREIRA Endereço: RUACEL PROCOPIO GOMES DE OU
VEIRA 1900 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-201 Credor: LEDA KASMIERSKI DA SILVA Portador: - Espécie: DMI - N"
Titulo: 00288 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 60,00 - Vencimento: 10/10/2010

Apontamento: 160962/2910 Sacado: ANDERSONRODRIGUESDEOUVEIRA Endereço: RUA CEL. PROCOPIO GOMES
DEOUVEIRA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-201 Credor: CEUO BENHOR COMERCIO DE INFORMATICALIDA
Portador: -. Espécie: DMI - N°Titulo: 55/05 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$100,80 - Vencimento: 20/10/2010

Apontamento: 160963/2010 Sacado: ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA Endereço: RUACEL PROCOPIO GOMES
DE OUVEIRA - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-201 Credor: CEUO BENHORCOMERCIO DE INFORMATICA LIDA
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 481/06 - Motjvo: falta de pagamento Valor: R$ 169,00 - Vencimento: 20110/2010

Apontamento:J60965/2010 Sacado:ARLEI CHIAPEITI Endereço: RUAGUSTAVO OITO - JARAGUADO SUL-SC - CEP:
89259-100 Credor: RADARAUTO PECAS IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 000000155 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 929,91 - Vencimento: 20/10/2010

Apontamento: 160703/2010 Sacado: BEATRIZ APARECIDA ORTIZ PREIS Endereço: RUA SANTA CLARA - IU-IA DA.
FIGUEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-812 Credor: SIlMAQ S/A Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 13271'004 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R'$ 312,00 - Vencimento: 18/10/2010

Apontam_ento: 160855/2010 Sacado: CENTER SOMAUDIO EVIDEO LIDA Endereço: RUAJOAOPIANINCHECK 1619-
JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-220 Credor: RMVINSTRUMENTOSMUSICAIS TIDA Portador: - Espécie:DMI - N°
Titulo: 004746-002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.262,50 - Vencimento: 14/10/2010

Apontamento: 160968/2010 Sacado: CERAMIXCOM. P. MAT. C. TIDA - ME Endereço:RUACARlDS EGGERT 171- Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89256-330 Credor: GERMANYMETAIpRGIALIDA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 52231/04
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 690,68 - Vencimento: 20/10/2010

Apontamento: 160699/2010 Sacado: CLEUSAAPARECIDA DOS SANTOS Endereço: MANOEL FRANC. DA COSTA lA
1196AP. 04 201- Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89257-000 Credor: L D. PACHECO &CIA TIDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: AMZ04980 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 369,00 - Vencimento: 16/09/2010

Apontamento: 160720/2010 Sacado: EUAS FERREIRADE SOUZA Endereço: RUAJOAO CARlDS STEIN 122 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: AI:D\IRANTONIO BORGFS DEFREITASME Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo:
4870/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 505,00 - Vencimento: 15/10/2010

Apontamento: 160856/2010 Sacado: FERREIRA REPRESENTACOES TIDA Endereço: RUA JORGE CZERNIEWICZ S/N
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: NUPI BRASIL INDUSTRIAE COMERCIO DE TUBO Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 434-B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.482,28 - Vencimento: 23/09/2010

Apontamento: 160857/2010 Sacado: FERREIRA REPRESENTACOES TIDA Endereço: RUA JORGE CZERNIEWICZ S/N
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: NUPI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBO Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 434-A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.482,28 - Vencimento: 23/08/2010

Apontamento: 160858/2010 Sacado: FERREIRA REPRESENTACOES TIDA Endereço: RUA JORGE CZERNIEWICZ S/N
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: NUPI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBO Portador: - Espécie:
DMI - N"Titulo: 298-A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.665,78 - Vencimento: 22/07/2010

Apontamento: 160859/2010 Sacado: FERREIRA REPRESENTACOES TIDA Endereço: RUA JORGE CZERNIEWICZ S/N
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: NUPI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBO Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 328-A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.519,13 - Vencimento: 30/07/2010 .

Apontamento: 160860/2010 Sacado: FERREIRA REPRESENTACOES TIDA Endereço: RUA JORGE CZERNIEWICZ S/N
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: NUPI BRASIL INDUSTRIA E COMEROO DE TUBO Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 328-B - Motivo: falta-de pagamentoValor: R$ 5.519,14 - Vencimento: 29/08/2010

Apontamento: 160873/2010 Sacado:GII1ANWARMI1NGEUAS Endereço: ORACIO PRADI 54 - Jaraguádo Sql-SC - CEP:
89253-430 Credor: MECANICAVOIGTCAR TIDA ME Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 476211 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 95,00 - Vencimento: 13/10/2010

Apontamento: 160735/2010 Sacado: GUERlNO FRANCESQill Endereço: RUA 50 SERVIDAO 51- AGUASCLARAS - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89258-466 Credor: DGGlASSTIDAME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 000000043 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 2.150,00 - Vencimento: 18/10/2010

Apontamento: Hj_0437/2010 Sacado: GUSTAVO PACHER Endereço: RUA ANGELO IDRINElll78 APTO 204-E - VIlA
NOVA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89259-200 Credor: CONDOMINIO RESIDENCIALAMARYlllS Portador: - Espé
cie: DMI - N°Titulo: 9200040294 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 160,25 - Vencimento: 12/10/2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 160453/2010 Sacado: NAIRRECH Endereço: RUAALWINBUTIENDORF 101 - JARAGUA 99 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89260-675 Credor: T E S COM E REPRESENTACOES TIDAME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
0202003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 178,33 - Vencimento: 12110/2010

Apontamento: 160744/2010 Sacado: JAIMEAUONCO DOS REIS Endereço: RUA IRMADULCE 54 - Jaraguá do Sul-SC
CEP: 89260-715 Credor:DIlMAFABIANEFRANKOWIAKME Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 2010081301- Motivo:
falta de pagamentoValor: R$142,50 - Vencimento: 20/08/2010

. .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 160698/2010 Sacado: JUSSARAAPARECIDA HENNING BEUNGROTZ Endereço: RUA PEDRO ARCINO
DIAS 12 - ClllCODEPAUlA - Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89254-840Credor: BVLEASINGARRENDAMENTOMERCANTIL
S/A Portador: - Espécie: Cf - N° Titulo: 00169649/09 - Motivo: falta de ,pagamento Valor: R$ 3.260,87 - Vencimento:
31/08/2009

Apontamento: 160989/2010 Sacado: KCEL MOIDRES E FIOS TIDA Endereço: BERNARDO GRUBBA 180 - CENTRO
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: STARTIRON SISTEMAS ELETRONICOS TIDA Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 000887-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 420,00 - Vencimento: 23/10/2010

Apontamento: 160240/2010 Sacado: lAURICI ALVES DE BRITO Endereço: R ANTONIO BERNARDO SCHMITZ 1350
CASA - ILHADA FIGUEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-800 Credor: AYMORE CREDIID,FINANClAMENTO E IN
VESTIMENTO S/A Portador: - Espécie: Cf - N° Titulo: 20014262132 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 17.970,79
- Vencimento: 09/05/2010

Apontamento: i60426/2010 Sacado: UDIANE KARINE BORBA Endereço: RUACONRADO ERDMANN, 65 - TRES RIOS
DO SUL - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-105 Credor: EDISON RICARDO KEUNECKE Portador: - Espécie: NP - N°
Titulo: SN - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.l00,OO - Vencimento: 01/09/2009

Apontamento: 160449/2010 Sacado: LUCIANARlNCOS Endereço: GEMERSONRODRIGUESDASILVA291- JOAO PES
SOA - Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89254-839 Credor: ZIMMERMANN EDANIELDECORACOES TIDA Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 160820101 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.167,00 - Vencimento: 11/10/2010

Apontamento: 160898/2010 Sacado: MASSA FACIL COM E FAB DE PROD Endereço: RUALEOPOLDO MANHKE 230 -

JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO &DALLAGNOL TIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo:
85057 -.Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.778,52 - Vencimento: 08/10/2010·

Apontamento: 160315/2010 Sacado: MICHELE PFEFFER Endereço: RUA LEOPOLDO MAHNKE 35 APTO 503 - CEN
TRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-510 Credor: CONDQMINIO RESIDENCIALPLAl1\NUS Portador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: 9200006754 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 134,79 - Vencimento: 10/10/2010

Apontamento: 160833/2010 Sacado: PAUW AFONSO SCWIRKOWSKI Endereço: ESTRADA GARIBALDI - GARIBALDI
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-180 Credor: T E S COM E REPRESENTACOES TIDAME Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 2414 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 945,00 - Vencimento: 17/10/2010

Apontamento: 160871/2010 Sacado: REGINALDO GONCALVES lA ROZA Endereço: ROBERTO ZIEMANN SERVICAO
VILE MENDOlA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-000 Credor: POSTO DEMOlAS GUARAMIRIM TIDAME Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 1389 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 80,00 - Vencimento: 28/09/2010

Apontamento: 160759/2010 Sacado: RENATO lARGURA Endereço: RUAAFONSO BENJAMIM BAREI 207 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89253-789 Credor: JUllO CESAR DA CUNHA LUZME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 602759/01 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 6.455,00 - Vencimento: 10/10/2010
.

Apontamento: 160915/2010 Sacado: ROSEMERI BAREI Endereço: RUA COPACABANA 70 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89250-000 Credor:ALTAIRANTONIO BORGES DE FREITASME Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 5045 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 60,00 - Vencimento: 16/10/2010

Apontamento: 160938/2010 Sacado: VALDINEI SANTOS CIRIACO Endereço: RUA 509, ALVIN CARLOS KRUGER 189
APTO 01 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-370 Credor: ORBHES ESPUMAS E COLCHOES LIDA Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 19903/G - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 110,43 - Vencimento: 11110/2010

Apontamento: 160818/2010 Sacado:VIlMAMARTINS Endereço: RUA INGO BLUNK 240 - ESTRADANOVA - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89254-368 Credor: DJD IMOVEIS LIDA Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: WTE87MS/49 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 568,85 - Vencimento: 15/10/2010

.

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 04111/2010.
Jaraguá do Sul (SC), 04 de novembro de 2010.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 33
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Família receberá indenizéição
Empresa foi condenada a pagar R$ 85,5 mil por atropelamento ocorrido em 1998

JARAGUÁ DO SUL por estar em estado de choque.
Para o relator da matéria, de

sembargador substituto Carlos
Adilson Silva, ficou comprovado,
mediante boletim de ocorrência
e pormeio de testemunhas, que o

motorista trafegava acima davelo
cidade permitida. De acordo com

a decisão, o deslocamento do ve

ículo por cerca de 30 metros após
atropelar a vítima, aliado ao fato
de ainda ter destruído uma árvo
re para só então parar, demonstra

por si só que o veículo estava em

velocidade superior à permitida
no local, ou seja, 60 km/h. A deci
são da Câmara foi unânime.

Depois de 12 anos, a
famnia do servente de
pedreiro João Barbosa dos
Santos ganhou o direito a

receber indenização de R$
85,5 mil por danos morais.

sentença foi confirmada
pela 4a Câmara de Di
reito Civil do Tribunal de

Justiça na última quinta
feira e condenou a Emtuco Servi

ços e Participações S/A - antiga
Engepasa - pela morte de Santos.
No dia 14 de janeiro de 1998, João
.- na época com 26 anos - atraves

sava a rua Bernardo Dornbusch e

morreu ao ser atropelado por um
caminhão da empresa.

A família da vítima alegou que o

condutor dirigia sem a devida aten

ção, conversando com os ocupan
tes da cabine do caminhão e em ve

locidade acima da pennitida. Além
disso, o motorista teria se evadido
do local sem prestar socorro.

Condenada em primeiro grau,
a empresa apelou para o TJ / SC
(Tribunal de Justiça de Santa Ca

tarina). Sustentou que o aciden
te aconteceu por culpa exclusiva
da vítima, que atravessou a pista.
sem as devidas cautelas, e que o

condutor do veículo teria prestado
socorro, mas se retirou do local a

pedido das autoridades policiais,

"
O dinheiro com certeza vai

ajudar, mas não apaga a dor

que nós sentimos
NEUDI DA APARECIDA PAcífiCO

" Rua Bernardo Dornbusch foi cenário do acidente fatal que resultou na morte de João Barbosa dos Santos
o advogado de defesa da farní

lia .da vítima, Iader Paulo Marin,
explica que, se a empresa não

pagar a indenização de forma vo

luntária, deverá ser aberta uma

ação judicial de cumprimento
de sentença. A reportagem de O
Correio do Povo procurou a En

gepasa ontem para falar sobre
o assunto, mas o advogado não

retornou às ligações até o fecha
mento desta edição.

A viúva de João, Neudi da Aparecida Pacífico,
40 anos, o filho de 22 anos � a filha de 19 recebe
ram a notícia da indenização com alívio, apesar da
espera de quase 13 anos. "Eles (filhos) erammuito

crianças ainda e sofreram muito com a perda do

pai. O dinheiro com certeza vai ajudar, mas não

apagaaâor que nós sentimos", comentou Neudi.
Neudi conta que, no momento do acidente,

João tinha saído do trabalho e estava indo pagar

uma conta em uma loja quando foi atropelado
pelo caminhão. Depois da morte do servente de

pedreiro, a família ficou em Jaraguá do Sul por
cerca de seis meses e em seguidamudou-se para
Pinhão, no Paraná, onde vive até hoje. "Decidi
mos ir embora pqrque o aluguel era tato e não
'eu hão tinha c'ôndições de pagar sozinha. 1\qui,
mesmo com as dificuldades, 'tinha a minha fa
mília que nos ajudoumuito", relembra á diarista.'• Daiane Zanghelini

daiane@ocorreiodopovo.com.br

Incêndio' destrói borracharia
no bairro Rio da luz '

Casa do Colonizador
sofre vandalismo
JARAGuÁ DO SUL

A Casa do Colonizador, localizada
na Avenida Prefeito Waldemar Grubba,
foi alvo de vândalos na madrugada de

terça-feira. Os depredadores quebraram
quatro vidraças e o prejuízo deve ficar em
torno de R$ 200. Esta foi a segunda vez

que o local sofreu vandalismo nos últi
mos 15 dias. Na primeira vez, uma janela
foi arrombada e foi quebrada a cerca da

varanda, a decoração natalina foi danifi
cada e o jardim pisoteado.

Segundo a secretaria do Desenvolvi
mento Econômico e Turismo, os preju
ízos nos dois casos somam cerca de R$
1 mil. Em ambas as vezes, os vândalos
deixaram lixo no local - canudos de re

frigerante, copos descartáveis e garrafas
quebradas, entre outros. A Prefeitura re

gistrou um boletim de ocorrência para
auxiliar na identificação dos agressores.

O galpão de. urna borracha
ria e de uma lavação na rua Euri
co Duwe, no bairro Rio da Luz, foi
completamente destruído por volta
das 3h15 de ontem. De acordo com
os BombeirosVoluntários, o imóvel
tinha área de 200metros quadrados
e, por ser demadeira, o fogo se alas
trou rapidamente. Foram necessá
rias cinco viaturas e um caminhão

pipa para controlar as chamas.
O proprietário da borracharia,

Florêncio Antonielli, está conta

bilizando os prejuízos. Ele conta

que, além do galpão, o fogo des
truiu também uma moto e dois
automóveis que estavam no local.
"Um carro era meu e o outro era

de um cliente. E a moto era do
meu filho", lamentou.

Ele suspeita que o incêndio te

nha sido criminoso. Antonielli en
controu uma garrafa pet junto às
cinzas e acredita que ela contiriha

gasolina. "Além disso, a vizinha viu
um homem sair correndo do terre

no pouco antes das chamas come

çarem", contou. O proprietário vai

aguardar o laudo dos bombeiros

para registrar um boletim de ocor

rência nos próximos dias.

Florêncio l1)ostra galpão que virou cinzas após o incêndio

J\GIDENTE
Jovem morre ao cair de moto

o jovem Giovani Pereira da Silva, 18 anos, morreu por vol
ta das 19h de terça-feira ao cair de uma motocicleta no bairro
Santa Luzia. Ele foi enterrado àsIzh de ontem no Cemitério do
bairroVilaLenzi. Ele deixou pais, esposa e um filho de noveme
ses. Até o fechamento desta edição, a PolíciaMilitar não havia
repassado mais informações sobre o acidente.
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Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4132146000

Grupo mo er e 40 anos de credibilidade. Líder de vendas da região. �
..

f'

�proveite a Prímavera para eliminar "os quilinhos a mais" adqui�idos no inverno e chegar ao verão em ótima forma.
Na f,ARMÁCI1t EKIll.IBRIO você encontra fórmulas exclusivas, totalmente naturais, para ser seu aliado.

PILULA ANTI-BARRIGA
Ideal para quem quer queimar a gordura teimosa ao redor da cintura. Possui ação
diurética, redutora de depósito de celulite. Inibe o apetite, causando a sensação de
saciedade e assim diminuindo a fome, acelera o metabolismo, auxilia na queima de

gordura localizada principalmente no abdômem, diminuindo a circunferência da
cintura.

INDICAÇÕES:
- Queima gordura.
- Eleva os níveis de energia.
- Aumenta o metabolismo.
- Promove o emagrecimento
- Tratamento da retenção de líquidos;
- Energizante , Cardiotonico
- Reduz significativamente a circunferência abdominal
- Fortalece o Sistema Imunológico.

CÁPSULA DE ÓlEO DE CÁRTAMO
Acelera o metabolismo e auxilia na Queima de gordura!

O óleo de Cártamo é um antioxidante, rico em ômega 3 e ômega 6. Atua
.

bloqueando a ação da enzima LPL (responsável pelo armazenamento de gordura),
obrigando assim o organismo a utilizar o estoque de gordura já existente como

fonte de energia, gerando a chamada lipólise (Queima de gordura).
Benefícios do Oleo de Cártamo:

-Inibidor natural da LPL (enzíma.upase Lipoprotéica
responsável pelo aumento das células de gordura no corpo).

-Promove Lipase obrigando o corpo a usar sua própria
gordura como fonte de energia.

-Acelera o Metabolismo .

-Ajuda na diluição dos Lipídeos, redução da Celulite e da
Gordura Localizada.

-Antioxidante
-Diminui as taxas de Colesterol, potencializa o sistema imunológico e tem

propriedades anti-inflamatórias.

Conheça também nosso COMPOSTO ATIVADOR DO BRONZEADO
com betacaroteno, urucum e vitamina E. Uma fórmula exclusiva

para quem quer ter um bronzeado perfeito e duradouro sem ter

que ficar horas se expondo no sol.

,
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(47) 3371-8298 / 3371-6087J I Rua João Picolli 110, Centno - Jaraguá do Sul / SC I contato@farmaciaekilibrio.com.bl1
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