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o Banco Central anunciou as novas medidas para conter o crédito nos

financiamentos de veículos sem entrada e de longo prazo. Mas comprando o seu

veículo no Feirão você só paga a 1 a parcela daqui a 90 dias.

Atendendo a uma grande parte da população que procura comprar ou trocar o seu carro, a Aymoré Financiamentos

realiza eventualmente na cidade de Jaraguá do Sul e Guaramirim um feirão de veículos, intitulado Sinal Aberto.

E para o mês de novembro e dezembro de 2010, a Aymoré está realizando o feirão diretamente das lojas, extendendo

assim o período de possibilidades para a realização da compra do seu carro.
.

,,'

Buscando sempre parceria com os lojistas da região, os feirões traduzem credibilidade, boas taxas de financiamentos,

prazos especiais de pagamentos e diversas opções de carros .

.
Parceiro da Aymoré, o lojista Ivan Scholl, da cidade de Guaramirim, diz que esse formato de feirão é vantajoso, pois

" .

os carros não saem do local, facilitando assim a exposição de todos os carros que estão na loja.
O lojista também afirma que, tem como objetivo principal o acréscimo nas vendas e a certeza de aumento no fluxo de

novos clientes na loja, já que o grande diferencial deste feirão é o formato prolongado de dias, taxas, aprovação e carência

da primeira parcela.
Procurando ainda vantagem competitiva, o lojista utiliza a estratégia dos melhores preços e da primeira parcela para

90 dias. E ainda informa que os resultados proporcionados até o momento foram excelentes.

Focados em todos os pontos; a Aymoré em parceria com os lojistas de Jaraquá do Sule Guaramirim, querem

proporcionar opções e facilidades oferecendo total credibilidade aos clientes. Confira as lojas participantes e corra

até a mais próxima de você.

Patr06nío ApOio:

Procure a loja mais próxima de você.Aymoré Financiamentos
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CONFIRA AS LOJAS PARTICIPANTES

2000 MUlTIMARCAS - (47) 32731001
RUA ANGELO RUBINI 780

(Jaraguá do Sul)

CONFIANÇA VEíCULOS - (47) 33730201
RU-A ,NORBERTO SilVEIRA JR. '14

(Guaramirim)

AUTO FÁCIL - (47) 33720011
AV PREFEITOWAlDEMAR GRUBBA 3841

(Jaraguá do Sul)

"

DAKAR - (47) 32753020
RUA PRESe EPITÁCIO PESSOA 1170

(Jaraguá do Sul)

AUTOMÓVEISJARAGUÁ - (47) 33719500
. AV. DEODORO DA FONSECA 1140

(Jaraguá do Sul)

DITRENTO - (47) 33718287
RUA EXP. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA 130

(Jaraguá do Sul)

,AZEVEDO-(47)33730806
BR 280 KM 58 (Guaramirim)

EMMENDORFER - (47) 32744444, .

,

AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA 557
(Jaraguá do Sul)

FACHINI-(47)33703015
RUA PRESe EPITÁCIO PESSOA 570

(Jaraguá do Sul) ,

BAlSANElll-(47)33702010
AV PREFEITO WAlDEMAR GRUBBA 4158

(Jaraguá do Sul)
, ,

BARRA VEíCULOS - (47) 33761949
RUA ÂNGELO RUBINI 712

(Jaraguá do Sul)

FERRETTI-(47)33730047
BR 280 KM 58 S/N .

(Guaramirim)

GADOTTI-(47)33722143
RUA BERNARDO DORNBUSCH 1671 (Jaraguá do Sul)

BlUMENCAR - (47) 32756336
RUA ÂNGELO RUBINI 815

(Jaraguá do Sul)

CIDADE VEíCULOS - (47) 33734900
RUA 28 DE AGOSTO 1584 (Guaramirim)

GAÚCHO VEICUlOS -'(47) 33719730
"

RUA BERNARDO DORNBUSCH 1917 (Jaraguá do Sul)

CIRCUITO - (47) 33719333 .

'

RUA REINalDO' RAU 355 (Jaraguá do Sul)
. GERAÇÃO - (47) 33731919

'RUA GERÔNIMO CORREA 279 (Guaramirim)

., , .� 'l' '- \
'
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Escola de Dança da Scar
promove espetáculo
lúdico hoje e amanhã

para encerrar as
atividades do ano.

Página 11

Sem a'
segunda
estrela

Inter é surpreendido
pelo Mazembe e

dá adeus ao sonho
de conquistar o

bicampeonatoMundial.

Página22

EDUARDO MONTECINO

co

Com apoio da f
•

aju
As
vec

mama e

sobre a importa'ne
da prevenção.

Mensalmente, 600
mulheres são atendidas

pela instituição, que já
planeja construção de

uma sede maior em 2011

para atender a demanda
crescente no município.

Páginas 8 e 9

blush!
A revista da mulher inleragenle!

Defesa Civil em
alerta com chuvas
Nível do Rio Itapocu subiu
dois metros e órgão monitora
áreas de risco onde podem
ocorrer novos deslizamentos.

Página 23

Prefeitura quer
repassar R$ 350 mil

para Associação
Amigos do

. dor.
"a4

R$ 44 milhões na
troca dos trilhos
Empresa ALL planeja terminar
no próximo ano o projeto
de melhoramento de 30

quilômetros de linha férrea na

região. Página 10

FAMEG

(47) 3373-9800
• � � �i�;"i§·' "� cwrN'i'fameg.edu.br
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FOTOS ARQUIVO HISTÓRICO

Culpados pelamorte
I

I
A fotografia,

sem data

de Chico Mendes definida,
retrata a fábrica

No dia 15 de dezembro de 1990, um ff de espulas
<, padre e seu filho são sentenciados como I de Adolfo

culpadosem primeiro grau, por ter relação � Baeumle, na
com a morte de Chico Mendes, no Brasil. rua Francisco

A morte,do seringueiro e sindicalista Fran- I
Mees,em

cisco Alves Mendes Filho foi o que o tomou Corupá
mundialmente conhecido, por causa de sua I IlmSJ!/I11J1IlwmUIDI"lWIItmnl/lumtlllHlWlllltlllnllUllrllfll1JjwmUlJllWtmltlI/11UIUWItII1JIII!1IJIIIIHjUIlJ1lJUHlI�l11IJIluumIl1lJllIIIIIIIIWI/llfllI1lI1lUIlll/UIJ/IWU�11lJUIHJjUJlUI#/JJIIIBllIIIIJmjIII1HJlUJImll1J1ffll!Blll!ISIJlIJ1al/l11J1lU/JUlIIIW1I11I11J1t1I1/1UlI!JllrummmIIlJJlUllJIH!jlUllllllJlll/fllljrmW�IIJIJIIlWlUUIDIIllllJllllmlUlllllU11ll!lllIlJlRJWlJJjIlSUlImIIlllWJlI!mlUl1lllIllJllUfIWlIIlllJllllJJJlUllUllllJm'lWJIIlWllIIlmJIIJ1ImllJWllllWllI1nnmmJlHJJlltjIllJtllWNmmtI1llIll1mlUUl!rJjIUlmlllJJ"/llJfIllIlJJl'IIIJIliIllWUIIlH�mIIl1nlIW1HtlUlJlIlIJlIItIlillliUIll!llUJlJJIfl!IJUJ/UIUIJInMllltuJJlusmmUllJJl/WJJllJllJllll1lllfJ11lB,

lutapela preservação daAmazônia. IEm 22 de dezembro de 1988, exata-
mente uma semana após completar 44 I Um conturbado jantar 'e o papagaio insolenteanos, Chico Mendes foi assassinado com � I

tiros de escopeta no peito, na porta dos
!'í

�� Em Política, Políticos, Folclore & Senado. Nas últimas horas, ele recebia tremamente irritado, o anfitrião chama
fundos de sua casa, quando saía de casa I Cia, Eugênio Victor Schmõckel retrata uma homenagem em sua própria casa. os serviçais e ordena que todas as penas
para tomar banho. Chico anunciou que se-

riamortópor causa de sua intensa luta pela I
uma anedota que, décadas atrás, era Como gostava de aves, havia mandado do papagaio sejam retiradas. Sem poder

preservação daAmazônia - e buscou prote-
contada entre os círculos de conversa recolher ao viveiro todas as que tinha voar, a ave passeia pela sala e sobe no

I e já foi publicada em uma coluna, no em sua casa - medida que se aplicava corrimão da escada.
ção, sem receber atenção das autoridades e Jda imprensa. Casado com TIzamarMendes, �

jornal da época. principalmente os papagaios. Na mesma hora, o vice que assu-

A história teria acontecido em mar- Na hora do banquete, um dos pa- miria o posto entra na sala. O papagaiosua segunda esposa, Chico deixõtr dois fi-
fi 1
pj

lhos: Sandino eElenira, naépoca comdois e Wj ço de 1982, quando o então governa- pagaios acaba escapando, sobrevoa a olha para sua cabeça, calva, e exclama:
í� dor Henrique Córdova se despedia do mesa e aterrissa no prato do governa- "Hei! Você também aprontou no pratoquatro anos de idade, respectivamente. Em I

1992, foi reconhecida através de exames de , cargo, para concorrer a uma vaga no dor, onde faz uma grande bagunça. Ex- do governador, para ficar desse jeito?"
. DNAuma terceira filha,

Após a morte de Chico Mendes, mais , PELO MUNDO.

Ide trinta entidades sindicalistas, religiosas,
políticas, de direitos humanos e .ambíen-

�

� ,rn�'7' "�ln 1f":��'Jtalistas se juntaram para formar o "Comitê
.1wJ �,"'Wi"'�I!"'1�"' 11., w"

II
Chico Mendes". Eles exigiam providencias iI Prisão de O fim de Chernobyl Um clãssleo.e através de articulação nacional e interna- I

I�
cional pressionaram os órgãos oficiais para ti Damião de Góis No dia 15 de dezembro de 2000, os do cinema
que o crime fosse punido. I operadores da estação nuclear Cher-

Em dezembro de 1990, a justiça bra- l� Em 1572, no dia 15 de dezembro, o nobyl, na Ucrânia, fecham a instala- Neste mesmo dia, em dezembro de

sileira condenou também os fazendeiros �� historiador e estudioso português Da- ção permanentemente. O fechamento 1939, era lançado o filme "

... E o Vento

DarlyAlves da Silva e DarcyAlves Ferreira, '" mião de Góis é condenado à prisão per- ocorreu 14 anos depois do maior aci- Levou". A obra conquistou os Oscars

responsáveis por sua morte, a 19 anos de � pétua no Mosteiro da Batalha, graças à dente nuclear do mundo - a explosão de Melhor Filme, Direção, Atriz, Ro-

prisão. Darly fugiu em fevereiro de 1993 l� Inquisição. No dia 30 de janeiro de 1574, de um reator da central, que libertou teiro, Atriz Coadjuvante, Fotografia,
e escondeu-se num assentamento do In- � já liberto e abandonado pela família, é uma imensa nuvem radioativa que Montagem e Direção de Arte, ficandoI

.

era, sendo recapturado em 1996.
I encontrado morto - com suspeitas de contaminou uma grande extensão de 26 anos como a maior bilheteria da

assassinato - em sua própria casa. Guadalupe, na África. história do cinema.

,WS Imóveis Ltda. EPP.,
torna público que requereu
a Fundação Estadual do
Meio Ambiente !FATMA), a

Licença Ambiental de Ope
ração (LAO) do Loteamento
São Mateus na Rua Presi
dente Costa e Silva, Bairro
Rio Hern no município de
Schroeder/SC.

A CADEIA PÚBLICA
Quatro de novembro de 1891. O pequeno porto de Blumenau registrava a chegada da famíliaRubini ao Brasil, ãpós
uma viagem no vapor "SudAmérica" que havia começado emMalo, na Itália. Para Iaraguá, Pietro e Bortola só trariam
os três filhos - Benedeta, Angelo e Dorotea - em 1899. Angelo, que mais tarde tornou-se ferreiro, morou nas mesmas
terras que pertenciam aAngelo Píazera e, de início, trabalhou na construção da estrada Iaraguá - Blumenau. Mais
tarde, tornando-se comissário de polícia, construiu a primeira cadeia.pública do distrito, em 1905. A construção ficava .

na. esquina daQuintino Bocaiúva com a praçaÂngelo Piazera. O primeiro carcereiro foi Carlos FritzVogel. Corno o

prédio havia sido feito em madeira, o ferreiro JoséMarcelino Müller colocou grades de ferro no lugar onde ficava a
janela de madeira - segundo relatos de Emílio da Silva, a intenção era oferec�,r "mais�egt}r�ça aos presos forasteiros".

Cruzado provoca
ceticismo
Na semana de 20 a 26 de

junho de 1987, o jornal
O Correio do Povo trazia
aos leitores a opinião dos

empresários da região,
que viam "com ceticismo"
o Plano Cruzado - uma

reforma do governo federal

que tinha como objetivo
reequilibrar a economia.

A fotografia
retrata a

passagem por
Jaraguá do
presidente
da República,
Jânio Quadros,
em novembro
de 1959

A língua dos faraós
A língua dos egípcios, hoje uma línguamorta, é um ramo

da família das línguas afro-asiáticas (camito-semíticas).
Esta língua é conhecida graças à descoberta e decifração
da Pedra de Roseta, onde se encontra inscrito um

'

decreto de PtolomeuVEpifânio (205-180 a.C) em duas
línguas (egípcio e grego) e em três escritas (caracteres
hieroglíficos, escrita demótica e alfabeto grego).
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PONTO DE VISTA

QUINTA-FEIRA
.

SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA
Jorge 8rognoli, DurvalMarcatto, Romeo Piazera VidorDanich,
economista presidente da Acijs ,

\

Júnior, advogado sociólogo·

Cartão de crédito e

superendividamento em massa

os
últimos 12 anos representaram ponto de

inflexão para o consumidor brasileiro. Com
a estabilidade da moeda, seguida de uma

oferta maior de crédito e do aumento do
consumo popular, os brasileiros tornaram-se uma

grande massa consumidora.
Com a utilização do marketing do consumo, as pes

soas são levadas (ou até compelidas) à compra de pro
dutos e serviços nem sempre necessários. A aquisição
da "mercadoria" é vista como forma de ascensão.social,
o que leva ao prazer imediato, mas nem sempre dura
douro Gago um novo produto estará no mercado e a

vontade do consumo emergirá outra vez).
O legislador brasileiro tutelou o direito do con

sumidor, através do Código de Defesa do Consu
midor (CDC), reconhecendo sua vulnerabilidade

perante o fornecedor. O consumidor passou então
a ser legalmente reconhecido como inferior técnica
e economicamente.

Nesse contexto, as instituições financeiras de
senvolvem papel relevante, fomentando o merca

do (e, consequentemente, os consumidores), com
crédito necessário para a aquisição do produto ou

serviço almejado.
As ofertas são muitas e o crédito é abundante.

Como, então, podem se defender os consumidores
de uma situação que lhes cause excessivas dívidas
e comprometimentos futuros?

Ocorre que muitos consumidores (talvez, a:

maioria esmagadora), não conseguindo adminis
trar suas contas, acabam por ter que se submeter
ao parcelamento das dívidas, sujeitando-se a juros
galopantes. A teoria do superendividamento se re

vela, então, importante para fornecedores corno
consumidores. Ora, endividar o consumidor até o

ponto em que ele seja incapaz de pagar suas contas
não é medida que favorece aos fornecedores, vez
que estarão lentamente aniquilando seu mercado
de consumo.

Reconhecendo o problema, que inevitavelmen
te pode levar a uma bolha financeira, o Governo

Federal, através do Conselho Monetário Nacional,
aprovou, no dia 25 de novembro de 2010, a Reso

lução 3.919/2010, que dispõe em seu artigo 10: "O
valor mínimo da fatura de cartão de crédito a ser

pago mensalmente não pode ser inferior ao corres
pondente à aplicação, sobre o saldo total da fatura,
dos seguintes percentuais: I - 15%, a partir de Iode
junho de 2011; e II - 20%, a partir de Iode dezem
bro de 2011".

A regra tem como objetivo claro a redução do
endividamento dos clientes de cartão de crédito, já
que os juros altos incidem sobre o saldo devedor.
Ainda está em vigor a regra de que o pagamento
mínimo da fatura é de 10% e o restante pode ser

quitado na fatura seguinte com incidência de juros,
que podem superar os 200% ao ano.

O pagamento mínimo da fatura do cartão não
leva o consumidor ao inadimplemento (oficial),
concede acesso ao crédito e lhe dá a falsa sensação
de cumprimento da sua obrigação.

Interveio bem o Conselho Monetário Nacional
com a medida. É evidente que a lei não pode tratar
o consumidor como analfabeto social e econômi
co, devendo ter suas contas tuteladas pelo Estado.
Porém, o Estado desenvolve papel fundamental na
manutenção da boa ordem econômica. Sim, por
que o superendividamento em massa do consumi

dor, até em curto prazo, poderia abalar a base de

,todo o sistema econômico do país.

SERViÇO

Reservistas devem
se apresentar à Junta

A Junta de Serviço Militar de Iaraguá do Sul
comunica que o período de exercício de Apresen
tação do Reservista do Exército Brasileiro encerra

nesta quinta-feira, dia 16. Até esta data, todos que
prestaram serviço militar inicial ou o treinamento
devem se apresentar em uma das juntas militares,
munidos de Carteira de Identidade, CPF e um do
cumento do Exército (caso tenha algum). Informa
ções pelo telefone 3371-5714.

Editais ProG.ultura
têm prazo estendido

O Ministério da Cultura prorrogou até o dia 10

de janeiro o prazo de inscrições em sete editais
ProCultura. Por meio dos editais, a Secretaria de
Fomento e Incentivo à Cultura vai selecionar pro
jetos culturais nas áreas de circo, dança e teatro,
artes visuais, música, livro e leitura e diversidade
cultural. Os 608 projetos beneficiados receberão o

total de R$ 57 milhões do Fundo Nacional de Cul
tura. Informações pelo site www.cultura.gov.br.

VEST�BU H

Novidade na Anhanguera .

AAnhanguera de Iaraguá do Sul oferece pela pri
meira vez vestibular para o curso Engenharia Mecâ
nica e Engenharia de Produção. As inscrições nesses

e em outros cursos podem ser feitas ate o dia 16 pelo
site www.vestibulares.br. O processo seletivo aconte-

ce no domingo, dia 19, às 9h30. Inscrição no valor de
R$ 25, concluintes do ensino médio de escola pública
têm isenção na taxa de inscrição. Os candidatos que
não puderemcomparecer no domingo podem optar
pelas provas agendadas.

,i , ii 'f •• 1 •
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EDITAL
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca

de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que EMPREENDI
MENTOS IMOBILIÁRIOS MARCATTO LTDA, CNPJ sob n° 82.902.586/0001-
44, estabelecida na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca n01179, nesta

. cidade, requer com base no art. 18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DES

MEMBRAMENTO, situado nas Ruas 8-João Januario Ayroso e 273- Horacio

Pradi, Bairro Jaragua Esquerdo, perímetro urbano de Jaragua d sul/SC, abaixo
caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, con
forme Certidão n° 243/2010, expedida em 09.08.2010, assinando como respon
sável técnico o arquiteto e Urbanista Rodrigo Piazera, CREA n° 82117-2, ART.
n° 3778769-3. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total
de 5.846,00 m2 , sendo constituído de 1 (uma)parcela e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da
data da ultima publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por
escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av.
Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá/SC.

JARAGUÁ DO SUL, 09 DE DEZEMBRO DE 2010

AOFICIALA

j
, I

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

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 12/2010

10 ADITAMENTO

- Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERViÇOS TÉCNICOS ESPE
CIALIZADOS EM CONSULTORIA PARAA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE
LEI PARA ALTERAR A LEI MUNICIPAL W 33/2003 E SUAS ALTERAÇÕES
QUE DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DO MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL, ELABORAÇÃO DE
PROJETO PARA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO FUNDO MUNICI
PAL DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE - FMASA (DECRETO W 5.313/2004) E

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A CRIAÇÃO DO REGULAMENTO DO
FliNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FMPS

O Diretor Presidente do ISSEM faz saber e torna público a seguinte alteração
ao edital:

I - Alteração da data de abertura do presente processo licitatório para as

14:00 horas do dia 03/02/2011 ;

" - As demais disposições do edital permanecem inalteradas;

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047-
3370-8650 - Setor de Licitações ou e-mail compras@issem.com.br.

Francisco Rodrigues
Diretor Presidente
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Cascata generosa
É esperada para hoje a votação
do projeto que concede aumento
de salários aos deputados
federais, senadores e presidente
da República. A majoração
aos parlamentares é de 61,8%
e de 134% ao chefe de Estado,
extensivo aos ministros. E os

reflexos serão sentidos já no

ano que vem nas Assembléias,
Câmaras e prefeituras, pois um
deputado estadual recebe até
95% do salário de um federal,
enquanto o teto para vereadores
é de 75% do vencimento do

parlamentar estadual.
A maior resistência ao projeto
vem do judiciário, que ficou fora
do pacote festivo. justamente
para tentar equalizar os

Alternativa
o DEM de Jaraguá do Sul
está preparando a filiação do
empresário Raul Driessen.
Ele está se aposentando
das funções que exerce
na iniciativa privada e já é

cogitado como mais um
nome do partido para a

sucessão de Cecília Konell,
caso a prefeita decidamesmo
não tentar a reeleição.

vencimentos dos Poderes. Hoje,
o ganho máximo do judiciário,
que é de R$ 26 mil para um

ministro, é o teto para o

funcionalismo público.
Mas os nobres magistrados
querem mais. Pelo menos, R$
30 mil. Criada a celeuma, ao
fim e ao cabo, todos vão sair
ganhando. E bem. Enquanto
isso, jazem nos escaninhos do

Congresso Nacional projetos
como as reformas tributária
e política e o novo Código
Florestal Brasileiro. Mas isso

pode ficar para 2011. Donos
de melhores salários, suas
excelências certamente terão

disposição para discutir estes
penduricalhos.

Será?
Post do governador eleito
Raimundo Colombo no
twitter. "Hoje (ontem)
faz exatos 3 anos que
derrubamos a CPMF no
Senado. No que depender
demim, ela não retornará."
Foram os governadores que
ressuscitaram a criatura,

. pois ela é generosa para
com os Estados.

• {\ !'_.

r •

,Te.po
A entrada de Drlesserí no cenário é significativa embotá ainda
há quem aposte que a prefeita pode mudar de ideia em cima da

, hora, exatamente como ocorreu em 2008. Fedra Konell também
não está descartada, mas sua candidatura obrigaria a mãe a

renunciar ao mandato seis meses antes do pleito. Significaria
deixar a máquina nas mãos do desafeto e tucano Irineu Pasold,
algo que .desagrada 11 em cada 10 demistas.

-,

EM BUSCl:l DE .ESPAÇO
Deputado Carlos Chiodini está na Capital desde segunda-feira,
quando esteve naAssembleia. Ontem, tirou o dia para contatos
políticos. Às 14h, reniu -se com o grão-peemedebista Eduardo
Pinho Moreira. Em pauta, o espaço do ,PMDB doVale do Itapocu
no governo. Na foto, os estreantes emmandatos eletivosAldo
Schneider (PMDB), Chiodini e Ismael dos Santos (DEM).

FOTOS DIVULGAÇÃO

Relorma
Passou semmaiores dificuldades
a segunda votação da
minirreforma administrativa de
Guaramirim. Onze novos cargos
foram criados e 26 adequados
às funções efetivamente
exercidas pelos servidores.
Destaque para àmudança de
status da Controladoria do

município, agoraequiparada
a uma secretaria e a criação
das gerências de Defesa Civil e
Esporte Feminino.

Mão amiga (2)'
O Executivo pede a

aprovação de repasse de R$
350mil, montante que se

somaria aos I{$ 380mil já
destinados à àssodação em
2009. Até prova em contrário,
não há irregularidade na
iniciativamas a pergunta
que não quer calar é: por que
doar R$ 350mil à associação
no apagar das luzes-de 2010?
A justificativa oficial que
consta namensagem é a
necessidade de viabilizar a
representação de Jaraguá no
campeonato estadual e na

Taça Brasil de futsal. A serem

disputados em 2011, mas o
pagamento dos valores se
dará em parcela única,
ainda este ano.

Secretariado
No vácuo da remodelagem
administrativavai sair a
reforma do primeiro escalão,
com acomodações para
oPDr e o PPS.As pastas
da Saúde, Educação e

Desenvolvimento Econômico
terão novos titulares. Já para
2011.A ausência do vereador
Caubi Pinheiro, do PDT, nas
duas sessões, abriu C3111inho
para a vítõría govemísta,
apoiada, ainda.por Osní
"Dakína" Fortunato.

ereadora Natália Petry diz que o seu partido, PSB,
articula para ter candidato a prefeito em 2012. Cita
outros nomes mas obviamente que ela tem uma li

derança consolidada. Não só pelo atual mandato.

Segunda-feira à noite, Natália foi a anfitriã da festa de con-

fraternização do. PSB. Díeter Janssen (PP - foto) prestigiou
o evento, todos de olho em 2012. Além de PP e PSB, PCdoB,
PMDB e PSDB têm representantes num grupo político que
prega a renovação em Jaraguá. Ontem, o pp ofiçializou o. apoio" ,I ,

'

a Raimundo Colombo, sem cargos.
.

amiBa (1)
AtenissounaCâmaradeJaraguá,
em regime deurgência, o .

Projeto de, Lei 398/20,10"
acompanhado daMensagem
353/2010,autorl.7mldo a
FundaçãoMunicipaldeEsportes
�faooncederoontribuição à
AssociaçãoAmigos do Esporte
Amadorde Jamguádo Sl1t
e acelebrar convêWo.�;A
Associaçãoeraagestor�
do time cJe,futsalda cidade�

. Outro lado
Via assessoria, o presidente da
FME, Márcio Feltrin, informa que
trata-se de um projeto antigo,
datado do início do ano. E que não
foi aprovado antes por problemas
de documentação.

'PINGA
FOGO

PRDVIEIJUtMÃo • Circulou
ontem, namídia estadual,
informação antecipada pela
coluna de fim de semana: o

PMDB terá 14 regionais, o DEM
e o PSDB 10 cada um,

e o PIB e PPS, uma cada.

Luto
"Massaranduba perdeuma

.

referência, não só como

político, mas como pai e
avô." Esta foi a frase usada

pelo prefeito Mário Reinke
ao lamentarr amorte do
vereador Candido Brych, 69
anos, que era tucano como

Reinke. Elemorreu às 3h
damadrugada de terça
feira, de infarto fulminante,
enquanto dormia. Fato que
obrigou o prefeito e exonerar

a esposa, Suzane Reinke, da
Secretaria da Saúde. Ela volta
ao Legislativo para garantir
os dois votos do PSDB na

eleição à Mesa Diretora, dia
20. Há quatro candidatos.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

.

e�; 0061flS!O
Qualidade

hlll,)flt'lt.?i1
�P(!fI·>ÍlI)!iid?é,>

Cor f)ff!'íinciil

Credibilidade Cenfiança
www.gurm:.ootn.Or

(47)3371.-4741 UmA PAflGOJA OUI DÁ CERTO. Desde 1978
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lRA SIÇ-

SDR SÓ na próxima semana
Mapa das secretarias continua aberto até o fechamento do colegiado
JARAGUÁ DO SUUFLORIANÓPOLlS
A novela sobre a indicação
do cargo de secretário de
Desenvolvimento Regional
não deve se encerrar esta
semana. O último capítulo
foi adiado para a semana

que vem.

�"a,overnador eleito Raimundo
Colombo (DEM) ainda não

concluiu toda a equipe do
...�rimeiro escalão e por isso,
evita falar sobre omapa das secreta
rias. Apesar da demora, a expectati
va é de que os anúncios do segundo
escalão ocorram ainda em 2010.

Deputado estadual eleito, Carlos
Chiodoni (PMDB) se reuniu ontem
com o próximo vice-governador,
Eduardo Pinho Moreira (PMDB).
Na pauta, reivindicações do partido
noVale do Itapocu, e é claro, o pedi
do para que a SDR fique com a sigla.

''A conversa foimuito boa e o Pi
nho Moreira sabe a força e a impor
tância do PMDB da nossa região.:

Não discutimos cargos e nomes

específicos, mas acreditamos que o

Vale será contemplado no novo go
verno", comentaChiodini.

Além da SDR, o PMDB regional
pleiteia cargos em autarquias do

segundo e terceiro escalão. Chiodi
ni evita falar nos nomes a serem

apresentados, no entanto, o ve

reador Lorival Demathê (PMDB)
fala publicamente do interesse em
assumir a SDR. Pesa ao seu favor o
bom trânsito com a Prefeitura, co
mandada pelo DEM.

Outro nome ventilado nos bas
tidores é do ex-vereador Pedro Gar
cia' que foi candidato avice-prefeito
em 2008. A favor dele, a experiên
cia de cinco mandatos na Câmara.

Apesar da confiança do PMDB em

ficar com a secretaria, Chiodini é
cauteloso: "temos que ter cuidado
com isto. O mapa das secretarias

passa por representantes dos três

partidos. Vamos ver se na próxima
semana tudo dá certo", afirma.

Negociam as secretarias, o de

putado sloão Matos (pMDB), o fu
turo presidente da Casan, Dalírio
Beber (PSDB) e o prefeito de Blume
nau, João Paulo Kleinübing (DEM).

PIERO RAGAZZI

Chiodini conversou com Pinho Moreira, mas sem confirmações

Política 5

Gottardi é o
presidente
da Câmara

CORUPÁ
Vereador originalmente de

oposição, João Gottardi (PT) foi

eleito, segunda-feira à noite, pre
sidente da Câmara com o apoio
da bancada do PMDÉ, partido
do prefeito Luiz Carlos Tamanini.
Gottardi já foi secretário no gover
no Conrado Muller (PP) e atuou na
oposição a propostas com apoio
do Executivo, como a construção
de uma PCH (Pequena CentralHi
drelétrica) na cachoeira da Bruaca.

A negociação entre o PMDB e

o PT começou depois das diver

gências com o governista Marce
lo Gonçalves (PSDB), que seria o

candidato da base aliada. A nova

Mesa Diretora terá, ainda, o en

tão líder do governo, Jony Tribes
(PMDB) como vice, e a ex-presi
dente da Câmara, Margot Hauffe
(PMDB) ria Secretaria da Mesa.
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CHARGE

,
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O INTER COMEU O PÃO
KIDIABA AMASSOU

DO LEITOR

o bem consciente

E
sabido, desde épocas re

motas, que os relatos do
embate entre o bem e o

mal se devem às múlti

plas e contraditórias opuuoes
vertidas sobre o assunto, cons
tantemente, abar
cado em filmes,
documentos his
tóricos, livros ou

em noticiários da
vida real. Mas, a

maior batalha en

tre o bem e o mal,
da qual me refiro e

que a ela não se dá

grande notorieda
de, é o conflito des
tas duas forças, que
há dentro de cada
um de nós.

É costume achar que não se

fazendo o mal, já é o suficiente

para cumprir sua jornada nesta

vida, mas pensando assim nos

tornamos medíocres em rela

ção ao cabedal de virtudes que
podemos alcançar, com nosso

empenho. O verdadeiro bem é

aquele que se realiza de forma
consciente, eis aí, possivelmente,
a grande dificuldade do homem

porque esta consciência só se al

cança através do conhecimento
de si mesmo - o que demanda

esforços no cultivo de virtudes e

uma constante vigília de nossas

deficiências. As deficiências atin

gem diretamente a nossa condu
ta e é no aperfeiçoamento dessas
é que nos permitimos produzir
o verdadeiro bem. O bem deve
ser pensado e sentido constan
temente para que seja realizado

espontaneamente, sem mesqui-

nhez, vaidade ou hipocrisia.
O autor da Logosofia, Gon

'zalez Pecotche (Exegese Logosó
fica, p.29), cita que: "o bem que
fizermos ao semelhante deve
ser espontâneo, nunca obrigado,

nem sequer pelas
circunstâncias. Isto

quer dizer, que nos
sa bondade terá de
estar subordinada
unicamente ao nos

so livre arbítrio e ao

nosso sentir", por
tanto, fazer o bem
de maneira cons

ciente fortalece o

nosso ânimo e cria
uma blindagem im

penetrável em nos-

so ser, contra o mal.
Convido o leitor, a fazer o se

guinte exercício: que recorde se

o numero de ações realizadas,
conscientemente, no sentido do
bem são superiores às dívidas

que têm contraído em suas exis
tências, cabendo a cada um ana

lisar se esta conta universal, que
são as nossas ações produzidas
.tanto para o bem quanto para o

mal, está a crédito ou a débito.
A Logosofia é uma ciência

que ajuda o ser a cumprir a gran
de missão desta vida que é a de
evoluir, consciente e constan

temente, em busca do' próprio
aperfeiçoamento, e "nesse afã
de aperfeiçoamento, o homem

aprende a ser bom, porque co

nhece e sabe diferenciar o justo
do injusto e a verdade do erro"

(Diálogos, p.96).

"

"

Alexandre Brum Rosa, industriário e
estudante de Logosofia

EDITORIAL

Rede do bem'
A luta contra o câncer de mama e colo de

.

útero conta com ·aliadas importantes em Iara

guá do Sul. Trabalham elas como voluntárias da
Rede Feminina de Combate ao Câncer, uma or-

. ganização filantrópica 'de âm
bito nacional, que existe des
de 1946. Em Iaraguã do Sul, a

entidade foi fundada em 1987,
em instalações junto ao Posto
de Saúde na rua Reinoldo Rau.

Depois, em 1991, com a ajuda
de empresários· e da Prefeitura,
o sonho da sede própria, e da

consequentemelhoria no atendimento, foi reali
zado. De lá para cá, muitas mulheres dedicaram
esforços na prevenção e tratamento do câncer,
mulheres voluntárias, na sua grande maioria,
que dão uma verdadeira lição de cidadania em

um país que deixa a saúde pública em segundo
plano e que não consegue administrar bem os

recursos disponíveis, com sucessivos escândalos
de desvio de dinheiro.

Na Rede Feminina, mas

de 600 atendimentos são rea

lizados por mês e a demanda
crescente já faz a entidade pen
sar na necessidade de uma es

trutura maior. Histórias como

essa são exemplo de que com

boa vontade é possível trans-
formar a vida das pessoas, uma

corrente do bem que funciona graças ao espírito
solidário e empreendedor dessas mulheres, que
com pouca ajuda do poder público, correm atrás
de incentivos e recursos para manter o atendi
mento a quem tanto precisa.

DOLEífOR '

Enem: avaliando
,

o avaliador

Oqueestáem
descrédito
nãoéoEnem
emsi,masa
forma como a

mudança vem
sendo conduzida,

com prazos
e processos

_

inadequados.

Com
relação ao Enem, em especial suas

versões 2009 e 2010, uma sequência de

descompassos tem abalado a credibilida
de de um exame que envolve mais de três

milhões de estudantes em todo o Brasil e põe em
risco conceitos que podem impactar na melho
ria de nosso sistema educacional.

Ao longo de sua história, o

Enem passou por mudanças im
portantes desde sua implantação,
em 1998. Assumiu finalidades
distintas e não complementares:

�

ser um exame voltado para a ava

liação do desempenho individual
ao final da educação básica, com
caráter de adesão individual e

optativo e, ao mesmo tempo, uni
instrumento classificatório e se

letivo para o acesso ao ensino su

perior. A falta de comparabilidade
entre os exames por dez anos, seu
caráter optativo, geraram impacto
significativo nas instituições de
ensino, pois a prova passou a ser,

socialmente, conhecida como um
instrumento de avaliação de insti-
tuições, mesmo não tendo características técnicas
para cumprir esse papel.

Em 2009, com o ano letivo em pleno anda
mento, houve a decisão de se alterarem as re

gras, o formato e o propósito do Enem, acen
tuando seu caráter classificatório e seletivo, ao
vinculá-lo ao processo de ingresso nas universi
dades federais. Instituições de educação básica,
em todo o país, mobilizaram-se para acolher
e preparar seus alunos para a transição que se'

impunha, sem cuidado, por parte de seus pro
positores, que transformaram grandes ideias em
precários processos.

Indefinições, ao longo do ano de 2010, quan- .

to ao período de realização da prova, que ficou,
novamente, para o final do ano, próximo à data

-

de grandes vestibulares, vazamento de dados

sigilosos dos alunos por parte
do site do INEp, problemas de

impressão dos cadernos e dos

gabaritos e o despreparo para
tratar contingências comprome
teram a credibilidade do Errem,
não quanto ao seu propósito,
mas quanto à condição dos ór

gãos competentes de implemen
tar avaliação de tamanha enver

gadura.
Os pressupostos pedagógicos

do Enem, de avaliar competên
cias e habilidades, de preconizar
novas diretrizes para o ensino
médio, o estabelecimento de in
dicadores que orientem políticas
públicas e norteiem as escolas,

, assim como a criação de proces--

sos nacionais de seleção à universidade, são ele
mentos importantes, capazes de contribuir para
a melhoria do sistema educacional como um

todo. Portanto, devem ser perseguidos. Assim, o
que está em descrédito não é o Enem em si, mas
a forma como amudança vem sendo conduzida,
com prazos e processos inadequados, que levam
a fragilidade técnicas e operacionais.

A Logosofia é
uma ciência
que ajuda o

ser acumprír a
grande missão
desta vida que
é a de evoluir,
consciente e

constantemente. "

"

Esther deAlmeida P. M. Carvalho, professora
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nharam uma saída extra, respecti
vamente às 22h15 e 18h30, de 17 a
9 de janeiro. Porém, mesmo com

toda a ampliação no atendimento,
conforme Zipf, os interessados em
viajar precisam se precaver e ante

cipar a compra. Alguns percursos
chegaram ao limite e não recebe
rão novos acréscimos na quanti
dade de ônibus.

Outra dica é prestar atenção às

exigências do serviço quanto ao

embarque. A principal diz respei
to à apresentação de documentos
de identificação. Todos os passa
geiros devem portar, pelo menos,
uma cédula original e com foto ou

cópia autenticada. Do contrário, o
acesso será impedido.

O coordenador do Terminal,
Ério dos Santos, também indica
aos viajantes que cheguem, nomí
nimo, 20 minutos antes da partida
do veículo para evitar confusões.
"As nossas 14 plataformas ficam
cheias no fim do ano", avisa.

A estimativa é que, somente
em dezembro, a estação jaragua
ense receba de 18 a 20 mil pesso
as, ou seja, até seis mil a mais se

comparado aos demais meses.

De janeiro a outubro foi registra
do o embarque de 103 mil passa
geiros. Já em 2009, o total chegou
.a quase 163 mil.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br .

.
.

Mais demil embarquesao dia
Movimento no Terminal Rodoviário mais do que duplica nesta semana próxima ao Natal

.
,

"
JARAGUÁ DO -SUL

, Não há no ano nenhum
outro período tão agitado
quanto o atual para o

transporte terrestre de
passageiros.

Apoucas
dias do Natal,

as companhias que
operacionalizam o ser

viço não param de abrir
e, logo em seguida, encerrar a

venda de bilhetes para ônibus
e horários extras. No Terminal
de Jaraguá do Sul, por exemplo,
já estão' garantidos cerca de 30
veículos além da disponibilida
de normal. A maioria deles tem

como destino as cidades de Curi
tiba' Cascavel e Foz do Iguaçu,
no Paraná.

Segundo o gerente Nelson

Zipf, da Viação Catarinense, a

movimentação mais expressiva é

registrada entre as sextas-feiras 17
e 24 de dezembro. Nesta semana,
a empresa, que detém 75% da cir

culação total da rodoviária, deve
embarcarumamédia diária demil

pessoas. Nos demais meses, esse

número fica reduzido a menos da
metade. "Costumamos vender 400
passagem por dia", completa.

Por causa do aumento na de
manda no guichê local, as linhas
para São Paulo e Florianópolis ga-

JARAGUÁ DO SUL
Ummercado ainda novo, mas

com potencial para se tornar si
nônimo de empreendedorismo,
geração de renda e fomento das
atividades rurais.

A utilização da fibra da bana

neira, extraída do pseudocaule
da planta, começa a ganhar es
paço entre artesões, empresários
e público consumidor. No entan
to, ainda tem muito a crescer.

Para incentivar esse processo
de descoberta, a SDR (Secretaria
de Desenvolvimento Regional) de
Jaraguá do Sul lançou, na tarde de

segunda-feira, o livro "Caminhos

Trançados - A trajetória do proje
to da fibra da bananeira no Vale
do Itapocu". A obra narra desde o

processo de extração da matéria

prima até a história de quem en-

Ninguém viaja
se não apresentar
um documento, ou
cópia autenticada,
de identificação

com foto.
NELSON ZIPF, GERENTE DA

VIAÇÃO CATARINENSE

"

FIQUE AlENTO!
• Compre passagens
com antecedência;

• Sempre chegue, no
I mínimo, 20 minutos antes

do horário previsto para o

embarque no ônibus;
• Nunca viaje sem ter na

bagagem um documento,
ou cópia autenticada,
de identificação;

• Crianças com idade
inferior a 12 anos só
podem viajar com
os pais ou familiares
de até terceiro grau.
Caso embarquem com

qualquer outra pessoa.
devem apresentar
autorização emitida

junto à Vara da Família,
Infância e Juventude, que
funciona no Fórum.

Maioria dos ô.nibus deve sair de Jaraguá do Sul com lotação máxima

UTILIZAÇÃO DA FIBRA DA BANANEIRA É CASE DE EMPREENDEDORISMO

Caminho lucrativo é contado em livro
controu no produto uma oportu
nidade de empreender.

Dentre os personagens que
demonstram a importância do
uso da fibra da bananeira está a

agrícultora Iraci Laube, 47 anos.

Acostumada à vida no campo,
ela chegou a trabalhar como dia
.rista para ajudar no orçamento
familiar. Mas, desde que apren
deu os meios de extrair o produ
to da planta, decidiu se dedicar
à produção de trançados, hoje,
vendidos à indústria moveleira.
"Nunca imaginei sentar sobre
uma poltrona feita do que, antes,
era jogado fora", comemora.

Conforme Lírio Baruffi, ge
rente de Assistência Social da
SDR, ainda há um extenso mer

cada a ser explorado no que diz

respeito à fibra. Ele explica que

faltam pessoas dispostas a reti- .

rar o material das bananeiras e

transformá-lo em produtos. Em
contrapartida, existem inúmeros
e lucrativos caminhos a serem

abertos. Isso porque, a matéria

prima vinda do pseudocaule
pode ser transformada em papel,
móveis, enfeites e até roupas, to
dos com valor agregado.

Livro será distribuído
para bibliotecas,
universidades e

secretarias de Estado

PIERO RAGAZZI
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Astrid fala com naturalidade das dificuldades que enfrentou
diante do diagnóstico de um câncer de mama

"
Hoje eu falo que eu tive
câncer e não tenho mais.
Tive e venci. Hoje isso
não me assusta mais.

ASTRID BOSSE, 69 ANOS

, ,.",

em coragem e superaçao
Com apoio da família e da Rede Feminina,Astrid venceu o câncer demama

ÚDE

Ela t.ansfonnou omedo

JARAGUÁ DO SUL

Astrid Bosse, 69 anos,
natural de Corupá, hoje f'

pronuncia com naturalidade
o nome da doença que
enfrentou e venceu: o

câncer de mama

Mas
quando soube do

diagnóstico a reação
foi outra. "Para mim,
era o fim do mundo.

Não sabia se tinha cura e nem o

que eu podia fazer. Só a palavra
câncer já assusta. Não conseguia
nem falar o nome da doença. Só
contei para o meu marido e, no

começo, não comentei nem com

os filhos", relembra.
O diagnóstico veio há três anos

e, como na maioria dos casos, a

suspeita surgiu da própria pacien
te. IIEu tinhamuita dor no ombro.
Fui massagear a região e senti um

caroço na mama esquerda. Achei
que aquilo não era normal e fui

procurar o médico", conta. Quan
do a suspeita se confir:rp.ou, Astrid

. deu início a uma verdadeira bata
lha contra um nódulo de cerca de
1,5 centímetros, mas que apresen
tava riscos reais.

A paciente passou por uma

série de exames e enfrentou uma

cirurgia temida pela maioria das
mulheres: a retirada da mama.

IINo começo eu não aceitava. Isso
mexe muito com a autoestima de
uma mulher. E é uma coisa que
ainda me incomoda até hoje. Mas
quando estava na sala de espera
do consultório do médico, eu co

nheci umamulher que me contou

que ela teria de amputar a: perna.
Eu pensei: ainda posso andar sem
aminhamama, não voumais ama
mentar, não preciso dela. Não posso
perder a esperança de viver", revela.

Junto com o tratamento tam

bém vieram a fisioterapia e a qui-

rnioterapia. Astrid perdeu parte dos
cabelos,masporoutro lado, ganhou
força, coragem e amigos.

APOIO NA HORA CERTA

Hoje, Astrid afirma que a luta
contra o câncer só foi ganha graças
ao apoio que recebeu da família,
do esposo e da Rede Feminina de
Combate ao Câncer de Jaraguá do
Sul. I� Rede é uma segunda família
que eu conquistei. Elas nos rece

bem muito bem. Nos dão apoio,
força e carinho. Aqui eu recebi tan
tos abraços, tantos sorrisos, calor
humano mesmo. E conviver com

pessoas que enfrentavam o mesmo

problema me ajudou muito. Hoje
eu falo que eu tive câncer e não te

nhomais. Tive e venci. Hoje isso não
me assustamais", comenta comum

sorriso contagiante.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

EXAME NECESSÁRIO
lição que fica para a vida

Astrid venceu o medo e hoje diz ter aprendido boas lições a partir da experiência
de enfrentar um câncer. "Aprendi a darmais valor à vida e às pessoas queme cercam",
afirma. Para quem hoje convive com a doença, ela deixa, além de seu exemplo, um
recado inspirador: "Vai adiante e não desiste. Corra atrás de apoio, tratamento e te

nhamuita coragem, porque isso é o que mais vai precisar", aconselha.

"

/
,Até hoje, padentefrequenta 'a"Rede, onde faz sessões de fisioterapia

NOVA FAMíLIA
Apoio continua na Rede

Mesmo tendo vencido a doença em 2008, Astrid frequenta até hoje a Rede Feminina.
Semanalmente, ela realiza sessões de fisioterapia, para que o braço esquerdo não fique in
chado devido à cirurgia realizada na região. Também participa de eventos da entidade e

não deixa de fazer exames preventivos a cada trêsmeses. IIE eu já faleipara asminhas filhas
. que elas precisam fazer os exames também. Todas asmulheres precisam fazer", ensina.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



)
o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, JS de dezembr�'de' 2Ó' O· Especial 9

DOAÇÃ
Uníãodefo

. .
'

e 'solidariedade
-

. .

"Rede Feminina de Combate ao Câncer contabiliza 600 atendimentos mensais
JARAGUÁ DO SUL

Por trás de paredes Gor de
rosa, mulheres' dispostas
a aludar. Em meio a

histórias de dor e medo,
relatos de quem encontrou

· força para. agir e apoio
para seguir em frente.

.

ARede
Feminina de Com

bate ao Câncer, em Iara-
guá do Sul, é endereço

.

certo para quem deseja
trocar experiências e compreen
der melhor o universo de uma

·

.

doença que ainda assusta a so-
·

cíedade, "Quando elas chegam
aqui, chegam como· verdadeiros

caquinhos. Estão destruídas, aba-
.

ladas, se desmanchando. A ,gente
vai juntando os pedaços. To�as as

pacientes são recebidas com mui
to amor. A gente escuta os desaba
fos delas e o tratamento fica mais
ameno", explica a presidente da'

entidade, Rozanda Balestrin.
Segundo ela, o próprio assun-

. to ainda é visto como um tabu

para as pacientes e familiares.
Com pouca informação, a doen
ça assusta mais e, sem o apoio
necessário,' o enfrentamento do
câncer fica 'ainda mais compli
cado. "Muitas não falam nem o

,

nome da doença. O câncer ainda
é visto como um tabu na comu

nidade", comenta .

"
Quando elas chegam aqui, .

chegam como verdadeiros

caquinhos. Estão destruídas,
abaladas, se desmanchando.
ROZANDA BALESTRlN, PRESIDENTE

DA REDE FEMININA

"
A Rede presta serviço de

saúde, na área de prevenção do
câncer de mama e do colo do
útero. As pacientes contam com

atendimento psicológico, terapia
ocupacional, fisioterapia, profi-

laxia, cauterização e tratamento
nos casos de infecção. A entida
de também realiza encaminha
mentos dà� 'mulheres para c�n
sultas especializadas e visitas aos

.

pacientes tanto nas residências
.

como nos hospitais.
.

Atualmente, são 11 funcio
nários e cerca de 100 voluntá-

.

rias. Entre 'os profissionais que
prestam assistência às, vitimas
do câncer estão médicos, enfer -

'

meiras, psicólogas" assistentes
sociais e, fisioterapeuta.

'

Em entrevista ao· O Correio
do 'Povo, a presidente da entida
de faz um balanço das ações rea
lizadas em 20iO e revela osproje
tos para o ano que vem.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopov.o.com.b�

Presidente diz que entidade
busca apoiar e resgatar a
autoestima das mulheres

UM DOS DESAFIOS'PARA 2011 É SEDE MAIOR

'bcp: Quais os projetos para
2011?

'RB: No' ano que vem, vamos'
promover um grande bazar com

produtos apreendidos pela Re
ceita Federal. Isso já' está confír
mado, recebemos a doação da
Receita Federal de Joinville. Se
rão perfumes, brinquedos" ele-.
trônícos, roupas, em uma quan

. tidade bem grande. Pretendemos
também desenvolver mais ativi
dades educativas sobre o câncer
de mama. Nossa meta até o fim
de 2011 é encontrar um terreno

maior, para construirmos a nova

sede. Esta já ficou pequena. Com
o bazar da Receita.'acreditamos

de e da classe empresarial e este',

é mil diferencial da região.

pess�:,rr,eÀt,
na re a axila�

• Alteração no tamanho ou forma da mama;
• Descarga (saída de.secreção) mamilar:sensibilidade mamilar

ou inversão domarnüo para dentro da mama;
• Alteração, no aspecto da mama, aréola ou mamilo;
• Sensações (por exemplo, calor, inchaço n? mama,); .

COMO AJUDAR
'.' ,

É possível contribuir com a Rede Fêminina de forma espontâ
nea autorizando o débito de qualquer valor na conta de luz. Para

isso, é preciso preencher um formulário pessoalmente, na Celesc.

Arrecadações de trocos solidários são feitas nas 'lojas· Havan e na

agência do Sicoob. Alimentos e leite podem ser doados diretamente

.

,
na enÍidé3pe". Para outras inform

.�

,ou para agendar atendimento
ê possívelíe,Atra� �m contato oo teleforie: 47 327-5 0268: "

O Correio do Povo: Como
você avalia o ano de 2010 para a

entidade? que conseguiremos comprar o

Rozanda Balestrin: Excelen -

"

terreno. O resto, a gente. vai le
'te. Nosso projeto educativo IHPV vantando com as doações.
posso prevenir' deslanchou. Ti-
vemos muitos eventos,'palestras OCP: Quantos atendimentos
e chegamos a participar do, 80' a entidade realiza, por mês?

.

Congresso -Nacional das 'Redes . RB: Temos capacidade para
Femininas, em Maceió, com a realizar 600 atendimentos men

, nossa palestra sobre o HPV. Foi sais. A demanda seriamaior, mas
"

um ano movimentado em que, não temos estrutura para aten

as voluntárias particIparam' der mais que isso. O ideal seria,
bastante. A gente. tem levado criar 'mais um turno, rio fim da
o nome de Jaraguá do Sul para. tarde, para as pessoas que traba...
o país. E conseguimos muito . lham, mas não temos recursos

apoio da: comunidade: para isso ainda.

�

OCP: Como a entidade se

niantém?
'

RB: Temos um convênio
mensal com a Prefeitura. Rece

bemos R$ 11,5 mil que são desti �

nados ao pagamento dos funcio
nãríos.Ano que vem, este valor
vai aumentar em 10%. Também
recebemos contribuições espon
tâneas através 'do talão da luz ,e

doações de alimentos.
, -

OCP: Na sua opinião, qual.a
importância do trabalho reali
zado pela entidade?

OCP: Você participa de even- RB: O câncer. ainda é um,

tos, em outras Redes,n que per- tabu. E quando as mulheres re

cebe em relação à realidade de cebem a notícia entram em cho-:

Jaraguá do 'Sul? que, se sent,em mutiladas por-
RB: Estou há três-anos na pre- que muitas perdem a mama e

sidência e agora fui eleita para o cabelo. Depois, elas passam a

os próximos dois anos. Também 'rever os valores. À gente procura
sou vice-presidente da Rede' Es-· resgatar uma forma diferente de
tadual. Percebo que em nosso ver a vida. Através da convivên
Estado temos diferentes realida- cia, uma conta para a ?utra sua

des. Cada uma faz-o que pode experiência e isso ajuda. Muitas
,com os recursos que tem. São 66 dizem até que precisaram ter um

redes no Estado, e nós de Jaraguá .

câncer para passar a viver me
do Sul somos referência. Muitas lhor. Emprestamos perucas e do
outras redes copiam nossos pro- amos as próteses. A gente ajuda a

jetos. Temos apoio da comunída- resgatar a autoestima delas.
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,A combinação .de todos,os ritmos
Escola de Dança da Scar promove espetáculo lúdico para fechar atividades de 2010

JARAGUÁ DO SUL

Certo dia, uma curiosa
.

garota invade o picádeiro
de um circo fantástico.
Começa, assim, uma

. jornada por todas as

vertentes da dança.
/

. '.

Esse
o enredo principal do

. espetáculo de encerramento
da Escola de Dança da Scar

'. . (Sociedade Cultura Artística
de Jaraguádo Sul), que traz "OMun
do Mágico do Circo" ao palco do

.

GrandeTeatro. Hoje e amanhã, cada
parte dos 300 m2 dominados pelos
artistas se transformam em uma

sala de aula para a dançarina, que
aos-poucos experimenta todos os

ritmos, conquista amigos ,e apren
de a viver em comunidade.

O caminho. trilhado por ela

.. é, uma colagem musical - com
, composições clássicas, acrobacia
aérea e de solo, dança do ventre

e dança de rua. Os professores e

amigos, pór sua vez, serão os 150
bailarinos em diferentes níveis'
de aprendizado; que vão do baby
class - com pequeninos que têm
a partír'de dois anos e meio - às.

"

sensuais. dançarinas da dança
do ventre, de até 30 anos de ida-

de, A personagem principal, que'
conduz os espectadores por uma

. 'viagem montada em apenas um �
ato, usa toda sua capacidadede
aprender rapidamente e, ao final
do espetáculo, torna-se também

. uma bailarina .

A peça faz uma, ligação entre
todas as modalidades, tornando a

apresentação única .: em um n10-

delo que acontece já há cinco.anos
ria Scar, sempre com um tema

diferente, "Os primeiros ensaios

começaram ainda em maio deste
ano, principalmente por causa dos
pequenos", explica o diretor artís
tico, Egberto Saurini. Ele é respon
sável pela coordenação de todas .

as coreografias, montadas' sepa
radamente por cada professor. O
ensaio em

.. conjunto, cqm os 150

dançarinos, aconteceu, na noite
de ontem, pela segunda e última
vez - já o resultado será levado ao

público hoje e amanhã, às 20h. Os
ingressos! por R$ 10 e R$ 5, podem
ser comprados no Centro Cultural
da Scar-.Mais ínformaçõespelo t�-
lefone (47) 3275-2477. Espetáculo, que tem o circo como tema, começou a ser preparado em maio.ontem aconteceu ensaio geral

Mistura
brásileira .�.

no Sesc
Na receita, nada mais que al-

, guns ingredientes regionais e na.,

clonais. Como ferramentas, um
acordeon, bateria, violão, 'sax, e
baixo elétrico. O resultado é uma
mistura de ritmos sul-brasileiros'
'com pequenos toques de todos
os outros cantos do país, emuma

representação . musical de um
, " verdadeiro "entrevere". O espe

táculo, com, o mesmo nome do

grupo .:Entrevero Instrúmental
foi o escolhido para fechar o ano
no teatro do Sesc.às 20h de hoje.

Apresentando composições.'
próprias e reinterpretações de
obras consagradas, o grupo lage
ano exprime a sonoridade atra

vés da música 'puramente ins

trumental, primando pelo rigor
técnico e a criatividade de cada

integrante - com influências do

jazz e da. música instrumental
brasileira. A entrada para a apre- .

sentação custa R$ 1. Exposição traz fotografias com temas escolhidos pelos próprios autores
1

j
.. � . �

Projeto promove exposição'com
fotografias de alunos dos eras.

,

Uma visão diferente sobre a

arte da fotografia-e a própria rea

lidade. É isso que propõe o Projeto
,

Primeiro Olhar, que existe há dois
anos e recebeu recursos do'Fundo

Municipal de Cultura. no último
semestre para realizar um traba-
,lho nos quatro Cras (Centro de Re-

- ferêncía da Assistência Social) da
cidade, Até o dia 21 de dezembro, '

o resultado desse trabalho estará

exposto na Biblioteca PúblicaMu-
..

nicipal Rui Barbosa. ,.-

"Os alunos se envolveram em

todos os processos. Além de se

rem os autores das 40 fotografias
,

expostas, eles foram responsá
veis pela escolha das obras que
seriam expostas", explica a fo
tógrafa Evelyn Prodõhl Hansen.
O trabalho foi desenvolvido por
ela, em parceria com a psicó
loga Joice Pacheco .: enquanto
Evelyn ministrava as aulas téc
nicas e asnoções básicas de fo-

. .

. '1" � , , ( q,.
. �. . . r' ''_

\fi, 1.)1(:-" Ós r , '�"'f: 'f�
_ r � � ,.. -.c.. �.i> � r.'

. tografia, 'a. psicóloga ficou res

. ponsável pelo processo_reflexivo
e a discussão sobre as temáticas
a serem trabalhadas.

No total.Iü alunos de cada Cras,
entre 11 e 16 anos, receberam 20 ho
ras de aula. "Intercalamos aprática e
a teoria, e foimuito importante pata
o desenvolvimento desses adoles
centes. Amaioriamora em áreas de
risco social, e é importante que eles

. saibam que existe apossibilidade de
um futuro melhor, e diferente", res
salta a fotógrafa. A entrada é gra
tuita. A biblioteca fica aberta de

segunda, à sexta, das 7h às 19h, e
das 8h às 13h no sábado.

• t ,� :'" "I ..
·

l' { " •
, .�

.

.', ..
;� ,}

. .

.� I • �
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mento, Isso porque, o porto domu
nicípio poderá receber um número

, ,

maiorde carregamentos. E poí isso
que a AIL 'pretende construir, até
março de 2011, um terminal de

grãos no Porto de São Francisco.

TERMINAL DE GRÃOS
Com capacidade para 30 mil

_
toneladas, o novo terminál vaime
lhorar o fluxo de grãos no'Porto-de

\

São Francisco em 16%. Cerca de

R$ 7 milhões serão aplicados, em
parceria com a Global Logística.
Vão ser três silos verticais e um ho

rizontal, possibilitando a operação
demilho, soja é farelo .

-

"

A troca prevê a

substituição de trilhos
do perfil 37 para 45,
oferecendo maior

capacidade para ,cargas.
-

GERÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO DAAli.

,

".,
"Em2009, a empresamovimen- _

tou 1,7 milhão de toneladas.' Neste

ano, entre janeiro e setembro; o vo
lume superou, chegando a 2,2 mi
lhões de toneladas. AAIL transpor
ta 85% do volumemovimentado no

porto", enfatiza a gerência....
'

bém será facilitado com o investi- daianac@ocorreiodopovo.com.br
• Daiana Constantino-

-Uma família. registrou, on

tem, um boletim de ocorrência
-

na Delegacia de Corupá, ale-

.gando que. o professor de ge..:
ografia da escola estadual são
José mostrou, mais de uma vez,

-

cenas de pornografia para o fi-

_

lho durante as aulas. O delega
do Maurício Francisco conver

sou com os pais V.M,- 39 anos, e

E.M.M, 40 anos.na parte da tar

de, e os orientou para que pro
curassem a direção da unidade
de ensino ..

Segundo os pais do estu

dante, hoje o responsável pela
direção será informado oficial

mente sobre o caso. "Ainda não

procuramos a direção porque
ternos medo que àlguma coisa
ruim aconteça. com nosso fi-

�.44milhõesL deve investir
Substituição e melhoramento de 30 quilômetros de estrada de ferro terminam em2011

AtUNO DIZ TER ASSISTIDO A UM víDeo PORNOGRÁfICO NA ESCOLA

Pai ..� denúncia contra professor...

..

CORUPÁ
-

A empresa' de transporte
ferroviário AlL (América
Latina Logística), .:

concessionária dos
trilhos da região, _

costura
a passagem deste ano

.

. bordando investimentos
em 30 quilômetros
de linha férrea.

término dos serviços, orça
dos

-

em R$ 44 milhões, 'está, ,

revistá para 2011. O projeto
...�nossibilita 'a substituição e·

melhoramento da estrada entre Co

rupá e São Bento do Sul. O trecho, -

que segue a maior parte pela serra,

.

será reforçado parapermítír o trans
porté de trens com cargas pesadas.

Conforme informações da Ge-
.

rência de Comunicação e Respon
sabilidade Corporativa da ALL, "a

..

trocá prevê a substituição de tri
lhos do perfil37 para 45, oferecen-

. do maior capacidade par,a cargas".
Já para Jaraguá do Sul, por exem
plo, as obras contemplam apenas
manutenção. e melhorias dos 111-
lhos. "Projetos amplos nesse perfil

.

-

não estão previstos para o mani
cípio", afirma a coordenadora de

-

comunicação, Deise Silveira.
O escoamento de produtos por

intermédio de- São Francisco tam-

lho", diz a mãe. I� gente vê 'na

televisão tantos casos de pedo
filia e a .gente teme que possa
acontecer aqui também", conti
nua o pai.:

O - estudante -relatou o fato..
"O professor chamou alguns
alunos na mesa dele e passou'

. no celular um vídeo de sexo.

Na sala de aula, a gente não es

tuda. O professor fica jogando
bolinha de papel", diz. Segundo

PIERO RAGAZZI

Estrada de ferro será recuperada para favorecer transporte de cargas mais pesadas, afirma empresa

E.M.M, o caderno comprado
pata o filho permanece com fo
lhas em branco e apenas alguns
desenhos desde setembro.

."

A reportagem. do O Correio ' :

'do povo visitou a escola ontem,
.

mas os responsáveis pela dire

ção não foram encontrados. Em
contato com a Gerência de Edu-·

cação da SDR (Secretaria de De
senvolvimento Regional) de Iara- _

guá do Sul, Deni Rateke afirmou
que a direção tem conhecimento
sobre o caso e que as providên
cias já foram tomadas.

.

- "O diretor soube por alunos

que fotos pornôs estavam sen

do mostradas no celular de um
aluno, mas quando foram ave

riguar eram apenas músicas e

terminou adiscussão", afirma.

SERViÇO AUTÔN·OMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO -

.

SAMAE
; JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE INEXIGIBILIDADE-DE LICITAÇÃO nO 193/2010
O SAMAE, de Ja.raguá do 'Sul (SC) comunica que está contratando·
a empresa Andritz Separation Ind. e Com. �e Equipamentos de

Filtração Ltda para aquisição de 01 Saída analógica para CLP do

painel' de comando do Filtro Prensa, através de Inexigibilidade de

_Licitação, ao valor de R$ 10.927,67.
Fundamento Legal: inc. I do Art. 25 da Lei 8,666/93.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefo-
ne 047 2106-9100. \

Nelson Klitzke . Diretor Presidente
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'E MONDE CITROEN.
A MELHOR TEMPORADA

, , .'

DE NEGOCIOS DA, SUA.
- .

EMPRESA COMEÇA AQUI.

�; .

AR-CONDIC10NADO PARA A ,CABINE DO' MOTORISTA
POR APENAS R$ 4.ScOO,OO A'rvlAIS. ÀPROVEITE .

.

,
.

,
.

-

CITROEnCRÉATIVE TECHNOLOGIE

1-0ferta válida para o veículo: Citroén Jumper 35MH ano09/módelo10 com valor à �ista de R$ 59.990,00 sem troca, não inclui frete, seguro e opcionais. 2:.Citroen
. Jumper com 1 anode garantia pela Citroên do Brasil. 3-0ferta válida até 16/12/2010 ou enquanto durar o estoque (4 unidades) .Imagens meramente ilustrativas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 15 de dezembro de 2010

INGEN.TIVO À ARTE

Novaeditalvai somar

Variedades 13

679mil

Gon'Selho luta
. contra ação
da,Prefeitura

o Conselho Municipal de
Cultura está preocupado com

um possível corte no valor que é

repassado ao Fundo. Em agosto
desse ano, a prefeita Cecília Ko
nell entrou com uma Adin (Ação ,

Direta de Constitucionalidade)
na Justiça para tentar derrubar
a lei que obriga o Executivo a

repassar anualmente 9,8% da
receita para o setor. O processo
ainda está rolando no Tribunal'

,de Justiça. O ministério Públi
co já sé mostrou contra a ação.
:Vrefeitura questiona que ne

nhum centavo desse valor é usa
do pela Fundação Cultural. Nós
fizemos uma proposta de que
30% do Fundo seja destinado a

projetos vindos da Fundação, as:
sim aAdin seria extinta. Estamos
tentando de todas as formas para
que isso não tenha sucesso", ar
gumenta Sílvia.

, .

ConselhoMunicipal de Cultura muda algumas regras na inscrição de projetos ao fundo
".

'.

_
.
o edital está disponível a partir

.
de hoje no site daPrefeitura (www.
jaraguadosul.com.br), Podem se

inscrever pessoas físicas e jurídi
cas com residência e atiYidades
em Iaragua do Sul há, no mínimo,
três anos. Na categoria patrimônio

-

histórico, o valor do projeto pode
ter no máximo R$ 40 mil. Já nas

,
, �

..._ ssa é a quarta edição do demais, pode variar de R$ 3 mil
'

- Fundo, quevisa financiar a'R$ 15 mil. As inscrições devem
e apoiar projetos cultu- ser feitas entre 17 de janeiro e 18

..._rais em oito segmentos: de.fevereiro de 2011. 'As propos
dança, teatro', música, audio- tas culturais serão executadas no'

visual, artes visuais, literatura, período de maio a dezembro do

manifestações culturais e patri- próximo ano .

.

mônio histórico., Durante urna Nessa edição, o edital sofreu al-
entrevista coletiva, na tarde de gumas alterações. Agora, os benefi
ontem, a presidente do Conselho dados poderão receber o valor em

Municipal de Cultura, Sílvia Kita, até três vezes, antes era feito o pa
afirmou que'serão destinados R$ gamento emparcelaúnica. "Isso vai,

,_ 679 mil para os novos projetos. facilitar que eles se organizem para
A expectativa é de que a co-. fazer a prestação de contas", diz a

missão técnicà receba cerca de 100' presidente. Além disso, a divulga
projetos. Naúltima edição.dl foram ção dos eventos é outra preocupa
aprovados e cerca de R$ 503mil fo- ção. "Quem não' divulgar com 15

raminvestidos. ''A cada editalvemos .dias de antecedência vai ser puni
um aumento de 10% nas inscrições. do e vai ter que devolver o recurso,

,

O público está procurando mais o' porque se não os eventos não são

incentivo financeiro", afirmaSílvia.' prestigiados", finaliza Sílvia.

No dia em que a lei do
Fundo Municipal de Cultura
nompletou três anos'em

vigor, a Prefeitura lançou
o novo edital para projetos
culturais.

"

Integrantes do Conselho divulgaram ontem as novas

regras para-aprovação de projetos no edital

Faça a. sua Pós-Graduação na FAE e �ssuma a.

liderança no mercado.

�

. ,

-Gestão de Pessoâs I Planejamento e Gestão de Ne'gócios

.

www.fae.edu/jaraglia 147 3�71.0779
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CRÔN1CA

Com licença, o Natal chegou

N-ãO
me considero superficial e nem

portadora de nenhuma síndrome,
compulsiva. .Como a maioria das .

.

. .'

mulheres, porém, adoro encher as fazer alguém sorrir, de estar junto da família
sacolas com muitas roupas e acessórios no- - e de valorizar as coisas mais simples dessa

_ vos, principalmentenesta época do ano. Fico vida. Ver os olhos do meu filho brilhando ao

tonta em meio a tantas opções. Uma tarde no fim da noite -de sábado por algo tão singe
shopping é para mim como um parque de di- lo fez brotar em mim uma - vontade de ser

versão. Gosto" de ir com meu filho e meuma- melhor. De olhar ao próximo com carinho e

rido. Claro que quase sempre saio emburrada, não com o dedo na buzina gritando 'sai da

9U porque ele tenta segurar frente seu barbeiro'. De sair-
meu cartão, ou porque diz por aí desejando um feliz

que quer ir embora antes de Natal para todos. É interes-
eu conseguir voltar na loja. sante perceber como somos

onde vi a bolsa dos meus contraditórios. Todo mun-

sonhos (são várias bolsas e do busca paz, mas poucos
. vários .sonhos, tenho que sabem fugir da loucura que

. admitir). Os homens nunca "'" se transformou a vida pós-
vão conseguir entender nossa fixação, pelas moderna, viramos escravos de um estilo de

.

vitrines e pelas araras e nem mesmo acom - vida insano. -

panhar nosso fôlego para percorrer tantas' No último fim de semana, também re

lojas em meio à multidão que procura os - cebi uma ótima notícia, minha avó, de 85

presentes-de Natal. Muito menos aceítar anos, que ficou os últimos dois anos pratica
que precisamos de várias bolsas para-ter um mente na cama, me telefonou dizendo que
guarda-roupa completo. Não àdianta tentar estava indo 'para Gramado ver as luzes na

explicar, é coisa de mulher. .talínas, Tive que conter o choro de alegria. E
Porém, no último fim de semana, fui a tem gente que ainda diz que Papai-Noel não

Schroeder assistir aoAuto de Natal organiza- existe, ele está na criança que existe em cada
do pela Prefeitura de Iá.Mais de 100 'artistas' um de nós. E, para voltar ao começo do tex-

_

da comunidade participaram da apresenta- to, não pensem que eu desisti das compras,
ção, que contou com um coral de surdos que fiquei com mais vontade ainda de encher a
transformava a letra da música em sinais - sacola e sair gritando ho-ho-ho, só que .ao
de libra. Teve ainda a-encenação do nasci- invés de entrar na guerra do empurrão, vou
menta de Jesus Cristo e vários papais-noéis abusar do com licença e por favor. Gentileza
distribuindo chocolates. Tudo simples, mas gera gentileza, não é assim?

muito bem organizado, como é- a cara de
Schroeder. Foi o que me fez entrar realmen
te no clima de Natal: Bateu uma vontade de

LANÇAMENTOS

. ,

. .

.

� �. ; ; . : .
.-

CLIC DO LEITOR
o sabiá-laranjeira, também

conhecido como sabiá amàrelo ou
de peito roxo, é visto com muita

frequência em J.araguá do Sul e
.

região. Este fotografado escolheu
uma samambaia para fazer

seu ninho. A foto foi tirada na
.

'residência de Nivaldo A. Pedrotti,
no bairroChico de Paula.

Envie sua foto para redacao@ocor�eiodopovo.com.br

. .

Pet Shop Complet�-
Táxi Dog I Hospedagem

Bànho e Tosa
Doa-se Cães e Gatos

MELHORES MARCAS DE RAÇÃO A GRANEL

CINEMA
JARAqUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• As Crônicas de Nárnta-- A Viagem do

, Peregrino da Alvorada (Dub) (14h20, 16h40,
19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
.

• Megamente (Dub) (15h, 17h, 19h, 21h - sex,

seg, ter, qui) (13h30, 15h30, 171130, 19h30,
21h30 - sab,dom, qual

• Cine Breithaupt 3
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

(Leg) (18h., 21h - todos os dias)
• Um Parto de Viagern (Dub) (14h20, 16hl0
- todos os dias)

JOINVILLE -.

• Cine Mueller 1
• As Crônicas de.Nárnia - A Viagem do

Peregrino da Alvorada (Dub) (14h, 16h40,
. 19h15, 21h50 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
. ,

• Harry Potter � as Relíquias da Morte: Parte 1

(Leg) (14h45, 17h45, 20h45 - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Megamente (14h20, 17h, 19h30, 21h30 -

..

todos os-dias)

• Cine Garten 1
• AsCrônicas de Nárnla - A Viagem do

- Peregrino da Alvorada (Dub) (14h20, 16h50,
19h20, 21h50 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Harry Potter e-as Relíquias da Morte: Parte 1

(Leg) (16h, 19h - todos os dias)
• A Rede Social (l.eg) (13h30, 22h - todos os dias)

.• Cine Garten 3
. ,

• Muita calma nessa hora (16h40 - todos os dias)
ó. Tropa de Elite 2 (14h, 19h10, 21h40 -

todos os dias)
.

• Cine Garten 4
• Enterrado Vivo (Leg) (13h50, 16h20, 18h50,
21hl0 - todos os dias)
• Cine Garten 5
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1

(Dub) (14hl0, 17h20, 20h30 - todos os dias)

.• CineGarten 6 (3D)
.. Megamente (15h30, 17h40 - todos os dias)
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do Peregrino
da Alvorada (Dúb) (13h, 19h40 - todos os dias).
• As Crônicas de Nárnia - A Viagemjío Peregrino
da Alvorada (Leg) (22hl0 - todos os dias) .

BLUMENA�
• Cine Neumarkt 1
• As Crônicas de Nárnia - A Viagem do

. Peregrino da Alvorada (Dub) (14h, 16h3Ô,
•

19h, 21h40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
,

• A Rede Social (teg) (16h-iO, 21h50 -todos os dias)
• Harry Potter e as Relíquias da Morte.Parte 1

(Dub) (13h20, 18h40 - todos osdias)

• Cine Neumarkt 4
• Juntos pelo Acaso (Leg)
• Harry Potter e as Relíquias_da Morte: Parte 1

(Leg) (21h30 - todos os dias) -

'

• Megamente (Dub) (13h30, 15h30, 17h30,
19h30 - todos os dias)

• Cine Neurnarkt 6
• Tropa de Elite 2_(13h50] 16h40, 19h20;
22h - todos os dias)

•

NOVELAS·
ARAGUAIA
Max ameaça Nancy, mas Pimpinela a defende

e Solano chega e enfrenta o fazendeiro. Janaína
pensa em vender o empório para Mamed e se mu;
dar do Araguaia. Solano chega na estância furioso
com Max e Estela e Mariquita tentam acalmá-lo.
Max pede para Geraldo levantar a ficha de Pimpine
la e Sargento Mourâo escuta a conversa. Manuela
pergunta se Cirso ainda sabe-falar à idioma dos Ca
raiás. Cirso fala com Ruriá e descobre queele não é
um Carajá. Mariquita fica curiosa para saber sobre o

-

encontro que Solano teve com Beatriz. Max comenta
com Manuela que suspeita da fidelidade de Amélia.

PASSIONE
Bete, Mauro e Melina conversam sobre Fred

e ficam indlgnados, Laura diz a Fred o que ele'
'precisa fazer para recuperar a empresa. Valenti
na ameaça Clara ao ser levada por policiais. Bete
conta para Totó seu plano para afastar Fred da
metalúrgica. Fred orienta Charles a visitar Totó
para tentar comprar as ações- do italiano. Bete
aconselha Totó a vender suas ações para a Ota
boI. Candê combina com Stela como vai ser. o ca

samento de Sínval e Fátíma. Adarrio se surpreen
de com o pai por aceitar vender suas ações. Olga
resolve entregar Clara para Totó.

'RIBEIRÃO DO TEMPO

Ajuricaba joga indiretas para téia, que dá um
.

jeito de se afastar e ir embora. Flores diz a Clorís

que Léia costuma ir até a casa dele pedir conselhos.
Léia explica a Sancha que prometeu a Flores não fa
lar do relacionamento deles com Joca. Léia admite
para Joca que está tendo um caso com o professor.
Joca liga para o solar e Diana diz que A�minda foi

para São Paulo. ° detetive e a estudante marcam

um encontro. Ajuricaba conta a Ari e a Virginía que
encontrou Léia apenas de toalha na casa do profes
sor. Iara liga para a mãe e diz que ela vai ter de-fazer
o que ela disser.

TI·TI·TI

Ariclenes -enfrenta 'Jacques para defender o

filho. Suzana reassume.e comando da révista. Re

beca comunica a Breno que Gino irá substitut-lo na

_ diretoria da fábrica. Bréno avisa Ramiro que Gino foi

promovido e cria rntriga entre os operários. Arnan
da pressiona Gabriela a contar para Pedro que está

grávida dele. Suzana se reúne com Marcela e sua.

equipe para falar sobre a edição da revista. Clotilde
desconfia que Valentim plantou informações falsas
sobre seu chefe. Dorinha arma uma confusão com

Thaísa por causa da cabra e Breno passa mal. Ari
clenes beija Marta.

•.

'

t -: j 1,; :;} - I , �,- J � �

(o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras) .
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HORÓSCOPO
ÁRIES ..

Há uma certa tensão entre suas

prioridades e as necessidades
.

dos outros, seja no trabalho ou no

romance. Críticas. e cobranças podem se

acentuar nas relações em geral. Cuidado;
será difícil conviver com pressões ou exi

gências hoje.

TOURO

No trabalho, quanto mais dis
creta for sua atuação, maior será

a sua produtividade. Não abuse dos seus

limites, sua energia vital está em baixa.

Não espere multo da sua vida sentimen-
.

tal, Evite ficar em evidência neste dia.

GÊMEOS
.

Lazer, diversão e entretenimen

to contam com excelentes vibra

. ções esta quarta-feira, aproveite!
Evite sacrificar sua vida amorosa em favor

de outros interesses: há sinal de conflitos.

Há possibilidade de aumentar

o seu prestígio por sua dedica

ção pessoal. No trabalho, terá
desejo de se destacar, só não deve se

esquecer das coisas do coração! Não

deixe que o comodismo a· impeça de
chegar aonde quer.

LEÃO
Bom dia para fazer contato com

_

pessoas de outras cidades, seja
para fins de trabalho ou não. Mo

mento de grande seriedade no romance:

Não deixe que a apatia ou o desãnimo
tomem conta de você.

VIRGEM
Canalize suas energias no tra-

''''I ',iii balho e terá um dia muito pro
dutivo! O astral revela muita

sorte para investir em aplicaçôes segu
ras. Sentirá necessidade de segurança
emocional. Aproveite para reavaliar

suas atitudes.

LIBRA
Procure entender as necessida

des das pessoas com as quais
você convive, sem perder de vista

o preenchimento dos seus próprios dese
jos. O romance pode precisar de ajustes.
Não seja tão inflexível hoje.

ESCORPIÃO
,

Boa .sorte cÇlm pesquisa, inves-

tigação e tarefas que exijam si

lêncio, concentração e isolamen-

to. Não espere muito da área sentimental
nesta quarta-feira. Cuidado para não se

sobrecarregar neste dia.

SAGITÁRIO /

,

O momento favorece o contato

com pessoas que tenham as

mesmos interesses de trabalho.

No amor, atração por alguém mais ex

·periente deve aumentar. Sua sensação
de bem-estar vai estar associada aos

amigos.

CAPRICÓRNIO
Há um nítido desejo de se desta
car proflssionalmente, Tudo indica

que poderá deixar sua vida amorosa

em segundei plano. Tente conciliar o traba
lho com as responsabilidades do lar..

• AQUÁRIO
É hora de amadurecer suas

ideias e evitar a impulsividade.
Ouça o conselho de pessoas expe

rientes. No campo afetivo, não tenha re

ceio de fazer uma proposta séria. Tenha

cuidado para não agir com impulsividade.

PEIXES
Reflita sobre o que valoriza nos

diversos setores da sua vida.

Fase crítica na área afetiva, não

insista em uma relação desgastada. É
tempo de reivindicar um aumento e valo

rizar seu trabalho.

"
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Claúdia Ohana e

Cauà' em novela
A atriz Cláudia Ohanà foi convidada para ser a

mãe de Cauã Reymond na próxima novela das 18h,
substituta de Araguaia, na Globo. A informação é do
colunista Flávio Ricco, A novela, escrita por Thelma
Guedes e Duca Rachid, com o título provisório de

Pisa n? Fulô, vai se passar na década de 30, no ser
tão nordestino. De acordo com o colunista, as grava
ções começam em janeiro, na França.

.

:
O diretor André �Iotzel, réspbnsáy�1 por A

, Marvada Carne" e Refl�xôes de um liquidifica
dor, quer contar a história de{Tiririca no 'cinema.
De acordo com a coluna de Mônica Bergarno, do
jornal Folha de S. Paulo, á ideia é acompanhar
a estreia do palhaço no Congresso e contar um

pouco de sua trajetória. Como Tiririca já disse
. que não sabe O,Çtue parlamentares fazel1), Klbt
zel decidiu que guer participar des!a investiga
ção-e relatar: as descob�rt:as 'dohúrnQ�is�a.

,u
" _

DIVIRTA-SE

Pai herói
Jacó levou o seu filho Jacozinho para um parque

de diversões futurístito. Uma das principàis atra

ções era um pequeno avião. Pai' e filho se aproxima
ram e o. piloto do avião perguntou:

- Então, quer dar um passeio com o garoto?
- Quanto é?'- perguntou Jacó.
- São 50 reais. - disse o piloto.
- O quê? 50 reais para dar uma voltinha nesse

avião sem graça? - retruca Jacó.
Então Jacozinho começou a chorar. O piloto. co-

movido com o choro do garoto, disse:
.

,
- Façamos um trato: eu levo vocês dois de graça,

.

mas o senhor não pode ter medo! Se o senhor gri
tar ou der um suspiro de medo, me paga o passeio,

-
.

.

combinado? \

Animados, pai e filho subiram no avião. O pilo
to decolou e ficou olhando pelo espelho a feição de

Jacó, que estava lrnpassfvel. Após várias manobras,
Jacó permanecia calmo. Deu mergulhos, girou' de
cabeça para baixo; raspou em uma árvore, e Jacó

nada. Já no chão, o piloto virou-se para Jacó e p..er-

guntou: .

- Tudo bem, o senhor não me paga. Mas confes

se, não teve vontade de gritar?
.! Bem, para dizer a verdade, quando Jacozinho

caiu, eu quase gritei ...

Hebe 'anuncia
.sada deSOT

A apresentadora Hebe Ca

margo anunciou essa semana
sua saída do SBT, onde trabalha
há 25 anos. Durante a gravação
do programa especial de Ré

veillon, Hebe leu uma carta de

despedida. Segundo o site Terra,
o empresário e sobrinho da apre
sentadora, Cláudio Pessutti, dis
se que não houve renovação do

contrato. "Não chegamos a um

acordo", contou. Cláudio afirmou
que ainda não há nada a divul

gar sobre os projetos futuros da

apresentadora .:

Zac e Vanessa
se separam

Zac Efron evanessa Hudgens terminaram o namo-

. ro, depois de quatro anos juntos. Segundo a revista

People, 0$ atores de "High School Musical" começa
ram o romance em 2006, no entanto, parece que o '

amor acabou. Uma fonte 'disse: "Não é nadá dramáti
co. Eles estiveram juntos muito tempo, e simplesmen
te acabou". Os dois estão gravando filmes diferentes
no momento e ainda não confirmaram a separação.

Niemeyer faz
103 anos hoje

·Oscar Niemeyer completa hoje 103 anos em ple
na atividade. O autor dos palácios e outros edifícios
de Brasília nasceu em 15 de dezembro de 1907
no Rio de Janeiro. Atualmente, o arcfuiteto tem pelo
menos 15 projetos em andamento. Seu aniversário
será marcado pela inauguração de um dos edifícios

que projetou para o Centro Cultural Internacional
Oscar Niemeyer em Avilés, na Espanha.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É UJl1 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 3:x3.

Alexsandro Moraes '

Alvaro Bertoldi

Cristiane Martins
, Cristiano Nurinbe�g
Eduardo Muller

Estela M. R. t=>arma

Everton F. Lienemann

Fernando Martin
IJi'"',

Fllornena Sogliat
Grazlelaría Cdsta

Hiltoo J. Gorris

Iria Isberner

Irineu V. Alves

Jonathas da Silva

Maria E. Hiridlmayer
Monic� S. E. Lemes ' I

Paulo da S. RaOlC�
Rildo Ruediger
Rodrigo .j herr

Rodrigo Ortiz
Ruth B. Zimmermann

. Thais Bublitz
Thalissa H. Fagundes

, Valcir S. Wendorff
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I

moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
��..�����w=���==��=

Adorei!·

F
ala sério, a melhor mensagem de Natal não é aquela que sai de, -

,

nossos corações, e �quece com ternura os corações daqueles que
nos acompanham em nossa caminhada pela vida? No início da
manhã de ontem recebi, mais uma vez, a demonstração de cari

nho daqueles que torcem e vibram comigo. Valeu!

Buxixo
As comadres com línguas

-maís afiadas não falam de outra

coisa, a' não ser de uma gata da

city, que ganhou de um em

presário generoso, durante
uma viagem, uma bolsa Louis
Vuitton - sonho de consumo

de-muita gente - e um vestido

chique para ir a um evento ba
dalado. O buxixo corre de boca
em boca ...Um secret lave da

,
maior Intensidade. Ta podendo!
Enquanto isso vamos tomar um
Nitrix bem geladinho. �

Abre 'aspas
A geração 1968 está chocada!

Também, pudera! A Suécia que na ju
ventude dessa turma era o berço do
amor livre, agora prenderá por estu
pro o sujeito que não usar camisinha.

Baile de natal
O Amizade, a sociedade dos

, grandes bailes, p'qra comemorar em
grande estilo traz dia' 25, o grupo'
Karisma, do Rio Grande do Sul, para
a noitada. Vai perder? Os ingressos
já estão à venda.

'

�"
. "II'

,

�oelma_Fuzão Zimermann/da
Denan Pisos e Decorações, é
notícia na revista Nossa Casá,
na edição de dezembro

Kantan
o restaurante Kantan, no do

mingo) 19, está esgotado. Todas
as mesas forann reservadas an

tecipadamente, mas quem não

quer ficar de fora da ótima gas
tronomia, aqui vai a dica: pode'
usar o serviço delivery.

Todas as pessoas que
realizaram grandes
feitos foram grandes, ..,

sonhadores.
illlf5;f1IiBil�jimMt

"

'Estrelado
No último dia dei de dezembro, o estrelado Dr. Remi Goulart Jr., um dos,

mais requisitados das beldades jaraguaenses, foi agraciado com o Prêmio
'Excelência em Qualidade 2010 e Personalidade Catarinense 2010 na área de '

Medicina - Cirurgia Plástica. O prêmio foi concedido pelas empresas ABN

Pesquisa de OpiniãoPública e Story Eventos promotoras do acontecimento, e
contemplou vários profissionais e empresas de todos os setores da sociedade

catarinense, Apremíação ocorreu' em Balneário Cambóriú, em noite de gala.

Onde comer bem
em'Jaraguá .

No ,restaurante Madalena.

Agora com novidade: a cerveja ho
landesaAmstel Pulse.

NAS RODAS'
• Elaine Kuhnen, esposa do
amigo Beta Fiscal, é a grande
aniversariante de hoje e vai

.

adorar saber que foi lembrada.
• As conversas estão bem
adiantadas, Depois de fazer
sucesso por quase doisanos
e por falta de tempo, dei uma
paradinha. No próximo ,ano
devo voltar a'apresentar o
programa "Te Contei" na Studio
FM. Babados, fofocas, festas e

acontecimentos voltarão a ser o

menu da casa. Quem viver verá!

•Adquira a revistá Nossa Casa,
que já está nas bancas, e leia a

.

matéria com os arquitetos da
FGM UrbanaArquitetura, Fabiane
Maiochi, Graziela Bordin eMiguel
Bianchi.Vale conferir.

'. Dó outre lado. fui muito
bem atendido pelo chefe da

. área. Valeu a demora!

• O big shotWalter Jansen
Neto, o Teco, recebe hoje
ope,n hoúse com os amigos ,

para otradícíonal comes e
be�es, no bar do Sérgio.
• Está dando o que falar
a matéria exclusiva do
empresário AJdo Pavanello,
na revista Nossaedição de

,
, d,ez�mbro:. O'hQmem é.do

" If:"il I, ",!" .11;'/ '. ,f

perü' G.:OrlHra.· i' ,,'

• Aquele que nunca viu a

tristeza, nunca reconhecerá a
:

álegría. (Khalil Gíbran)

.'Carlos' Paoleto e a bela
Raíssa Lara, já não desfilam
no mesmo bloco. A dupla
terminou o namoro de.dois
anos:A fila anda.

'

Elaine Kuhnen brinda hoje a idade nova

O níver do N'eni
Hoje, o promoter Neni Junkes,

o'grande "Bruxo" certamente será
o aniversariante mais festejado do
dia. Parabéns, amigo! Continue
corn sua espiritualidade, simplici
dade e alegria, que é suamarca re

gistrada, O meu desejo é que sejas
plenamente feliz.Viva!

, "
,

"

Cássia Padilha apaga as
velinha:s, corta o bolo e recebe,

. hoje o coro de parabéns,
Dica de

quarta-feira
Conferir a Zum

Schlauch, Hoje a casa su

perlota de gente bonita e

interessante.
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•

5 dormiwrio5
5ala

varanda.
5erviço

..

. .._;.

de
'.

�
������������7:=:=:���iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� l

&

Apena5 dez ·unidade5 à venda / a p2:wtir'de R 1$81 ,980,00
r:ntrada de R1P 26,087,00 "-t- financiamento bancário

RUA RO�r:RíO 5r:IDr:L - CORUPÁ - (47)' 9182-0492

.' ..
,a .. \ I_ -'• •

,
.3370-7500

I'

EICULOS Rua 'Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE E ESPECIAl. VENHA CONFERIRI

Taxas compartilhadas com o mercado Carros com procedência Transparência na negociação

Nós garantimos o preço

3273-2347 I 8853-9716

�Ms, c.ocJw�
Pietra e

.

Fabíola
. Substitua seus cabos de velas

.

originais por um estabilizador
eletrônico de tensão em alta e

.

economize até 30% de combustível,
álcool. gasolina e gás.

Instale já o seu!
Informações e venda.

(47)3373-1280 • 9167-0144

lntcíantes, sapecas
e sensuais.

Somente essa
semana na casa.

Sasha
Somente

massagem,
Atendimento com

tocai, hotel e motel

9922-2047
Rua Joaquim Francisco
de Paula. 1058.
Chico de Paula

Contato: 9122-2393 - 3330-9043 (Sr. João)

SALDÃO DE AUTOMÓVEIS
. .

Kombi/93 gnv, envidraçada cor bege
R$11.000,OO
Kombi/91 gnv, envidraçada cor branca
R$9.000,OO
Santana quantum/94 gnv, cor azul 4/p
R$12 . .o00,OO

Parati/84 com reparos, cor bege R$4.000,OO
Gol/89 1.6 A gasolina, 2/p cor branca
R$7.500,OO

Tipo/95 1.6 A gasolina cor cinza 4/p completo
R$7.500,OO
Uno/91 cor amarela 2/p R$5,800,OO

.

Uno/88 cor marrom 2/p R$4.500,OO
Chevette/82 cor bege 2/p R$2.500,OO
Chevette/v l cor cinza 2/p R$6.500,00
Opala/85 , 4/cil cor cinza 2/p R$5;500,OO

Monza/84 a alcool cor vermelha 2/p
R$6.000,OO
Del iei/82 a olcool cor marrom 2/p R$2'.800,OO
Corcel 1/75cor branca 2/p R$4.200,00
F/75 wilis/72 4x4 gnv, carroceria rncdeiro.xor
verde R$13.000,OO

Mb/608 bau/75 cor verde R$28.ÕOO,OO

Fusca /80 motor 1.600, Um carb urador cor
cinza R$4.00Q,OO

. Fusca/78 motor 1.300, Cor amarela
R$3.800,00

fiesta/95'cor vermelha, 4/p R$7.000,OO
Escort/88 cor azul, 2/p R$5.800,OO

Terrlpra/97 gnv, 4/p cor cinza completo
impecavel R$14.500,OO
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RECARGA ·Ex:

��VEND.A

CONTRATA-SE

Operador(a) de

Telemarketing
com experiência.

Salário fixo+ comissão.

Contato:

2106-1919

--- -

O CORREIO DO POVO

-

ANUNCIE AQ\)I E FAÇA BONS NEGÓCIOS!

VENDENDO, COMPRANDO, TR.OCANDO

OU DOANDO, ESTE É O SEU )OR.NAL!

LIGUE 2106.1919 E iNFORME-SE

1 & t ..... Z li. -:f ..., .•

t,t�"".��!!�:-:: .:.It-.�((f'f •• j:$ i<:.,.��f �"��'·""fÍl� ... �r .• ,. , ... -. ..... : .••• ,�) ''', It,' 4' ..
" f·

.' .

3

1

i .

.

'.f. -
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,PEUGEOT 207 PASSION
1.4l FlEX - COMPLETO

ESTE VEíCUlQ POSSUI VERSÕES
.

A PARTIR DE R$ 37.290ÀVISTA
BANCO DO MOTORISTA COM REGUlAGEM
DE ALTURA, COLUNA DE .DIREÇÃO COM'
REGULAGEM DE ALTURA, PARA-CHOQUES
NA COR DO'VEíCULO, TELA MULTIFUNÇÕES,
E MUITO MAIS.

ESTE VEíCÚLO POSSUI VERSÕES

ARR$D34�2QO

*� I PEUGEOT. _L FÁ@RICA f .:..

X_ ASSI$TANCE . ,iI/;.NOBRASll PEU9E.OTRE:COMéNDATOTAt.;. wwvv.p.eu.geot.com.br,
PromoçãoZeroGrau Peugeot.Ar-condícionododesériegrátisporo todoo linha Peugeot207 - exceto poro osvelcu losPeugeot207modeloX-Une, 3 e 5 por.tos).luenão possuemm-condicioryodode série, eparaveículosdevendOsdiretase çlevendosWEB
etaxodeO%poraoUn)lo PeuGeot307HBeSedan. peugeot207HBXR.1ALFlex, 5 portos,pintura sólido, ano/modelo 10/11. PreçopúblicosugeridoporavendaàvistaapartiroeRS 36.900,00.Preçopúblicop:lromocionalsugeridopqravendaàVistoopartirdeRS 34.200,00, com RS 2.700,00 de desconto, relativo 00 valor integral do ar-condicionado. Frete incluso. Peugeot 2.07 Passlon XR 1AL F[ex, 4 portos, pintura sólida, ano/modelo 10111. Preço público sugerido para venda à visto a partir de RS
39.990,00. Preço público promocional sugerido poro vendo à vista a partir de RS 37.290,00, com RS 2.700,00 de desconto, relativo 00 valor integraldo ar-condicionado, Frete incluso. PE?ugeot 307 HB Presence 1.6L 16V Flê:<, 5 portos, pinturascQUdo"ano/modelo 1 0/11. Preço público sl,lgeriop póra venda à visto o partir de RS 52.800,00. Simulação na Modalidade CDC - Crédito Direto 0.0 Consumidor' pelo Banco peugeot, considerando o veiculO Qt:;iiT)'Q e o'preçe-públíco sugerido parqv�nda_à visto o partir de -RS 52800,00 poro todo Brasil, com frete incluso. Plano de 24 rnese.s,'sendo: entrado de RS 34 320,od (65%) Ô vista mois)4 pof,Qgl9,s.m�nsbjs,t9t9isfixas de R$!:l40,77, corr:; ;-enG;trn.ento 00 1. O' (pril'J1�iro) pcrceto 9Ji/!J1';:d1OS. Taxa de Juros docontruto de 0% 0.0. e 0% o.rn, O CET (Custo Efetivo Total) da aperaçao de fínonerornento é de 6,3260/0 0.0, e 0,5�250/0 o.rn., com IncJaencJa de IOf. de.3°(o 0.0. pore Pessoa rJsJ'çp (.o cesto do IOF odtcíonoi de. a, ,;

.

Incluído no coeficiente). Valor total do veículo a prazo de RS 54.498,48. Sujeito o aprovação de crédito. As condições acima poderão ser alterados se houver alterações significativos no mercodo frnOnGeirClJ sem prévio cviso; .SSt9Q. .' notdas Concessionórias Peuqeot: Pe.ugeot 207 HB XR 1AL Flex, 5 portos, pintura sólido, ano/modelo 10111 - 100 unidades; Peugeot "f07 Passion XR 1 Al Flex, 4 portas, pintura sólida, ano/modelo 10111 - SQ,unidades; Peufj):€iót 307 HB Pres.ence
1.6L 16V Flex, 5 portos, pintura sólida, ano/modelo 10/11 - 50 unidades. Prazo de vigência da promoção poro pedidos firmes fechados: entre 2/12/2010 e 30/12/2010 ou enquanto durarem os estoques. Não cernulotlvo para'outros prorüoções,Poro,mais informações .sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de C.o�essionárias Reugeot participantes

R' -t
.

-

',-
,- "

d
'

.'� A

·'1'ou ligi:Je.para 0800 703 2424.·.buvidoria do Banco'Peugeot, ligue paro 08007719090, e SAC· Serviço de Atendimento e-spel' e a Sina 17açaO ·n·,· 'SI' t;\� ..

ao Cliente do Bp_nco Peugeot 080()-'.f�T 1(575. Acesso às pessoas com deficiência auditivo ou de fato: 9800 771 1772. ". .

. <:"" .,' './':' .' I
.

�
. ',.

,I.
,,.,,/" ,.,' "(': �./.< 'i,��I' :

. .",_' '..
.-,' ,-." ."

Strasbourg· Jaraguá do SUl·(47).3274-1900
R. Reinoldo Rou, 414'

ttojaí (47).3344-7000 B.lumenau (47) 3331-4500
. Brusq.ue (47) 3355-4500 ' �io do Sul (47) 3522-0686

PEUCEOT

De Segunda a Sexta das 8h às 19h -

)"

Sábados das 9h às 13h - .www.strosbourg.com.br MOT.lON 6> EMOTION

..

....
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KAIGOO�URGÃO.
-

,-

MARCA DE ÇONFtANÇA.

Aberta de Segunda a Sexta ..feira
_

elas 8:30hs. às 12:00hs.
e das 13:30hs. às 18:30hs.
�Sábaelos até as 12:00h.s.

,.PROVEITE HOJE MESMO
,PARA CONFERIR ESTAS E
':�MAIS DE 1'00'"

SUPER·OFERI
EM?/,< "

�
- �'f

HP'-

_-

VEíCULOS
JARAGUÁ DO SUL t CENTRO
Av,-'Marechaf Deodoro da Fonseca, 1014
3372.0048 f 3370.8622

. hpcars@yahoo.com.br
www.hpis.com.br

'4:lmagens .de cunho meramente i1'ustrativas. "'Financiamento em até 60 vezes c/entrada minima ... saldo financiado sujeito a aprovação cadastral. "'Ofertàs válieJas enquanto durar o estoque,
.'

.' , .

oe

o, '

� � • 11 <lo �.\':- .� l' •
" .�...." � ,. ," • '.. • ... �

t- 'f .. f • It f , • 0, •• f C • J t • a t ., f 1 4 • ! • f .. j f .... ". t

,

.
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7

Dê,uma
E PIAOI H'
no· seu prólinlO 'carl�O!

Aprovelte
o seu

13° salário

2008 '- Preto - Gasolina - Ar-condicionado, Direção
HidráuJica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Air bag II,

.

Freios Abs, Rodas de Liga-leve, Cd Player, Desembaçador
Traseiro.

.

2009 - ,Cinza -Flex - Ar-condícíonadoDlqüat, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Faróis de

Neblina, Computador de Bordo, Sensor de Iluminação,
- Limpador e Desembaçador Traseiro; Rodas de Liga-leve.

2008 - Cinza - Gasolina - Ar-condicionado, Direcão,

Hidráulica; Vidros, Travas, Espelhos EI�tricos, Bancos em

Couro, Rodas de Liga-leve, Freios Aos, Air bag '11, Cd
Player, Limpador e Desembaçador Traseiro, Câmbio
Automático, Computador de Bordo.

I'

2008 - Dourado' - Gasolina - Ar:condicionado, Dire�'êo
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Freios

. Abs, Air bag II, Rodas de Liga-leve, Desembaçador
Traseiro, Cd Player, Bancos em Couro, Sensor de
Estacionamento:

2009 - Branco - Flex - Protetor de caçamba.

.

2009 - Vermelho - 8v - Flex - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros e Travas Elétricas, Limpador e .

.

Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
Far6is de Neblina.

" • _. .1

2009 - Prata - Flex - Travas Elétricas, Alarme,
Desembaçador Traseiro, Ar-quente, Abertura Interna do
Porta Malas."

.. I t _ • r ••

. j

f
I
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Prepare sua casa para o Natal. Aproveite as novidades e ofertas!

. .

As melhores marcas. Os melhores preços.

Rua Barão do Rio Branco, 340 • Centro .. Ja;agúá cio Sul -.3275-2055 .

.

Rua ·Dr. João Coltn, 175' II América • Jolnvllle • 3435-2080

CASA GERALDO COLCHÕS E ACESSÓRIOS
Rua Blumenau, 1891 • 3029-3700 '

, .
.

.

GERALDO

.

.

a a.s

M6veis e Decoraç5es www.casageraldo.com.br.lcasageraldo�netunO.Hm.br .

/

, �t!lt'·�:I -.:,·�!!i ,.;q," ..

� n IIIH&i g" 11·'j'U. \·,i!\'hlir.,d�IÚlnti i'H!H�fH HH.l HililjUU

" "

to '. " oi;'., 'I ., '. � ". ,

.. .

• i' � o, .,
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IO-X D I IS ÉR O' DA SAÚDE

Caigravidez entre as adolescentes
Número de partos caiu 9% em oito anos. Cesáreas crescem e são procuradas por 47% dasmulheres

As brasileiras estão
tendo menos filhos,
principalmente as

adolescentes, mas
,

ainda é alto o número
de mães jovens.
-� e acordo com estudo do

Ministério da Saúde di

vulgado ontem, o núme

..._, ro de partos no país caiu
9% de 2000 a 2008. A faixa etária

que concentrou maior parte da

queda (93%) foi a de 15 a 24 anos.

Mais da metade dos partos de
meninas nessa faixa etária ocor

reram nas regiões Norte e Nor
deste. Entre as mulheres de 25

a 44 anos, o Sudeste tem maior

concentração de partos.
A Região Norte foi a única a

registrar aumento no número de

nascimentos, equivalente a 8,2%.
Para o ministério, o crescimento

é resultado da ampliação do sis
tema que verifica a taxa de nata
lidade no país. Amaior queda foi
constatada no Sul, 17,7%.

Ainda assim, o órgão consi-

dera que a fecundidade no país
ainda é precoce: 20% dos partos
ocorrem entre mães entre 15 a 19
anos e 29% entre 20 e 24.

Estudo mostra que bebês
nascidos de cesárea têm
peso mais baixo em

comparação com os que
nascem de parto normal

Apesar das diversas campa
nhas do governo, o número de
cesarianas cresceu, passando
de 38% dos partos, em 2000,
para 47% em' 2007. O estudo
mostra que os bebês nascidos
dessa forma têm mais baixo

peso do que os nascidos por
parto natural - o percentual é
de 8,6% contra 7,8%.

Mulheres com mais de 12

anos de estudo são as que mais
fazem a cirurgia, sobretudo nas

regiões Sudeste, Sul e Centro
Oeste. .0 ministro José Gomes

Temporão (Saúde) afirma que os

dados ainda têm que ser estuda

dos, mas são um indício de que
as cesarianas estão sendo feitas

antes do momento certo.

O número de mulheres que
faz pelo menos sete consultas
de pré-natal aumentou, mas

está longe do ideal: foi de 43,7%
para 55,8%.

CÉSAR JUNKES

Patrocínio l\ Apoio:
.. Aymoré Financiamentos

(47) 3371-8850
vendas - assistência técnica

programa para cupom fiscal e NF-e

Mesmo com queda,
fecundidade no país
ainda é precoce: 20%
dos partos ocorrem
entre mães entre

15 a 19 anos

CONFJRA AS LOJAS PARTICIPANTES

2000MULTIMARCAS - (47)32731001 EMMENDORFfR - (47)32744444 lIoRRAo - (47)3371422§
RUA ANGELO RUBINI 780 AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA 557 RUAWALlERMARQUAROT 1495

(JaraguadoSul) (JaraguadoSUl) (laraguádGSW)

AUTO FÁCIL - (47) 33720011 FACHIHI- (47) 33703015 WOAUJOMÕVElS - (47)32731243
AV PREFEITOWALDEMAR GRUBBA 3841 RUA PRESo EPITAClO PESSOA 570 AV PRffElfOWAlDEMAR GRUBBA 3809

(Jaraguá do Sul) (Jaraguá doSul) �doSil}

AUTOMóVEIS JARAGuA - (47) 33719500 FERRETTI- (47) 33730047 �-(41)33701669
AV. DEODORO DA FONSECA 1140 (JaraguádoSul) BR 280 KM 58 S/N (Guaramirim) AVGElÚUOVARGAS 920 {lar�doSW}

AZEVEDO - (47) 33730806 GADOTTI- (47) 33722143 MILTON (AR - (41) ]3761470
BR 280 KM 58 (Guaramirim) RUA BERNARDO DORNBUSCH 1671 (JaraguádoSu1) RUANmDRUBINI 461(JaragtYdDStllI

BALSANELLJ - (47) 33702010 GAÚCHO VEICULOS - (41) 33719730 MM AUIOMÓVElS - {47} 33730131
AV PREFEITOWALDEMAR GRUBBA 4158 RUA BERNARDO DORNBUS(H 1917 RIJA 18DE AGOSID66 /'

(Jaraguá do Sul) (Jaraguá doSUl) (6uaramilÍm)

BARRA VEíCULOS - (47) 33761949 GERAÇAO-(47)33731919 N8 A1JTOMÓYfJ5 - (47)nm010
RUA ÂNGELO RUBINI m (JaraguádoSul) RUA GERONIMO CORREA 279 (Guaramirim) RUAWAUfRMAROOADT185t1{tararJnàdoSúll

BLUMENCAR - (47) 32756336 GIOVANE - (47)32750045 RAUSJS - (47) 33732020
RUA ÃNGELO RUBINI 815 6UA BERNARDO DORNBUS(H .1880 RUAGmOHIMOCORREA10

(Jaraguá doSul) Uaraguá doSul) (Glwamirim)

CIDADE VElCUlOS - (47) 33734900 GLOBO (AR - (47) 32763804 RDOOCAR - (41)31736549
RUA 28 DE AGOSTO 1584 RUA BERNARDO DORNBUS(H 619 RUA BmNAROO OORNBUsrn 610

(Guaramirim) (JaraguádoSul) �do5dj

CIRCUITO - (47) 33719333 HPVEíCULOS - (47) 47-33720048 avVfkUlos -(<l7)nn1741
RUA RElNOLDO RAU 355 AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1014 AVPREfBlOWALDfMAR GRlJBBA 4186

(JaraguadoSul) (JaraguádoSul) ParaguàdoSu1)

CONFIANÇA VEícUlOS - (47) 33130201 JAIME AUTOMÓVEIS - (47)33761701 mm,CAI - (47) ]3703113
RUA NORBERTO SILVEIRA JR. 114 RUA ÂNGElO RUBINJ 279 AV PREFEITOWALDEMAR tiRUSBA 4MO
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As quatro prioridades
do BràSiI para a próxima
década devem ser a'

melhoria da qualificação
dos professores, o
fortalecimento da
educação infantil, mais
qualidade para o ensino
médio e mais eficiência
no gasto público em

educação.
_,

E
o que diz estudo lançado
ontem pelo Banco Mun
dial sobre os resultados

alcançados pelo Brasil
nos últimos anos em educação.
De acordo com o estudo, o gasto
não está "produzindo os resulta
dos esperados". Os dados mais
recentes, de 2009, mostram que o

país investe hoje 5% do Produto
Interno Bruto (PIB) na área, pata
mar que, segundo o relatório, já é

superior ao verificado nos países
da Organização para a Coopera
ção e o Desenvolvimento Eco-

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 15 de dezembro de 2010

nômico (OCDE). O país também
gasta mais do que o México, o

Chile, a Índia e a Indonésia, que
têm perfil demográfico seme

lhante ao brasileiro.
No entanto, investe em média

seis vezes mais em um estudante
do ensino superior que no aluno da
educação básica. Na OCDE, a pro
porção é de dois para um. O estudo
destaca ainda que as altas taxas de

repetência permanecem, "apesar
de pesquisas indicarem que a repe
tição é uma estratégia ineficaz para
aumentar a aprendizagem".

O alto grau de corrupção .e

má administração das verbas da

educação também são aponta
dos como razões para os baixos
resultados alcançados em relação
ao custo. O Banco Mundial apon
ta ainda "aumento no custo dos

professores", com políticas que
reduziram o tamanho médio das
turmas e "impuseram aumentos

generalizados de salário para os

professores". Para a instituição, há
pouca evidência de que o aUIl,len
to salarial contribuiu para melho
rar a qualidade da educação.

PREVISÃO DO TEMPO

SOL E CHUVA
Tempo instável, com
sol aparecendo entre
nuvens. O dia segue
com nebulosidade
variável e chuva isolada
em todo o período.
Temperatura amena.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 15°C
MÁX: 20°C J"�,""'<"._••,d'"""""

QUINTA
MíN: 17°C
MÁX: 20°C

SEXTA

MíN: 19°C
MÁX: 30°C

SÁBADO
MíN: 22°C
MÁX: 32°C ,:"':':,�"""

I
I
!

\

VENTOS

Oceano deve
ficar agitado

o avanço de uma massa de ar

seco provocou rajadas de ventos

fortes em Santa Catarina, duran
te esta semana. Foram registrados
ventos acima de 60 km/h em quase
todas as regiões - no litoral, o índice
superou os 78 km/h. Se os ventos

não diminuírem, o mar deve per
manecer agitado, com risco para
navegação e atividades de pesca.

Ens\1!IlJ'adü Pm'cia!mlll'lte
MlJb!m!t)

Nublado

. .

Chuvoso

_t ...
.. ,

JOAQABA
.......
11°24°

SEVOC�VAI pAAA··

R\O DO OESTE
.

O sol aparece em a,g�ns
momentos, mas �maior .

,
. parte �o dia sera

com
. .' .

.

'a''d'as de ehuva epalie "dpossíveis trovoa
as.

Temperaturas llntre
13"C de madrugada,

e'20·C à tarde. ruo DO SUL
.......
12° 20°

Para melhorar a qualificação
dos professores, o Banco Mun
dial defende a adoção de estra

tégias para atrair os "indivíduos
de mais alta capacidade para a

sala de aula", com apoio para
formação continuada e recom

pensa pelo desempenho. Hoje,
diz o estudo, a carreira docen
te se tornou "uma profissão de
baixa categoria", que atrai o

"terço inferior dos estudantes
do ensino médio".

Segundo levantamento,
fortalecer a educação
infantil no país precisa
ser uma prioridade para
próxima década

/
,I
/

JARAGUÃ no SUL
... .Â
15° 20°

Hoje é o último dia em que algumas
regiões do Estado permanecem sem

chuvas. Por enquanto, os acumulados
se concentram na região Norte e Nor

deste, com acumulados de até 15 mm

por dia.Apartir de amanhã, no entanto,
a chuva se intensifica e ficará dispersa
por todo o Estado, com acumulados
entre 5mm/dia e 70mm/dia.

MINGUANTE NOVA CHEIACRESCENTE

21/12
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Destile' de moda
Acontece hoje na Fameg

desfile promovido pelos estu

dantes do curso de Moda que
vão apresentar os trabalhos prá
ticos desenvolvidos ao longo do
ano letivo.

o arrocho não

esperado
Se o ministro Guido

Mantega conseguir seus ob
jetivos, no próximo ano os

servidores federais não de
vem obter nenhum aumento

de salário. Esta é uma ques
tão central relacionada com

a contenção do crescimento
dos custos da máquina pú
blica' hoje em percentuais
superiores à inflação. O avan

ço da informatização deveria

provocar uma redução no nú
mero de pessoas necessárias

para tocar a burocracia do

governo, mas na prática isso
ainda não aconteceu.

Eurofarma
compra Segmenta

O grupo farmacêutico in
vestiu na compra do fornecedor

para o segmento hospitalar bus
cando sua expansão' para uma

empresa com faturamento de R$
500 milhões em 2011.

Títulos
portugueses

A sondagem portuguesa que
busca vender títulos da sua dívi
da pública não teve boa acolhida
por parte doministro da Fazenda
Guido Mantega. Claro que com

prar títulos de um país em crise
não é exatamente um investi
mento com retorno garantido.

INDICADORES

o CORREIO DO POVO'· Quarta-feira, 15 de dezembro de 2010

Mercado Regional

Lou-rival Karsten

Mobilidade urbana
Este foi o grande tema dos questionamentos

que surgiram após a apresentação da prefeita Ce
cília Konell, que fez um balanço de seus dois anos
de governo na última reunião plenária da Acijs/
Apevi. A preocupação é com a falta de estradas

para o aumentosignificativo na frota do municí

pio bem como a logística necessária para manter
o trânsito fluindo enquanto grandes obras como
o viaduto do trevo da Manoel Francisco da Costa
entram em construção.

Zona do Euro
Segundo aOCDE - Organização para aCooperação eDesenvolvimento

Econômicos - existem fortes incertezas em relação à recuperação dos paí
ses da "zona do euro". Não por outro motivo, nas últimas semanas o euro'
teve uma forte queda na cotação, fazendo a festa de quem quer viajar para
aEuropa. Claro que como a cotação estámuito volátil, quem fizer compras
no cartão de crédito pode ter surpresas nahora que a conta chegar.

Capital
especulativo

A China também abriu fogo
contra o capital especulativo e

vai adotar medidas para proteger
a economia.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,6930
DÓLAR TURISMO (EM R$)

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comar

ca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que LUIZ PIAZ, CI n°

1. 134.024-SESP-SC, CPF n0248.385.279-34, industriário e sua esposa DORLY PIAZ,
CI n° 2.442.599-0-SESP-SC, CPF n° 623.153.409-00, costureira, brasileiros, casados

pelo regime de Comunhão Universal de Bens, anterior à vigência da LEI 6.515/77, re
sidentes e domiciliados na Rua Ano Bom n/ 650, em Corupá-Sc, requereram com base

no art. 18 da Lei n06.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua

94- Pedro Altamir Hoffmann, Bairro Ano Bom, perímetro urbano de Corupá/SC, abaixo
caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Corupá/SC, com forme Certidão

n° 067/2010, expedida em 18.06.2010, assinando como responsável técnico, o técnico
em agrimensura Franklin de Oliveira, CREA n° 24869-3, ART n° 3801322-1. O des

membramento é de caráter residencial, possui a área total de 45.132,94 m2, sendo de

4 (quatro) parcelas, sistema viário e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da

ultima publicação do presente edital, .e deverá ser apresentada por escrito perante
a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da

Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá/SC.
JARAGUÁ DO SUL, 01 DE DEZEMBRO DE 2010

AOFICIALA

BOVESPA

POUPANÇA

Economia 19

Euro não
está em crise

Esta é a posição defendida

pelo presidente do Banco Cen
tral Europeu, embora concorde

que a' comunidade passa por
uma instabilidade financeira
causada por crise orçamentária
em certos países. O mercado não
está confiando muito nisso e não

está apostando as fichas namoe
da europeia.

Inadimplência
Sinais preocupantes es

tão presentes no indicador
de inadimplência, do.con

I, âumidor Ievantado, ;wp�la
.1Serasa Êxperian. A inadim

plência tem crescimento

pelo sétimo mês consecuti
vo e em novembro deu um
salto de 3,5% em compara
ção com o mês anterior. Em

relação a igual mês dq ano
anterior, "0 crescimento foi
de 23,2%. Comparando o pe
ríodo de janeiro a novembro,
em 2010 o indicador ficou
5% maior que em igual perí
odo de 2009. O resultado de
novembro é o maior nos úl
timos cinco anos'.

LOTERIA

23 - 40 - 41 - 78 - 80

01 - 01 - 04 - 07 - 08
10-11-14-15-16
17-19-20-21-23

14.DEZEMBRO.2D10

1,6950
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ANIVERSARIANTES

linha de Fundo

Julimar Pivatto
Ui!IB�f()j'j
.-Parou
na segunda

;z- fase no último
� campeonato

estadual do MS.

�m1g,
li WJJHití
SH2º

colocado na
ltima liga norte
americana

;i�lJ.ilfm
f

.

.!f fAflfllS)
-Disputa a

quarta divisão
do campeonato

paulista (Série B).

II: ARAÇATUl1m,
('38 AflOO) -Time
paulista que
está licenciado
do futebol

profissional.

DOIS TOQUESXadrez é vice
�,

'ffl.fJIPOUS; '1/1 o time da serra
fluminense segue investindo forte para

I a Liga Futsal2011. Ontem, confirmou a
I .contratação do goleiro Danilo, ex-ACBR

As meninas do xadrez foram bem na etapa final do

Campeonato Catarinense da modalidade, disputado em

Balneário Camboriú. Das três enxadristas que representa
ram Iaraguá do Sul, duas voltaram com medalhas. Jaque
line Corrêa foi vice-campeã e Mayla Blodorn terminou em

terceiro. Foi a última competição da modalidade no ano

e o balanço é positivo, já que a equipe trouxe medalhas
também das três principais competições do ano: Olesc,
Joguinhos Abertos e Iasc.

I Jilli··JIJ5' �IA equipe jaraguaense
,ij6(i)U em segundo lugarna etapa
do Catarinense, disputada em
Blumenau. Dos sete atletas, seis
conquistaram medalhas.

SDlIGEDSh OAberto de Futsal da
cidade dcve acontecer só em
fevereiro, mas aCME já começa a
organizã-Io, Quem tiver interesse,
só ligar para 3374-0322 .

IEOOOAÇ,lOIl! Revelado pelo
Corínthians, omeiaBoquita pode

I .parar no Orlando Scarpelli. Outro
I interessado no jogador é o Sport Recife.

Conselho se reúne
.

/ O que deu errado?

EIÓgiCO
que o Internacional temmuito mais time que o Mazembe,

tem mais tradição e tinha tudo para chegar na final (tanto que
jogou melhor). Mas o futebol não tem lógica e é isso que torna o·

esporte tão fascinante e atraente. Celso Roth errou ao mexer no

time, mas a culpa não é só dele. Ele não pode fazer gol. Eu não consigo
imaginar o Giuliano reserva nesse time. Emuitomenos tirar oTinga para
colocá-lo. Para o bem do bom futebol, o Colorado deveria estar na final
do Mundial. Mas tem de fazermerecer e ontem não conseguiu.

,Hoje às 17h"na Arena Iaraguá, o recém-criado Tribu
nal de Justiça Desportiva da cidade, que é vinculado ao

Conselho Municipal de Desporto, se reúne para deliberar
sobre o regime interno da entidade. Logo na sequência, o
pessoal da CMD faz o mesmo, além de já marcar as próxi
mas reuniões em 2011. A nossa torcida é para que eles con

sigam ajudar ainda mais o esporte jaraguaense, que já é for
te, mas precisava desses órgãos para se tornar aindamaior.

I."I'MIE;.,OA,vaí quero@ntratru;o�,
..

' ,

I atacanteSomália, que estáno Duque
de Caxias. O jogador foi o artilheiro
90 time na Série B 2010.

Bicicross Jaraguaense ganha
tllulo Estadual pela 23° vez

A Equipe Jaraguaense de Bicicross

conquistou o 33° Campeonato Estadual
de Bicicross. A etapa decisiva aconteceu
no Parque Malwee no fim de semana. A

equipe levou a melhor na categoria "clu
be", com 948 pontos, seguido de Balneá
rio Camboriú (883) Lages (846). O mesmo

aconteceu na "Equipe de Marca", onde so
mou 1.016 pontos seguido de Equipe Nova
Era (1.009) eAssociação Serrana (618).

No total a equipe jaraguaense con

quistou dez títulos individuais, além de
nove vice-campeonatos e dez terceiras

. colocações. Segundo o coordenador do
time, Valdir Moretti, o bicicross é o es-

porte amador de Iaraguá do Sul que ga
nhou mais títulos estaduais. Em 33 dis

putados, eles possuem a marca histórica
de 23 títulos e dois vices, num espaço de
25 anos.

Kauan Stevão (boys 6 anos), Carlos
Dalabona (boys 7 anos), Gustavo Schroe
der (boys 9 anos), Leonardo Spredemann
(boys 14 anos), Marialzabeli (girls 11/12
anos), Maria 'Helena (girls 9/10 anos),
Iaíson Fuchter (cruizer 25/29 anos), Nei
Bourscheidt (cruizer 45+) e na categoria
elite, a mais disputada do bicicross, o

campeão foi Guilherme Bourscheidt atu
al atleta da junior men.

·Sala
• Cozinha
• Lavanderia

-Bwc,
• Sacadacj
Churrasqueira
• 1 vaga garagem.
• Área interna: 66m2

Pilotos comemoram os dez títulos, nove vice-campeonatos e dez terceiros lugares
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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O piloto jaraguaense
Kreis Jr. voltará
ao cenário do
automobilismo
nacional no ano

que vem.

Confirmado
na Vicar Pro

moções Desportivas, em
presa prom.otora da. Stock
Car, ele deixa as picapes

para competir na categoria Mini
Challenge Brasil em 2011. "Fi

quei muito feliz com a notícia.
Este ano estava um pouco para
do no automobilismo por falta
de patrocínio", relatou o piloto,
que em 2010 fez algumas provas
no Paulista de Marcas, Copa Pi

nhais e Troféu Línea.
Kreis terá nesta empreitada

o patrocínio das empresas Rau -

'

mak Máquinas, SMC, Siemens,
Onron e General Belt, contando

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 15 de dezembro de 2010

com o apoio da Cosmos Turismo,
Studio FM e Revista Talento &
Motor. Sobre a troca de categoria
Kreis disse que a Mini Challan
ge tem um carro muito bonito,
compacto de alto padrão e estilo.
"Dá orgulho de guiar. Trata-se do
modelo de competição, um 'pe
queno notável', um lobo em pele
de cordeiro", brincou. Ele fará

dupla com o piloto joinvilense
Leonardo Fortunato, que tem ex

periência no kart
A temporada 2011 da Mini

Challenge Brasil começa no dia
20 de março em Curitiba e terá
oito rodadas duplas, dezesseis
corridas no total, com transmis
são em tevê aberta e canal por
assinatura. Como premiação,
a mini brasileira oferecerá ao

campeão a participação em uma

prova na Espanha com todas as

despesas pagas. Além disso, os

participantes concorrem a um

carro da categoria na festa de

premiação da Stock Car Brasil.

Revisar seu veículo antes de pegar a estrada nunca é

demais, principalmente quando se trata da sua segurança
e dos seus familiares.
Por isso, antes de viajar revise molas, pneus, freios e

amortecedores através da mais avançada marca" em

serviços de suspensão e em GNV de Jaraguá do SuJ por
um custo extremamente acessível e condições facilitadas.
Rode com a garantia GRANDCARAUTO CENTER.
Quem ama você, agradece!

DUDA BAIRROS/VICAR

Kreis Jr ao lado de um mini, carro que vai pilotar no ano que vem

Esporte 21

AUTOMOBILISMO

is Ir. volta ao cenário nacional
Piloto jaraguaense troca picapes pela categoriaMini�hallenge Brasil na próxima temporada

"
Trata-se do
modelo de

competição, um
'pequeno notável',
um lobo em pele
de cordeiro.

KREIS JR. PILOTO DA MINI
CHALLENGE BRASIL

"

Saiba mais
'sobre a categoria
A Mini Challenge estreou na

América Latina em 2010 dentro
da programação da Stock Car,
mas já é bastante conhecida na

'

Europa e Oceania. Os carros são

importados da Inglaterra e o mo

delo tem motor de 221 cavalos,
1.598 cilindradas e pode che

gar 240 km/h. O peso mínimo,
incluindo o piloto, é de apenas
1.170 quilos.

I,
I
I
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Na área

Henrique
Porto

1
I

I Futuro do Juventus

Oleitor
Rafael Rangel lembrou bem. Há seis anos, Iuventus e

Brusque decidiam o título catarinense daTerceiraDivisão. Na
ocasião fomos campeões e o Brusque vice. Hoje estamos às
moscas, enquanto o Brusque é campeão da Copa Santa Ca

tarina, está na Copa do Brasil- onde pega a Portuguesa - e monta
um bom elenco para o próximo estadual, contando com a inesti
mável ajuda de um empresário da cidade. E onde foi que erramos?
Difícil apontar um único motivo. Talvez o principal deles seja o fato
de nossa cidade não comportar duas equipes de alto rendimento
simultaneamente. Com o fim do futsal, um novo horizonte surge
para o tricolor jaraguaense. Como única opção de entretenimento
ern massa, o clube deve tornar-se atrativo para os patrocinadores.
Porém, para obter sucesso similar ao do futsal, será preciso profis
sionalizar a gestão. Tempo para isso existe.

Diversidade esportiva
Quando eu digo que nossa região é rica em modalidades esporti

vas, não estoumentindo. Vou citar três exemplos para ilustrar. O pri
meiro é das escolinhas de hóquei de Guararnirim e Corupá, capitane
adas pela guararnirense DjenifferVasques, que foram muito bem no

20 Festival Catarinense damodalidade. Já o schroedenseMarkolfBer
chtold conquistou no fim de semana a etapa de Bariloche do Open
Shirnano de.mountain bike, por apenas 70 centésimos. Para fechar,
cito a enxadrista jaraguaense Jaqueline Corrêa, que no fim de semana

conquistou o vice-campeonato catarinense damodalidade.

Internet
Na tarde de segunda recebi

a ligação de um número esqui
sito. Imaginei se tratar de um

trote, mas resolvi atender. Dó'
outro lado falava uma simpá
tica voz feminina, com forte

sotaque lusitano. EraAna Pro

ença, jornalista do periódico
esportivo português O Jogo.
Queria informações sobre Júlio
Cesar Jacobi, "guarda-redes" de
Guaramirim, que fechou o gol
do Benfica na Taça de Portugal.
Interessante como as informa

ções viajam na era da internet e
como é fácil trocar 'figurinhas'
pelo mundo. Ah, a matéria da
Ana pode ser lida em http:/ /
migre.me/2W52d

Gorupá
Domingo pela manhã

estive em Corupá, acom

panhando a final o Cam

peonato y:a:�zeano entre.
Instaladora'Elétríca Tissi/
Poço d'Anta'e RAC Equi
pamentos/Nacional. As
sisti a uma partida de boa

qualidade técnica e bas
tante equilibrada. É bem

verdade qu.�., a equipe
do Poço d'Anta poderia
ter saído com o título no

tempo regulamentar, mas
parou nas mãos de Mano
e na trave.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 009/10

TIPO: TÉCNICA E PREÇO.
OBJETO: Contratação de empresa �e engenharia para adaptação. reforma e ampliação do espaço
municipal destinado a nova secretaria de obras do município.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 16/12/2010. às 09hOOmin do dia
12/01/2011.

-

INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 12/01/2011.
TIPO: Técnica e Preço.
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LlCITATÓRIO: No endereço Prefeitura Municipal de

. Corupá - Av .. Getúlio Vargas. 443. necessariamente o interessado deverá comparecer na Prefeitura
de Corupá, com a entrega de uma mídia CD-R para a gravação das informações.
Horário: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs
Telefone (47) 3375-6500
Corupá, 14 de Dezembro de 2010.

lUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL

� I . ( r � I I ;;;) f I r \, t r. f !

. ...- - � ", � ..

�I IA,t,,, . E:, L.... SE

Zebraapronta para
cima doColorado

plano de marcar forte no campo
de ataque. O resultado disso foi a
bola mais tempo a seus pés (59%
de posse) e maior volume de

jogo. Antes dos dez minutos, já
havia criado duas boas chances
de gol, ambas com Rafael Sóbis.

E o Mazembe soube tirar pro
veito dessa imprecisão. Os afri

canos, que no primeiro tempo só
assustaram em chutes de fora da

área, abriram o placar no único
vacilo da defesa colorada. Aos
oito da etapa final, Kabungu re

cebeu na área, à frente de Índio
e Bolívar, e teve liberdade para
dominar e bater cruzado.

Mazembe surpreende, faz 2xO e é finalista do Mundial
ARU DHARI

O Internacional viu, de
maneira inusitada e

surpreendente, o sonho da
conquista do bicampeonato
mundial virar pó.

Otime
brasileiro foi elimina

do da disputa pelo título
do Mundial de Clubes da
Fifa ao perder por 2xO para

o Mazembe, do Congo, no Estádio
Mohammed bin Zayed, em Abu
Dhabi. Com o resultado, a zebra
africana classificou-se para a de-

Mudanças não
surtiram efeito

cisão, no próximo sábado, às 15h,
contra Inter de Milão ou Seong
nam, da Coreia do Sul. O Colorado
terá que se contentar com a dispu
ta pelo terceiro lugar contra o per
dedor desse confronto, também
no sábado, só que ao meio-dia.
Muito pouco para quem planejou
todo o segundo semestre com o

objetivo de repetir o feito de 2006.
O maior carrasco colorado

atende pelo nome de Muteba
Kidiaba. O goleiro do Mazembe
roubou a cena ao fazer várias
defesas difíceis e literalmente
fechar o gol. No primeiro tempo,
o time brasileiro cumpriu bem o

FOTOS DIVULGAÇÃO/VI'PCOMM

Não sobrou alternativa ao

Inter a não ser partir pata a pres
são. O técnico Celso Roth tentou

dar mais poder ofensivo ao Inter
com uma mudança dupla no In- .

ter: trocou Alecsandro e Tinga por
Leandro Damião e Giuliano. Este
último, maior destaque do time no
título da Libertadores, continuou
o repertório de gols perdidos ao

bater sozinho na área e verKidiaba
fazermais ummilagre. Guinãzu considerou a eliminação como a mais frustrante de todas

A pá de cal na esperança colo-
rada veio aos 40 minutos. Kaluyi
tuka recebeu na esquerda, levou
para o meio e bateu forte, rastei
ro, no canto direito de Renan. Os
cerca de cinco mil torcedores co- ,

lorados que pagaram caro para
acompanhar o time nos Emira
dos Árabes terão uma amarga
viagem de volta.

Tinga foi
substituído por
Giuliano, que

continuou

perdendo gols

Inter de Milão
enfrenta time
sul-coreano

Fazia tempo que Rafa Benítez,
da Inter de Milão, não se mostra

va tão relaxado numa entrevista
à véspera de uma partida, ainda
mais de um jogo tão importante

quanto o de hoje contra o Seong
nam Ilhwa, da Coreia do Sul, às
15h (de Brasília), pela semifinal
do Mundial de Clubes.

.

E o motivo da alegria é a far
tura de opções que teve para es

calar o time. O goleiro Júlio Ce
sar, o lateral-direito Maicon, o

lateral-esquerdo Chivu e o ata

cante Diego Milito foram con
firmados. Ele também poderá

contar com o Samuel Etc' o, que
não jogou o Campeonato Italia
no porque cumpria suspensão
de três jogos.

Do lado sul-coreano, a espe
rança mais uma vez é uma boa

atuação coletiva. O meia colom
biano Molina é o maior desta

que do time:Ainda hoje, às l lh,
haverá a decisão do quinto lugar
entre o Al-Wahda e o Pachuca.
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Chuva deixa região em alerta
Meteorologia prevê volumes significativos na faixa Leste do Estado, quinta e sexta-feira
JARAGUÁ DO SUL

As nuvens carregadas
que encobrem o Norte de
Santa Catarina desde o

último domingo não' devem
abrir lugar ao sol até
o fim da semana.

"-egundo o Ciram (Centro

.....
de Informações de Re-
cursos Ambientais e de

....Hidrometeorologia), a

chuva chegou a dar uma trégua
nas demais regiões durante a

terça-feira. No entanto, perma
neceu intensa nas áreas que fa
zem divisa com o Paraná, bem
como no Planalto.

A mesma condição está pre
vista para hoje. Já nesta quinta
e sexta-feira, os volumes serão
ainda maiores, alcançando
acumulados entre os 60 e cem

milímetros. Por isso, o órgão
que monitora as condições cli
máticas no Estado reforçou o

alerta de risco de alagamentos
e deslizamentos de terra para os

municípios próximos ao Litoral
e Vale do Itajaí. A instabilidade

é ocasionada por um sistema de
baixa pressão no oceano.

Ainda conforme os meteoro

logistas do Ciram, o mês tende a

terminar com chuvas frequentes
e, em alguns momentos, de in
tensidade moderada à forte. O
cenário exige atenção redobra
da devido às chances de novas

ocorrências de escorregamento
e inundações.

Quanto às temperaturas re

gistradas ontem, que em diver
sas cidades catarinenses foram
as mais baixas das últimas déca
das para dezembro, a explicação
dos especialistas é uma só. Cabe
ao La Nina a responsabilidade
pelo chamado frio tardio. O fe
nômeno se caracteriza pelo res

friamento das águas do Pacífico

Equatorial, entre a costa peruana
e a australiana, afetando o Estado.

Ao contrário do que ocorre'

normalmente, quando os índices
de precipitação diminuem, dessa
vez, as chuvas foram marcadas

pela frequência e mantiveram o

solo úmido. O panorama é co

mum à primavera.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Rio Itapocu chegou a subir dois metros na tarde de
segunda-feira e está sob constante avaliação

(OMITIVA DA REGIÃO PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA ONTEM

Dnit promete melhorias na 280
O trecho da BR-280 entre a

ponte do Portal e o trevo que dá
• acesso à Rodovia do Arroz, em

Guaramirim, ficou de fora do pro
jeto de duplicação da via. Porém, o
local vai passar por várias melho
rias, através de uma parceria entre
a Prefeitura do município e o Dnit

'

(Departamento Nacional de Infra-
-

estrutura de Transportes).
'0 prefeito de Guaramirim,

Nilson Bylaardt, e várias lideran
ças políticas da região, compare
ceram ontem a uma reunião com

o órgão em Florianópolis. Ficou
decidido que será construído um
canteiro central na pista entre a

Ponte do Portal e o primeiro tre

vo, o acostamento será asfaltado,
o trevo principal será ampliado
e será implantada também uma

lombada eletrônica, porém sem

local definido ainda.
De acordo com o prefeito, as

obras devem iniciar em março de
2011. "Esperamos até essa data po
der começar as obras de melhoria

para esse trecho que precisabastan-

te de atenção. E com essa parceria
isso vai ser possível", afirmou.

O Dnít garantiu aos presentes
na reunião que essa parte da BR-

280, em Guaramirim, ficou de,
fora do projeto porque foi previs
to o contorno rodoviário, assim
essa via será devolvida ao poder
do município. "Vamos entrar

com os trâmites legais para pedir
a municipalização desse trecho

novamente, para que a Prefeitura
tenha o comando sobre essa ro

dovia urbana", finalizou Bylaardt.
ARQUIVO OCP

Reunião com
Dnitcontou

com a presença
de autoridades
da região, que
cobram obras

"
En�re a segunda e a

terça-feira, registramos
S9 milímetros de chuva
em Jaraguá do Sul.

JAIR AlQUINI, DA DEFESA CIVil

"
Áreas de risco
são monitoradas
A instabilidade já deixou a De

fesa Civil em alerta. De acordo com
o secretário Jair Alquini, entre a se

gunda e a terça-feira foram regis
trados 59 rrillímetros de chuva no

município. A média normal é de
cerca de 20 mm. O nível do Rio Ita

pocu chegou a subir dois metros e

despertou a atenção do órgão, que
monitora as áreas consideradas de

risco, como Tifa Theilacker e Mar

tins, Águas Claras e Ribeirão Cavalo.
Em caso de emergência, apopulação
deve entrar em contato pelo telefone
199. A Polícia Militar também segue
em alerta Isso porque as chuvas têm
aumentado o número de acidentes
de trânsito. Somente na tarde de on

tem, foram cerca de 20 registros oca
sionados pelapistamolhada.

.J

EDITALDE INTIMAÇÃO REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-
ESTADODE SANTACATARINA Tabelionato do Município eComarca

T b •. t G' b h de Jaraguá do Sul- Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião
a e lona orles ac AvelÚdaMarechàiDeodorodaFonsecano1589 -Telefone: (47)
Notas e Protesto 3273-2390 • Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPROTESTO Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo
995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de titulos
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: 164576/2010 Sacado: COMERCIALDE CALCADOSMI ITDA Endereço: AV.GETUUOVARGAS 75 - JARA
GUADO SUL-SC - CEP: 89251-000Credor: KLJ INDUSTRIAECOMERCIODECALCADOS Portador: - Espécie:DMI - N°
Titulo: 0124001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 350,10 - Vencimento: 24/11 /2010

Apontamento: 164542/2010 Sacado: FABIO DE SOUZA FREIRE ME Endereço: RUAWAlDEMAR RAU 390 - VilA RAU -

Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-260 Credor: JOSE C R CERQUEIRA & ClALIDA EPP. Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo:
3807A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 205,27 - Vencimento: 02/12/2010

,

Apontamento: 164110/2010 Sacado: G,BEBER IND,COM,DEAllM.LIDA ME Endereço: RUA PASTOR ALBERTO SCH
NEIDER SAlA 1 - Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89260-010Credor: BANCOYOTORANTIM SA Portador: UNlPlASTEMBALA
GENS llDAEspécie:DMI - N°Titulo: 2004389A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.054,05 - Vencimento: 22/11/2010

Apontamento: 164345/2010 Sacado: G,BEBER IND,COM,DE AllM.LIDA ME Endereço: RUA PASTOR ALBERTO SCH
NEIDER SAlA 1- Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-010Credor: BANCOVarORANpMSA Portador: UNlPlAST EMBALA
GENS llDAEspécie:DMI - N°Titulo: 2004389B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.054,03 - Vencimento: 29/11 /2010

Apontamento: 164530/2010 Sacado: MAISON OU QUILT TECIDOS lIDA Endereço: R FRANCISCO FISCHER 90 SL
2 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-070 Credor:TECIDOSTITA LIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 095890/03
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 449,00 - Vencimento: 30111/2010

Apontamento: 164219/2010 Sacado: RENATASABRlNADOAMARAL Endereço: RUAANTONFRERICHS381-VIlARAU - Ja
raguá do Sul-SC - CEP: 89254-290Credor: HSBC BANKBRASIL S/ABANCOMUITIPLO Portador: EIAINE CRISTINAFERREI -

RAcouro PISCINAS Espécie:DMI - N°TItulo: 001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.000,00 - Vencimento: 28/11 /2010

Aponte-nemo: 164597/2010 Sacado: RENATO LUIZ SARTORI-ME Endereço: AV.GETUUOVARGAS, 268 - JARAGUÃ DO
SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor: VONPAR REFRESCOS S/A Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 459471001 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 813,39 - Vencimento: 20/11 /2010
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 164606/2010 Sacado: RENATO LUIZ SARTORI-ME Endereço: AV.GETUUOVARGAS, 268 - JARAGUÃDO
SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor:VONPAR REFRESCOS S/A Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 457415001-Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 1.428,15 - Vencimento: 18/11/2010
__________________________________________________________ w _

Apontamento: 164628/2010 Sacado: RENATO LUIZSARTORI-ME Endereço: AV.GETUUOVARGAS, 268 - JARAGUÃDO
SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor: VONPAR REFRESCOS S/A Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 462929001 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 9.218,05 - Vencimento: 26/11/2010
-------------.-------_----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 164640/2010 Sacado: RENATO LUIZ SARTORI-ME Endereço: AV.GETUUOVARGAS, 268 - JARAGUÃDO
SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor:VONPAR REFRESCOS S/A Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 463671001- Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 11.344,08 - Vencimento: 27/11/2010 - -

Apontamento: 164516/2ÕlO Sacado: RUElA ZANLUCA Endereço: RUA URUGUAI 35 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-
000 Credor: ELETRONICA JARAGUAENSE llDAME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 3440 - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 300,00 - Vencimento: 29/11/2010

Apontamento: 164590/2010 Sacado: VAlDEMARLENNERT Endereço: RUA CLARAHANEMANN, 587 - Iaraguá do Sul
SC - CEP: 89260-560 Credor: MEC DIESEL FIGUEIRA LIDAME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1/4437 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 600,00 - :,encimento: 25/11/2010
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 15/12/2010,
Jaraguá do Sul (SC), 15 de dezembro de 2010,

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 12
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Ptomoçlles llãlidas até 15/12/2010 ou enquanto durarem os estoques nos Concessionários Volkswagen para veiculos básicos com pintura sôllda. Frete incluso. Novo,Goll.O Total Flex, 4 portas, ano modelo 10/11, cód. 5UllC4, CDm preço
promodonal ii \lista a partirdeR$28.79O.00. Condiç6ese promoçilesválidasapenas para veiculas dlsponlvels em estoque. o.ualquer percentual de desconto anula a presentepromoção. Fotosmeramente ilustrativas. !!t.WYí,,\l\o/.,f!l.!nJ�[.

\

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiançawww.Qutoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 enes de credibilidade. Líder de vendas da região. BANCO VOLK$WAGeN

RUA BERTHAWEEGE N°S26 SALA 01,
EM FRENTA A ENTRADA PARA O

PARQUE MALWEE, JARAGUA-DO SUL
FONE :3376-2206

RUA 28 DE AGOSTO N°1469, SALA
103, EM FRENTE AO MANNES
MATERIAIS DECONSTRUOÃO.
GUARAMIRIM. FONE :3S7�-4783
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CONFIRA AS LOJAS PARTICIPANTES

GIOVANE - (47) 32750045·
RUA BERNARDO DORNBUSCH 1880

(Jaraguá do Sul)

MllTON·CAR - (47) 33761470
RU'A ÂNGELO RUBINI 461

. (Jaraguá do Sul)

·GlOBO CAR - (47) 32763804
RUA BERNARDO DORNBUSCH 619

(Jaraguá do Sul)

, MN AUTOMÓVEIS'- (47) 33.730131
RUA 28 DE AGOSTO 66

(Guaramirim)

NEI AUTOMÓVEIS - (47) 3372107Q
RUAWALTER MARQUADT 1850

(Jaraguá do Sul)

HP VEíCULOS - (47) 47-33720048'
AV MARECHAL D·EODORO DA FONSECA 1014

(Jaraguá do Sul)

JAIME AUTOMÓVEIS -.(47) 33761701
RUA ÂNGELO RUBINI 279

(Jaraguá do Sul)

RAUSIS - (47) 33732020
RUA GERÔNIMO CORREA 20

(Guaramirim)

JANIR AUTOMÓV'EIS - (47) 33762277 �

RUA WALTER MARQUADT 2777
(Jaraguá do Sul)

-RODOCAR - (47) 32736549
.

RUA BERNARDO DORNBUSCH 620

(Jaraguá do Sul)

KIKARRÃO - (47) 33714225
.

RUA WALTER MARQUARDT 2495

(Jaraguá do Sul)

RVVEíCUlOS - (47) 33711743
AV PREFEITOWALDEMAR GRUBBA 4286

. (Jaraguá do Sul)

lAIO AUTOMÓVEIS - (47) 32732243
AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA 3809

(Jaraguá do Sul)

MARCOlLA - (47) 33701669
AV GETÚLIO VARGAS 920 (Jaraguá do Sul)

STREET CAR - (47) 33703113
..AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA 4040

(Jaraguá do Sul)

ZAPElll'NI- (47) 33764589
AV PREF.WALDEMAR GRUBBA 3421

(Jaraguá do Sul)
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