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Idosos, como Sebastião, 77 anos,

e Luizilda, 71, comemoraram

ontem a Semana da Melhor
Idade com atividades de
lazer, em Guaramirim.

Página 17

�� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�ç:J ESTE JORNAL PARA OUTRO lEITOR.
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EDUARDO MONTECINO

"Se pennitinnos o aterro do leito dos rios como ainda acontece, o

Centro de ,araguá vai ficar debaixo d'água". Foi com essa declaração
que o promotor do Meio Ambiente, Alexandre Sclunidt dos Santos,
abriu ontem o 10 Seminário Municipal da Defesa Civil.

Cantinhõessão
levados de pátio
A POLíCIA CIVIL INVE5nGA o

furto de quatro caminhões que
foram levados do pátio de uma

empresa durante a madrugada
de ontem. Valor dos veículos
soma R$ 500 mil. Página 23

Voto dístrítal
divide opiniões
MOVIMENTO ORGANIZADO

na internet recolhe
assinaturas para que o

Congresso Nacional aceite

proposta. Opiniões sobre o

assunto divergem. Página 6

CRUELDADE
Cuidado: seu

sucesso pode
causar inveja
aos amigos.

LUIZ CARLOS
.

PRATES

Página 3

[uve briga por
vaga na final
TIME DO MOLEQUE TRAVESSO

enfrenta hoje, às 20h, fora
de casa, o Hercílio Luz, pelo
primeiro jogo da semifinal
da Divisão Especial do
Catarinense. Página 21

Trânsito
começa a ser

normalizado
APÓS 15 DIAS DE DESVIOS E

congestionamentos, nesta

quinta-feira deve ser liberada
a passagem pela ponte do
Beira Rio e pela rua Guílherme

Wackerhagen. Mas as obras
de escoamento na rua 25 de

Julho, entre os bairrosVila
Nova e Ilha da Figueira, ainda
devem durar por mais uma

semana. Página 19
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Diminui. imposto
sobre gasolina

..

I,

o governo federal publicou
ontem no Diário Oficial da
União decreto que reduz a

Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico (Cide)
da gasolina, tributo que
incide sobre a importação e

comercialização de petróleo, gás
natural e derivados. A redução
no tributo acontece em um

momento em que a Petrobras
aumenta a importação de

gasolina para atender à
demanda interna. Na véspera,

o diretor de abastecimento
da estatal afirmou que a

companhia deve encerrar 2011
com uma média diária de

importação de 30 mil barris
de gasolina, contra a média de
sete mil em 2010. Pelo decreto

publicado no Diário Oficial da

União, o valor da Cide sobre a

gasolina caiu para R$ 192,60
por metro cúbico. O texto altera
decreto de abril de 2004, que
estabelecia em R$ 230 o valor
do tributo sobre a gasolina.

Textillio
A construção de um espaço em um mercado competitivo
como o têxtil é um grande desafio que foi vencido pela
Textilfio que hoje comemora 17 anos de atividades.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATI\RlNA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira,380-Centro

89251-201- JARAGUA DO SUL - SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE lNTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a

contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua

recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTES'ro:

Apontamento: 189172/2011 Sacado: ANGULAR FOTO E V1DEO lIDA ME Endereço: RUA REINOLDO RAU 60 - JARA
GÚA DO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: MAKO IND COM EQUlP FOTOG lIDA Portador: - Espécie: DMI- N° TItulo:
3012/003 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 163,33 - Data para pagamento: 03/10/2011- Valor total a pagar R$228,70
Descrição dos valores: Valor do título: R$I63,33 - Juros: R$ 0,81 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Con

dução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 189302/2011 Sacado: GERALDO APARECIDO DA SILVA Endereço: RUA JOAQUIM FRANCISCO PAULO
1613 - CHICO DE PAULO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-710 Credor: NOVAAUID CENTER COMERCIO DE PE
CAS Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 00047 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 200,00 - Data para pagamento:
03/10/2011- Valor total a pagar R$274,19 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 200,00 - Juros: R$ 3,53 Emolumentos: R$
10,85' Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 15,76

Apontamento: 189339/2011 Sacado: GLADIS ULSENHEIMER Endereço: RUA DR ARQUIMEDES DANTAS 97 FUNDOS
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-390 Credor: COI-PRESTADORA DE SERVICOS ODONTOLOGlCOS Portador: - Espécie:
DMI- N'Titulo: 259 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$117,50 - Data para pagamento: 03/10/2011- Valor total a pagar
R$190,88 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 117,50 - Juros: R$ 0,43 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$18,05

Apontamento: 189228/2011 Sacado: ISAIAS·SWIDIZlNSKI Endereço: RUA MARCOS EMIllO VERBIENEN 103 APTO 201
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-640 Credor: MECANICA E RETIFICA DIESELSUL lIDA EPP Portador: - Espécie: DMI -

N° TItulo: 2592/05 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 802,11 - Data para pagamento: 03/10/2011- Valor total a pagar
R$876,16 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 802,11 - Juros: R$l,87 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 17,28

Apontamento: 189236/2011 Sacado: KRAUS & CATELAN ALEXANDRE lIDA ME Endereço: RUA JOAO JANUARIO AYRO
SO 1723 SALA 01 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-100 Credor: UNlSERV INFORMATICA lIDA Portador: - Espécie: DMI
- N'Titulo: 093680811- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 250,00 - Data para pagamento: 03/ 10/2011- Valor total a pagar
R$319,97 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 250,00 - Juros: R$ 0,83 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 189447/2011 Sacado: LINDA LIS lIDA-ME Endereço: AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA,N 583 -

CENTRO - laraguá do Sul-SC - CEP: 89251-701 Credor: L TEYKORSKI & ClAlIDAME Portador: - Espécie: DMI- N'Titulo:
NFE000000008DF - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 168,00 - Data para pagamento: 03/10/2011- Valor total a pagar
R$232,95 Descrição dos valores: Valor do título:.R$ 168,00 - Juros: R$ 0,39 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 189330/2011 Sacado: MAICOS DE FRANCA Endereço: RUA BENJAMIN STEIN 210 - JARAGUÁ DO SUL-sé -

CEP: 89253-680 Credor: CENTRO FORM CONO LES lIDA EPP Portador: - Espécie: DMI- N° TItulo: 23562 - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$189,l0 - Data para pagamento: 03/10/2011- Valor total a pagar R$262,15 Descrição dos valores: Valor do
título: R$I89,10 - Juros: R$ 2,39 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 189319/2011 Sacado: MARClO ULLER Endereço: RUA FRANCISCO HRUSCHKA 1536 - JARAGUADO SUL
SC - CEP: 89253-600 Credor: MARECHAL PNEUS E AUTOCENTER lIDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: NP 03/04
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 368,00 - Data para pagamento: 03/10/2011-Valor total a pagar R$442,05 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 368,00 - Juros: R$I,10 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$18,05

.

Apontamento: 189123/2011 Sacado: MARINES LURDES DA SILVA Endereço: RUA PEDRO FIDRlANO PROXIMA CASA
591 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89255-012 Credor: VALDOCIR HAAS ME Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 28679-2 -

Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 348,00 - Data para pagamento: 03/10/2011- Valortotal a pagar R$418,41 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 348,00 - Juros: R$1,27 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 189435/2011 Sacado: 1HABATA MURIEL DA SILVA Endereço: RUA BERNARDO DORNBUSCH 901 AP 02
- Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-100 Credor: CENTRO FORM CONO LES lIDA EPP Portador: - Espécie: DMI- N° TItulo:
27966 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 288,50 - Data para pagamento: 03/10/2011- Valor total a pagar R$361,29 Des

crição dos valores: Valor do título: R$ 288,50 - Juros: R$ 3,65 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 28/09/2011.

jaraguá do Sul (SC), 28 de setembro de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 10

I I I II I r

Ikarsten@netuno.com.br
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IdoJuO na lavei
o mais novo ídolo do país, o jovem
Henrique Lemes foi atração na

Iavel na tarde de segunda-feira. Na

oportunidade, o cantor foi retirar seu

presente, um Uno Mine.

Workshop das
secretárias
Acontece no dia 30 deste mês
evento no Cejas destinado às

secretárías, como parte das

comemorações alusivas à data.

DUPLASENA
SORTEIO N° 1005
Primeiro sorteio

12 - 23 - 29 - 33 - 40 - 49

Segundo sorteio

04 - 19 - 32 - 35 - 41 - 45

QUINA
SORTEIO N° 2706

28 - 29 - 40 - 46 - 67

11 t, ... Ia •• ,

Seminário de Solda
o Núcleo de Metalmecânica da Acijs/Apevi promove
anualmente um evento relacionado com a atividade
de soldagem que este ano acontece amanhã - dia
29 - quando acontece o 8° Seminário de Solda que
promoverá a qualificação dos profissionais assim
como o concurso de esculturas soldadas.

Sport Clube Jaraguá
Estiveram na plenária da Acijs/Apevi os dirigentes deste novo clube
de nossa cidade, criado em 2008, cujo objetivo é subir e tornar-

se relevante no cenário estadual. Para tanto, aposta fortemente
nas divisões de base que já contam com 532 alunos matriculados
e realizou um planejamento para o período de 2012-2016. Para
esta primeira participação no campeonato catarinense da terceira

divisão, o orçamento está equilibrado devido às contribuições dos
400 sócios já conquistados.

Faber-Castell
Utilizou Ó espaço empresarial Acijs/Apevi
a detentora desta marca criada há 250 anos

na Alemanha, que é a segunda mais antiga
do mundo -superada apenas pela Beretta
- e cuja unidade brasileira já conta com 80
anos. A empresa, que possui duas plantas no

Brasil, utiliza nosso país como plataforma de

produção de lápis dos quais são produzidas
1,5 bilhão de unidades por ano. Trata-se da maior operação de

produção de lápis no mundo.

ESTADO DE'SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

���:J'�/� AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE:
� CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/11

OBJETO: Contratação de Empresa para Exploração dos Serviços de Re

moção, Recolhimento, Depósito e Alienação de Veículos Apreendidos, por meio
de Contrato de Concessão pelo prazo de 120 meses.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 29/09/2011 às 09hs
do dia 31/10/2011.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09h30min do dia 31/10/2011
TIPO: Maior Oferta

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LlCITATÓRIO: No endereço
da Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443 Horário: Das 08h
às 12hs e das 14h às 17hs

Informação podem ser obtidas pelo emaíl compras@corupa.sc.gov.br
Cada interessado deverá retirar o edital com a entrega de uma mídia gravável.
Telefone (47) 3375-6500

Corupá, 26 de Setembro de 2011

lUIZ CARLOS TAMANINI - PREFEITO MUNICIPAL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I\ bri o livro, pisquei e não pude deixar de
Ildizer que sim, que é verdade e que não

é verdade nova. É tão velha quanto Adão e

Eva no paraíso.
O livro, ah, esse livro! O livro diz que - "Se

você deseja poder, ponha imediatamente
a honestidade de lado e comece a treinar a

arte de dissimular suas intenções...". Será que
alguém tem a coragem de contestar? Nosso

primeiro instinto é o de confiar nas aparên
cias, se você dissimular suas intenções passa
rá aos outros uma aparência diferente, e essa

aparência poderá levá-los a ajudá-lo a atingir
seus objetivos... Cruel? Maquiavélico?

Mas tente jogar o jogo de suas verda-

DÚVIDA

des sem qualquer dissimulação, conte

aos outros tudo o que está passando pela
sua cabeça, conte de seus planos, do que
você pretende fazer, conte ... Conte e de

pois me conte do resultado. Um fracasso.
Vivemos em sociedade num formidável

baile de máscaras, estou cansado de dizer
isso e, por isso, quem usa a melhor "fan
tasia" ganha os melhores prêmios. Infeliz
mente é assim, não inventei essa história,
ela é humana.

Bom, não vamos longe, você quer secar

os ossos dos seus amigos? Quer-lhes tirar
o sono, levá-los a imensas invejas? Fale de
seus sucessos, das suas vitórias, do quanto

EXCLUSIVIDADE

As questões básicas da educação devem ser

dadas por pai e mãe dentro de casa. Se tudo for
deixado para a escola, não vai funcionar. Agora
leio que - Escola pública terá educação finan
ceira. Ótimo, mas quem vai dar as aulas? Pro

fessores sem educação financeira, endividados,
lamuriosos do salário? Sem chance de sucesso.

Só pode lecionar quem souber
muito de sua disciplina e quem
for apaixonado por ela. Fora dis
so, é fraude, é fracasso repassado
aos outros. Quem leciona só pelo
dinheiro nunca vai além do esfor
ço mínimo, da trapaça.

DO LEITOR
1"

AES

No artigo anterior sobre o "O perigo
amarelo", advertiu-se que em longo

prazo economicamente estaremos sob o

domínio deles.
Um jovem chinês quando convidado

para trabalhar nas indústrias das grandes
cidades, a família considera como um

serviço à pátria. Esta é a força moral de
uma grande nação.

Lá a lei é durissima para quem dela
se desvia. É de se convir que manter em
ordem social coesa 1,3 bilhões de seres

humanos é uma tarefa descomunal. O
modelo de conciliar o regime comunis
ta com o "capitalismo autoritário" talvez
tenha sido a única forma para garantir a

integridade do Estado-Nação. Trazer um

país do estágio econômico atrasado para
o século 21 em menos de um século, so

mente por uma filosofia chinesa de soli
dariedade e ética.

As empresas ocidentais na impos
sibilidade de competir instalaram-se
no terreno do inimigo como uma saída

para vencê-los. Ledo engano. Geraram

empregos a eles ao preço de nossa desin

dustrialização. Assim, o espírito inescru

puloso da competitividade como a única
forma econômica de sobrevivência está
levando ao colapso o mundo ocidental.
Não há espírito de valor patriótico, - de

que capital não tem bandeira, - empre
sas ganham rios de dinheiro, comprando
dos chineses por centavos e vendendo

para nós a "preços de mercado". Na visão

}"'IlIlLE CONOSCO

I HI s

redacao@ocorreiodopovo.com.br

você está bem. Faça isso, faça e depois não

se queIXe...

Nesse mesmo livro que estou lendo, lê-
.

se o seguinte: - "Abra o olho com os amigos,
fique atento, eles o trairão rapidamente
pois são com mais facilidade levados à in

veja... ". E eu digo que se quiseres ter ao teu

lado um grande aliado, alguém que vai dar
o máximo de si mesmo pela tua causa, bus
ca reaproximação com um inimigo. Puxa-o

para o teu lado, tomem-se amigos outra

vez. Vais ter um "burro de carga" a teu favor,
alguém ardente para provar que acertaste

em buscar a reaproximação. Cruel? O livro
é para políticos.

ENEM

Vamos mal nas provas do Enem?
E que novidade! De alunos que não

estudam e professores que vivem ge
mendo, esperar o quê? Paixão, dinhei
ro e disciplina podem mudar o rumo

dessa história. Quem pensar que só
dinheiro resolve, erra feio.

CHARGE

SEMANA DOS
IDOSOS

-MAQUIAGEM
..

VAIS FICAR PARE.CSNt(')
A SUZANA \}{el�" 1

É muitofácil imaginarque
esses 86� que se mantêm no

programa ofazempor "falta
de uon

'

'; mas essa visij;Q
'. .. ii: I

'
.'

'/,'.' .'

I ",o .,,:.,. Ii'

níio le 'êonsideraçêd ii '

falta deperspectiva de uma,

população que mal tem

acesso ao básico em termos

de educação e saúde.
,1M-o b o auxílio, e a

"l$,:
·

míl�"
"

"

",�' ii,
'

•

ne ss mos tnuesttmentos

na infraestrutura básica
do pau» e na geração de

empregosdignos�
. ," .'�;

de alguns empresários irresponsáveis:
"desemprego não é problema nosso,
é um problema de governo". Vale lem
brar uma frase de Papa João Paulo lI,

"

...

o desemprego para os governos é uma

estatística, mas para a sociedade é uma

tragédia". Na opção das empresas pela
terceirização como redução de custos

para melhor competirem, ganhando no

curto prazo, a China criou plantas indus
triais de alta performance, para no longo
prazo ter o domínio do mercado mun

dial. E este longo prazo já está chegando.
A criação artificial de marcas, símbolos,
grife etc., instigando os jovens ao consu

mo de massa, passando aos chineses a

produção física de bens necessários ao

nosso conforto, está levando ao desman
telamento de todo o parque industrial
ocidental. Não haverá fábricas de teci

dos, calçados, tênis etc. (absorvedores de
mão de obra) pelo mundo ocidental. Só
haverá na China.

No futuro, quando o domínio se

concretizar, ter-se-á uma situação,
como foi o choque do petróleo pela
OPEP. Os preços serão administrados
diretamente por eles, neste caso será
o "choque das manufaturas". Aí será
tarde demais. Neste momento se per
ceberá que se alimentou um dragão e

acabamos sendo refém dele mesmo.

Sergio SeboId, economista e

professor independente

os GAROfOS
DeLA VÊM JUNTo!
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Aguas Claras, que
te quero límpidas!

.

Localizada entre Boa
Vista e Ilha da Figueira,
comunidade reivindica
infraestrutura urbana

JARAG'Q'Á DO SUL

SÔNIA PILLON

São pouco mais de cinco anos de "vida

própria", como um dos 3_8 bairros de Ia

raguá do Sul, encravado entre os bairros
Boa Vista e Ilha da Figueira. Antes, integra
va área rural da Ilha da Figueira, segundo
classificação do IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística). Fica na parte
alta da cidade, e nos primórdios da colo

nização, atraía caçadores pela fartura. em

recursos naturais. E foi justamente pela
pureza das águas que passou a ser chamado
de "Águas Claras". A maioria dos moradores
é composta por operários.

Hoje o lugar continua repleto de verde,
mas cresceu e aguarda soluções de infraes

trutura, como pavimentação de concreto e

asfáltica, extensão da rede de eletricidade,
escoamento da água, esgoto sanitário, mais
horários no transporte público e regulariza
ção dos loteamentos Vicente Markiewicz e

Ernesto Vasel. Outra reivindicação é que se

jam dados nomes à rua 1192, de AlziraVasel,
e -RI -58, de Ari Schultz.

Essas reivindicações foram entregues
em agosto pela Associação de Moradores do
Bairro Águas Claras ao poder público. A Pre

feitura reconhece os problemas, mas diz que
muito já está previsto para ser implementa
do, como a concretagem de ruas e regulari
zação de loteamentos, que dispõe de equipe
montada especialmente para promover a

legalização em todos os bairros. Em função
das enxurradas, o cronograma de obras da

administração municipal sofreu atrasos.

O presidente da Associação de Morado
res do Bairro Águas Claras, Luís Carlos Ma

rkiewicz, 45 anos, nascido na comunidade,
confirma que é aguardada a concretagem
da rua 1192 para 2011. Também esperam
escoamento da água, com tubulações mais

largas nas duas travessias da rua Águas Cla
ras (466), e asfalto. "Quando vem trovoada,
a água do ribeirão não tem por onde fluir,
desde as enxurradas de janeiro". A maioria
das tubulações é de 40 milímetros e 60 milí
metros de diâmetro.

Outra necessidade é a de ampliar os ho
rários à noite e nos fins de semana do trans

porte público, pelo "Rapidinho", e maior co

bertura de iluminação. "Os postes cortam o

mato em linha reta, colocados há 30 anos",
reclama. Colocação de placa indicativa de

que o local de coleta de lixo mudou de lugar,
também integra a lista de pedidos.

É muito complicado
trabalhar com tudo

irregular, porque
as vias não têm

largura suficiente.

Odimir Lescowicz,
secretário de Obras e

Serviços Públicos

TROCA

Tubulação é
insu6ciente

. para
conter as águas

das chuvas

Moradores relatam dificuldades
A dona de casa Iucíane Neri dos

Santos, 36 anos, mora na parte mais
alta do Águas Claras. Conta que
vive há 21 anos no bairro e tem

seis filhos. Aponta a precariedade
de horários e cobertura disponi
bilizadas pelo transporte coletivo,
feito pelo "Rapidinho". Juciane
ressalta que o microônibus só
sobe até a igreja Nossa Senhora do

Caravaggio. A situação fica ainda
mais complicada nos dias de mui-

to calor, com a poeira, e de chuvas

fortes, por causa da lama. A pavi
mentação de concreto quando vier,
será bem-vinda. "A gente espera que
venha até o ano que vem".

O estudante Emerson Ziegler,
15 anos, que estuda na Escola Ab
don Batista, mora com a família há
dois meses em uma das laterais da
rua 1192. Ele revela que o maior

problema quando chove muito
é que as ruas se tornam intran

sitáveis e os motoristas não con

seguem subir até as casas. A falta
de iluminação e a falta de ônibus,
também. "Se tivesse o concreto

(pavimentação), seria bem me

lhor", resume o estudante.

Luís Carlos Markiewicz, da

associação de moradores
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CRESCIMENTO
HABITACIONAL OPORTUNIDADI
2000: Integrava área

rural na região da

Ilha da ngueira *

2007: 653 moradores

2010: 756 moradores

Vendo veículo PuntoATTRACTIVE 1.4

Fire, 2011, Flex, 8\1, 5p, branco, si troca,
único dono, valor abaixo tabela Fipe .

Tr.: (47) 91076932* Dados do IBGE

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS Prefeitura faz levantamento e programa melhorias
• Área de morros e

arborização
• Não tem

empreendimentos
registrados

• Abriga uma das

captações do Samae
• 100% de cobertura de

água tratada

sigam especificações de metragem e de
mais características que justifiquem gran
des investimentos. "Estamos trabalhando
no levantamento topográfico de mais de
25 loteamentos. Temos mais de 100 irre

gulares em Iaraguá o Sul", anuncia.
Panstein assegura que nos últimos 15

anos foram aprovados apenas de 12 a 15

loteamentos. "Dos 25 loteamentos que
trabalhamos, 10 já estão praticamente
regularizados", afirma o secretário. Ainda
de acordo com ele, a atual administração
montou uma equipe de cinco servidores

para atender exclusivamente as legaliza
ções de loteamentos.

periodicamente é colocado nas vias.
O secretário de Obras e Serviços Públi

cos, Odimir Lescowicz, confirma. "O que
pode ser feito, é providenciado, como tu

bulação e colocação de macadame. O pro
blema são essas chuvas". Segundo ele, "lá
é tudo irregular, e aí é muito complicado
trabalhar, porque as ruas não têm largura
suficiente".

Já o secretário municipal de Plane

jamento, Aristides Panstein, reforça que
muitas das reivindicações da comunidade
esbarram no fato de que há loteamentos

irregulares. O fato de não serem legaliza
dos, observa, faz com que os terrenos não

O diretor dos Serviços de Asfalto, Tu

bulação e Calçamento, ligado à Secretaria
de Obras e Serviços Públicos, Alcides Do

nat, confirma que existe projeto para con

cretar a rua 1192, mas garante que não há

prazo definido para a execução. "Temos
definido a pavimentação e concreto em

500 metros. Depende de abertura de licí

tação para executar", enfatiza. Em entre

vista concedida à imprensa na segunda
feira, a prefeita Cecília Konell anunciou a

pavimentação de 41 ruas, o bairro deve ser

um dos beneficiados. Donat complerncn
ta que naquela área ocorrem sucessivas

erosões, que arrancam o macadame que
PRINCIPAIS
REIVINDICAÇÕES

EDUARDO MONTECINO
-

• Asfalto na rua Águas
Claras (466) e nas

RI-58 e RI-59
• Pavimentação de

concreto na rua 1192
• Ampliação do

escoamento de água
nas duas travessias

,

da rua Aguas Claras
• Regularização dos

loteamentos Vicente

Markiewicz e
'

Ernesto Vasel
• Nomear a rua 1192 de

"Alzira Vasel" e RI-58

de "Ari Schultz

MELHORIAS
INICIADASE

PROJETOSDA
PREFEITURA

• Macadamização
de pontos críticos

• Levantamento

topográfico dos

loteamentos

irregulares Vicente

Markiewicz e

Ernesto Vasel
• Desobstrução de

vias alagadas
• Concretagem da

rua1192 (prevista
para este ano)

Curiosidades históricas
A origem do nome "Águas Claras" é

controversa, de acordo com o historiador
Ademir Pfiffer, que atua no Arquivo Histó
rico Municipal Eugênio Victor Schmõckel.

Segundo ele, "está associado a um caboclo

barravelhense, ou 'barravelhiano' como

se costuma dizer popularmente, Manoel

Claras, no final do século 19, de uma das
aldeias nômades dos índios Botucudos".

Ademir conta que a área era bastante

procurada para caçadas, farta na oferta de
frutas e flores silvestres, por causa dos ri
beirões. IIEra uma região rica em recursos

naturais, com água cristalina e frutas mui
to apreciadas, como tangerina, pitanga e

banana". Para ele, com o tempo, a história
de Manoel Claras ficou esquecida e pre
valeceu Águas Claras, por ter águas Iímpí-

das, no tempo em que a poluição dos rios
era algo inexistente na região.

Também no século passado, atesta

Ademir, "houve uma chacina de índios, e

uma das índias foi salva e criada por um

alemão". Ainda de acordo com o historia

dor, da miscigenação "entre esse alemão,
de família tradicional de Iaraguá do Sul, e

essa índia, nasceram belos descendentes".
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SISTEMA ELEITORlJiL

A favor do voto distrital
Movimento organizado
na internet recolhe
assinaturas para que
o Conqresso.Nacíonal
aceite a proposta

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

Com o intuito de chamar atenção do

Congresso Nacional para aderir ao sis
tema eleitoral pelo voto distrital, um movi
mento arranjado na internet busca adesões.
A meta é registrar um milhão de assinaturas
em apoio. Segundo informações contidas
no endereço virtual da organização (www.
euvotodistrital.org.br), esse modelo é seme

lhante às democracias européias e dos Esta

dos Unidos e permitiria fiscalizar de perto os

políticos eleitos, garantindo maior represen
tatividade das regiões do país.

Até ontem à tarde, o movimento batiza
do de #EuVotoDistrital, continha mais de 96

mil apoiadores. De acordo com o texto de

apresentação na internet, se implantado um

novo sistema eleitoral no país, haveria o au

mento de participação política e uma demo
cracia mais efetiva. A mobilização pelo voto

distrital começou em 2010 e a ideia é aplicar
o sistema nas eleições para prefeitos e vere

adores de 2012.
A mobilização dos internautas acontece

em paralelo a um movimento contra a cor

rupção no país. Uma marcha em prol do uso

correto do dinheiro público foi realizada em

Brasília semanas atrás e outros manifestos
também foram realizados em outras regiões.
Esse movimento também começou na inter
net pela rede social Facebook. A maioria dos

participantes se diz sem partido político.

País em distritos

Resumidamente, no sistema eleitoral

pelo voto distrital, o país será dividido em

distritos com o mesmo número de eleito
res. Em cada território, os partidos pode
rão lançar apenas um candidato, e assim
vence aquele que receber o maior núme
ro de votos. Segundo os organizadores do
movimento na rede, o voto distrital aproxi
ma o eleitor do seu representante no Con

gresso Nacional.

Contudo, o sistema concentra prós e

contras. Para o professor do Departamento
de Sociologia Política da Ufsc (Universidade
Federal de Santa Catarina), Jacques Mick, o

sistema eleitoral pelo voto distrital tornaria
as campanhas rnenos caras. Por outro lado,
esse modelo dificultaria a competitividade
dos partidos políticos menores. "Os partidos
menores às vezes conseguem eleger um ou

outro representante graças à sua capacida
de reticular, de conquistar número relativa
mente pequeno de eleitores em muitos mu

nicípios, resultando em expressiva votação
em um Estado".

Brasileiros organizam movimento a favor do sistema eleitoral pelo voto

distrital na internet. Eles querem implantação do novo modelo para as

eleições do próximo ano.

I
I SISTEMA ELEITORAL HOJE
i

I Candidatos são eleitos pelo voto proporcional. Os partidos políticos ganham cadeiras
i em proporção ao número de votos que todos os seus candidatos somados recebem.

o VOTO DISTRITAL
O Estado ou a cidade são divididos em pequenos distritos com números

parecidos de habitantes. Cada partido indica um candidato por distrito, que
elege um representante pela maioria dos votos.

REI'JORMA POLÍTICA
Um novo sistema eleitoral é um dos temas mais polêmicos
na proposta de reforma política no Congresso Nacional.
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Patricia Moraes

3% palOQ a pae
A Câmara de Guaramírim aprovou em segundo
turno na noite de terça-feira projeto de autoria
do vereador Gilberto Iunkes (PPS) que altera a Lei

Orgânica, estipulando um percentual de repasse
'

mínimo de 3%, dos 25% do orçamento destinados à

Educação, aos Programas de Educação Especial. A

diretora da Apae, Lucila Mícheluzzí, comemorou a

iniciativa. "Quero agradecer a todos os vereadores
em nome dos 97 alunos que a instituição mantém.
Com certeza essa lei vai ser um divisor de águas.
Foram muitas as dificuldades enfrentadas por todos
os presidentes e hoje as lutas da entidade ainda são

as mesmas desde a fundação em 1998, entre elas a

grande dificuldade para o pagamento de pessoal",
discursou na tribuna. A Mesa Diretora da Câmara
assinou na tarde de ontem a alteração.

2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Construção de moradias será investigad.a
o Ministério Público acatou uma

representação assinada pelos
vereadoresJoão Piamoncini eJustino
da Luz, ambos do PT, e abriu um

inquérito civil para apurar denúncias
de irregularidades nas obras do
Loteamento Harmonia.
A representaçãofoi protocolada no

.

dia 10 de setembro, após visitas feitas
ao loteamento, no bairro Três Rios
do Norte, em razão da apresentação
de um projeto na Câmara pelo
Executivo, prevendo investimentos
em infraestrutura no local. O projeto,
que prevê investimento de R$ 186 mil

Orçamento
Tramita nas comissões da Câmara
de Corupá o projeto orçamentário
do município, com previsão de

arrecadação de R$ 27 milhões, um

crescimento de 17% sobre 2011.

Adiado
o julgamento da prefeita
Cecília Konell pelo Tribunal de

Justiça foi adiado pela terceira
vez. Agora, foi remarcado para
o dia 4 de outubro.

Otimismo
Entre os aliados, a prefeita
Cecília Konell não tem

demonstrado grande
preocupação com o

julgamento no TJ. Entende

que como devolveu o dinheiro
recebido pela irmã, funcionária

pública, através de gratificação,
comprovou que não houve

intenção de dano aos cofres

públicos.

No ninho
o ex-prefeito de Schroeder,
Osvaldo Iurk, hoje no PMDB,
deve assinar ficha no PSDB.
Pode ser uma opção na

disputa pela sucessão ao

prefeito Felipe Voigt (PP).

DEM
, O presidente da comissão

provisória do DEM de

Guaramirim, Mário Sérgio
Peixer, comanda reunião e festa
da sigla nesta sexta-feira, às 19h,
no Salão da Sociedade Atiradores
Diana. Na oportunidade
também serão apresentados 80

novos filiados.

Sem caminhões
Uma solução para tentar conter o número de acidentes
nas rodovias federais é alvo do PLS 585/20 II, elaborado

pelo senador Paulo Bauer (PSDB). A ideia é restringir o

trânsito de carretas e caminhões nas rodovias federais
durante os fins de semana.

no loteamento, foi aprovado no início
deste mês, com voto contrário apenas
da bancada do PT.

Segundo a denúncia dos vereadores,
as cerca de 50 moradias foram
erguidas em 2008 antes de o

loteamento receber as obras de

infraestrutura básica, por isso,
apresentaram rachaduras, assim

como o próprio terreno, com sulcos

gerados por conta das chuvas.

Imagens da situação foram
mostradas na tribuna e também
em reuniões com representantes da
comunidade e da Prefeitura. As casas

foram construídas com recursos do
Ministério da Integração Nacional.
A denúnciafoifeita à Promotoria
do Meio Ambiente, comanda por
Alexandre Schmidt dos Santos, que
instaurou o inquérito e solicitará ao

Executivo informações detalhadas
sobre as obras.
Além desse, ainda há o problema do
Loteamento Henrique Heiser, no Rio

da Luz. Dezenas de moradores da
comunidade tiveram suas residências,
construídas pela Prefeitura,
interditadas, e buscam junto com a

Câmara uma saída para a situação.
DIVULGAÇÃO

foto, o secretário regional,
Lio Tironi, e sua equipe re-

cebe (j daputa.do estadtIw"
Dado Clíer�m (ao'lado direito

de Lio). A visita ocorreu na segunda - fei

ra, dia 26. Entre outros assuntos, foram
discutidas as demandas para a região e

principalmente o andamento das obras
de ampliação do Hospital Jaraguá, proje
to que teve aRoio �� Gherel11,J quando el
ocupava o cargo de sécretãrío de Estado'
da Saúde, na gestão anterior. O governo
do Estado já repassou R$ 8,6 milhões

para a obra.

mliJJJJlUW/lllJmóJIJlnnllHllllI/llnlll�lIlJJmllhilmUIIIIJ/!UllmllllmllllllllilJJlulmhiJJlllIl11J/lUllnlJJiiU/JJIJ/III1IIJJImRnJiIUIII/IIlJlliJJJJIUIIUIIIIIHlliJJIIIIIIUIIUIUIIIIIIIIII/IIIIIUlllIIJlIdIIIlIlO/o/JUil/UII/OlIIllIiIll/JIIJIJiIiImlJimili,qflIJJJlIJljJJllllm_J/IlI1UIUlliJJl/llhlIDUJJlibBill/IIII/1IUnJJlIUIIU/WIJ_U1J/lJJJDnuJumll/lllJIIliIJUllIJlldJlllhJllUumudIlIIUilllflI/lltm/I/U//UllflIlIl/IlMunUII/IHI/llHllldiUUmllhllníliu/IiIIIIII/IIlJ

Frentão
O presidente de honra do PSDB de

Guaramirim, Victor Kleinubing, conta que
a filiação do médico Paulo Veloso na sigla
marca um momento de intensa negociação
nos bastidores políticos. A sigla tem

mantido contato com outros seis partidos
para tentar elaborar um projeto visando
ás eleições de 2012. Seria a formação de
um frentão. A ideia é que os nomes dos
candidatos sejam definidos em conjunto
somente a partir do próximo ano.

Regionalizado
o deputado Carlos Chiodini (PMDB)
participou na noite de segunda-feira
da primeira Audiência Pública do

Orçamento Estadual Regionalizado, para
Plano Plurianual (PPA 2012-2015) e Lei

.

OrçamentáriaAnual (LOA), em Canoinhas.

Novo imposto
Segundo levantamento publicado pelo
jornal Folha de São Paulo, o senador
Luiz Henrique da Silveira (PMDB) é a

favor da criação de um novo imposto
para aplicação na saúde. Já Casildo
Maldaner (PMDB) e Paulo Bauer

(PSDB) afirmaram posição contrária a

qualquer novo tributo.

Porto
o governador Raimundo Colombo
assinou, ontem, em Brasília, a

renovação da concessão do Porto
de São Francisco do Sul. Após
reunião na Secretaria de Portos,
ficou definido que o governo do
Estado irá administrar o terminal

por mais oito meses, até o governo
federal definir sua política de

gestão conjunta entre os poderes
federal e estadual.
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DIRCEU, T o ELO DE

Hino Oficial de Schroeder
Na próxima segunda-feira, a

cidade de Schroeder comemora

seu aniversário, celebrado na data
de instalação do município, que
aconteceu no dia 3 de outubro de

1964, pelo então governador Celso
Ramos. A criação do município
já havia acontecido com a

conquista da independência
política e administrativa no dia
4 de junho daquele ano. O hino
oficial da cidade foi instituído
através de um concurso,
realizado no dia 30 de junho de

2006, tendo seis composições
inscritas. A canção vencedora

tem letra de Márcio Volkmann e

música de Edson Luís da Silva.
O hino cívico de Schroeder
foi oficializado através da lei

1.544/2006, sancionada no

dia 29 de agosto de 2006 pelo
prefeito Felipe Voigt. Confira a

letra do hino de Schroeder:

"Com a força dos teus colonizadores

Que com suor engrandeceram este lugar
Schroeder meu orgulho, minha morada

És encanto, és beleza sem par

Uma história coroada de conquistas
Que faz teu povo cantar com emoção

o solo fértil é certeza do sustento

Onde o trabalho é a semente do sucesso

Cidade que encanta a quem conhece
É Schroeder, sempre em busca do progresso

Nos teus frutos, cachoeiras e jardins
A natureza foi contigo generosa

O verde exuberante se destaca
Com este povo de beleza tão briosa Teu folclore com orgulho é mostrado

Por quem faz da dança uma tradição
Nas ruas construções que te retratam

Formando todo um cenário de paixão"
Não importa em que lugar eu estiver

Terei Schroeder sempre no meU coração

Escravos 6vres
No dia 28 de setembro de 1871, entrou em

vigor a "Lei Rio Branco", mais conhecida
como a "Lei do Ventre Livre". Criada pelo
então presidente do Conselho de Ministros,
Visconde do Rio Branco, a lei abolicionista
declarava livre os filhos de mulher escrava

nascidos a partir daquela data. Nesse
mesmo dia, em 1885, a Lei dos Sexagenários
entrou em vigor, garantindo liberdade aos

escravos com mais de 60 anos de idade.

Impeachment aprovado
Nesse mesmo dia, em 1992, a Câmara de Deputados
aprova a abertura do processo de impeachment de
Fernando Collor de Mello, o então presidente da

República. O processo - aceito com 441 votos a favor,
38 abstenções e 23 contra - foi aberto depois do
movimento dos "caras-pintadas", quando milhares
de estudantes foram às ruas no dia 16 de agosto,
exigindo a saída do presidente. Em outubro, Collor
foi afastado do cargo e renunciou no dia 29 de

dezembro, assumindo Itamar Franco.

José Sarney decreta a criação
de curso superior para Jaraguá

A capa do jornal O Correio do Povo do dia 28 de
setembro de 1987 anunciava que Jaraguá do Sul ga
nharia mais um curso de ensino superior. "O Presi
dente da República, José Sarney, assinou na terça-fei
ra, dia 22 de setembro, o Decreto 94.920, autorizando
o funcionamento da terceira faculdade de Jaraguá do

Sul, junto a Fundação Educacional Regional Iaragua
ense", dizia o jornal. O novo curso ofertado na cidade
era o de Pedagogia e Ensino Pré-Escolar, das primei
ras séries do primeiro grau. A princípio, seriam aber
tas 45 vagas, com aulas previstas para iniciarem em

março de 1988. "Existem poucos cursos idênticos no

Estado. A nova faculdade vem somar-se as de Admi

nistração de Empresas e Estudos Sociais, esta última
desativada temporariamente", completava o sema

nário. A matéria do OCP também destacava que em

outubro daquele ano, a Ferj iria realizar um curso de
curta duração de Relações Humanas, ministrado por
professores da Ufsc (Universidade Federal de San
ta Catarina) e da Udesc (Universidade do Estado de
Santa Catarina). O curso superior de Tecnologia em

Gestão de Recursos Humanos só foi criado em 2006,
quando a entidade já se chamava Unerj (Centro Uni
versitário ele Jaraguá 40 Sul).

DE

Teoria da Relatividade
No dia 28 de setembro de 1905, o físico teórico alemão
radicado nos Estados Unidos, Albert Einstein (foto),
apresentou ao mundo sua "Teoria da Relatividade" (que reúne
as teorias da Relatividade Restrita e a Relatividade Geral),
com a publicação de um artigo no "Annalen der Physik".

EV J

Idealizada pelo padre Elemar Scheid, a Fundação Educacional

Regional Jaraguaense (Ferj) surgiu em 1973, através de Lei

Municipal instituída no dia 31 de agosto daquele ano. A primeira
entidade de ensino superior de Iaraguá do Sul iniciou suas

atividades em 1976, com o primeiro curso oferecido, de Estudos

Sociais, que visava à formação de professores. O padre Elemar
Scheid assumiu a presidência da fundação até 1978. Em 1985,
acontecia a criação do Centro de Ensino Superior de Jaraguá
do Sul. Já a Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do Sul) foi
credenciada pelo Conselho Estadual de Educação de Santa

Catarina em 2000. Hoje, a Ferj é mantenedora da Unerj e se

caracteriza como uma instituição comunitária, sem fins lucrativos.
No dia 20 de outubro de 2009, a Unerj firmou uma aliança
educacional com a Pontifícia Universidade Católica do Paraná

(PUCPR) e hoje tem o nome de Centro Universitário - Católica de
Santa Catarina. Desde a formatura da primeira turma, em 1978,
mais de 6.500 acadêmicos concluíram cursos de graduação e mais

de dois mil colaram grau nos cursos de especialização.
FOTOS ARQUIVO CATÓLICA DE SANTA CATARINA
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dARAGuA DO SUL

AVISO
Ref. Licitação 139/2011

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS
Objeto: EQUIPAMENTOS, SOFlWARES E INSTALAÇÃO PARA SERVIDOR.

O Diretor Presidente do SAMAE, Sr. lsair Moser, COMUNICA que tendo

em vista alteração ao Edital a data da abertura dos envelopes fica pror

rogada para o dia 19/10/2011 às 14:00 horas.

Jaraguá do Sul, 27 de setembro de 2011.

Isair Moser - Diretor Presidente
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POIS É,
VIZINHA
DeboIah

J'inocchiaro
abre o festival

Teatro VIVO,
nesta quinta
feira, às 2Gh

QUARTA·FEIRA, 28 DE SETEMBRO DE 2011

FESTIVAL

TeatroVivo
come a amanhã
Evento vai espalhar, durante os próximos quatro dias,
a arte da encenação por vários cantos da cidade

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

m espetáculos para
todos os gostos, a par
tir de amanhã, em Ia
raguá do Sul. Começa,
nesta quinta - feira, o

festival Teatro Vivo.
Com um repertório cheio de

peças e grupos, o evento segue
movimentando a cidade até do

mingo, 2 de outubro. Outra boa
notícia, além das atrações em si,
é o fato de apenas uma apresen
tação contar com cobrança de

ingresso. As demais possuem
acesso totalmente gratuito, bas
tando chegar aos locais com

uma hora de antecedência.
Na abertura, programada

para as 20h, a entrada custa R$

20. Em troca, o público confere
a atriz Deborah Finocchiaro en

cenando a comédia 'Pois é, vizi
nha'. A montagem é uma adap
tação do texto 'Uma Donna sola',
de Franca Rame e Dario Fo, que
conta a história de uma mulher
trancafiada em casa pelo marido
e com um cotidiano patético.

Mais tarde, após a peça, a pla
teia se encontra no show de Enéias
Raasch e Rubens Franco, na cho

peria Bier Haus. O custo de R$ 5

é equivalente apenas ao couvert

artístico. Conforme a produtora
Mara Kochela, a cada dia, o lo
cal recebe uma atração diferente

para confraternizar participantes
e espectadores. Na sexta-feira, por
exemplo, sobe ao palco o grupo de

stand-up 'Boca Apimentada', de

Paula Fernandes
Hoje é dia de ouvir, ao vivo, a voz marcante da

cantora Paula Fernandes. Ela faz show na Arena, a partir
das 21h. Para quem é fã, ainda dá tempo de garantir
os poucos ingressos restantes, que custam R$ 50 e são

vendidos nos postos Mime.
Dona de sucessos como 'Pássaro de fogo', 'Meu eu

em você' e 'Quero sim', a mineira é um dos nomes mais

aplaudidos da cena sertaneja atual no Brasil. Mas, apesar
do recente sucesso, Paula Fernandes já tem uma carreira
consolidada pelos anos. É que ela começou a cantar

ainda na infância e, desde então, amontoa conquistas.
Na biografia, estão parcerias com importantes
compositores, como Sérgio Reis e até Roberto Carlos.
Isso sem contar as várias canções que a artista emplacou
em trilhas sonoras de novelas e a indicação à melhor
cantora popular do prêmio Tim de Música, 2006.

No auge da trajetória, ela desembarca no município
para showúnico. Depois, na sexta-feira, também se

apresenta em Rio do Sul.

Itajaí. Depois, respectivamente, no

sábado e no domingo, os microfo
nes pertencem aos criciumenses
da companhia 'Teatro lá nos fim
dos' e aos convidados do músico
Enéias Raasch.

Segundo Mara, seis trupes ja
raguaenses dividem a atenção do

público com outras nove vindas de
diferentes regiões do Estado e uma

de Porto Alegre, no Rio Grande do
Sul. Completa a agenda, a mestre

em teatro Samantha Cohen, que
lidera uma mesa redonda sobre o

tema, no dia lo. A surpresa desta

segunda edição fica por conta da
Cia Périplo. Os argentinos soube
ram da iniciativa e decidiram in

tegrá-la através de um workshop,
marcado para sexta-feira, às 14h,
na sede do Gats.

FOTOS DIVULGAÇÃO

• 10h - 'lulia, na Praça Ângelo Piazera

-gratuito
• llh - 'O rouxinol', na Grafipel- gratuito
• 15h - 'Baião de 2', na Praça Paul Harris

-gratuito
• 16h - Mesa redonda com Samantha

Cohen, no Gats - gratuito
• 20h - 'Nus caminhos do artista, no

Sesc - gratuito
• 22h - 'Clovs, o intemacionável', na

choperia Bier Haus - R$ 5

• DIA2, DOMINGO
·16h - 'Pixirica, o caça talentos', no

Sesc - gratuito
• 17h - 'Espia só', no Sesc - gratuito
• 17h - 'Fios e fenômenos acústicos', no

Sesc - gratuito
• 18h - 'O patinho feio', no Sesc

gratuito
• 20h - show de Enéias Raasch e

convidados, na choperia
Bier Haus - R$ 5

PROGRAMAÇÃO
• DIA29,QUINTA-FEIRA
• 20h - 'Pois é, vizinha, no Centro

Cultural da Scar - R$ 20
• 22h - show de Enéias Raasch e

Rubens Franco, na choperia Bier

Haus-R$5

• DIA30,SEXTA-FEIRA
• lOh e 19h - 'Tilinca Trilatrica, escola

Holanda Marcelino Gonçalves
gratuito

• 18h - 'Histórias de estação', na

Fundação Cultural- gratuito
• 20h - 'Quem casa"quer casa, no Sesc

-gratuito
• 22h - 'Sótão', no Museu Emílio da

Silva - gratuito
• 23h - 'Os Apimentados', na choperia

Bier Haus - R$ 5

.DIAlo,SÁBADO
• lOh - 'Fios e fenômenos acústicos', no

Museu Emílio da Silva - gratuito
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU
Preencha um quadrado

9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.
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HORIZONTAIS
1. A membrana que separa as narinas / Abreviatura de

uma técnica fisioterápica para pessoas que têm pro
blemas posturais 22. Circunda Saturno / A armação de fios produzidos por
aranhas, usada para capturar alimento r,

3. (Abrev. ingl.) Em bioquímica, o "mau colesterol" /
,)

Cigano brasileiro 4
4. (Baía da) A segunda maior baía do litoral brasileiro,

no estado do Rio de Janeiro
5. Arrancar
6. Uma metade de ... doze / Ferir com objeto pontia- 6

gudo
7. Amansar um animal
8. Esconder, ocultar / Falta a quem está sufocando
9. Nascido no signo que vai de 21 de maio a 20 de 8

junho
10. O político mineiro Antônio, atual governador de seu 9

estado
11. Nome científico do terremoto I Teatro Brasileiro de 10

Comédia
12. O maior poeta latino (239-169 a. C,), antes de Vir - 11

gnio / Cidade gaúcha próxima à divisa com Santa
Catarina

13. Sigla de uma empresa aérea sul-africana / O instru
mento que acompanha a cantiga sertaneja.

VERTICAIS"
1. Um quitute como a empadinha e o quibe / Mistura, no

tubo digestivo, de ar deglutido e produtos voláteis
oriundos de fermentação

2. Prova de motociclismo, em pistas de estradas, trilhas
e obstáculos naturais / Criança do sexo feminino

3. Estar muito quente / Excesso
4. As iniciais do ator Lacerda / Tendência a proteger

parentes e amigos
5. Ocasião propícia
6. Casa de cigarros, charutos, etc. / A atual rainha EIi

zabeth
7. Narrar / Todo corpo celeste que povoa o firmamento
8. Decair / Famoso guerreiro cartaginês, um dos maio

res do mundo antigo
9. (Gír.) Vidrar / País da Europa cuja capital é Zagreb.
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lembre-se

Temposegue
estável em se
Nesta quarta-feira, o

tempo permanece estável
no Estado. Por isso, o

sol predomina no céu.
As temperaturas sofrem

elevação ao longo do
dia. Já os ventos vão
de intensidade fraca a

moderada e sopram de
nordeste a noroeste.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 14°C

MÁX: 21°C

AMANHÃ
MíN: 13°C

MÁX: 23°C

SEXTA
MíN: 16°C

MÁX: 26°C

SÁBADO
MíN: 17°C

MÁX: 23°C

. . �
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Uma nova frente fria se aproxima de
Santa Catarina, mas nesta quinta
feira, ela ainda não faz o tempo
mudar muito. Apenas há previsão de
mais nuvens na faixa que faz divisa
com o Rio. Grande do Sul. Mesmo

assim, o sol ainda brilha. Hoje, as

temperaturas também são elevadas.

Ensolarado nc.I II, Ir."" .

"!

Por causa da chegada de uma frente

fria, na sexta-feira, a região Sul do
Estado registra pancadas de chuva
com trovoadas isoladas no anoitecer.
As temperaturas seguem elevadas,
principalmente, no Centro Norte de
Santa Catarina. Os ventos são fracos e

sopram de noroeste a sudoeste.

�E VéU b \11\' P/\AI\.�.
INDAIAL

A quarta-feira começa
com sol, depois as nuvens

encobrem o céu, mas

não há previsão de chuva
para hoje em Indaial. As

temperaturas ficam
entre 14DC e 21DC.

Parcialmente
Nublado

I"

Nublado Trovoada
CRESCENTE 4/9

'CHEIA 12/9

MINGUANTE 20/9

NOVA 27/9
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Caragu6 Auto Elite
A escolha perf�ito

UpperMan
Hoje à noite, a partir das 19 horas, com

a presença do renomado colunista
Luiz Carlos Prates, a Upper Mann do Sho

pping Breithaupt promove um delicioso

coquetel de reinauguração e o lançamento
da coleção PrimaveralVerão. Griffes como

Beagle, La Martina, Ricci Collela, Duda-

I Una, Individual e uma linha infanto-ju
venil exclusiva irão desfilar nos cabides e

prateleiras da loja. Vou conferir!

Ciclovia
A rua Marina Frutuoso, após receber o

recapeamento e as faixas de pedestres,
ontem, recebeu a instalação dos tachões da
ciclovia, Muito bom! Agora só falta ganhar
os redutores de velocidades. Aí fica perfeito!

Bombando
O comercial da Revista Nossa, Michel
Mika, anda rindo à toa. Quem será o

responsável por tanta alegria na vida do

garoto? Essa é uma pergunta "Bomba"!'!

Jaque
A amiga Jaqueline Magalhães, a Iaqué, '

completou idade nova, no sábado passado,
e festejou intensamente ao som de muito
funk. Ela, claro, estava cercada de melhores

amigos durante o projeto alegria total.
Parabéns atrasado!

Hilário Deretti
o figuraço do bem Hilário Deretti,
açougueiro predileto do chefTato Branco, e

que comanda há mais de 25 anos o açougue
do Mercado Pradi, foi o aniversariante mais

festejado de ontem. Pontuou 5.2. Parabéns!
O meu desejo e de toda a turma do Loks &

BCC é que você seja eternamente feliz.

Moa Gonçalves

VIP No c�quetel de virada de coleção da loja
Vip Lounge, Ana Bertoldi e Fl'anciele Vieira Dica de

quarta-feira
Curtir o restaurante

japonês Kantan. De

preferência, peça o

combinado Exótico.
Bom demais!

Marias
As amigas Ana Maria

Cyoli e Maria Claudia
Silva estavam entre as

mais belas da festança
de sábado e chamando

atenção por onde

passavam.

. BIER HAUS
Os proprietários
do Restaurante
Bier Haus, Cris
e Andre Dpege, .

comemoramo

oitavo mês de
gravidez do casal

Novo visu!
O meu amigo Marcelo Müller entrou na nova

estação com visual novo. Embora o acessório
fosse para corrigir uma presbiopia, o boa

gente ficou mais bonito que Elton John em dia
de Festa da Rainha Elisabeth.moagoncalves@netuno.com.br

FARROUPILHA Clicados pelo jaraguaesense návio Chiochet, o chef Tato Branco,
Emmanuel (Petrobras-SC) Aldo, o "patrão" da Petrobras, Sr. Waldemar, Paulo

Cesar Chiodini, diretor do grupo Mime e anfitrião do almoço, e o

mestre da cozinha Adolar )arck, em Porto Alegre - na Semana Farroupilha.
Affair
O buxixo na minha coluna de ontem, sobre o suposto affair do
ex -prefeito e médico Dr. Moacir Bertoldi com uma profissional
da saúde, congestionou a linha do meu celular. Pasmém ... todos

queriam saber quem é a felizarda. A pedido, por enquanto vou

guardar o segredo. Mas prometo, logo, logo dizer o nome e o

sobrenome da moça. Combinado?!

Love
Quem também está em altos
laves é o Anderson "Sairinha",
que está namorando a bela
Raissa Costa, a Belinha.
Um casal que já está feliz e

apaixonado.

NOITE ALEMÃ Anderson e

Sueli, sexta-feira, na 2Sa Noite

Alemã, no Baependi

NíVER Segun.da-feira, 'oram prestigiar o

aniversariante do amigo Nelson "Behling", Adilson

P�lense, Lelão, Valdir dos Santos e Marcelo Silva

Cegonha
Uma linda mulher, loira, solteira,
independente e de bem com a

vida recebeu a notícia da cegonha.
O pai é bem jovem e com um dos
sobrenomes mais sonoros da
urbe sorriso. Volto ao assunto.

y· .

CHEGARAM AS COBERTURAS SABOR CHOCOL'\TE SELECTA®.
MAIS UMA NOVIDADE NO GRÁFICO DA DUAS RODAS.

Um lançamento de quem entende de sabor para quem ama chocolate.
Acesse o site www.amoselecta.com e conheça novidades de dar água na: boca.

Duas
RodasI

www.lrnQveiscapitaLnet
Sabor em tudo Que faz
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ELYANDRIA SILVA.
ESCRITORA CRÔNICA

HIPERTEXTUALIDADE

Conhecemos a literatura por suas fatias
suculentas de gêneros - conto, poesia,

romance, crônicas - onde predomina o

tradicional texto escrito em páginas no desenrolar
das linhas. O livro tradicional, com sua estrutura

assimétrica e palavras alinhadas, é seguido por
uma tendência que vem de milênios e encontra

exceção em raras vezes, como na poesia, por
exemplo, quando a estética do texto é mais
livre. Recentemente, o que está mudando é
a exploração de diferenciados elementos na

narrativa. Estas mudanças estão acontecendo
lentamente na maneira como se apresentam aos

leitores e a mistura de linguagens diversas dá

passagem a um novo caminho na literatura: a

hipertextualidade.
O "entrevera" de poesia, história em

quadrinhos, fotografia, ilustrações e outros

produz um resultado estético até então ocultado

que propõe uma leitura multilinear e que poucos'
conseguem produzir. Livros que trazem expresso
o hipertexto são escritos ou modelados por jovens
escritores que cresceram aprendendo a usar o

computador e fazem parte de uma geração que
respira a tecnologia digital, uma geração que
também enxerga a literatura com mais liberdade.
Sons, imagens, jogos, letras são ingredientes
que transitam livremente pela fase de criação de
um livro que teve a internet como ferramenta,

de trabalho.
História em

quadrinhos e jogos
de computador,
por exemplo,
influenciam de
forma direta essas

obras que surgem
no mercado
editorial.

As peças estão

procurando seu

lugar e todos
descobrem

uma literatura
reinventada tendo a

internet como guia
para essa aventura. As mudanças

propostas pelo livro
eletrônico estão se moldando à nossa vida e ao

universo literário gradativamente. As peças estão

procurando seu lugar e todos descobrem uma

literatura reinventada tendo a internet como guia
para essa aventura. Um formato antigo veste nova

roupagem e surge então a literatura hipertextual.
Digo antigo porque, primeiro, há quem diga que
até notas de rodapé podem ser consideradas
como hipertextualidade. Segundo porque figuras
ou colagem manual junto de algum texto é algo
que alguns de nós já fizemos algum dia de forma
instintiva para se expressar. Com o passar do

tempo, as chamadas "colagens" se mouernizaram
com a tecnologia e leitores' que nasceram com a

web caracterizam um público que vê o mundo
com outros olhos, sem paradigmas.

A hipertextualidade ainda perscruta um

lugar ao sol para cativar leitores mais exigentes,
intelectualmente falando, ou para simplesmente
mostrar que escritores devem ser também artistas

completos.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

A Estopinha foi abandona nas ruas' do bairro Vila Nova, em Jaraguá do Sul.
Desde então, ela está, temporariamente, abrigada em uma casa até que alguém
resolva adotá-Ia. De porte médio e muito dócil, a cachorra tem cerca de quatro

meses de vida. Interessados devem entrar em contato com a Marciele pelo
telefone (47) 9188-4137 ou no e-mail marcielepiccoli@ibest.com.br.

i�?;�Jf�Y�
ftJ§;jl)l\�PbfJI{j#ilr,

j0lffl�lt!ill�'â
�!�ffll:�,�fiTilr,��'

lIil�.iM.WJ.. ��W�

G1..)jl�ft'í&,)í'fCffi1
GftGj�YI�{;�tte

\i<i\'n �1·1'��·�AA'r.�·
�'41�M1tr-!t

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Esther fala para Danielle que não conversou com

Paulo sobre a decisão de fazer a fertilização in vitro.
Leandro começa a trabalhar na Fashion Motos e Dag
mar fica orgulhosa. Wallace sente uma dor no peito
ao pegar a moto e disfarça para Teodora. Celeste e

Solange ficam cismadas com o novo comportamen
to de Baltazar. Paulo desabafa com Renê que não

quer ter um filho através de fertilização. Guaracy
flagra Quinzé e Dagmar se beijando. Teodora perce
be algo estranho em Wallace e ele confessa que está
se sentindo mal.

• A VIDA DA GENTE
Ana e Manuela vão a um laboratório e confirmam

a gravidez. Iná tem novo.pesadelo e liga para as netas.
Ana avisa a Rodrigo que precisam conversar. Cléber
conta para Jonas que Eva o denunciou para a Receita
Federal e ele manda o advogado tirar tudo o que pode
da ex-mulher. Jonas não aceita o relacionamento de

Rodrigo e Ana. Eva descobre a gravidez de Ana. Ro

drigo se encontra com a namorada no clube e os dois
discutem. Ana conta para Alice que está grávida. Alice

joga fora sua aparelhagem de tênis. Manuela aconse

lha Ana a contar para Rodrigo que está grávida.

• MORDE & ASSOPRA
Júlia volta a sonhar com o mundo dos dinossau

ros e Deo passa a acreditar que ela pode encontrar
os pais. Minerva estranha a pressa de Renato para se

casar. Amanda leva o remédio para Naomi e ela hesi
ta em tomar. Wilson explica para Xavier que Elaine é
o fugitivo que eles estavam procurando e Herculano
zomba do sargento. Raquel conta para a família que
está grávida de Élcio. John avisa a Júlia que a funda

ção que a patrocina mandará um representante para
encontrá-Ia. ícaro e Amanda levam Rafael ao consul-:
tório de Tadeu e questionam se ele está curado.

• VIDAS EM JOGO
Ernesto aceita se encontrar com Divina. Mar

garida conta a Francisco sobre o plano para prender
Ernesto. Ernesto recebe uma ligação sobre a arma

dilha da turma do bolão e fica irritado. Carlos tenta
ir embora do debate para ajudar Francisco a prender
Ernesto, mas Marizete veta e o deixa irritado. Ernesto

liga para Divina e decide mudar o lugar do encontro.
Ele invade o condomínio da turma do bolão. O carro

chega e, como combinado, pisca o farol duas vezes.

Todos ficam em alerta para flagrar Ernesto. O comer

ciante invade a casa de Severino.

ANIVERSARIANTES
28/9 Guilherme Friedmann Nelson Eggert
Alcides Gomes Iraci L. Sell Nicoli Quintino
Bruno V. Steinert Ivete T. Draeher Norma K. Butzke
Cassiano R. Manke Jackson de O. Lenzi Paulo A. Barriquelo
Catia Belarmino Joelcio Ferreira Sergio L. Scoz
Celso Fritz Luciano C. Demarchi Silvia Mohr
Daniel C. Wulf Luciano da Costa Sueli L. Bonassi
Edinilson Kichoesel Mareio Flohr Valdecir Gracias
Eliane Schneider Marco A. S. da Silva Valdenês de G. e Moura
Eliane Schneider Maria Francesci Valmir Krause

Felipe J. Wulf Melania Barg Vitalino I. Ortiz
Gean C. Fagundes Neide L. dos Santos Walder1(��Jdl)[lJ�lin ')1,: \ >;j ,'·!Ii;,..

RECEITAS DE AMOR

Rob Haley, um talentoso chef de
Londres, é arrebatado por um

turbilhão de emoções quando
perde a esposa. Depois de
uma crítica nada poSitiva sobre
seu trabalho no restaurante
e de uma conversa acalorada
com o internacionalmente
famoso companheiro de
profissão Gordon Ramsay,
Rob decide comprar um pub e

transformá-lo em um charmoso
estabelecimento. Uma das
sobremesas da casa atrai a

atenção da crítica culinária
Kate Templeton. Rob e Kate vão,
juntos, descobrir que a receita
perfeita para a felicidade tem

sempre um pouco de esforço e

de muitas porções de amor.

O MORRO DOS VENTOS
UIVANTES

Originalmente publicado
em 1847, o livro, hoje, é
considerado um dos grandes
clássicos da literatura universal,
uma grande história de amor

amaldiçoada e cheia de

vingança e visto como a mais
intensa história de amor já
escrita na língua inglesa. Por
isso, recebeu fortes críticas
quando de sua publicação,
no século 19. Um ano antes
do lançamento, as três irmãs

r

Brontê - Charlotte, Emily e

Anne - haviam publicado uma

coletânea de poemas sob o

nome de "Currer, Ellis e Acton
Bell". Agora, O Morro dos Ventos
Uivantes ganha nova edição.
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MANDA-CHUVA
Manda-Chuva leva uma vida pacata ao lado dos companheiros Batatatinha,
Chuchu, Espeto e Bacana. Só que a cidade está passando por uma onda de crimes,
coordenados por um vilão poderoso que usa recursos tecnológicos de ponta.
A situação faz com que o guarda Belo fique preocupado, já que seu chefe quer
resultados imediatos na luta contra o crime. Até que um homem surge com a

proposta de usar robôs para proteger a cidade, o que acabaria de uma vez por todas
com a paz e tranquilidade da vida de malandro de Manda-Chuva, e dos amigos.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Premonição 5 - Leg (14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21 h20)

• Cine Breithaupt 2
• Assalto ao banco central- Nac (19h e 21 h)
• Cowboys e aliens - Leg (16h40)
• Planeta dos macacos - Dub (14h40)

• Cine Breithaupt 3
• Os Smurfs - Dub (13h50 e 15h50)
• Professora sem classe - Leg (19h40 e 21 h30)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Sem saída -: Leg (14h, 16h30, 19h e 21 h30)

• Cine Garten 2
• O homem do futuro - Nac (13h45, 16h15,

18h45 e 21 h20)

• Cine Garten 3
• Conan, o barbado - Leg (17h40 e 22h10)
• Os Smurfs - Dub (13h25 e 15h30)
• Planeta dos macacos - Leg (22h)

• Cine Garten 4
• Larry Crowne - o amor está de volta - Leg (17h e 19h10)
• Cowboys e aliens - Leg (21 h30)

• Cine Garten 5
• Missão madrinha de casamento - Leg (14h15, 16h45,

19h20 e 21 h50)

• Cine Garten 6
• Premonição 5 - Dub (13h15 e 15h20)
• Premonição 5 - Leg (17h30, 19h40 e 22h)

• Cine Mueller 1
• Fechado.

• Cine Mueller 2
• Conan, o bárbaro - Leg (17h20 e 22h)
• Cowboys e aliens - Leg (19h40)
• Os Smurfs - Dub (13h15 e 15h20)

• Cine Mueller 3
• Premonição 5 - Leg (13h45, 16h20, 19h e 21 h30)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Premonição 5 - Dub (13h15 e 15h20)
• Premonição 5 - Leg (17h30, 19h40 e 21 h50)

• Cine Neumarkt 2
• Conan, o bárbaro - Leg (19h50 e 22h10)
• Os Smurfs - Dub (13h30, 15h40 e 17h50)

• Cine Neumarkt 3
• Sem saída - Leg (14h1 O, 16h30, 19h e 21 h15)

• Cine Neumarkt 4
• Larry Crowne - Leg (16h45 e 19h15)
• Cowboys e aliens - Leg (21 h30)

• Cine Neumarkt 5
• O homem do futuro - Nac (13h45, 16h15, 18h45 e 21 h)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Missão madrinha de casamento - Leg (14h20,

17h, 19h35 e 22h)

• Cine Norte Shopping 1
• Deu a louca na chapeuzinho - Dub (11 h) - só no sábado
• Premonição 5 - Dub (13h e 17h20)
• Premonição 5 - Leg (15h1 O, 19h20 e 21 h30)

• Cine Norte Shopping 2
• Sem saída - Leg (14h10, 16h30, 18h40 e 21h)

• Cine Norte Shopping 3
• Os Smurfs - Dub (13h30)
• Conan, o bárbaro - Leg (15h45, 18h15 e 20h50)

• Cine Norte Shopping 4
• O homem do futuro - Nac (15h15 e 17h45)
• Planeta dos macacos - Dub (15h30, 20h e 22h20)

• Cine Norte Shopping 5
• Missão madrinha de casamento - Leg (15h45, 16h15,

18h55 e 21 h40)

• Cine Norte Shopping 6
• Larry Crowne - Leg (14h50, 17h e 19h05)
• Cowboys e aliens - Leg (21 h15)

• Cine Norte Shopping 7
• Manda-chuva - Dub (14h35 e 18h30)
• Glee - Dub (16h40)
• Lanterna Verde - Dub (20h25) I 'I •

Bebe Camargo
recomeça tratamento
A apresentadora da RedeTVI, Hebe Camargo,
anunciou que voltou a tratar o câncer
no peritônio, membrana que envolve o

abdômen. A doença foi descoberta em janeiro
de 2010. O recomeço do tratamento, no

entanto, não quer dizer que o malvoltou, mas,

sim, é tido como urna precaução. Hebe tem

82 anos e, por causa da medicação, perdeu,
mais uma vez, os cabelos.

nicais izem
ter feito as azes

As panicats Iuju Salimeni e Nicole Bahls
voltaram a trocar ofensas pelo Iwitter, mas

fizeram as pazes e levantaram a bandeira
branca logo em seguida. Dessa vez, Iuju
teria afirmado que Nicole tem celulite e esta
respondeu, também pelo microblog, com

inúmeras alfinetadas. Mais tarde, as duas
se redimiram e disseram que "urna nova

amizade" havia nascido entre elas.

Mariana Ximenes é
vista de mãos dadas
Na última segunda-feira, a atriz Mariana
Ximenes foi clicada circulando de mãos
dadas com urn rapaz no aeroporto Santos

Dumont, no Rio de Janeiro. A assessoria da
atriz não soube informar quem é o rapaz,
mas Mariana pareceu estar feliz ao lado
do moreno. Atualmente, Mariana faz a

personagem principal da peça Os Altruístas ao

lado de atores como Miguel Thiré, Jonathan
Haagensen e Stella Rabello.

Ator usa Twitter

para dar boa sorte
Henri Castelli usou o perfil oficial no

Twitter para desejar boa sorte à namorada,
FernandaVasconcellos, que estreou, na

segunda-feira, como protagonista da novela
AVida da Gente, da TV Globo. "Muita sorte,
amor. Te amooo", escreveu ele. Além disso,
algum tempo antes, o casal trocou beijos
apaixonados durante a festa de lançamento
da novela, que aconteceu em São Paulo.

Príncipe Barry se

diverte em balada
O príncipe Harry completou 27 anos

na última semana, mas comemorou o

aniversário em uma casa noturna de
Londres apenas 'no sábado. A festa reuniu
vários amigos na boate, que funciona em

um prédio reformado já ocupado por um

antigo armazém. Harry se divertiu até a

madrugada e foi visto ao lado de estrelas
de reality shows da TV britânica.

,

er pr teg
ria intimid

r

de
Alvo de hackers, na semana passada, a

atriz Scarlett Johansson falou pela primeira
vez sobre as fotos íntimas que vazaram

na internet. Em entrevista, ela disse que
sempre quis separar o trabalho da vida

pessoal. "Estar na mídia ou ser urn ator e

fazer filmes não quer dizer que você não

queira manter a sua vida pessoal privada.
Quero proteger, sim, minha privacidade",
avisou a estrela de Hollywood.

ÁRIES
O dia promete ser muito movimentado, repleto de contatos,
articulações e deslocamentos. O setor afetivo nãopoderia estar
melhor. CUidado com a pressão no ambiente de trabalho.

TOURO
No trabalho, o desejo de se sentir útil será a grande tônica desta

quarta-feira. A noite, uma atmosfera romântica estimulará o

relacionamento com quem ama. Cuide da aparência,

GÊMEOS
Eis um período de muito prazer e diversão. No setor

financeiro, fuja de especulações e promessas de dinheiro
fácil. O astral é de pleno sucesso na vida a dois.

CÂNCER
Convívio com pessoa autoritária deve ser visto como um

exercício de tolerância. Na vida a dois, o astral revela maior
intimidade. Não fíque remoendo mágoas do passado.

LEÃO
Ser gentil e amável com as pessoas com as quais convive
vai trazer benefícios. Mas não tente impor seu ponto de
vista. A noite é ideal para uma reconciliação amorosa.

VIRGEM
Bom dia para ganhar dinheiro e investir na concretização
de ideias. No campo afetivo, é um bom momento para
aperfeiçoar o relacionamento a dois.

LIBRA

Profissionalmente, pode ter êxito em cargo de chefia ou

liderança. No romance, este será um ótimo dia para as

demonstrações de afeto e de carinho.

ESCORPIÃO
Alguns contratempos podem tumultuar a rotina. O dia pede

-------. cautela com falsos amigos ou gente desconhecida. A noite
favorece o convívio com o par.

CAPRICÓRNIO
Lua e vênus estarão no ponto mais alto do seu horóscopo,

---- indicando que este é o momento de pensar grande. No amor,
a vitória será sua. Aceite os desafios com otimismo.

SAGlTÁ�IO
O dia favorece, particularmente, as relações de amizade e o

convívio social. O céu está conspirando a seu favor na área
sentimental. Tenha cuidado com pessoas oportunistas.

AQUÁRIO
Você vai esbanjar diplomacia e amabilidade. A fase é das'
melhores para ensinar ou assimilar informações. O setor
afetivo está bem-amparado.

.

PEIXES
Eis um momento de recolhimento afetivo, apropriado para a

reflexão e transformação. O astral favorece a percepção das
coisas que precisam ser descartadas. Trace metas.
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ELYAHDRIA SILVA.
ESCRITORA CRÔNICA

BIPERTEXTUALIDADE

Conhecemos a literatura por suas fatias
suculentas de gêneros - conto, poesia,

romance, crônicas - onde predomina o

tradicional texto escrito em páginas no desenrolar

das linhas. O livro tradicional, com sua estrutura

assimétrica e palavras alinhadas, é seguido por
uma tendência que vem de milênios e encontra

exceção em raras vezes, como na poesia, por
exemplo, quando a estética do texto é mais

livre. Recentemente, o que está mudando é
a exploração de diferenciados elementos na

narrativa. Estas mudanças estão acontecendo
lentamente na maneira como se apresentam aos

leitores e a mistura de linguagens diversas dá

passagem a um novo caminho na literatura: a

hipertextualidade.
O "entrevere" de poesia, história em

quadrinhos, fotografia, ilustrações e outros

produz um resultado estético até então ocultado

que propõe uma leitura multilinear e que poucos

conseguem produzir. Livros que trazem expresso
o hipertexto são escritos ou modelados por jovens
escritores que cresceram aprendendo a usar o

computador e fazem parte de uma geração que
réspira a tecnologia digital, uma geração que
também enxerga a literatura com mais liberdade.

Sons, imagens, jogos, letras são ingredientes
que transitam livremente pela fase de criação de

um livro que teve a internet como ferramenta
.

c-

de trabalho.
História em

quadrinhos e jogos
de computador,
por exemplo,
influenciam de
forma direta essas

obras que surgem
no mercado
editorial.

As peças estão

procuran�o seu

lugar e todos
descobrem

uma Uteratura
reinventada tendo a

internet como guia
para essa aventura.

As mudanças
propostas pelo livro

eletrônico estão se moldando à nossa vida e ao

universo literário gradativamente. As peças estão

procurando seu lugar e todos descobrem uma

literatura reinventada tendo a internet como guia
para essa aventura. Um formato antigo veste nova

roupagem e surge então a literatura hipertextual.
Digo antigo porque, primeiro, há quem diga que
até notas de rodapé podem ser consideradas
como hipertextualidade. Segundo porque figuras
ou colagem manual junto de algum texto é algo
que alguns de nós já fizemos algum dia de forma

instintiva para se expressar. Com o passar do

tempo, as chamadas "colagens" se mouernízaram

com a tecnologia e leitores 'que nasceram com a

web caracterizam um público que vê o mundo

com outros olhos, sem paradigmas.
A hipertextualidade ainda perscruta um

lugar ao sol para cativar leitores mais exigentes,
intelectualmente falando, ou para simplesmente
mostrar que escritores devem ser também artistas

completos.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

A Estopinha foi abandona nas ruas' do bairro Vila Nova, em Jaraguá do Sul.
Desde então, ela está, temporariamente, abrigada em uma casa até que alguém
resolva adotá-Ia. De porte médio e muito dócil, a cachorra tem cerca de quatro

meses de vida. Interessados devem entrar em contato com a Marciele pelo
telefone (47) 9188-4137 ou no e-mail marcielepiccoli@ibest.com.br.
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NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Esther fala para Danielle que não conversou com

Paulo sobre a decisão de fazer a fertilização in vitro.
Leandro começa a trabalhar na Fashion Motos e Dag
mar fica orgulhosa. Wallace sente uma dor no peito
ao pegar a moto e disfarça para Teodora. Celeste e

Solange ficam cismadas com o novo comportamen
to de Baltazar. Paulo desabafa com Renê que não

quer ter um filho através de fertilização. Guaracy
flagra Quinzé e Dagmar se beijando. Teodora perce
be algo estranho em Wallace e ele confessa que está
se sentindo mal.

• A VIDA DA GENTE
Ana e Manuela vão a um laboratório e confirmam

a gravidez.lná tem novopesadelo e liga para as netas.

Ana avisa a Rodrigo que precisam conversar. Cléber

conta para Jonas que Eva o denunciou para a Receita

Federal e ele manda o advogado tirar tudo o que pode
da ex-mulher. Jonas não aceita o relacionamento de

Rodrigo e Ana. Eva descobre a gravidez de Ana. Ro

drigo se encontra com a namorada no clube e os dois

discutem. Ana conta para Alice que está grávida. Alice

joga fora sua aparelhagem de tênis. Manuela aconse

lha Ana a contar para Rodrigo que está grávida.

• MORDE & ASSOPRA

Júlia volta a sonhar com o mundo dos dinossau
ros e Deo passa a acreditar que ela pode encontrar

os pais. Minerva estranha a pressa de Renato para se

casar. Amanda leva o remédio para Naomi e ela hesi
ta em tomar. Wilson explica para Xavier que Elaine é
o fugitivo que eles estavam procurando e Herculano
zomba do sargento. Raquel conta para a família que
está grávida de Élcio. John avisa a Júlia que a funda

ção que a patrocina mandará um representante para
encontrá-Ia. ícaro e Amanda levam Rafael ao consul- ,

tório de Tadeu e questionam se ele está curado.

• VIDAS EM JOGO
Ernesto aceita se encontrar com Divina. Mar

garida conta a Francisco sobre o plano para prender
Ernesto. Ernesto recebe uma ligação sobre a arma

dilha da turma do bolão e fica irritado. Carlos tenta

ir embora do debate para ajudar Francisco a prender
Ernesto, mas Marizete veta e o deixa irritado. Ernesto

liga para Divina e decide mudar o lugar do encontro.

Ele invade o condomínio da turma do bolão. O carro

chega e, como combinado, pisca o farol duas vezes.

Todos ficam em alerta para flagrar Ernesto. O comer

ciante invade a casa de Severino.

ANIVERSARIANTES
28/9 Guilherme Friedmann Nelson Eggert
Alcides Gomes Iraci L. SeU Nicoli Quintino
Bruno V. Steinert Ivete T. Draeher Norma K. Butzke

Cassiano R. Manke Jackson de O. Lenzi Paulo A. Barriquelo
Catia Belarmino Joelcio Ferreira Sergio L. Scoz

Celso Fritz Luciano C. Demarchi Silvia Mohr

Daniel C. Wulf Luciano da Costa Sueli L. Bonassi

Edinilson Kichoesel Mareio Flohr Valdecir Gracias

Eliane Schneider Marco A. S. da Silva Valdenês de G. e Moura

Eliane Schneider Maria Francesci Valmir Krause

Felipe J. Wulf Melania Barg Vitalino I. Ortiz

Gean C. Fagundes Neide L. dos Santos WalderTl��JI �ç>rYJ�lin ,q 1 •. \ \� ,o. I f) I

RECEITAS DE AMOR
OVO: COMÉDIA

Rob Haley, um talentoso chef de
Londres, é arrebatado por um

turbilhão de emoções quando
perde a esposa. Depois de
uma crítica nada positiva sobre
seu trabalho no restaurante
e de uma conversa acalorada
com o internacionalmente
famoso companheiro de

profissão Gordon Ramsay,
Rob decide comprar um pub e

transformá-lo em um charmoso
estabelecimento. Uma das
sobremesas da casa atrai a

atenção da crítica culinária
Kate Templeton. Rob e Kate vão,
juntos, descobrir que a receita

perfeita para a felicidade tem

sempre um pouco de esforço e

de muitas porções de amor.

O MORRO DOS VENTOS
UIVANTES

Originalmente publicado
em 1847, o livro, hoje, é
considerado um dos grandes
clássicos da literatura universal,
uma grande história de amor

amaldiçoada e cheia de

vingança e visto como a mais
intensa história de amor já
escrita na língua inglesa. Por

isso, recebeu fortes críticas

quando de sua publicação,
no século 19. Um ano antes
do lançamento, as três irmãs

r

Brontê - Charlotte, Emily e

Anne - haviam publicado uma

coletânea de poemas sob o

nome de "Currer, Ellls e Acton
Bell". Agora, O Morro dos Ventos
Uivantes ganha nova edição.
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MANDA-CHUVA
Manda-Chuva leva uma vida pacata ao lado dos companheiros Batatatinha,
Chuchu, Espeto e Bacana. Só que a cidade está passando por uma onda de crimes,
coordenados por um vilão poderoso que usa recursos tecnológicos de ponta.
A situação faz com que o guarda Belo fique preocupado, já que seu chefe quer
resultados imediatos na luta contra o crime. Até que um homem surge com a

proposta de usar robôs para proteger a cidade, o que acabaria de uma vez por todas
.

com a paz e tranquilidade da vida de malandro de Manda-Chuva e dos amigos.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Premonição 5 - Leg (14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20)

• Cine Breithaupt 2
• Assalto ao banco central- Nac (19h e 21h)
• Cowboys e aliens - Leg (16h40)
• Planeta dos macacos - Dub (14h40)

• Cine Breithaupt 3
• Os Smurfs - Dub (13h50 e 15h50)
• Professora sem classe - Leg (19h40 e 21 h30)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Sem saída - Leg (14h, 16h30, 19h e 21 h30)

• Cine Garten 2
• O homem do futuro - Nac (13h45, 16h15,

18h45 e 21 h20)

• Cine Garten 3
• Conan, o barbado - Leg (17h40 e 22h10)
• Os Smurfs - Dub (13h25 e 15h30)
• Planeta dos macacos - Leg (22h)
• Cine Garten 4
• Larry Crowne - o amor está de volta - Leg (17h e 19h1 O)
• Cowboys e aliens - Leg (21 h30)

• Cine Garten 5
• Missão madrinha de casamento - Leg (14h15, 16h45,

19h20 e 21 h50)

• Cine Garten 6
• Premonição 5 - Dub (13h15 e 15h20)
• Premonição 5 - Leg (17h30, 19h40 e 22h)

• Cine Mueller 1
• Fechado.

• Cine Mueller 2
• Conan, o bárbaro - Leg (17h20 e 22h)
• Cowboys e aliens - Leg (19h40)
• Os Smurfs - Dub (13h15 e 15h20)

• Cine Mueller 3
• Premonição 5 - Leg (13h45, 16h20, 19h e 21 h30)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Premonição 5 - Dub (13h15 e 15h20)
• Premonição 5 - Leg (17h30, 19h40 e 21h50)

• Cine Neumarkt 2
• Conan, o bárbaro - Leg (19h50 e 22h10)
• Os Smurfs - Dub (13h30, 15h40 e 17h50)

• Cine Neumarkt 3
• Sem saída - Leg (14h10, 16h30, 19h e 21h15)

• Cine Neumarkt 4
• Larry Crowne - Leg (16h45 e 19h15)
• Cowboys e aliens - Leg (21 h30)

• Cine Neumarkt 5
• O homem do futuro - Nac (13h45, 16h15, 18h45 e 21h)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Missão madrinha de casamento - Leg (14h20,

17h, 19h35 e 22h)

• Cine Norte Shopping 1
• Deu a louca na chapeuzinho - Dub (11 h) - só no sábado
• Premonição 5 - Dub (13h e 17h20)
• Premonição 5 - Leg (15h1 O, 19h20 e 21 h30)

• Cine Norte Shopping 2
• Sem saída - Leg (14h10, 16h30, 18h40 e 21h)

• Cine Norte Shopping 3
• Os Smurfs - Dub (13h30)
• Conan, o bárbaro - Leg (15h45, 18h15 e 20h50)

• Cine Norte Shopping 4
• O homem do futuro - Nac (15h15 e 17h45)
• Planeta dos macacos - Dub (15h30, 20h e 22h20)

• Cine Norte Shopping 5
• Missão madrinha de casamento - Leg (15h45, 16h15,

18h55 e 21 h40)

• Cine Norte Shopping 6
• Larry Crowne - Leg (14h50, 17h e 19h05)
• Cowboys e aliens - Leg (21 h15)

• Cine Norte Shopping 7
• Manda-chuva - Dub (14h35 e 18h30)
• Glee - Dub (16h40)
• Lanterna Verde - Dub (20h25) I . j

Bebe Camargo
recomeça tratamento
A apresentadora da Rede1V!, Hebe Camargo,
anunciou que voltou a tratar o câncer
no peritônio, membrana que envolve o

abdômen. A doença foi descoberta em janeiro
de 2010. O recomeço do tratamento, no

entanto, não quer dizer que o mal voltou, mas,

sim, é tido como uma precaução. Hebe tem

82 anos e, por causa da medicação, perdeu,
mais uma vez, os cabelos.

- -

nlc s zem

er e-to as pazes
As panicats Iuju Salimeni e Nicole Bahls
voltaram a trocar ofensas pelo Twitter, mas

fizeram as pazes e levantaram a bandeira
branca logo em seguida. Dessa vez, Iuju
teria afirmado que Nicole tem celulite e esta

respondeu, também pelo microblog, com

inúmeras alfinetadas. Mais tarde, as duas
se redimiram e disseram que "uma nova

amizade" havia nascido entre elas.

Mariana Ximenes é
vista de mãos dadas
Na última segunda-feira, a atriz Mariana
Ximenes foi clicada circulando de mãos

dadas com um rapaz no aeroporto Santos

Dumont, no Rio de Janeiro. A assessoria da
atriz não soube informar quem é o rapaz,
mas Mariana pareceu estar feliz ao lado
do moreno. Atualmente, Mariana faz a

personagem principal da peça Os Altruístas ao

lado de atores como MiguelThiré, Jonathan
Haagensen e Stella Rabello.

Ator usa Twitter

para dar boa sorte
Henri Castelli usou o perfil oficial no

Twitter para desejar boa sorte à namorada,
FernandaVasconcellos, que estreou, na

segunda-feira, como protagonista da novela
AVida da Gente, da TV Globo. "Muita sorte,
amor. Te amooo", escreveu ele. Além disso,
algum tempo antes, o casal trocou beijos
apaixonados durante a festa de lançamento
da novela, que aconteceu em São Paulo.

HOIIÓSCOPO

Príncipe Harry se

diverte em balada
O príncipe Harry completou 27 anos

na última semana, mas comemorou o

aniversário em uma casa noturna de
Londres apenas no sábado. A festa reuniu
vários amigos na boate, que funciona em

um prédio reformado já ocupado por um

antigo armazém. Harry se divertiu até a

madrugada e foi visto ao lado de estrelas
de reality shows da TV britânica.

Alvo de hackers, na semana passada, a

atriz Scarlett Johansson falou pela primeira
vez sobre asfotos íntimas que vazaram

na internet. Em entrevista, ela disse que
sempre quis separar o trabalho da vida

pessoal. "Estar na mídia ou ser um ator e

fazer filmes não quer dizer que você não

queira manter a sua vida pessoal privada.
Quero proteger, sim, minha privacidade",
avisou a estrela de Hollywood.

ÁRIES
O dia promete ser muito movimentado, repleto de contatos,
articulações e deslocamentos. O setor afetivo não poderia estar
melhor. Cuidado com a pressão no ambiente de trabalho.

TOURO
No trabalho, o desejo de se sentir útil será a grande tônica desta

quarta-feira A noite, uma atmosfera romântica estimulará o

relacionamento com quem ama. Cuide da aparênc�

GÊMEOS
Eis um período de muito prazer e diversão. No setor

financeiro, fuja de especulações e promessas de dinheiro
fácil. O astral é de pleno sucesso na vida a dois.

CÂNCER
Convívio com pessoa autoritária deve ser visto como um

exercício de tolerância. Na vida a dois, o astral revela maior
intimidade. Não fique remoendo mágoas do passado.

LEÃo
Ser gentil e amável com as pessoas com as quais convive
vai trazer benefícios. Mas não tente impor seu ponto de
vista. A noite é ideal para uma reconciliação amorosa.

VIRGEM
Bom dia para ganhar dinheiro e investir na concretização
de ideias. No campo afetivo, é um bom momento para
aperfeiçoar o relacionamento a dois.

LIBRA

Profissionalmente, pode ter êxito em cargo de chefia ou

liderança. No romance, este será um ótimo dia para as

demonstrações de afeto e de carinho.

ESCORPIÃO
Alguns contratempos podem tumuHuar a rotina. O dia pede
cautela com falsos amigos ou gente desconhecida. A noite
favorece o convívio com o par.

CAPRICÓRNIO
Lua e vênus estarâo no ponto mais alto do seu horóscopo,
indicando que este é o momento de pensar grande. No amor,
a vitória será sua. Aceite os desafios com otimismo.

SAGITÁ�IO
O dia favorece, particularmente, as relações de amizade e o

convivia social. O céu está conspirando a seu favor na área
sentimental. Tenha cuidado com pessoas oportunistas.

AQUÁRIO
Você vai eSbanjar diplomacia e amabilidade. A fase é das
melhores para ensinar ou assimilar informações. O setor
afetivo está bem-amparado.

PEIXES
Eis um momento de recolhimento afetivo, apropriado para a

reflexão e transformação. O astral favorece a percepção das
coisas que precisam ser descartadas. Trace metas.
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3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

GM MERIVA J8Y 1.8 2004
COMPLETA R$26.790;00

GMNECTRA GLS 2.2 2000
COMPLno R$21.4.90,00

FIAT/PUNTO 1.42010
COMPLETO/U.DONO

, 8$36.450,00 '

Transparência no negociação

FIAT IDEA ELX 1.42007
COMPLETA 8$30.490,00

. J..

Tuxas compartilhadas com o merendo Carros com procedência

3273-2347 I 8853-9716

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h às 04h.
Rua Joaquim Francisco
de Paula, 1'058.
Chico de Paula

--

LOCAÇAO DE
IMPRESSORAS
E COPIADORAS
HP Office Jet 8500
Impressão em PB e COR,
scanner e fax, com franquia
de 2000 páginas, no valor
de R$ 100,00 mensal.

FIAT MILLE ECONOMI 2009
19.000KM / U. DONO

R$19.490,00

PEUGEOT/206 1.4 2008
C/OPCS 8$19.940,00

Fox 1.0

2l&fJOO,OO
2012 - Branco - Flex - 2.700 Km Direção Hidráulica, Travas Elétricas,
Limapdor e Desembaçador Traseiro, Alarme, Faróis de Neblina, Ar

quente.

207 Passion Xr

8port 1.4

3 1�,800,OO
'�#pj

2009· Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas
e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblina, Cd Player.

Palio Weekend
Adventure Locker 1.8

�m� fWh('WI IHI",�'
lmh dU ['/I/I:� r�"ffll !IU

2010- Preto - Flex- 5i .500 Km - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de
Liga-leve, Faróis de Neblina, Tração Locker, Cd Player.

Fielder Xei MT 1.8

3 ,�IJOO,OO

2007 - Prata - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas
de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Air Sag II, Freios ASS,

Focus Hateh Glx 2.0

,�500,OO

2009 - Prata - Gasolina - 37.000 Km - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e

Desmebaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd
Plyer, Computador de Bordo, Freios Abs, Air Bag II.

Livina 811.8 Aut.

�200,OO

2010- Cinza - Flex - 26,000 Km - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, . Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Cambio
Automático, Freios Abs, Air B ag II,

Agile ltz 1.4

�""'" I')f'� n f'"1111, '!I�,::;�g�" 'm",j � 1,)$ mll,WI

2010 - Amarelo - Flex - 28.800 Km - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e

Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-teve, Faróis de Neblina, Cd
Player, Acendimento Automátko dos Faróis, Piloto Automático, Alarme.
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3372.0048
3370.8622

,

VEICULOS
JARAGUÁ DO SUL I CENTRO

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1014
www.hpjs.com.br
hpcars@yahoo.com.br

STRADA ADV TRYON 1.8 MPI
FLEX 8V CE 2005 R$26.800,00

COROLLA XE11.8 FLEX 16V
AUT. 2005 R$ 32.800,00

PALIO FIRE ECONOMY
(CELEBR.11) 1.0 8V 2P 2010

(FLEX) R$23.800,00

uilffliill.11 "

DAKOTA SPORT CE 3.9 V6 99
VOLKSWAGEN SAVEIRO

1.8MI GERACAO III 2P 2001
R$21.800',00

XSARA PICASSO EXCLUSIVE
2.0 16V 4P 2003 R$24.800,00VECTRA ELITE 2.4 MPFI16V

FLEX AUT 2009 R$49.800,00
STILO 1.8 CONNECT FLEX 8V

5P 2006 R$31.800,00
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realizando sonhos de
seus clientes

Completo + Teto

Top de linha

rJ° MEGA FEIRÃO
DIAS: 23, 24 E 25

Sexta: 8hOOmin às 18h30min sem fechar para
almoço

Sábado: 8hOOmin às 17hOOmin sem fechar
Tucson GL 2.0 - 16V -

para almoço
Automático - 200y:--- , --���Domingo: 8hOOmin às 17hOOmin
Completo .,_/' l'

sem fechar para almoço
Sfrada Treking 1 A -

Flex CE - 2010 - OH -

Rl-FN �.. ....

LM

Megane Sedan Privilege 2.0
Automático - 2009

Topde Unha
Preto

�I7� '1J ®I7® � �I7® c8I7'lJ c8'

®'lJ��®®0
nmO d<a Vendas Santana

2003

Corsa Sedan -

2004 - Alarme
AQ - DT -TE

Rua Walter Marquart, 1850
Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul

ww.au e n e
í

.com.br·
ven .as@ to ei.c m. r

CELTA 1.0 VHC 2005 COM
OPCS SEM ENTRADA 60 x

57500

GOL 1.0 2003 SEM
ENTRADA 60 x 498,00

KA Gl 1.0 2005 COM OPCS ---

SEM ENTRADA 60 x 517,00

GOL 1.02010 BASICO SEM
ENTRADA 60 x 749,00

UNO 2004 SEM ENTRADA
60 x 522,00

FIESTA SEDAN 1.6 2007
AR + DH
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SEM
AUMENTO

IPI
APROVEITE! OFERTAS PRORROGADAS ATÉ 30 DE SETEMBRO.

..

CITROEN C3
2012 GI,X 1.4 FleX
.. dl�ió .�'ttkit
.. "J'''<:.n�clQMd.
• <...".(.do*" d. })ofdo
.. Mda$ de tig....en t S"
.. �q,s fa,óis �.,,$ta.l bladc
.. tn. �l�ko
.. �t...t. <0111 ""9ubgem

de atl...ta e "t'()funcliaL.ct.
e; mq_ito .ai$l

COMPLETO

KM 10.000 2C.OOO 30.00 40.QOC 5 .000

A!RCROSS 3 x R$ 99,00 3 x R$160,00 3 x R$175,00 3 x R$160,00 3x R$ 160,00

UNHA C 3 x R$ 110,00 3 x R$ 170,00 3 x R$175,00 3 x R$ 170,00 3 x R$ 170,00

ti HAC3 3xR$81,00 3 x R$ 140,00 3xR$170,00 3x R$ 140,00 3x R$ 140,00

CRÉATtVE TECHNOLOGIE
-

CTR En

1- Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên C3 GLX 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 36.990,00. Citroên AirCross GLX 1.6 Flex 11/12
com valor à vista de R$ 56.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% + 30 parcelas fixas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição
financeira específica) + IOF. Citroên C4 GLX 1.6 Flex 11/11 com valor à vista de R$ 50.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0% a.m (condição
especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Citroên C4 Palias GLX 2.0 Flex 11/11 com valor à vista de R$ 56.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA
com entrada de 60% + 36 parcelas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET da
operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. 2- IPVA e Emplacamento grátis na compra dos
modelos: Citroên C4 e Citroên C4 Palias Okm. Benefícios não podem ser convertidos em espécie. Ofertas válidas até 30/09/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas.
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... 00 IVIESES

CRÉDITO 170 X 140 X 110 X

R$ 70.585,00 x 918,68
R$ 78.640,00 x 1.023,52

RS 50.000,00 391,18 442,86 545,45 04 contemplações mensais

RS 60,000,00 469,41 531,43 654,65
RS 80.000,00 625,88 708,57 872,73
RS 90.000,00 704,12 797,14 981,82
R$100,OOO,OO 782,35 885,71 1.090,91

03 contemplações mensais
Gropo!04 comirtl�do!twem 'Omes.es:o,2Q �1J1l e sen fR ·Opçlo do Pl!rw rrdu2kla 1114

63 MESES

R$ 14.996,00 X 293,34
R$ '19.668,00 X 384,73
R$ 24.550,00 x 480,23
R$ 29.990,00 x 586,64

-
senac

••
SENAC / SC EM PARCERIA

COM ROSET,TA STONE - EUA
NOS CURSOS DE IDIOMAS

o programa de idiomas referência mundial, Rosetta Stone™ em

parceria com o Senac, chega a Santa Catarina!

Mais de 20 idiomas!

Alemão Grego Japonês.
Arabe Hebraico Persa (Farsi)
Chinês (Mandarim) Híndi Polonês
Coreano Holandês Coreano
Espanhol (América Latina) Inglês (Americano) Russo
Espanhol (Espanha) Inglês (Britânico) Sueco
Filipino (Tagalo) Irlandês Turco·

Francês Italiano Vietnamita

Rosetla COURSe™

TOTALe

Rosetla STUDfOTM Rosetta WORLd1:M

Aprenda com o software da Rosstta
Stone, completo comtecoo!aga exclusiva
de sequ.enciamento inte.ligente e

reconhecimento de voz para atender as
suas necessidades.

Oesenvo�va aconfiallça em seu novo
idioma através de sessões de 50 minutos
ministradas por!utores nal1\\'os para
j'faticar a conversação ti a compreensão
oral.

Djvirta·se na comunidade anHne da
Rosetla Slone e interaja atralliís de jogos
e athridaders c,om outros atlll1(}S e falanh1:s
nati\los.

VEíCULO OPCIONAIS ANO DE R$ POR RS LOJA
FORESTER 4X4 AUTO AR+DH+VTE+Al.+ABS+AlJTO+{OURO+TETO+ABG+CD+RODA 2009 78.000 73.000 ITA
IMPREZA 2.0L AR+OH+VfE+Al+ABS+ABG+COURO+COMP+RODA+LDT+W 2010 64.000 59.000 BRU
COROlLA XE11.8 AUTO AR+DH+VTE+AL+ABS+COURO+RODA+AUTO+OT+COMP+W 2009 59.500 55.500 BRU
130 AR+DH+VfE+Al+ABS+AUTO+COURO+TErO+ABG+AO+ID+RODA 2010 60.000 55.000 ITA
l200 SPORT 4X4HP AR+OH+VfE+Al+CD+ABS+COURO+ROOA+4X4+AQ 2005 59.900 54.900 ITA
lETTA AR+DH+VTE+ABS+ABG+Al+AUfO+TETO+AQ+CD+ROOA+W 2008 59.900 54.400 BRU
CARENS EX 2.0 DL AR+OH+VfE+AUTO+COURO+AQ+ABG+COMP+ROOA+LDT+W 2009 55.900 50.500 JON
10EA AOV lOCKER DUAL 1.8 AR+OH+VIE+Al+AUlD+AQ+COMP+RODA+LDT+W 2010 50.900 46.400 JON
BOXER FURGAO OH 2008 50.000 45.000 JON
PALIO WEEK AOVENTURE LOCKER 1JlR+DH+VTE+AL+AQ+RODA+COMP+LDT+W 2009 46.900 42.900 JON
307 PRESENCE PK 1.6 FlEX AR+OH+VTE+AL+ABS+TETO+AO+ABG+COMP+CD+ROOA 2009 45.900 41.900 JON
XSARA PICASSO 1.6 GlX AR+DH+VTE+Al+ABG+COMP+AQ+ROOA+WT+W 2010 45.900 41.900 JON
307 SO FEUNE 2.0 AUTO AR+DH+VTE+ABS+ABG+AUTO+{OMP+CD+RODA+DT+fN+W 2009 45.800 40.900 JON
207 QUIKS!LVER 1.4 FlEX AR+OH+VTE+CD+TElO+AQ+COMP+RODA+LDT+W 2011 43.900 40.000 JON
MEGANE SD EXP AR+OH+VTE+AQ+ABG+COMP+CD+RODA+DT+W 2010 43.900 40.000 JON
STILO OUALOG!( 1.8 AR+DH+VfE+Al+AUTO+AQ+COMP+CD+ROOA+LDT+W 2008 42.000 38.000 INO
407 SD 2.0 AUTO AR+DH+VfE+Al+ABS+ABG+COURO+AUTO+RODA+AQ+DT+W 2006 39.900 36.900 JON
VECTRA SD EXP AR+OH+VTE+AQ+COMP+ROOA+W 2008 39.900 36.000 !TA
CERATO EX 1.6 AUTO AR+OH+VfE+Al+ABG+AtJTO+COMP+RODA+AQ+DT+W 2009 38.900 35.900 RIS
5TRADA TREEK CE DH+AQ+RODA 2010 33.600 32.600 lAR
ZAFIRA CO 2.0 AUTO AR+OH+VfE+AL+ABS+TETO+AQ+(OURO+AUTO+RODA+LDT 2004 35.800 31:800 JON
5ANDERO 1.0 AR+OH+VE+AL+CD+AQ+lDT 2009 31.500 29.500 ITA
SAVEIRO SUPER5URF 1.8 DH+VE+Al.+(OURO+AQ 2007 29.900 27.000 lAR
(LlO SEDAN EXP AR+OH+VfE+Al+ABG+AQ+W 2008 28.500 25.500 INO
PARTNER FURGAO DH+AQ 2009 26.900 24.300 ITA
DOSLO CARGO 1.3 16V W 2004 25.000 22.500 JON
ClASSIC llfE TE+Al+AQ+W 2009 24.700 22.000 JON
FOX 1.0 RODA+LDT 2006 23.500 21.000

. JON
206 5ENSAT 1.4 DT+W 2007 22.900 20.900 ITA
CELTA 5PIRIT Al+AQ+RODA+WT 2008 21.900 20.000 JON
GOL 1.6 VTE+AL+AQ+ROOA+WT 2003 21.900 19.400 IND
ASTRA 50 GLS 2.0 AR+DH+VE+ROOA+Al+AQ 2000 21.900 18.900 JON
FlESTA 1.0 W 2005 20.000 18.100 BRU
UNO MilLE FIRE TE+AQ+LDT 2008 19.500 17.500 INO
AUDI80S AUTO AR+DH+VfE+ABS+ABG+COURO+illO+AQ+ROOA+VTE+W 1995 19.800 16.800 JON
SCENIC RXE 2.0 AR+OH+VTE+RODA+AQ+LDT+W 2000 17.500 15.500 JON
SRAVASX AR+DH+VTE+AL+AQ+RODA+OT+W 2002 .15.900 13.900 ITA
GOLFGLX2.0 OH+VE+RODA+AQ+lDT 1998 12.800 10.800 RIS

VE+AQ+lOT 1998 12.000 10.000 ITA
W
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Rua Bernardo Dornbusch -143
Fone: 3054.1011- 3054.1012-

9669.2118

Atendimento:
Segunda à Sexta 8b às 19b

Sábado das 9h às 18h
speedvcmullimarcas@gmail.com

FUSION'SEl2.3 2008 PRATA
COMPlOO + COURO +AUT

'i B$46.900,01l A VISTA

Promoção! Transferênc�a + Tanque cheio + 1° parcela!*
-

.

,

-
'

eVlsa 0, ar I e a
**

*Prlmeira parcela de até 500 reais ** 3 meses para motor e câmbio e 9 meses somente de óleo.
1 I
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Aqui você só
vê vantagens

207 XR 1.4 Flex 3P 2012
Acredite} com

TAXA DE o.m.
55°/0 DE ENTRADA

� I PEUOEOT
� ASSISTANCE P E U G E OT RECOMENDATOTAL Faça revisões em seu veículo regularmente.

Promoção Ver pro Crer Peugeot Ar-condicionado grátis paro todo o Linho 207. Peugeot 207 HB XR 1AL Flex, 3 portos, pintura sólido, ano/modelo 2011/2012. Preço público bruto

sugerido poro vendo à visto: RS 35.990,00, com desconto de RS 2500,00, referente 00 custo do ar-condicionado, valor líquido de RS 33A90,00 Opção de Taxo Juros de 0% o rn., 55% de
entrado e prazo de 12 meses e ou opção de taxo de juros de 0,99% o.rn., 40% de entrado e prazo em até 42 meses. Frete incluso e pintura sólido. Pintura metálico acresce RS 1.100,00.
Airbog duplo grátis paro todo o linho 207 XR 1AL Flex 3 portos, somente poro veículos disponíveis no estoque dos concessionários participantes do Estado de Se. Validade do componho
até 30/09/11 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativo poro outros promoções. Não é válido paro vendas diretos e PPD.

Strasbourg
www.strasbourg.com.br

Jaraguá do Sul (47) 3274-1900

R; Reinoldo Rau, 414

Itajaí (47) 3344-7000 Blumenau (47) 3331-4500

Brusque (47) 3355-4500 Rio do Sul (47) 3522-0686 PEUGEQT
MOTION & EM'OTION
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PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Dia Nacional do
Idoso é celebrado
Cerca de 500 pessoas com mais de 60
anos participam de atividades esta semana

GUARAMIRIM de 40,1 % para 32,8%. A pesquisa
destaca que o aumento da espe
rança de vida, ao nascer, e a queda
de fecundidade, ou seja, de nasci

mentos, tem feito com que o mi

mero de idosos aumente.

Dia Iode outubro comemora

se o Dia do Idoso. Políticas públi
cas voltadas para pessoas acima
de 60 anos são cada vez mais fre

quentes. Esta semana, por exem

plo, municípios do Vale do Ita

pocu estão celebrando a Semana
do Idoso. Dados do IBGE afir
mam que dos 222.137 habitan
tes das cinco cidades da região,
18.610 são idosos (de 60 a 100
anos ou mais). Em Guaramirim,
uma agenda com peças de teatro,

gincanas e contação de histórias

LORENA TRINDADE

OBrasil caminha para ser um

país de idosos. Segundo o

Censo 2010, em 1999 havia 6,4
milhões de pessoas com mais
de 60 anos. Em 2009, o número

passou para 9,7 milhões. A nova

expectativa de vida do brasileiro
é de 73,1 anos. A das mulheres
subiu de 73,9 para 77 anos e a

de homens foi de 66,3 para 69,4
anos. Ainda de acordo com dados
do IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística), a propor
ção de idosos na população subiu
de 3,9% para 5,1%. No entanto,
no mesmo período, o número de

crianças e adolescentes reduziu

vai até sexta-feira, dia 30.
Na manhã de ontem, a Casa

do Papai Noel recebeu quase 500

pessoas nos períodos matutino e

vespertino para acupuntura, afe

rição da pressão e tratamentos

faciais. Ana Paula Girolla, gerente
de programas e ações da Secre
taria de Desenvolvimento Social
e Habitação do município, afir
ma que o objetivo é aproxim-ar
os grupos de idosos, já que cada
um não sai do seu bairro para as

atividades de ginástica. "É para
ser um dia diferente, em que eles

possam se integrar", comenta.

O prefeito Nilson Bylaardt es

teve no evento e avalia como fan
tástico o projeto de ginástica nos

bairros. "Tem cunho de gratidão
também. Essas pessoas já contri
buíram tanto com Guaramirim e

com o país. Elas têm tanta histó
ria pra contar", declara.

Bom humor e muitas histórias para contar
"Meu nome é Maria Urbanski, presente pra todos", brinca. É casa

mas todo mundo me chama de da há quase 50 anos. "Sou, né? Mas,
Maria da Vaca". Dá pra notar dona se pudesse matava', diverte-se. Ao
Maria de longe. A maquiagem, o se despedir, Maria da Vaca colocou
lencinho colorido no pescoço e a um capacete e pegou sua motoca

animação quando dança escon- modelo Garelli. 'Ando com ela pra
dem os 68 anos. "Eu sou rebelde", cima e pra baixo".
diz. Ela frequenta as aulas de ginás- Seu Sebastião Dalprá é mais
tica e desde que se aposentou não pacato, embora não pare de sorrir
se preocupa em limpar toda a casa por um segundo. Também é alu
num único dia. Tem sete filhos de no da ginástica e mesmo tendo se

sangue e quatro de criação, além aposentado na agricultura, abusa
dos oito netos e três bisnetos. 'Ado- dos 77 anos mexendo na horta,
ro os netos, mas chato é ter que dar ' cuidando das galinhas e bezerros

que tem em casa. "Gosto de levan
tar de manhã já cantando", declara.
Ele tem nove filhos vivos - eram 12

-,23 netos e 12 bisnetos. "Ah, tenho
uma netinha risonha que nem eu.

Ela tem 1 O anos, a Isadora", conta.

É casado há 55 com dona Luizilda,
iI anos, e ri quando fala dela. Lui
zilda é companheira de trabalho
e de ginástica. E, segundo Seu Se
bastião "é ótima padeira, faz uns

pães muito bons", comenta. Ela
fica sem graça, mas confirma que
gosta muito de cozinhar.

a�
Dona Maria da Vaca, como é conhecida,

pilota sua motoca "pra cima e pra baixo"

j

NQI'PE COM LIVROS
Inscriç,ões encerradas
As inscrições para a edição deste ano de "Urna noite na

, biblioteca - dormindo com os livros;' estão encerradas.
A informação é da supervisora da Biblioteca Pública

Municipal Rui Barbosa, Dianne Katie Konell Chiodini,
explicando qu�as 30 vagas disponíveis já foram

'

preenchictas. O evento, que integra a programação da

Biblioteca?ública, ocorrerá em 14 de outubro,
,

!Em TAL N� 65/2011

INSCRiÇÕES:
.

De 12/09/2011 a 14/10/2011

PREMIAÇÃO:
12 Çolocado: R$ 20 ..000.00'
2� Colocado: R$ 7 ..000.00
32 Colocado: R$ 3 ..000.00, *'

.� �,
'" "

ISSEM
uNlSlIilrollfUJ IO\lE ?5IB81JJ:nIiIQIA'D!E

1001'S SEfiI'IJ!IOHJI)RIBS IMUJJ!NIICURA'IS

IN'FORMAÇÕES NO srree
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PONTO DE VISTA
RAPHAEL ROCHA LOPES. SLOW DOWNADVOGADO E PROFESSOR

.

"'\ Jivemos em mundo de pressa, de pre
V mência, de urgência, de imediatici

dade. Temos toda a modernidade que
não tínhamos há pouco tempo. Os idea -

lizadores dessas bugigangas imaginavam
"criar" mais tempo para seus usuários. E
aconteceu justamente o contrário; fica
mos escravos delas. O celular provavel
mente está no topo da lista dos escravi
zadores modernos.

Confesso aos leitores que esse assun

to me veio à cabeça ontem à noite quan
do estava desligando meu computador
no trabalho. Ele é o que podemos chamar
de um "lentium". E demorou um pouco
mais do que o usual para se apagar. En

quanto ele fazia suas sinapses de desliga
mento, eu já estava agonizando pensan
do no que ainda tinha que fazer.

Então me lembrei de quando comecei
como estagiário em um escritório de advo
cacia lá em Florianópolis. Meados de 1992.
O - advogado com quem eu diretamente
trabalhava tinha acabado de comprar um

computador. O advogado do outro estagiá
rio ainda produzia com a máquina elétrica.
Já era um avanço, pois tinha um terceiro

advogado que fazia suas petições na má

quina de escrever comum.

A impressora que eu utilizava era

matricial e o papel formulário. Uma im-

IBOP6
CONFIRMA:

pressora matricial corre para lá e para cá

algumas vezes para produzir uma linha.
Quanto mais moderna, mais rápida. E

aquela não era das mais modernas. Mais

rápida do que uma máquina de escrever,
elétrica ou não, mas infinitamente mais
lenta do que a mais lenta das impressoras
de hoje em dia.

Certa ocasião, o outro estagiário,
um dos advogados e eu conversávamos
sobre a velocidade da impressora e do

computador. Eu elogiei a velocidade do

equipamento, pois eu sempre terminava
as petições mais rapidamente que meu

colega estagiário, e foi quando o advoga
do falou: "vai chegar um tempo que essa

velocidade vai ser ridícula de lenta".
Pensei com meus botões: "pra que

algo muito mais rápido do que isso?".

Hoje as palavras premonitórias da
quele advogado ainda valem. Haverá

equipamentos ainda mais rápidos e já
estamos ávidos por eles. O computador
liga e desliga quase instantaneamente e

estamos agoniados porque parece que
demoram. A mensagem que manda
mos hoje para o outro lado do mundo
de forma magicamente imediata, há
menos de cem anos levava dias, sema

nas ou meses, dependendo do cafundó
do Judas do destino.

Vivemos em pressa. Até a comida vi
rou fast food. Nem esse momento, dos
mais sagrados do ser humano, escapou.

E só lembramos-nos de puxar o freio
de mão quando alguém perto de nós
morre ou vai parar no hospital por estres
se. Ainda assim, lembramos por poucos
dias ou semanas.

Por outro lado, preocupados com essa

vida urgente e desvairada que estamos le
vando, um grupo resolveu criar um movi
mento chamado Slow food, que objetiva
fazer com que se aprecie melhor a comida,
que se valorize o produto e o produtor e

que se respeite o meio ambiente.
Desse movimento surgiu, dentre ou

tros, o Cittaslow, que busca melhorar
a vida nas cidades diminuindo o ritmo
alucinante que vivemos, valorizando o

patrimônio histórico e espaços públicos
e repensando tráfego e trânsito.

Esse conjunto de tentativas de frear a

agonia moderna é conhecido como Slow
movement ou Movimento lento .. Serve,
no mínimo para que repensemos nossas

atitudes e o quanto investimos do nosso

tempo com as pessoas que amamos ou

queremos bem. E o quanto cuidamos da
nossa saúde física e mental para chegar-:
mos ao futuro com disposição para curtir
o que nos resta da vida.

DO LEITOR

VIVA A VIDA E

ESQUECA A IDADE
,:j

Dia 27 de setembro é o dia dedicado
aos Idosos, sendo assim as crianças

e professoras Elisabeth e Maria do Car
mo da Escola Municipal Iacu-açú e pré
escolar Sonho de Criança realizaram 'o
projeto "Viva a vida e esqueça a idade".
As visitas às idosas Ida Altrak, Una Zager
e Sofia Leschinski representaram o auge
desse projeto, onde as crianças puderam
ver de perto o quanto o idoso pode e

deve nos ensinar.
O objetivo desse momento foi apro

fundar o vínculo entre as crianças e os

idosos, para assim perceberem a impor
tância de algumas presenças fundamen
tais em nossas vidas. Acreditamos que há

relações essenciais em nossa existência

que merecem ser reverenciadas, porque
assim nos fortalecemos e nos percebe
mos continuidade de uma história que
começou muito antes de nós.

Existem valores que não podem ser

esquecidos e o respeito aos, nossos ido
sos é o principal. A eles devemos tudo o

que somos, e com eles aprendemos mui
to. Fomos recebidos por essas ornas com

um carinho enorme e isso só vem nos

mostrar que esse vínculo tem o poder de

enriquecer a dinâmica familiar e preen
cher com alegria e sentido a existência
de todos.

Parabéns a todos os idosos de Guara
mirim é o que desejamos de coração.

EIisabeth F. Mohr, professora

PEtA 'Ia VEZ,
A MAIS OIlV/OA.
I : t i

. • I
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SEMINÁRIO DA DEFESA CIVIL

Cidade precisa repensar
ocupação, diz promotor
Influência humana tem

relação com 85% dos

deslizamentos, e risco
de inundações está

ligado a aterramentos

JARAGUÁ DO SUL

PEDROLEAL

"

Se permitirmos o aterro do leito dos rios
como ainda acontece, o centro de Ia

raguá vai ficar debaixo d'água". Essa foi a

declaração do promotor público do Meio

Ambiente, Alexandre Schmidt dos Santos no

10 Seminário Municipal da Defesa Civil, re

alizado ontem pela Prefeitura de Iaraguã do
Sul. O evento buscava a integração entre as

entidades e a população para evitar a repe
tição de catástrofes como as enchentes dos

primeiros meses deste ano e a de 2008. Tam
bém palestraram representantes dos bom
beiros, das polícias e da Prefeitura.

Schmidt foi direto ao afirmar que Iaraguá
do Sul precisa delimitar o contorno urbano e

impedir a ocupação das Áreas de Preservação
Permanente. Onde não há risco, alega, é pos
sível regularizar a situação, mas o município
não pode permitir que a situação se expanda.
"Não é só uma questão de proteger a mata, mas

sim de evitar situações que oferecem ameaça à

população", afirma. Segundo uma pesquisa do

Epagri/Ciram, 84,38% dos deslizamentos ocor

ridos em 2008 foram em áreas desmatadas ou

diretamente alteradas por ação humana e os

15,62% restantes eram em locais com ação hu
mana no entorno, lembra o promotor.

"Anos atrás levavam dias para o rio trans

bordar, atualmente é uma questão de horas
antes que as inundações ocorram", ressalta,
explicando que a mata nativa serve como

uma esponja para absorver a água da chuva
e que, sem ela, o solo é incapaz de absorver
a umidade, o que facilita os deslizamentos e

o transbordo dos rios.
O presidente da Fujama (Fundação Iara

guaense de Meio Ambiente), César Rocha,
ressalta que todos os novos loteamentos no

município estão de acordo com o Código
Florestal, obedecendo ao distanciamento

obrigatório das margens dos rios. Além do

licenciamento, a prioridade do órgão para
a prevenção são as ações de educação am

biental. ''A fiscalização e o licenciamento são

pontuais, a educação é uma medida no lon

go prazo, e que deve reduzir a necessidade
de ações imediatas", afirma.

"Uma coisa que tem que ser combatida é
a ideia de que os moradores de áreas de ris
co estão lá porque querem", diz Rocha. Se

gundo o presidente, com a expansão da ci

dade, muitas pessoas têm ficado à margem
do sistema, e sido empurradas em direção à

ocupação irregular. "Talvez seja hora de re

pensar o nosso modelo econômico", conclui.

EDUARDO MONTECINO

Ponte do Beira Rio será liberada amanhã
ARQUIVOOCP

Após 15 dias, ainda não estão

concluídas as obras de escoa

mento na rua 25 de Julho, entre os

bairros Vila Nova e Ilha da Figuei
ra. Segundo o secretário de Obras,
Odimir Lescowitz, a instalação das

galerias pluviais já está concluída e

a única parte que falta é colocação
de 280 tubos de 1,5 metro, que se

guem da 25 de Julho até a rua Ân
gelo Torinelli. Mas para quem não

aguenta mais o trânsito caótico
com os desvios necessários para
a obra, uma boa notícia: amanhã
deve ser liberado o trânsito pela
ponte do Beira Rio e pela rua Gui
lhermeWackerhagen.

Segundo o secretário, a última

etapa do serviço deve ser concluí
da no começo da semana que vem.

"Temos uma boa previsão do tempo
para a semana", afirma. Ontem, o

Samae estava no trecho readequan
do o encanamento de esgoto, movi-

.

do pela obra das galerias.

Nesta quinta-feira, deve ser co

locada uma camada provisória de
asfalto nos locais em que a rua foi
aberta. "Isso é para que não levante

poeira com a passagem dos carros.

Quando terminarmos de colocar os

canos, vai ser posto uma camada
mais durável", afirma o secretário.

Para a instalação das galerias
na 25 de Julho foram investidos
R$ 427,2 mil. A obra é parte de
um pacote de 800 galerias plu
viais a serem construídas no

município, com um investimen
to de R$ 1,82 milhão. O trabalho
secundário de encanamento teve

um custo de cerca de R$ 145 mil.
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EM BREVE
COM NOVA SEDE

PARA MELHOR ATENDÊ-LO

PARALISAÇÃO

Greve dos Correios
completa 15 dias
Lideranças divergem sobre número de
adesões ao movimento em Santa Catarina

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

l)assadas duas semanas do iní
r cio da greve dos Correios, até a

tarde de ontem o impasse perma
necia, assim como a divergência
de números sobre o movimento. O

dirigente sindical representante da

região de Iaraguã do Sul, Ricardo
de Vieira e Silva, afirma que desde
a segunda-feira, 29 dos 53 carteiros
e atendentes efetivos permaneciam
acampados em frente à Central de

Distribuição da Rua Domingos San
son - 70% do efetivo operacional
."Gada vez o pessoal vai aderindo
mais, firme no objetivo", afirma Ri
cardo. Até a semana passada eram

28 paralisados. No início, dia 14 de
setembro, eram 14 grevistas. Eles
reivindicam a contratação de mais
15 funcionários e melhorias no am

biente de trabalho.

A Central de Distribuição de

Iaraguá do Sul abre das 7 às 16h,
com atendimento a partir das 9h,
e passou a atender das 13 às 17h.
A outra agência fica na rua Padre
Francken, em frente ao terminal
urbano. A população é orientada
a entrar no site das empresas que
emitem as faturas, tirar segunda
via dos boletos e pagar nas agên
cias bancárias antes do vencimen
to, para escapar dos juros.

O secretário-geral do Sin
dicato dos Trabalhadores nos

Correios de Santa Catarina,
Hélio Samuel de Medeiros, afir
ma que 80% do efetivo está em

greve. Dos 4.500 funcionários
catarinenses, 353 são tercei
rizados. Já a ECT declara que
quase a metade dos trabalha
dores retornou às atividades, e

que o índice de adesão inicial
de 32% caiu para 18% - 15 mil

teriam voltado ao trabalho e 19
mil ainda estariam em greve.
"Os Correios estão contratando
6.074 novos empregados, sendo
5.060 carteiros e 1.014 operado
res de triagem em transbordo,
aprovados no concurso público
de maio". Segundo a empresa,
65% da carga estaria seguindo no

prazo. "No final de semana, mais
um mutirão nacional será reali
zado para manter esse índice".

A ECT propõe reajuste de
6,87% sobre o salário e benefícios,
R$ 50 de aumento linear a partir
de janeiro de 2012, corresponden
te a aumento de 13% para 60% dos
trabalhadores, e R$ 800 de abono.
Outra preocupação é com a apro
vação da MP-532, que transfor
mará os Correios em sociedade
anônima. Mais de 200 adesões já
foram garantidas em Iaraguá do
Sul ao abaixo-assinado que bus
ca um milhão de assinaturas para
ingressar com uma Adin (Ação
Direta de Inconstitucionalidade) e

derrubar a MP.

EDUARDO MONTECINO
....

Até a noite de ontem, a categoria ainda não havia de6nido sobre paralisação

Bancários adiam decisão sobre greve
Os bancários do Norte do Es

tado adiaram a decisão sobre a

adesão ao movimento grevista na

cional, iniciado ontem, pela baixa

participação na reunião de segun
da - feira. Até o final desta edição,
não foi possível saber o resultado
da deliberação que aconteceu na

noite de ontem, na sede do Sindi
cato dos Bancários de Joinville e

Região. Segundo o diretor jurídico
responsável pela subsede de Iara
guá do Sul e Região, Odilon Fer
nandes' em Santa Catarina atuam

cerca de 1.500 bancários. Destes,
340 trabalham na microrregião do
Vale do Itapocu, com 90% de asso

ciados. Vale lembrar que em 2010
os bancários da região não aderi
ram à greve, a exemplo de 2009.

"Na última greve, o movimento
foi mais forte entre os que atuam

no BB ((Banco do Brasil) e na CEF
(Caixa Econômica Federal), pela
garantia de estabilidade", atesta. Ele
reconhece que a rede privada geral
mente pára nas grandes capitais, já
que os empregados se sentem inse-

guros em relação aos empregos.
A categoria reivindica 12,80%

de reposição, em que 7,43% são
referentes à inflação do período.
O sindicato, patronal oferece 8%
de reajuste. A justificativa para a

greve é que as instituições bancárias
Itaú, Bradesco, BE, CEF, Santander
e HSBC alcançaram lucro de R$ 27
bilhões no primeiro semestre deste
ano. Ainda segundo Odilon Fernan

des, o salário médio de um bancá
rio que ingressa na carreira, após 90

dias, gira em torno de R$1.700.

Aoademia Stylo Fitness
Av. Mal. Castelo Branoo nº 4893 sala 2

Tr: (47) 3374 - 05611 Schroeder

styIO�l1:ness@gmail.oom

EDUARDO MONTECINO

Grevistas estão acampados na Central
de Distribuição, na rua Donúngos Sanson

PAVIMENTAÇÃO
41 vias serão asfaltadas
Em coletiva de imprensa, na segunda-feira, a prefeita Cecília
Konell anunciou a pavimentação de 41 ruas do município,
porém, ainda não tinha em mãos a lista das localidades
beneficiadas. Apenas ontem, saiu a confirmação oficial, ainda
incompleta, que segue abaixo. Os investimentos somam R$
8,4 milhões, abrangendo pouco mais de oito quilômetros. Os

munícipes pagam a metade dos custos e o município a outra

metade, através do Programa Nosso Asfalto.

Pradi e Barra do Rio
e Vila Lenzi Molha

Severin<;> Tomelipj .:
' An�ré�tko\(Vski

Jaime Gadotti e Chico de Paulo
(trechos I, 2 e 3) Rua Cerrylo Uber
Antonio Prim '

e Estrada Nova
q'ifa Martíns ' José Jac�b 'Martins
Santa Ana Iode Maio.

Ana Tereza da

e Ilha da Figueira
Eugênio Kaiser
Antonio Pedri
Santa Clara
Arturo Giovanella

• Santa Luzia
João Bachmann

.

�ngelo Baruffl ,#'1,
e Vila Lalau

Irene Fischer
Souza 1

EmidiO" Ôêretti
ErdiVogel
Schmidt

,

e IataguãEsquer .

I: I 1,1," , . ./1,

, Osni:Afitonio

Hruschka
Orandina Coelho
Hernckmaier

e São Luiz
Edson Carlos
Gerent

• Ribeirão Cavalo
Ermelírra-Irentini
Menel

e Nereu Ramos
" Padre Antonio
'. Echelm.�yer

'

Adele Giovanella

Zanghelini
l' Czerq,i�wicz

Rio Grande do Sul

Silva Colaço
Eugênio Picolli
(trechos I, 2 e 3)

e Água Verde'
AlwinEnke

-Rau
Mariano

,i Wítkowski
'

Deolírida Erminia
N. de Carvalho

Ru�:!99B /11
• Barra: do Rio

Cerro
Gustavo

, JMarquardt
Rua Francisco
Hruschka se

prolonga ao '

longo dos bairros
São Luis e Tifa

_

Martins
.
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DIVISÃO ESPECIAL

[uve encara a primeira batalha
Moleque Travesso
enfrenta hoje o

Hercílio Luz pela
partida de ida da
semifinal do turno

do Estadual

J.ARAGuÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

/\ primeira das duas batalhas

fique o Iuventus irá travar con

tra o Hercílio Luz por uma vaga
na final do turno do Estadual da
Divisão Especial acontece hoje,
às 20h, no estádio Anibal Cos
ta, em Tubarão. A delegação do

Moleque Travesso viajou no fim
da manhã de ontem rumo ao Sul
do Estado. A partida de volta está
marcada para domingo, às 15h30,
no João Marcatto e o Tricolor joga
por dois resultados iguais.

O técnico Nino adianta que
o confronto não será tranquilo,
mas que há grandes chances de

conseguir a vaga na final. Para

ele, o Iuventus não teve sorte

apenas no adversário, que"é um

MARCHE GOUCHE

Treinador Nino alerta que o confronto em Tubarão não será tranquilo

dos mais fortes da competição".
O Hercílio Luz terminou a fase
de classificação do tuno na quar
ta colocação, depois de vencer o

Atlético de Ibirama, fora de casa.

Do time que venceu o Guarani
em Palhoça, duas alterações preci
sarão ser feitas na equipe. O volan-

te Danilo, com cartão vermelho, e

o atacante Roberto, com três car

tões amarelos, não jogam em Tu
barão. Os dois serão substituídos

por Alex e Jairo. Nino afirma que
a principal qualidade de seus co

mandados é a forte marcação, que
será utilizada para abrir vantagem
no confronto.

O Hercílio Luz também terá
dois desfalques para o jogo. O
atacante Giba foi expulso no úl
timo jogo e o volante Luís Hen

rique recebeu o terceiro cartão
amarelo. Mas a equipe de Tuba
rão poderá contar com o reforço
do zagueiro Edimar, que dispu
tou a série D do Campeonato
Brasileiro pelo Brusque.

Reencontro

No Estadual da' Divisão Es

pecial de 2009, o Iuventus teve o

Hercílio Luz como um dos adver
sários no quadrangular. Foram
dois jogos, com uma vitória para
cada lado. No Anibal Costa, o

Moleque Travesso venceu por 1 a

O e no João Marcatto, a equipe de
Tubarão devolveu a derrota com

o mesmo placar. Naquele cam

peonato, o Juventus conquistou
o acesso à elite. Este ano, o lu
ventus recebeu o Hercílio Luz e

venceu por 1 aO.

Siil�§ (! �j(tfiil�O§. flêfjllll1êflfO§
!jI1íIlFé�!) (l§' ,lnv(I.§tltl'lêlft(j§ H""lílllfol«lr i

--

"'�"l!"'----''''
M�1i !lràlffl� .' Pê!'llnll4nlefllll i

B4J1í I'!lrdí!, Nome dQ C1íel1t� .. I: Posição Fín�nceira {A. J
li

,

��1lI11: g�99 Cóntlill iUti11.1.j

I'tlmt> ilt:êssDl 20/M/20Uto!I!OO
Imí!tO tiO Á�l foi" U11
mail: tU6nOO@êeMdOF.I:tJM,!Jr

ri 1!,?l!III!ItIUrlldtl8 I
�•••,� •. ;",,'I:.l·'_·,�, �.� 11<'.• �. ;c,

" > tflllló··t::'tW@I1I1':
SIIldO

e

� ílilllJo 'fiItill (A-I'G'i'C.. D)

• 'It!/II!t@§ dê CrlldltO'
•

� lftVI!§llfI1@nto/
I "

l18!ito§ ôQfll Cílrtll" dll (;ffloitlJ
•

> i'..IlI,li\"():"'"�ll!l
, I!xtrllto (\)ltlll1('J§ lá�ilmêfttOfi)

> t)!/I1I�'C�ílrt!"!.: 11>

l,ãnçàmMtil� �uMóIJ
� (�l>fOtili;:

.t

8010to dê t;QbfM;:-
.�

C<\rlta.ó, '" m. \
�i blJt. 1l/llIrOl\{! e G!I§

I
.,_ ;',e.Úf)fit'�$l

fIIlril, COf\til! al'lld�OO'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Henrique Porto

Pecado (I)
Que aAGS Esportes realiza um

grande trabalho na recuperação
da imagem e da credibilidade
do Grêmio Esportivo ]uventus
não restam dúvidas. O maior

pecado da empresa - e isso eles
precisam admitir - foi passar a

impressão de que seriam capazes
de resolver tudo sozinhos.

henriqueporto@yahoo.com.br

Chegaram, pagaram dívidas,
realizaram obras, montaram
o time e colocaram em campo,
tudo com recursos próprios. É
natural que o empresariado
local tenha imaginado que o

clube não precisava de ajuda
e será preciso trabalhar para
reverter isso.

Pecado (2)
A campanha dentro de campo certamente vai ajudar neste

processo, principalmente se o acesso vier ainda no turno. Um
dos caminhos para se aproximar da classe empresarial é fazer
um trabalho similar ao realizado pelo Sport Club Jaraguá,
que utilizou a plenária da ACUS na última segunda-feira
para explanar seu planejamento até 2016. A iniciativa soou

positivamente entre os presentes, que ressaltaram a organização
empresarial que o clube pretende instalar. Fica aqui a minha
sugestão para o pessoal da AGS Esportes.

-Invencível (I)
o goleiro Darci Jacobi chegou à
incrível marca de 635 minutos
sem sofrer gols. Pesquisei, mas

não encontrei 'material sobre
as maiores invencibilidades de

goleiros no futebol catarinense.
Uma pena, pois imagino que
Darci deva ser o recordista
neste quesito. No Mundo,
o recordista é o brasileiro

Mazaropi, com 1.816 minutos
sem buscar a, bola em sua rede.

Invencível (3)
Já na Segundona, o Rio Cerro
abre vantagem. É a única equipe
que venceu os três jogos que
disputou até o momento. Muita

reclamação para a arbitragem
de Noite à Fora e Operário,
partida que acompanhei no seu

primeiro tempo. Posso afirmar

que faltou competência ao

Operário para transformar as

inúmeras chances em goL Como
a bola pune, perderam por 1 aO.

Jean Deretti
Salvo engano, o jovem Jean
Deretti é o quarto atleta nascido
em Jaraguá do Sul a disputar uma

partida oficial de Campeonato
Brasileiro da Primeira Divisão.
Antes dele, apenas Ado

Stinghen, Toto e Filipe Luís. Sua
estréia aconteceu domingo, na

Vila Belmiro, diante do Santos. E

Jean, de apenas 18 anos, foi muito
bem. Contribuiu no ataque e

grudou em Arouca.

Invencível (2)
o João Pessoa é a equipe a ser

batida na Primeirona. Permanece
invicto após nove jogos, com

o melhor ataque (29 gols) e a

segunda melhor defesa (8 gols).
É verdade que na manhã de

domingo a equipe teve que
suar para superar a garotada
do Botafogo, que colocou o

coração na ponta da chuteira.
Mas é bonito ver o toque de bola
refinado e cadenciado doVovô.

Reforço
AequipeADJ/FMEfoi buscar
em outro ex-atleta da Malwee

reforço para a continuidade
do Campeonato Catarinense.
Trata-se do fixo Jonas, de 29

anos, que fez sua estréia diante
da Krona/Joinville na última
sexta. Jonas Kleinhempel é �
natural de Blumenau e tem �

passagem pela Seleção Brasileira
�

em 2008. O beque atuou em �
Jaraguá do Sul entre 2005 e 2007.

Natação
Mudando um pouco o foco,
vale destacar o desempenho
da natação de Iaraguá no

Campeonato Sul brasileiro
.vlirim Petiz, para atletas de 9
a lL: anos. Os jaraguaenses da
ATINC conquistaram a terceira

colocação na categoria Petiz 2
Feminino (até 12 anos), com

bons desempenhos de Lohrana
Souza, Layna Rhode, Caroline
Bussarello e Luiza Riegel.

SUPERCLÁSSICO

Brasil e Argentina
duelam pelo troféu

AGÊNClAFOLHAPRESS

Sob pressão, o técnico Mano
Menezes resolveu inovar na

escalação da seleção na parti
da de hoje contra a Argentina,
às 21h50, pela jogo chamado de

� "Superclássico das Américas".
!ii! Apesar.de atuar como atacan

te no Flamengo, Ronaldinho
� foi escalado pelo treinador no�

meio-campo da seleção. O ata-

� que brasileiro foi formado pelo
� são-paulino Lucas e os santistas

� Neymar e Borges.
I Lucas e Neymar atuaram jun

,i tos na conquista do Sul-Ameri-

�

cano sub-20, no time comanda
do por Ney Franco. Já Borges é o

artilheiro do Campeonato Brasi
leiro. A ordem tática de Mano é
botar Neymar e Lucas mais aber
tos pelas laterais e deixar Borges
dentro da área. Na defesa, Mano
escalou o goleiro Jefferson, e

mais Danilo, Réver, Dedé e Bru
no Cortês. No meio-campo, os

volantes serão Ralf e Rômulo.
Para este jogo, nem Brasil e

nem Argentina convocaram atle
tas que atuam fora da América
do Sul. No comando da equipe
nacional, Mano ainda procura
sua primeira vitória contra um

adversário da elite do futebol

mundial. O título sena Impor
tante para a Seleção Brasileira
voltar ao caminho das vitórias e

embalar para subir posições no

ranking da Fifa, depois de cair
várias posições.

• BRASIL

Jefferson; Danilo, Dedé, Rever e

Kléber; Ralf, Casemiro e Oscar;
Ronaldinho, Neymar e Fred.
Técnico: Mano Menezes

.ARGENTINA
Orion; Cellay, Sebá Domínguez
e Desábato; Pillud, Augusto
Fernández, Canteros, Montillo e

Papa; Mouche e Viatri. Técnico:

Alejandro Sabella

ESTÁDIO: Mangueirão, em

Belém. HORÁRIO: 21h50.
ÁRBITRO: Jorge Larrionda (URU)

RAFAEL RIBEIRO/CBF

Jog�dores �''i'"einaram na tarde, de oole... ao pró�-:iq,locaI da partida· ,Iii,' 1il,I! I ,J/j,1dIí{jÜ�, .ff•.. ,I
I

,�tl, .1 f l .1.1 I: ,'I,"
' ,/:-' t 'I -.., ,

Leão busca reabilitação contrao Inter de Lages
� Em busca de reabilitação no

� Campeonato Catarinense da Divi

� são de Acesso, o Sport Club Jaraguá
recebe o Internacional de Lages,

� hoje, às 15h30, no Estádio do Bota

fogo. A partida é válida pela quarta
rodada da competição. Nos outros
três jogos, o Leão do Vale venceu

o primeiro e foi derrotado nos ou-

tros dois. A equipe lageana está na

terceira colocação na tabela, logo à
frente do Jaraguá, que é o quarto.

Na tarde de ontem, o time
treinou no campo da Ponte Pre-

ta. Serão feitas três alterações na

equipe: entra Bruno no lugar de

Guilherme, Iefe substitui Luis e

Willian sai para entrar Márcio.
Para voltar a vencer, Biro afirma

que tentou organizar os jogadores,
principalmente na parte do meio

campo, onde são criadas as joga
das. "Precisamos fazer um bom

jogo para garantir a vitória", diz o

técnico. Para ele, o baixo desem

penho do time nos últimos dois

jogos se deve ao cansaço dos jo
gadores, que fizeram uma viagem

longa até Chapecó. "Eles entraram
muito dispersos, sonolentos", co

menta. Mas para o jogo de hoje,
Biro garante que o time estará
"mais vibrante", com a mescla en

tre experiência e juventude.

SERVIÇO:
O QUÊ: Sport Club Jaraguá x

Internacional de Lages
ONDE: Estádio do Botafogo
QUANDO: Hoje, às 15h30
QUANTO: R$ 10 (inteira)
e R$ 5 (meia)
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SISTEMA PRISIONAIJI

Presos serão transferidos
.de [araguá em outubro
Diretor espera finalizar
reforma na unidade dia
lOdo próximo mês para
agilizar transferência

JARAGUÁ DO SUL
....................................... . .

CAROLINA CARRADORE

Adeterminação do Poder Judiciário em

transferir reclusos do Presídio Regio
nal de Iaraguá do Sul deve ser cumprida
depois das reformas que estão em an

damento na Ala B. A galeria foi parcial
mente destruída depois de uma rebelião
registrada na unidade dia 10 deste mês.
O prejuízo aos cofres público chega pró
ximo de R$30mil.

Segundo o diretor do presídio, Cléver
son Henrique Drechsler, a reforma deve
ser concluída dia 10 do próximo mês, pra
zo máximo estipulado pelo Deap (Depar
tamento de Execução Penal). Por conta da
rebelião, 87 presos que ocupavam a Ala B
foram transferidos para outras unidade.s
do Estado. Todos deveriam voltar após a

reforma, porém, apenas 47 retornam para
Jaraguá. "Vamos deixar os outros 40 onde
estão para não precisarmos transferir no

vamente e, assim, cumpriremos a determi
nação judicial", afirma Cléverson.

Hoje, o local abriga 337 reclusos. Destes,
160 são presos condenados. A capacida
de é para 168 detentos. Através da portaria
04/2011, a corregedoria do presídio exige
que o local pão reúna mais que 260 presos.
A transferência dos 40 presos seria uma das

exigências cumpridas. O local também não
aceita mais novos presos de outras comar

cas' conforme determina a portaria. A ala do

"seguro", que reúne três celas, está interdita
da por exigência do Poder Judiciário.

Projetos parados

Por conta da reforma emergencial, os

projetos do presídio de Iaraguá do Sul ti
veram que ser paralisados. Isso atrasou a

entrega do berçário que deveria ocorrer

em outubro. As obras recomeçam nos pró
ximos dias. O projeto será um dos mais

equipados de Santa Catarina. Com metra

gem de 45 metros quadrados, mais 50 de
área de banho de sol, terá capacidade para
atender quatro mães. Será equipado com

fraldário, berços, água quente, aparelho de

nebulização e outros acessórios importan
tes para o bebê. Roupas infantis e coberto
res serão doados pela comunidade que tiver
interesse em ajudar. Orçado em R$ 10 mil,
o diretor conseguiu colocar o projeto em

prática através do Conselho' Comunitário
Penitenciário, em Guaramirim.

I I

Caminhões são furtados de empresa VENDE-SE EXCELENTE APTO
ED. ELDORADO - CENTRO

Funcionários da empresa de material
de construção Bauwelt levaram um susto
ao entrar no pátio do estabelecimento,
na manhã de ontem. Quatro caminhões
haviam desaparecido. O delegado res

ponsável pelo caso, Adriano Spolaor,
acredita que os veículos foram furta
dos por volta das 20h de segunda-feira,
após o fechamento da loja. Ele suspeita
que há envolvimento de funcionários
da empresa no crime.

.

Os ladrões arrombaram o portão prin
cipal e retiraram da gaveta do escritório
as chaves que davam acesso ao pátio
onde estavam os caminhões. "Só pesso
as da empresas saberiam onde estavam
as chaves. Vamos ouvir os funcionários
ainda essa semana", informa Spolaor. A

empresa não possui alarme e nem câ
mera de segurança, o que dificulta ainda
mais as investigações.

Foram furtados do estabelecimento
um caminhão Volkswagen prata, mode
lo 2006, placas MFZ-4499, um caminhão

Hyundai branco, modelo 2011, placas
MHQ-6067, um Volkswagen branco,
modelo 2001, placas MBQ-4109 e um

Volkswagen branco, modelo 2011, placas
MIL-1491. Segundo o proprietário, o pre
juízo chega próximo de R$500mil.

A empresa possui cerca de 26 funcio
nários que passam a prestar depoimento
nos próximos dias.

Na tarde de segunda-feira, um cami
nhão roubado no Paraná foi localizado
no pátio do posto Isaque, às margens da
BR-280. O motorista do caminhão foi fei
to de refém e liberado em Guaramirim.
Ele carregava uma carga de malha tingi
da, avaliada em R$105mil. O material não
foi recuperado. O veículo foi localizado
através do sistema de monitoramento.

APTO com área privativa
de 115, 12m2 e área total

de 185,12m2.
Cômodos: Sala em 2

ambientes, sacada, suíte
+ 2 quartos, bwc social,
cozinha, área de serviço,

aquecimento de aguá central
a gás, duas vagas de
garagens individuais,

condomínio de baixo custo,
cozinha e banheiros novos.

Piso em porcelanato na área
social. Piso em laminado de
madeira nos quartos e suíte.

Suíte semi-mobiliada com

guarda-roupas sob-medida,
teto com rebaixo de gesso.

Com salão de festas.
Apenas'2 apartamentos

por andar.
Tr: 9102 ..1722

Acidente
Udo Fischer, 41 anos, morreu ontem, por
volta das 16h, após colidir a moto que
guiava em um caminhão. O acidente
aconteceu na rua Joaquim Francisco de

Paula, no bairro Chico de Paulo. Com a

morte de Udo, sobe para cinco o número de
óbitos no local de acidente, em vias urbanas
de Jaraguá do Sul, desde o início do ano.

. ..
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www.vw.com.brPromoçãoválidaaté28/0912011paraveiculoscompinturasólida.Frel.eincluso.NovoGoI1.0TotaIFJex.4portas.anomod.11/12. COMPLETO, com desconto promocionalde R$ 3.000,00. Voyage 1.0 Total Flex, ano modo 11/12, COMPLETO. com desconto promocional de R$ 2.800,00. Promoções válidas apenas para velculos disponíveis em estoque.
fOF, Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações inclusas na operação e no CET. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2011, sem limite de
quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80,000 km), É necessário para a sua utilização o
cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800 7701926. Acesso às pessoas
com deficiência auditiva ou de fala: 0800 no 1935. Ouvidoria: 0800701 2834, Veiculos emconformidade com o Proconve.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

N'ÚCl.ro DAS
CONCESSIONARIAS

DEVdwJ.DS
AajS-APM www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 4732746000

Promoção
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Rede Indepelldência de Coml!nicação
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