
Muitas
histórias

Café
literário

Neste sábado, a Biblioteca Pública
Rui Barbosa, é endereço certo para
as crianças que querem se divertir.
Como de costume, acontece mais

uma edição do projeto de contação
de histórias, dessa vez com a -

presença da atriz Sandra Baron.

MlX

A Escola Municipal Francisco
de Paulo, onde estudam 160

crianças, promoveu ontem

a 1 a edição do Café Literário,
um projeto que incentiva

o hábito da leitura nos

pequenos, através da arte.

Página 20

'l). RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�� ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO DESDE 1919

A CHAVE PARA UMA NOVA VIDA
MARCELE GOUCHE

CONOUlSTA A fanú6a de GeovaniIdo da sOva Almeida, 34 anos, está de apartamenIQ novo. Ele e a esposa, Rosa Maria

Leitholdt, 21, esperavam por isso há cinco anos. O casal, que já perdeu duas casas por causa de enchentes, recebeu

as chaves do apartamento 358, no bloco Ipê Amarelo, do Condomínio Parque 'araguá Dante Minei. Página 7

PMDBganha nova

liderança à eleição
VEREADORA NATÁLIA PETRY DECIDIU

ontem, embarcar na plataforma
peemedebista. O ato de filiação
contou com a presença de figuras
importantes do partido. Página 5

Jaraguá do Sul em

ritmo de Schützenfest
A TEMPERATURA AGRADA CONTRIBUIU

para o sucesso da primeira noite da
Festa dos Atiradores. A abertura do
evento aconteceu no pavilhão A
do Parque de Eventos. Página 4

Elenco tricolorjá
, .

está em treinamento
TERMINOU A FOLGA PARA O MOLEQUE

Travesso. Equipe recomeça os trabalhos
em meio à crise financeira que assola
o João Marcatto e volta a jogar no dia

12, em Tubarão. Página 21
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2.3918

2.7495 2.7542 ,. -2.84%

Lourival Karslen

Steve Jobs

Ikarsten@netuno.com.br

Jaraguá do Sul na Exame
A última edição, número 1001, da revista de negócios
mais prestigiada do país, destaca em reportagem
a força das cidades médias do Norte/Nordeste

Catarinense, considerado por estudo da consultoria

McKinsey como a região urbana brasileira com mais
de meio milhão que mais vai crescer até 2025. Além de
citar Jaraguá do Sul, a reportagem destaca as empresas
Weg, Malwee e Marisol entre os maiores expoentes
industriais da região, Ainda segundo os dados da

McKinsey divulgados pela revista, o poder de compra
familiar médio em nossa região passará de 24 mil
dólares em 2007 para 36 mil dólares em 2025.

"'

Ele deixou este mundo, mas sua genialidade
certamente não será esquecida por muito
e muito tempo. Se alguém precisar um

exemplo de um produto que navega no
I

"oceano azul': basta lembrar de alguns
produtos desenvolvidos pela Apple de jobs.

Bela conta
Estima-se que os bancos

europeus necessitarão até
200 bilhões de euros para sua

recapitalização. Resta saber de
onde virá o dinheiro.

Rendição?
Existem fortes indícios de que
a ANAC tenha dado sinal verde

para um aeroporto privado para
jatinhos privados a ser erguido'
a cerca de 60 quilômetros de
SP. Faz parte do projeto da
construtora JHSF, além da pista,
um shopping e escritórios

comerciais. Até agora, questões
ideológicas têm impedido o

governo de atribuir mais funções
para a iniciativa privada na área
de infraestrutura de aviação.

LOTERIAS
LOTOFÁCIL

SORTEio N° 675
02 - 03 - 04 - 05'- 07
10 - 11 - 13 - 14 - 15

16 - 17 - 22 - 23 - 24

QUINA
SORTEIO N°

04 - 20 - 35 - 59 - 77

2° Seminário de Profissões
o Centro Universitário - Católica de Santa Catarina

participa do 2° Seminário de Profissões do Colégio
Marista São Luís, que aconteceu na semana passada. O
evento reuniu estudantes do ensino médio de escolas

públicas e particulares de Jaraguá do Sul, com o objetivo
de apresentar aos alunos os diversos caminhos a seguir,
os auxiliando na escolha da futura profissão.

Etiqueta inovadora
No lançamento da marca Memove, o destaque fica

por conta da etiqueta que utiliza o sistema de rádio

frequência desenvolvido pela blumenauense Haco. Ela

permite o rastreamento da peça em todas as etapas do

proces�o e a leitura remota pelo caixa.

Movida a IPI
No mês de setembro a venda de
automóveis e comerciais leves
teve crescimento de 0,76%,
alcançando a segunda maior
venda diária da história. O

destaque ficou por conta das
vendas dos produtos que serão

afetados pela alta do IPI.

Inadimplência
Pesquisa da TeleCheque mostra

que os jovens com até 20 anos

são os grandes responsáveis pela
inadimplência de cheques. Este

percentual vai caindo à medida
em que cresce a faixa de idade,
ficando em níveis muito baixos

para os maiores de 60 anos. A

seletividade em relação à idade
do devedor pode ser mais um

critério de análise por parte
das empresas que recebem

pagamentos com cheque.

Cesta básica
O valor da cesta básica,
segundo pesquisa pelo Dieese

(Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos
Socieconômicos) em 17 capitais
brasileiras, apresentou redução
em nove cidades. Na média

nacional, houve aumento de

0,31 % em setembro.

DIVULGAÇÃO

"I Videomonitoramento
O governo do Estado anunciou a implantação de
videomonitoramento urbano em trinta e um municípios
catarinenses até fevereiro de 2012. Dentre os contemplados
estão os vizinhos municípios de Guaramirim,
Massaranduba e Schroeder, ligados à SDR de Jaraguá do

. Sul. Os equipamentos já estão adquiridos.
I

çúear e álcool
Depois um uma pequena parada, o setor de

sucroalcooleiro voltou a realizar fortes Investimentos, pois
se tornou alvo de Investimentos de empresas do setor de

petróleo e está alcançando preços muito bons para seus

produtos. O Brasil está literalmente abastecendo o mundo

com açúcar. Este setor, tradicionalmente arcaico, está se

modernizando rapidamente. O Grupo Santa 'Ierezinha,
criado no início dos anos 60 e com oito unidades na

região Noroeste do Paraná, foi um dos que buscou na

Weg a solução para urna Importante mudança em seu

processo industrial. Foi efetivada a troca das turbinas das

caldeiras por motores elétricos acionados por inversores

de frequência, onde a variação de velocidade e controle do

processo possibíli ta eficiência energética e conflabllldade,
sornada à diminuição das paradas e manutenções
corretivas. Há algum tempo a VtTeg vem apresentando
projetos de eletrificação e mecanização de sistemas que
utilizam turbinas a vapor. Segundo o engenheiro da Weg .

Automaçã.o, Márcio Bramorski, a alteração desse sistema

não visa somente a diminuição do consumo de vapor,
aumento da eficiência e menor custo operacional para
o cliente, mas também sobras de vapor que poderão ser

direcionadas aos turbogeradcres, produzindo mais energia
que pode até mesmo ser vendida no mercado,

Maior transformador
A vVeg acaba de produzir omaior Transformador já fabricado,

pela unidade Transmissão e Distribuição da companhia. O

equipamento, que será fornecido para a Itaipu Binacional,
pesa 298 toneladas, 12,9 metros de altura, 8 metros de largura
e 20,5 metros de comprimento. Será o maior transformador
a ser instalação na Itaipu Binacional. O transporte deste

transformador, de Blumenau a Foz do Iguaçu, onde está
localizada a Usina de Itaipu Binacional, acontecerá no final de

outubro e será o maior e mais complexo transporte rodoviário

já realizado na região. Serão 30 dias para percorrer uma
'

distância de 800 quilômetros. O projeto vem sendo elaborado

há 10 meses pela unidade da Weg em Blumenau.
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Não há nada mais perigoso que sair à
noite com um bando de "amigos". A

razão é intrigante, quem são nossos ami

gos? São amigos mesmo? Qual a garantia
que você tem disso? Camaradagem su

perficíal não é amizade, amizade impli
ca em respeito, em responsabilidades e,
mais que tudo, lealdade.

Digo o que digo, porque faz sucesso

na Europa - tudo começou em Israel - um

chip que as mulheres devem usar em suas

bebidas sociais para evitar o golpe do "boa

noite, cinderela". O chip colocado na bebi
da mede possíveis "venenos" no copo".

Agora me diga, em que circunstâncias
uma mulher pode cair nesse golpe que

visa, antes de tudo, ao sexo criminoso?
Isso só pode acontecer se a mulher esti
ver na companhia de um sujeito ou com

um grupo e "bebendo". Ela se descuida e

um vagabundo coloca a droga no copo,
na bebida dela.

Essa droga, a do "boa-noite, cindere

la", é potente, incolor, insípida e inodora,
quer dizer, não há como detectá-la no

simples beber ou cheirá-la. O efeito será
imediato e entorpece a vítima.

Quem pode fazer isso? Um amigo é

que não será. E que tipo é esse de mulher

que anda por aí bebendo e confiando em

sujeitos que ela mal conhece? "Ah, são

meus amigos, gente confiável? Quem te

REPITO
Já disse e repito, pai ou marido

que deixa comprar ou dá a um fi
lho ou à mulher uma moto, ah, não

ama a pessoa. Sinto muito, depois
não me venha com remorsos de

jacaré. Entendeste? Acho que não

ficou dúvida, remorsos dejacaré".

HOTÉIS
Faz muitos anos que viajo, desde os 17

não paro, antes como narrador de futebol e

agora como palestrante. Os hotéis precisam
ter cuidados, muitos "alisam' os travesseiros
e não trocam as fronhas. Estou cansado de
achar cabelos "indeoidos, aqueles cabelos,
nasfronhas ou nos lençóis. Imundos.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

garante isso?
Faz algum tempo, já contei isso aqui,

uma figura do judiciário catarinense, mu

lher, estava com um grupo de amigos em

B. Camboriú, à noite, e estranhava que
os amigos tanto pedissem por balinhas a

um membro do grupo, todos advogados
e gente "fina"..

Ela só veio descobrir mais tarde, e

confessou sua infantil ingenuidade, que
as tais balinhas eram compridos de ecs

tasy. E eram todos gente "fina" na roda.
Pode isso? Agora é assim. Digamos isso
aos nossos filhos, digamos que amigos
são os nossos dentes, e às vezes eles nos

mordem... Confiar? Só em Deus.

SALINHA
As lojas e supermercados precisam ter uma sa

linha especial para conversar com clientes ladrões.
Mães com filhos e casais de velhos costumam co

mer e se regalar pelos corredores e depois saem e não

pagam. Sem falar nos que escondem produtos em

bolsas ou debaixo de casados. Uma salinha especial
para uma conversa especial, santo remédio...

DO LEITOR

I s

Otemível e já também espe
rado imposto para bancar a

péssima qualidade na saúde está
sendo discutido e não muito tarde
nossos representantes arruma

rão alguma estratégia de inserir o

imposto e ainda se passarem por
"heróis", era somente o que falta- .

va depois de todos os escândalos

já noticiados ao decorrer desse

ano, quando achamos que somos

um dos países que mais paga-se
imposto, vem um projeto desses

para confirmar que somos sim!
Pois bem! Retroagindo há al

guns meses deparamo-nos com

a suspensão de impostos para a

Copa, ora será que nossos repre
sentantes entendem que a Copa é
mais importante que a saúde? Se
de um lado dá para 'excluir o im

posto de outro precisa criar?
Se a moda do imposto por mi

nistério pega, coitado do brasilei

ro' vai ser adicional primeiro na

saúde, depois educação, imposto
de moradia não se enquadra até

JtALE CONOSCO

�A pe�Qut�A OEU
QUE AS Pi\llOAS
\)O CATARtNISt\JSe
SÃo SA.uo!4.\lEISf

t

mesmo por que o mesmo já existe.
O que dá a entender é que eles

não estão conseguindo raciocinar
direito que o brasileiro paga o má
ximo e recebe o mínimo, não se

trata aqui da questão de pagar im

posto, é justo que se pague, mais

precisa ser algo recíproco, pago,
porém, recebo em troca, o que
não esta acontecendo ainda é a

parte do receber em troca.

Enfim não são surpresas essas

medidas medíocres a que são pos
tas como projeto em nosso Sena

do, para darem a impressão que
se preocupam mesmo com o bem
estar dos cidadãos, pois a preocu
pação é vista quando começam
a surgir os escândalos e desvios,
que é algo que para eles está difícil
sair de moda, apenas lançam uma

forma diferente e inovadora para
as suas façanhas.

Rosângela Ilparecida
lUves, estudante de direito
Catótica de Santa Catarina

CHARGE

EXPl.lCA \.,50
PRo MeU

-

CARDtOL06(SíAI

/

EDITORIAL

E fiJll/Il J�: 1Nl'�r/l(:;�I'
JS (� LIJ[;'JlJLDE:
DE VIDA
É inquestionável quegastar
mais do que seganha arruína
asfinanças, causa estresse

.

e podeproduzir um efeito
dominó negativo na vida das

pessoas. Levantamento da
Pecomércio (Federação do
Comércio deBens, Serviços e

Turismo de Santa Catarina)
eda e Confederação

.

��lÇci 'IlQn� .

,

t(Ji'l'a
.

ids ,li,. ".

I "i I i JI'1. 'h';'

·..... "'.."."· .. em Santa Catarina

li viabilização do
condom'Í'1io Dante

I • I,IJ.�, dQ.
en,llil'lrtIléII1Jlos

que deram cei-to, do

l'lirograma Minlla Casa,
MinbaVida ..

dia é a entrega de 288 unidades
habitacionais no bairroRibeirão

Caualo, ontem, em laraguâ
do Sul, quefoi marcada por
grande expectativa dasfamüias
contempladas e de toda a

comunidade. É um alívio saber

que 48famílias atingidas por
desastres naturais nos últimos
três anos estão entre os 288

beneficiados, com rendafamiliar
dezero a três salários mínimos.
A viabilização do condomínio
DanteMinei comprovadamente
é um dos empreendimentos
que deram certo do Programa
Minha Çasa Minha Vida, do

govem�Jecmral.Afinal, o papel
da imprensa não ésomente

criticar, mas também reconhecer

ações bem sucedidas.Agora cabe
à administração municipal
garantir infraestrutura para esse

contingel1te.depessoas, inclusive
em rekiffião à mobilidaâe. ltlpbanll,
especialmenteporser um

bairro não tão próximo do
centro da cidade.

Diretor: Nelson Luiz Pereira- nelson@ocorreiodopovo.com.br Chefé de redação: Patrícia Moraes- redacao@ocorreiodopovo.com.br· Projeto Gráfico: Márcio Schalinski

fOfles: (47) 2106-1919· Fax: 2106·1945 • AI!draaturas: 2106-1936 • J"IR�a.ltã1íJh RedaçãiJ: 9221-1268· �!Qll'nert�ai: 9107-6932· rJl/lan·t�i(HE�1treg�lS: 2106-1919· 9132-5491 /8446-6817
.

Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul • SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda
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23a SCHÜTZENFEST

Dada a largada para a alegria!
Seguindo a tradição, cerimônia de abertura
em grande estilo emociona o público
JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Música, homenagens e claro,
muito chope, marcaram

o primeiro dia da 23a Schützen
fest. Um público expressivo par
ticipou da cerimônia de abertura

que serviu de boas-vindas para
os sete dias de alegria.

Um dos momentos mais mar

cantes foi o desfile que contou

com representantes das 16 socie
dades que compõe a Associação
das Sociedades e Clubes de Tiro
do Vale do Itapocu, membros da
CCO (Comissão Central Organiza
dora) e grupos folclóricos. Todos
foram recepcionados pelo rei dos

reis, Ricardo Fucck, e pela rainha
das rainhas, Sheila Raquel Schul
Porath. Ambos recebem o título

'por serem os melhores atiradores
em todas as modalidades. Seguin
do uma tradição da Idade Média,
o casal recepciona os convidados

que participam do desfile. Em se

guida, convida o público para a

festa. "Chamamos a todos para
participar da nossa festa com ale

gria, regada a muita comida e be

bida", recepciona o rei.
Durante a solenidade de

abertura, foi anunciado também
o nome do boneco gigante que
decora a entrada da Schützen
fest. Com 12 metros de altura, o

boneco simboliza o consumidor
de chope tipicamente alemão.
Batizado de Ademar Frederico

Duwe, presidente de honra da

CCO, o empresário ficou surpre
so com a homenagem.

Com traje tipicamente alemão,
a prefeita de Jaraguá do Sul, Cecília

Konell, recepciona o público. "Esse
ano é uma Schützenfest ainda
mais especial. Estamos no parque
de eventos totalmente reformado,
é um imóvel nosso, do povo. Com

certeza, será uma semana de mui

ta descontração que irá contagiar
toda a região", disse. A prefeita fez

questão de lembrar que o gover
nadar Raimundo Colombo dispo
nibilizou R$ 250 mil para a festa.

FOTOS MARCELE GOUCI-IE

PROGRAMAÇÃO -7/10

Programação das bandas

PAVILHÃO A
• 18h-Banda Só Virtude
• 22h15min -Líno Orquestra
• 02li-Banda Os Montanari

PAVILHÃOB
• 18h - Banda Estrela de Ouro
• 22h15min - Banda Presença
• 02h - Banda Machester

Programação Cultural

PAVILHÃO B'
• 21h45min - Grupo

Folclórico Grünes Tal
• 23h30min - Grupo Folclórico

Adulto Neue Heimat
PAVILHÃO C
• 20h30min - Grupo Folclórico

Juvenil Neuer Fluss
Estande de Tiro Oficial
• Competições individuais de

tiro na modalidade Carabina
22 - 19h30min às 24h

Estande de Tiro Visitantes
• Carabina Ar-Chumbinhol

Carabina Ar-Seta-
19h30min às 24h

1l prefeita realizou a abertura da festa com

a tradicional sangria do barril de chope

Des6le contou com rainhas e representantes das Sociedades de Tiro

Festa reúne pessoas de todas as idades
Depois dos tiros simbólicos,

um dos momentos mais espe
rados da cerimônia empolgou o

público. A prefeita Cecília Konell
realiza a tradicional sangria, com

o auxílio do presidente da CCO,
Alcides Pavanello. O brinde, que
foi marcado por uma chuva de

fogos de artifício no palco, foi fei
to com os 16 presidentes das so-

ciedades. Depois da cerimônia, a

animação ficou conta da banda
La Montanara.

Para muitos, participar desta
tradicional festa já é um hábito mas,

para outros, a alegria ainda é recen

te. É o caso do Primeiro Cavaleiro
.

Juvenil de Tiro, Alexandre Ricardo

Kreytzfeld, 12 anos. Esse é o segun
do ano que participa da festa. uÉ

uma tradição que quero passarpara
os meus filhos, é muito bom estar

aqui", comemora o menino.

Já Ruy Utpadel, 74 .anos, é

competidor há 23 anos. O Pri
meiro Cavaleiro de Tiro espera
que esta seja a melhor festa de
todas .. "Trago toda a família para
participar, é uma tradição que
seguimos há muitos anos", diz.

SERVIÇO
ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS NA SCHÜTZ�NFEST
• Bebidas
• Chope (Brahma e Kõnigs Bier) - R$ 4,50 (copo 400ml)
• Refrigerante - R$ 3,00 (copo 400mI)
• Água mineral- R$ 3,00 (garrafa 500ml)

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
• Batata recheada - R$ 10,00
• Pizza - R$ 6,00 (pedaço)
• Pizzas e Calzones - R$ 6,00 (pedaço) - R$ 4,00 (calzone)
• Cachorro-quente - R$ 7,00 + R$ 2,00 cqm adicional (calabresa, etc.)
• Espetinho - R$ 4,00
• Lanches (x-salada, x-burguer, etc.) - R$ 7,00
• Salgados (bolinho, coxinha, pastel) - R$ 3,00
• Crepes e tapioca - R$ 5,00

_

• Frutas achocolatadas e chocolates - R$ 7,00 trufado + R$ 2,00 trufas
• Sorvetes - R$ 1,50 a R$ 5,00 (dependendo do tipo)
• BierGarten (bebidas quentes a base de ervas e petiscos) preços variados

devido à diversidade de produtos

RESTAURANTE BENNERT (COMIDA TÍPICA)
• Bufê livre - R$ 18,00 (adulto) e R$ 10,00 (criança)

CAFÉ COLONIAL DA APEAFA
• Por quilo - R$ 25,00 (quilo) - preço negociado com grupos

OUTROS SERVIÇO�
• Parque de Diversões - R$ 3,00 (cada brinquedo)
• Guarda-volumes - R$ 3,00
ESTANDE DE TIRO
• Carabina ar chumbinho - R$ 2,50 (três alvos)
• Carabina ar seta - R$ 2,50 (três alvos)
• Carabina mira aberta - R$ 5,00 (três alvos)
INGRESSOS
• Inteira - R$ 10,00
• Meia � R$ 5,00 (estudantes e idosos acima de 60 anos)
Entrada franca nesta quinta (6), dia da abertura.
Acesso livre até as 19 horas no domingo (9) e na quarta (12).
Pessoas vestindo traje típico alemão têm acesso livre.
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Troca-troca

Saiu Lorival Demathê e entrou

Natália Petry para o PMDB.

Depois do mistério, a vereadora
decidiu o partido pelo o qual irá

participar da eleição do ano que
vem. A informação foi divulgada
ontem na Câmara, com a presença
de lideranças da legenda.

Solene
o ato de filiação do vereador
Lorival Demathê ao PSD
aconteceu ontem à tarde, no

.

bairro Nereu Ramos.

B -280
IaimeNegherbon (PJ\1DB),
presidente da Câmara de

Jaraguá do Sul, lembrou que
foi sua a iniciativa de: realizar
a manifestação que fechou
a rodovia BR-280 no último
sábado. Mas, o peemedebista
criticou as valas.

Paço vazio
o prédio da Prefeitura de Iaraguá
do Sul estava praticamente
deserto na tarde ontem.

Isso porque, funcionários
comissionados e servidores
foram intimados a comparecer
no evento de inauguração do
condomínio Parque Jaraguá
Dante MineI. Enquanto isso, teve

gente que disse ter ficado sem

atendimento.

Contratempo
Enquanto a prefeita Cecília Konell

inaugurava o Parque Iaraguá
Dante Mínel, moradores da

região do bairro Ribeirão Cavalo
reivindicavam ampliação de

escola, criação de creche e posto
de saúde, pavimentação de rua

e uma rotatória na entrada da
localidade na rodovia BR-280.

Clireção
.

Com nova nominata da

composição da executiva

municipal protocolada na

Comarca de Guaramirim, o PT
de Schroeder tem oficialmente
Huberto Lombardi na

presidência do partido e a vice"
JéUJ-e Maria �gef.

Prestigiaram o ato defiliação: o

presidente do PMDB e o deputado
estadual, Carlos Chiodini, o empresário
Antídio Lunelli, pré-candidato a prefeito,
o prefeito de Corupá, Luiz Carlos
Tamanini e o vice-prefeito de Schroeder,
LuísAparício Ribas e o presidente do

Legislativo, Jaime Negherbon.

Segundo Natália, a decisão de
deixar o PSB, constituído por meio
de uma comissão provisória, deu-
se em razão das divergências com a

administração municipal. 'Temos uma

atuação política divergente e, por ironia
do destino, o PSB nacional nos colocou

.

no mesmo caminho do PSD':

Segurança
o presidente da Câmara

Jaime Negherbon (PMDB)
informou que a conversa

com o comandante da Polícia

Militar, tenente-coronel José
Luiz Gonçalves da Silveira,
está prevista para a próxima
terça - feira, dia 11, em sessão

ordinária.

Resposta
o secretário de Administração
da Prefeitura de Iaraguá do
Sul, Ivo Konell (PSD), esclarece
sobre a revogação do projeto
de lei que disponibiliza o

servidor Sérgio Luiz Pacheco,
dentista da Secretaria de Saúde
da Prefeitura, à Secretaria de
Desenvolvimento Regional.
Segundo ele, a decisão por
anular o convênio visa legalizar
a situação do servidor que

.

vem recebendo dois salários.
"Estamos evitando um problema
futuro com o Tribunal de Contas
de Santa Catarina", argumenta.

IgtJnrDe:D
da p)!'e lia
E".

'" ,fi lfI

stapreVIsto, para o, prn.xuno
dia 25. o julgamento da pl"efeita
Cecília Konell (PSD). Ollibtmal
de Justiça de Santa Catarina
adiou a decisão porque o,

desembargador Roberto
Baasch Luz que solicitou
mais uma análise do caso

está em férias, Aação civil

públicaacusa a mandatária
de nomear a innã Caml.elita

Hirayama Konen para um

cargo gratificado, DIas ela
não teria exercido a função.
Em primeira instância, a

determinação da justiça foi

pelo afastamento do cargo
e pela perda dos direitos

políticos da mandatária
por três anos.

Debandada do PT
o professor e suplente de vereador
Arlindo Rincos deixou o PT para se filiar
ao PP. O pré-candidato a prefeito Dieter

Janssen destacou que o novo integrante
se enquadra como uma liderança
importante para o pleito eleitoral de 2012.

Presidente em
, .

exerclclo
o prefeito de Guaramirim, Nilson Bylaardt
(PMDB), prestigia hoje a presença do

presidente da República em exercício,
Michel Temer, durante a abertura da

Exposição-feiraAgropecuária, Industrial e

Comercial de Chapecó.ntem, em Florianópolis, .

o ex-presi
ente da República Fernando Henri
ue Cardoso recebeu a medalha do

mérito Anita Garibaldí, versão ouro,
e foi homenageado pelo governador Raimundo
Colombo e o vice Eduardo Pinho Moreira .

.
.

.

Reivindicando
Os vereadores Lorival Demathê (PSD) e

Justino da Luz (PT) têm encontro com

o coordenador do Dnit.Ioão José dos

Santos, hoje, às 11h, em Florianópolis.
,.

W/lmUilmiJIUiIUIIUIUI/lIlUi/I/lli1l/iIIÍlJliUilifllllllliJJ"�ilUlliYII/lmilulllmlJimmRl1IIIIIIIIIWliJlui/UlliiIlPIIII/llllimii/IIÔIBIIIU/dimIIU/lIIIII/I/lII/llntllllffJlll#i1/lIUllmnUOillllil/l/lIUllllllJ/I/I/lld/ldllmmmlJi/lilldmIiIUI/UlllllllilI/IDI1I11I1/lUIII/I/IUlffiIlIIlWUllidllmdllffflllllllll.
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MARCELE GOUCHE
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o vereador Jean Leutprech (PC do B) procurou
a coluna para avisar sobre uma manifestação
contra a demolição do Ginásio de Esportes
Arthur Müller que ocorri� n.

a tabefe d)�� �mi II:... q
I

No local, alunos do Ins11it�t91 flé�er� �+ '$��� r k i

Catarina pediram a manutenção do espaço,
o qual é usado para aulas de educação física
semanalmente. A Prefeitura tem o projeto de
demolir o ginásio para substituí-lo por um

Jhnlrial rodoviário urbano.
.
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FIM DA ESPERA

Famílias recebem
chaves de imóveis
Condomínio

Jaraguá Dante
MineI é inaugurado
e apartamentos
são entregues aos

novos moradores

JARAGUÁ DO SUL

GUSTAVO ClORAL

Afamília de Geovanildo da Sil
va Almeida, 34 anos, está de

apartamento novo. Ele e a esposa,
Rosa Maria Leitholdt, 21, espera
vam pelo novo lar há cinco anos,
desde quando estão juntos. O so

nho foi realizado na tarde de on

tem. O casal recebeu a chave do

apartamento 358, rro bloco Ipê
Amarelo, do Condomínio Parque
Iaraguá Dante MineI.

A moradia tem dois quartos,
sala, cozinha, lavanderia e banhei
ro' nos 42,06m2• Além disso, a fa
mília poderá usar a área comum

com salão de festas e urn play
ground, que animou os filhos Bru
no Leitholdt, de seis anos, e Lucas
das Silva Almeida, de um e meio.

Geovanildo foi urn dos últimos
sorteados para escolher o aparta
mento. A apreensão tinha motivo:
o operário havia perdido duas casas

por causa de enchentes, pagava alu

guel em ambas. A primeira ocorreu

em 2010, quando morava no Ribei
rão Grande do Norte. "Perdi até o

carro que tinha recém comprado",
conta. Por falta de conhecimento,
Geovanildo não foi atrás do Auxílio
Moradia e resolveu deixar o em

prego, onde estava há quatro anos,

para receber o fundo de garantia e

. recompor os bens.
A segunda perda foi no Água

Verde, em março deste ano. Dessa

vez, a família de Geovanildo con

seguiu o auxílio e passou a morar

naVila Lenzi. Ele havia retomado o

mesmo emprego há um mês e teve

a ajuda. de colegas para comprar
outros móveis.

A empresa também teve parti
cipação fundamental na conquis
ta. Foi aberta uma exceção para
Givanildo conseguir um emprés
timo e quitar dívidas que o impe
diam de concorrer ao apartamen
to. "Não poderia estar com o nome

sujo. Os colegas Sérgio Bener e

Jackson Weger, da Weg, me ajuda
ram muito", diz satisfeito.

FOTOS MARCELE GOUCHE

Casal perdeu duas casas em enchente
e comemora a conquista do novo lar

Tarde de entregas no

Condomínio Dante MineI
Além de Givanildo, outras 287

famílias tiveram a alegria de re

ceber um novo lugar para morar.

O Condomínio Parque Jaraguá
Dante Minel, no bairro Ribeirão

Cavalo, foi inaugurado na tarde
de ontem e 48 unidades foram
destinadas às famílias VÍtimas de
desastres naturais que atingiram
Jaraguá nos últimos dois anos.

Além deles, nove apartamentos
adaptados foram cedidos a defi
cientes físicos.

Segundo a secretária de Ha

bitação e Regularização Fundiá

ria, Maristela Menel, as famílias

que receberam as moradias têm
a renda de zero a três salários mí
nimos e pagarão parcelas de até
10% da renda. O condomínio é
uma parceria da Prefeitura de Ia
raguá com o governo federal, por
meio do programa "Minha Casa,
Minha Vida", da Caixa Econômica
Federal. Foram investidos R$ 13
milhões na construção do condo
mínio. Para o vice-presidente da

Caixa, José Urbano Duarte, é urna

"realização" entregar os aparta
mentos. "Não tem preço. É muito

gratificante", diz. Duarte ficou im

pressionado com as instalações e

disse que a qualidade pode ser re

ferência para outros condomínios.
O "Minha Casa, Minha Vida" já
construiu 1,3 milhões de moradias
em todo Brasil.

Além de representantes da

Caixa, o evento teve a presença
da deputada estadual Ana Paula
Lima, do presidente da Câmara
de Vereadores de Jaraguá do Sul,
Jaime Negherbon, e do consultor
de gabinete do governo estadual
Cacá Pavanello, representando o

governador Raimundo Colombo.
A esposa de Dante Minel, que

dá nome ao condomínio, Josefa
Filipe Mínel, foi homenageada e

ganhou um presente das mãos da

prefeita Cecília Konell. Em discur

so' a prefeita disse que estava emo

cionada e foi "uma das maiores re

alizações em sua administração".
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Cresce o endividamento
.

dos consumidores de SC
Pesquisa da Fecomércio
indica que situação é
estável e dividas são
saudáveis e sem risco
de inadimplência
JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

_.

/\ s famílias catarinenses estão ficando
r\.mais endividadas, mas não a ponto das

despesas comprometerem a sua renda. É
isso que concluiu a pesquisa mensal de
endividamento realizada pela Fecomercio

(Federação do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo de Santa Catarina), publicada no

começo desta semana. Segundo a pesquisa,
93% das famílias estão endividadas, um au

mento de 3% em relação ao mês de agosto,
no qua190% tinham dívidas correntes.

Segundo o economista Maurício Mulina-
.

ri, da Fecomércio, é importante diferenciar o

endividamento da inadimplência. "O endi
vidamento no estado é saudável, e compro
mete uma parcela pequena da renda, o que
demonstra o aumento na capacidade e na se

gurança aquisitiva", explica. Ele ressalta que o

percentual de contas em atraso -24% - é mui

to superior ao de inadimplência. "Isso porque
o cálculo de inadimplência leva em conta dívi -

.

f'

das de mais de três meses, enquanto para atra-

so só precisa adiar um dia", afirma. De acordo
com o estudo, 29,6% das famílias não teriam
como pagar o atraso, contra 36,8% na pesqui
sa anterior, de agosto.

Para o presidente da Câmara dos Dirigentes
Lojistas (CDL) de Iaraguá do Sul, Wanderlei Pas

sold, a situação não é prejudicial ao comércio.

I�O que nos consta, a inadimplência em Jaraguá
está por volta dos 2,5%, o que é um valor acei

tável, embora sempre seja ruim", afirma, ressal
tando 'que não há como eliminar o problema
em 100%. De acordo com Mulinari, a situação
está estável, e não há risco de virar uma crise de

inadimplência. A média de comprometimento
.

com as dívidas é de 26,1% da renda, o que apre
senta uma redução em relação a agosto, quan
do o índice era de 27,4%. "Isso demonstra que
o consumidor catarinense não tem descuidado
do orçamento, o que dá segurança aos lojistas".

O. grande culpado
Segundo Mulinarí, 46,9% das dívidas são

causadas pelas compras no cartão de crédito.
"Isso porque o número de cartões em circulação
aumentou muito, em janeiro do ano passado
eram 580 milhões, enquanto em agosto des
se ano já eram 660 milhões, segundo o Banco

Central", explica. Além disso, o endividamento é
maior entre as famílias de renda mais elevada -

51,9% destas se consideram muito endividadas,
contra 46,9% das famílias de baixa renda.

VÃ S?
FOTOS EDUARDO MONTECINO

"Agora comecei a morar

sozinho. Antes morava

com meus pais, e por
enquanto tenho mantido
tudo em ordem, mas não
tenho conseguido fazer

algumas compras para
não cair nos juros".

"Dáum trabalho manter

tudo em dia, mas meus

filhos agora começaram a

trabalhar, o que tem ajudado
a pagar as contas, que não
estão mais acumulando. E
só fazemos c0!llpras quando
temos sobra".

"Sempre tenho que
dar um jeitinho para �

encaixar todas as contas
no orçamento, mas

para não acumular
mais contas e mais

dívidas, só tenho feito

compras à vista".

AndréLuiz Gonçalves,
farmacêutico, 22 anos

Bernadete Fagundes,
.

prestadora de serviços
gerais, 42 anos

AltairJosé Pereira,
pintor, 30 anos '

"Olha, é muita coisa para pagar,
o que é supérfluo até é fácil
cortar, mas o essencial, coroo

alimentação e vestuário é difícil
encaixar certinho, às vezes. Só

faço compras à vista ou em

uma parcela no cartão, porque
se não acabo acumulando",

Luiz Carlos Lourenço
Fernandes, representante
de vendas, 49 anos
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DENISE,

ESCOLA SANTO ESTÊVÁO
CELEBRA SEUS 25ANOS

FOTOS DIVULGAÇÃO

A Escola Municipal de Ensino Funda
mental Santo Estêvão, da "Estrada Gari

baldi", comemora amanhã seus 25 anos de
atividades com a realização da 2a Festa do
Galeto. O evento inicia às 16h, com um ce

rimonial de abertura no pátio da escola. O

jantar acontece às 18h, com a venda de re

frigerante, cerveja sem álcool, espetinho,
pastel e guloseimas. O galeto custa R$ 12,
com acompanhamento de maionese, sa

lada e pão. Com acesso gratuito, a progra
mação inclui exposição de trabalhos de alu

nos, brincadeiras na cama elástica e música .

ao vivo. A escola Santo Estêvão fica na Estra

da Garibaldi, número l315, no bairro Gari
baldio Mais informações no (47) 3055-8224.

A fundação da escola
Em 1985, um terreno em frente à igreja Santo Estêvão foi doado pela Paróquia São Sebastião,
através do bispo diocesano de Joinville, Dom Gregório Warmeling, para a construção da
Escola Básica Santo Estêvão. O processnde criação e funcionamento da unidade de ensino

foi aprovado pelo Conselho Estadual de Educação no dia 4 de março de 1986 e em setembro
do mesmo ano aconteceu a criação da primeira Associação de Pais e Professores (APP). Já o

prédio foi oficialmente inaugurado no dia 9 de novembro de 1986, com a presença do então

prefeito de Jaraguá do Sul, DurvalVasel. No início, haviam 36 alunos na escola, a primeira
de Iaraguá do Sul que atendia alunos de quinta a oitava série, vindos das demais escolas
da região. A partir de 1994, a unidade passou a se chamar Escola Municipal de Ensino

Fundamental Santo Estêvão. Já em 1996, a instituição passou a oferecer o ensino das séries

iniciais, de primeira a quarta série. A escola já contou com doze direções, sendo a primeira
de Alcioní Canuto Corrêa e hoje deVolnei de Souza. Hoje a unidade conta com 339 alunos
matriculados na Educação Infantil e Ensino Fundamental, além de 30 funcionários.

o patrono Scmto Estêvão
No fim do século IX, o povo húngaro era

considerado o "terror" dos povos vizinhos por
suas correrias e piratarias. No ano de 996, o Duque
Geisa, soberano maior da Hungria, recebeu o

batismo religioso - ato seguido por muitos nobres.
Seu filhoWayk recebeu o nome de Estêvão e, no

ano 1000, sucedeu o pai como Duque, tendo
recebido o título da coroa real do Papa. Por
seu valor político, Estêvão foi o real criador da

nação húngara. Ele consolidou o cristianismo,
.

fundando dioceses, construindo igrejas e

promovendo a vida religiosa. Estêvão também
combateu o paganismo popular presente na

Hungria, com o auxílio dos monges beneditinos,
procurando manter estreita a união da igreja
húngara com a romana. Sua morte ocorreu

no ano de 1038 e seu túmulo se tomou motivo
de peregrinações por milagres atribuídos à sua

influência. Em Iaraguá do Sul, a igreja que recebeu
seu nome é a mais antiga da cidade e começou a

.

ser construída em 1922. A localidade Santo Estêvão
concentra descendentes dos primeiros imigrantes
húngaros que chegaram ao município.

INVENÇÕES ANTIGAS

O' AB8,ID()R DE lJtI'AS1932

Fundado o Integralismo
No dia 7 de outubro de 1932 era lançado, em São Paulo, o "Manifesto de

Outubro", documento que marca o surgimento oficial do Integralismo
, Brasileiro, corrente idealizada pelo político, escritor, jornalista e teólogo

paulista Plínio Salgado. O documento foi encaminhado em centenas de

envelopes para propagar as ideais do manifesto para todo o país.

Em 1858, o inventor estadunidense Ezra Warner patenteou o

primeiro abridor de latas da história. O aparelho usava uma

alavanca e um cinzel. A invenção surgiu 50 anos depois do

surgimento das latas de metal. Em 1870, o também estadunidense
William Lyman criou o primeiro abridor com uma roda cortante.

1949

A Alemanha Oriental
Nesse mesmo dia, em 1949, foi proclamada em Berlim a República
Democrática Alemã, a Alemanha Oriental. O Estado foi criado no

território da ocupação soviética, um dos locais ocupados pelos Aliados,
países que se opuseram às Potências do Eixo - Alemanha, Itália e

Japão - na Segunda Guerra Mundial. As outras zonas deram origem à

República Federal da Alemanha, ou Alemanha Ocidental.

'Consumo
.

elevado de
•

energia em

Jaraguá
Na edição, do dia 7 de

outubro de 1972, o jornal O
Correio do Povo trazia em

sua capa a matéria "Iaraguá
consome muita energia". Se

gundo a publicação, a Ceiesc

(Centrais Elétricas de Santa

Catarina) havia encaminha
do ao jornal o relatório de
consumo referente ao ano

anterior, 1971. A matéria
destacava que o relatório
da diretoria relatava os dez

municípios com maior con

sumo de energia em quilo
watts; entre QS anos de 1968

ei.19711.. IAs!!!ci�aclé: ll,€ figQ'.,,, I .' �
ravam na lisia e.�alIl: Joinvil
le, Blumenau, Floríanépolís,
Lages, Itajaí, Brusque, Tuba
rão, Concórdia, Jaraguá do
Sul e Rio do Sul. "Pela leitura

os oferece,
� ,.,.i

consumo ia, sen �

ao os consumos apontados
da seguinte forma: 1968 -

6.089.330; 1969 - 7.696.770;
1970 - 9.016.430·, e 1971 -

(.J

I.

I comerltava que, egundo o

relatório, no final de 1971

a Celesc passou a atender
764 localidades de Santa

Catarina e a área de atua

ç�o se ,estend�u para mais
d,ê 83 por cento do/território
catarinense.
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PARA AS CRIANÇAS

•

r ,

Atriz Sandra Baron dá vida à

personagem 'llna Cigana; na

Biblioteca Pública Rui Barbosa

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

ual a criança que não

gosta de ouvir, con

tar e recontar histó
rias? Provavelmente
nenhuma. Então,
para aumentar o re

pertório e também entreter, a

Biblioteca Pública Rui Barbosa,
em Jaraguá do Sul, vai se trans

formar, neste sábado, no palco
das narrativas surpreendentes de

Ana Cigana.
A personagem da atriz Sandra

Baron, do grupo Gats, é a con

tadora oficial de três histórias:
O grilinho brincalhão, A luvinha
do caçador e a Bruxa Bába Yaga.
O espetáculo, que integra a pro
gramação mensal do espaço, co

meça às 10h30 e tem acesso gra
tuito. Segundo os organizadores,
o intuito é oferecer diversão aos

pequenos espectadores e, ainda,
dar um passatempo seguro aos

filhos nos quais os pais vão ao

Centro da cidade nas manhãs do
Sábado Legal.

Enquanto entram em conta

to com a arte e lúdico, as crian-
.

ças vão rir e se encantar por Ana

Cigana. Ela, que veste uma saia
imensa e cheia de bolsos, tira
deles músicas e contos encontra

dos ao longo do caminho percor
rido até chegar ao espaço dividi
do com os livros.

Além da apresentação deste

sábado, o local ainda receberá,
na próxima sexta-feira, às 22h30,
o grupo Pequeninos Produções,
de Joinville. A trupe participa do

projeto 'Uma noite na biblioteca'
encenando a montagem Aquare
lo, o Duende do Lápis Cor de Rosa'.
A mesma peça é a atração do dia
15 de outubro, às Llh, na Grafipel.

PURO ENCANTO
Ana Cigana,
personagem
da abiz Sandra

Banm, promete
impressionar
a plateia com

muitas histórias
tiradas cios
bolsos da saia

SERViÇO
Il::WI ',;,'uíÊ�� espetáculo de contação de história com 'Ana Cigana'
"�a!J1�Ul%:ff"1hlfQt'llf� sábado, dia 8. �{,r!�fIU�:WI'E� na Biblioteca Púb6.ca Rui

� na Avenida Getúlio Vargas, em Jaraguá cio Sul

1�;:JtQli,:WWj,� IW�I(�rl,�!�1�il�i.�p�: às 10h30. 1�;�'U�I�/]��I�'I:JI/IJ(U:�bl Iff,::�1Iff"J$,��n:W!:�H�1� gratuito
WI.re!i�WE1(�ffi��,,!gfWl'jj;�I!�;;;:ltMp:i:J1!$k� (47) 2106-8708

. ..

mil!ij/lmimlJU/liflmll1ffl}lI!mIHlI/I�gli1il!l!li/lilmIiJUlmJII!1!U/iiIlUilflJlimmlffllmillllllliliPlJll/II/1J{I/II/lJI/IIIIIJJII!II/UI/JIlf/ll/UlmlU/ilIllUillJllllU!li!HllllmIffllml/inilJ/Uml/Jll1IIlI/IIINI/l/lmilllJliJllil07/1u!l/lllI/U/liJ/llJllli!fflll!ll/IUl!IIUJ/ffjll!i,'fI!lll/I/nWjIJll/{/III!ilmnIIDni!fII/JiI/IIIIIIII/I1!i/lmIlWIllJl/flllJiJflIll/lm!ilWI!lffnU!ilmm;m!lI/lUlJ/IJfflilf/luUlIlIJii/llliJlImm/lHIUml;flJIlUlmml/1lllIIIIllI!l"I!//lJ/mllCrnJ/JIf1I!1fI�ml/lmfflll;IffJlmmIllIJimlll!llll!mIRJlJnmll/lIIl11lll11Jn/lIl/llIWlIgm/lJíIJIII/HllflmlllflllllllJiliJl1Y�mnIl!1l1l1lIll/llHII/II/U/,7U:1UfI/IJi/flIIIl1/1II!11I11J/U/l1lflllw/Cml/fllnlll}!mU/mIIIIIII}!fI/flillllm!lllm/U11II1l11111/11mlJ/lHlII!liJI1Il/illlilmlfltr.nl1U/ullllmUII/IUIIJIa//lIInU/fillllliml!lnllllll/lllllllmlJlillllliiiJIlm!JI!m1J/lllmww//m/lUJ/f/jU/I/IHlllli'Jlifl/llllllmlmmI/lJ/lillJlruUi/lmlJlIIlIlI/IIIJII/IlJiI/II1I11Il/milf/lIl/1f1mU/lIliI/ffllllJ/IIIJ!lI/ulU/mm//wl!Wliilllllll/Jl1llfflIWillIIl1fflUlJ1Jlr.ulmllll!/U11IiII1I1I111HIl/il

II partir de segunda-feira, a Casa e Cultura, em Guaramirim, organiza uma semana inteira
dedicada aap� comandadas pelos a1W1OS elas tunnas de mílSi.ca. No dia dez, eles tocam
temas de filmes, depois, na terça-feira, é a vez de obras eruditas embalarem o público. Já na quinta .

e sexta-feira, respectivamente, os estudantes executam repertório de MPB e mn conCerto especial
para as famílias. Toda a programação tem início às 19h30 e aconteçe no auditório do CPL (Centro
Integrado de Pro6ssionais Liberais), na rua Donalclo Gebring, 175, no Centro de Jaraguá do Sul

O acesso é livre e gratuito.lltuaImente, a Casa e Cultura possui� de 170 alunos.
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU

HORIZONTAIS
1. Os extremos da ... escassez / Tirar a sujeira
2. Máquina usada para enxugar, especialmente rou

pas
3. Aspirado, sorvido
4. Doutrina ascética indiana, que tem a finalidade de

submeter o corpo à vontade do espírito / Interjei
ção usada especialmente �o fim das orações na

liturgia religiosa
5. Querido
6. Trabalho manual/Pôr em concórdia
7. (Red.) Trigo rico em amido e glúten, cultiva-

do como forrageira e pelos frutos comestíveis,
usados na alimentação de animais domésticos e

para produção de farinha
8. Folha de palma / Mulata
9. A 17a consoante do nosso alfabeto / Dirigir-se
10. Sequência de bobagens
11. A parte central de um anfiteatro j Elemento de 10

composição: vinho
12. Carinhos, afagos
13. Um bicho-papão como Shrek, personagem in-

12fantil do cinema / Operação de aparar os pelos
de um animal.

VERTICAIS.
1. (Pop.) Bonito, bem arranjado rCada fruto do ca

cho de uvas

2. Número cardinal que indica a falta de qualquer uni
dade / Atingir com projétil, ferindo ou matando

3. Ilha do litoral do municío do Rio de Janeiro / Nome

genérico de máquinas para tecer
4. lagoa de água salgada / Nome de um poderoso

orixá
5. Uma viagem incompleta / (Pop.) Dar palpite
6. Nome dado à forma de se preparar uma pizza típi

ca do próprio estabelecimento / O astatínio
7. Organizar um evento social/O médio é o mais

comprido
8. Abreviatura de autores / Homens nascidos no

país asiático que é um dos mals populosos do
mundo

9. Zombar de / Instituto Superior de Agronomia.

23456 7 8 9
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•
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PREVISAO DO TEMPO

Sexta-Ieira é de

tempo estável
Hoje, o tempo segue estável
com sol e aumento de nuven

em todas regiões do Estado.
Os termômetros registram
temperaturas elevadas. Já os

ventos vão de fracos a

moderados com rajadas
e sopram de sudeste
a nordeste.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 15°C

MÁX: 22°C

AMANHÃ
MíN: 16°C

MÁX: 24°C

DOMINGO

MíN: 17°C

MÁX: 23°C

SEGUNDA

MíN: 15°C

MÁX: 22°C

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 .

SE V1l1fiÊ '�W Pr�ftlt._
RIO DO CAMPO

A sexta·feira será nublada
com aberturas de sol à
tarde. Também pode
garoar de manhã e

à noite. Os termõmentros
registram temperaturas

que ficam entre os

10DC e os l7DC.

NOVA 27/9

4/10

CHEIA 11/10

O fim de semana começa com

aumento de nebulosidade em

Santa Catarina. Ocorrem chuvas
com descargas elétricas do Oeste ao

Litoral Sul durante a madrugada e

manhã. Nas demais regiões, o céu
fica encoberto a partir da tarde. Há
risco de temporais. As temperaturas
continuam elevadas.

Ensolarado Instável D/O a.tJ�ml.�
, Na madrugada e manhã de

domingo, ainda ocorrem chuvas
ao longo do Estado. Mas, conforme
o dia vai passando, as nuvens

carregadas dão lugar ao sol. As

temperaturas serão baixas do Oeste
ao Planalto e mais elevadas na faixa
litorânea. O vento é de nordeste a.
noroeste com variação a sudoeste.

Parcialmente
Nublado

..�

Nublado Trovoada
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Diverso
Elijane Jung universotpm@ocorreiodopovo.com.br

Vale quanto pesa?
Muitas mulheres procuram incansavelmente a fórmula para

o rejuvenescimento. E algumas empresas desenvolvem

produtos para atender esse público. É o caso da Avon, que lançou
o Renew Ultimate Noite Gold Emulsion, um creme (indicado para
mulheres de 45 a 69 anos), desenvolvido a partir de partículas de
ouro que promete rejuvenescer cinco anos em duas semanas. Nos

comentários espalhados pelos vários sites que deram a notícia,
encontrei as eufóricas, as esperançosas, as descrentes e até mesmo

as exaltadas. Daí vai a dica: antes de comprar e esperar um

ressarcimento, caso o resultado não for o esperado, vale pedir
uma amostra grátis. Só para evitar aborrecimentos, certo?

Dica amaleras
Tem um post superlegallá no amaleras.blogspot.com. Sabe a

coleção Make B. de O Boticário? Nós já havíamos falado aqui
sobre o lançamento. O legal é que as meninas do blog fizeram
uma resenha mostrando como as cores ficam nas unhas pintadas,

. em vários ângulos, evidenciando a claridade e as sombras. As

cores são perfeitas e você pode conferir acessando. Vai lá.

-

Desfiles lindos
Marc Jacobs sempre surpreende
nos desfiles das semanas de
moda. Em Nova Iorque, o

estilista revelou as modelos por
trás de uma cortina dourada. Em

Paris, nessa semana, conseguiu
ser ainda mais criativo. Algumas
modelos apareceram sentadas
em um carrossel, girando sem

parar e as outras desfilando à
sua volta. E o desfile inteirinho
teve uma cara de ingenuidade,
facilmente identificado nas

rendas, transparências, no

toque sessentinha e até
mesmo no comportamento das
modelos. Cá para nós, só para
variar, Marc Jacobs arrasou!

CTRL C + CTRL V

QUER TeRMINAR? POR
MIM TUDO OKI Ao FUA. Af>{D�

MEU BEMI!!

A melhor
vista está
no topo.

. TRICOTANDO
• Pessoal do Curso de

Comunicação Social lá do

Grupo Uniasselvi/Fameg
manda avisar que, amanhã,
tem festa na The Way com

os DJ's Leozinho e Paciornik.

Força dada aos universitários
de vida dura. E a pedida é
boa, hein!

• Dizem as más línguas
que hoje comemoramos, no

Brasil, o Dia do Prefeito. Eu
nunca tinha ouvido falar.
Mas se é assim, logo aparece
o Dia do Presidente, dos
Ministros ou sabe-se lá o

que! E se isso já existe, me

perdoem minha ignorância
ou falta de interesse.

• E lá foi o Bruno da dupla
Bruno e Marrone falar mal
das mulheres brasileiras.
Primeiro brincou (mau
gosto) falando que homem
quer mulher para lavar,

.

passar e cozinhar... Depois
chamou as mulheres de

piranhas ... É pedir para ser

esculachado na internet!

• "Eu quero ser um

bilionário ruim pra caramba.

Comprar todas as coisas que
eu nunca tive. Uh, eu quero
estar na capa da revista
/IForbes", Sorrindo ao lado
de Oprah e da Rainha...

"

(Tradução da música
,I Billionaire de Bruno Mars)

mulher30.com.br

NÃO a G:'Ui A LS',
DE MUI(:PHY TEM RAZÃO?

A FILA DA SENTi S'EMPR&
OeMORA h'AIS PRA

ANDAR!

Começar a abandonar as botas, os tênis e os sapatos
fechados. Deixar os pezinhos respirar, procurar
uma podóloga e tratar quaisquer probleminhas
causados pelos sapatos fechados. Depois disso, é só

dar um trato naquelas sandálias lindas esquecidas
durante todo o inverno, espichar o olho para as

vitrines e colocar o pé em um modelinho todo
aberto e confortável. Ai que flash!

111' 11'" I'" I • 1 I i f ,.f 1 } , I I' :i �:f; I I , t ,+ I I " ....:) _ IUC�.
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Caraguá Auto Elite
A escolha perfeito

Hoje é sexta
Rla sério, esse blah, blah blah de lixo men

tal é coisa de gente para baixo. O babado
tem que serassim: o que não presta agente de
leta. Seja o quefor - e quemfor!Éo melhoran

tídoto. Desbloqueia tudo o que a vida tem de
bom para oferecer. É, demora um tempinho,
mas vale a pena. A gente tem que aprender
a sorrir com a simplicidade. E a felicidade
simplesinha está ao alcance de todos. Quem
é mais esperto, mais ligado e maisfeliz, apro
veita até as pequenas picuinhas para colocar
as ideias em dia - e no papel. Escrever também
é o melhor dos remédios. E porfalar em escre

ver, o tempo está voando e o computador me

esperando. Ótima sexta-feira!

Baile de máscara
- No próximo dia 15 de outubro, em uma

iniciativa e produção do Studio de dança
Dois Pra Lá Dois Pra Cá, vai acontecer, no

Clube de Campo Beira Rio, um concorrido
Baile de Máscara. Na ocasião, além do
musical Marcos Mais Shaw, de Joinville,
a presença de personal dancer e um

espetáculo de dança. Imperdível! Mais

iilformações no fone 9151-2409.

N�o quero mais! �,

Dizem que os grevistas dos Correios em

Jaraguá do Sul"radicalizaram" de vez, na

quarta-feira, e destruíram cartões (antigas
carteirinhas) do PT. Não querem mais. Ué!?

41 3311-915,9

Pense nisso
"Quero aprender a perguntar menos. Eu

espero ansioso por este dia. Quero descobrir
a graça de sorrir diante de tudo o que ainda
não sei. Quero que a matriz de minhas

, alegrias seja o que da vida não se descreve."

Bela Catarina

3371 ..3412

Moa Gonçalves

ANIMADO Diego Dias, Rafaela dos

Santos, Mariana MUanes e Marize

MartineUi� Turma animada no

Restaurante Madalena

ENSAIO Lisangela Dietrich mostra
sua beleza no ensaio da Revista

Nossa, na edição de outubro

Av, Ma!. O$oóoro da FonS6ll::a
a�9 -cootro- Jar.aguâ do SUl

Folocódromo
Pelo meu fio vermelho

fiquei sabendo que corre

uma fofoquinha das
boas em uma academia
da cidade. A morena tem

fama de aprontar e anda
no maior chamego com

um "saradão" que não
'

malha no mesmo local,
mas diariamente vai vê-la.
.Vixi ...se "alguém" sonhar
com esse papinha ao pé
do ouvido, vai levar pau
em casa. Por favor, meu

chope Kõnigs Bier bem

, geladinho?!

Fábula
A lojaVip Lounge
colocou em suas

prateleiras e cabides a

grife Fábula, uma das
marcas mais famosas
do mundo infantil.
B d

.

'('Iom emms, ne ..

www.lrnoveiscapital.net

47337o..2!lOO

Novidade no pedaço
A Zum Schlauch, em breve, muda o nome e o comando. Os promoters
Thiago Mattos e Pepe Narloch, que atualmente pilotam a Fuel, um marca

forte em se tratando de eventos na região, serão os novos donos da casa.

A dupla assume a direção em novembro.Volto ao assunto.moagoncalves@netuno.com.br

SE URO,S
GARCIA

�

3371 ..1788 ��

ÍI Dólar sobe e os imóveis,
em jaraguá do SUl
hipervalor��am.

'

•. ClaudineMachado recebe
a turma descolada da �

cidade, dia 25 de outubro,
às 19 horas, na Reinoldo
Rau, para inauguração da
Bartzen � Móveis Planejados.

• Dia 29 de outubro, no

cra Velha Ouerência,
,

'acontece Footballi3all Festa,
afesta dos amigos com

muito futebol e cerveja.
Para embalara noitada, a

banda Tchê Barril. Ingressós
antecipados no Scondidinho.

COQUETEL Equipe Fenpar no coquetel de lançamento do GaIaxy: Lucas,
Régis, Daniel, Beatriz, Lucimar, Andréia, Simone, Debora, Adriana e Thais

Clínica SER
A profissional Cyntia Schuler vai comandar,
a partir do dia 12 de outubro, o Stúdio Arte

Pilates, na Clínica Ser. Enquanto isso, a

fisioterapeuta Andreia Chiavini, aviona para
temporada de férias e estudos em Atlanta,
nos Estados Unidos.

JOVEM O jovem casalltalo Rubini
e Daniele Lodi, no casamento de

Diego e Amanda Rausisse
OUTUBRO A loja Upper Mann, no Shopping Breithaupt, aderiu à

campanha Outubro Rosa e está no combate ao câncer de mama

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CRÔNICA
A EUROPA

-

NAOEXISTIA

No começo não havia Europa, escreve o

professor Norman Davies no seu livro

'Europa: A História'. No começo de toda a

existência, ela era uma península sem população
anexada à massa populacional que vivia onde,
hoje, é a Ásia e o Oriente Médio. Mas aos poucos
a temperatura do solo europeu foi aumentando
e ganhou evidência com Grécia e Roma. Essas
duas civilizações foram as mais influentes para o

mundo moderno.
A civilização grega, que emergiu cerca de dois

mil anos A.C., foi renomada por seus filósofos
(Aristóteles, Platão, Sócrates) é pelos princípios
democráticos. Roma brilhou com seus políticos,
escritores como Cícero e por espalhar seus

conceitos militares. No seu pico, o Império
Romano se estendeu pelo Saara e da Espanha à
Pérsia (hoje o Irã).

No século quatro D.C., esses impérios
entraram em declínio. A Grécia foi sugada pela
Macedônia, nas mãos de Alexandre, o Grande.
E Roma caiu sozinha em 150 d.C. Ainda que o

Império Romano na Constantinopla (Turquia) se

manteve por mais mil anos.

Depois, os maiores destaques fora do seu

território e de maior influência foram na metade
do século 15, com o movimente Renascentista,
da Reformulação e da Revolução Francesa. O
Renascentismo foi formado pela classe artística,
em expressões e ideias. A Reformulação foi

questionar a existência da Igreja. Desafiando a

Igreja Católica e

acusando-a de

corrupçãõ, em

1517, o alemão
Martin Luther
estabeleceu uma

quebra na Igreja,
criando a Igreja
Protestante.
A Revolução
Francesa, em 1789,
questionando

'o poder da

CHARLES ZIMMERMANN.
ESCRITOR

Desafiando a

Igreja Católica e

acusando-a de

corrupção, em 1517,
o alemão Martin

Luther estabeleceu
uma quebra na

Igreja, criando a

Igreja Protestante.

monarquia,
introduziu os códigos civis espalhando as ideias
revolucionarias de liberdade e iguaidade pelo
mundo afora.

Questionamos a nós mesmos: essa ideia dos

europeus afirmarem que foi na Europa que a

historia começou ... ? Em mim, viajar pela Europa
e ver cultura por onde olho, ainda é um mundo
onde se respira cultura.

CLIC DO LEITOR
Envie sua folo para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

A Pretinha perambulava pelas ruas de Jaraguá do Sul e foi acolhida

pela Flávia, que também abriu a casa para o Menino, mostrado,
ontem, aqui, no Clic do Leitor. Essa cachorrinha recebeu toda a

assistência veterinária precisada e, agora, está disponível para
adoção. Interessados devem entrar em contato pelo telefone

(47) 9163-8300 ou pelo e-mail fla.fh@hotmail.com.

z
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NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Patrícia é firme ao falar com Antenor. René não

consegue falar com Griselda. Paulo dá um fora em

Marcela. Severino alerta René sobre as investidas
de Vanessa e ele afirma que sabe como lidar com o

problema. Crodoaldo desafia a turma da rede de vôlei

para um jogo. Teodora vê algumas fotos do primeiro
aniversário de Quinzinho no laptop. Danielle conta

para o sobrinho que ele vai poder dizer para o juiz com

quem quer ficar. Paulo fala para Esther que não deseja
que ela tenha um filho. Wallace desmaia em cima de
Teodora. Guaracy fala para Griselda que ela ganhou na

loteria e a beija.

• A VIDA DA GENTE
Vitória é simpática com Alice e a convida para almo

çar. Ana se esforça no treino de tênis, mas não consegue
satisfazer a treinadora. Laudelino comenta com Iná que
colocou Wilson para tomar conta da oficina. Vitória e Ali
ce se encontram para almoçar. Iná combina com Josias
uma forma para que Moema possa ir ao baile. Alice fica
revoltada quando Vitória diz que não quer que ela conhe

ça a família. Ana se irrita ao saber que Eva colocou Júlia
em uma creche. Manuela fica com a sobrinha enquanto a

irmã vai se encontrar com Rodrigo.

• VIDAS EM JOGO

Regina vai ao encontro de Ernesto, não o vê e

fica nervosa. Os capangas de Cléber vasculham o lo
cai para achar algum sinal de Ernesto. O comerciante

liga para Regina e pede para que ela deixe o dinheiro
na plataforma e vá embora. Ernesto, vestido de men

digo, observa a movimentação e percebe que Regina
está com capangas. Patrícia pede a Francisco que fi

que com ela e com Tatiana. Francisco decide contar
a Patrícia sobre a história de Carlos. Cleber atira no

pneu do carro de Ernesto, que para o carro, deixando
tudo para trás e corre desesperadamente. Cleber atira

enquanto Ernesto nada e vê o corpo submergindo.

• MORDE & ASSOPRA
Alice se rende ao apelo de Guilherme. Júlia pede

para ir à caverna onde Josué pega os fósseis e Abner
avisa que o lugar é perigoso. Renato é apresentado a

Lara e surge um clima entre os dois. Guilherme propõe
casamento a Alice quando Diogo chega. Xavier surge
na casa de Maria João, a pede em casamento e ela
aceita. Virgínia ouve Júlia dizer que vai sair com Abner
e desconfia que ela esteja atrás dos diamantes. Isaías
e Minerva flagram Virgínia e John juntos. Abner leva
Júlia à caverna e ela decide entrar.

ANIVERSARIANTES
7/10 IveteGuse Micheli C. Chagas
Adelaide Bassani JeanDa S. Eichenberger Osmar Konell
Anderson L. Florêncio Karol E. Gielow Tereza Wachernhage
Barbara G. Ansini Luana Baade Vinicius Locatelli

Caique L.E. de carvalho Maria M. Zellner
Daniela Oecshler Michele J. Batista " '::, ., rIOS:) l;L . rtr· I J.l j;') r,:\ :

AO VIVO COM OS AMIGOS

o sambista mais popular da
música brasileira manda seu

recado com o novo OVO. "Ao
vivo com os amigos" pinça
esses momentos memoráveis
que estão fora da discografia/
videografia de carreira oficial
e os coloca juntos em um

raro projeto (CD e OVO) para
todos os milhares de amantes
do samba, admiradores e

simpatizantes do artista. O
registro fonográfico tem 14
faixas, mais quatro bônus
gravados em estúdio.

Poder da' Criação é um CD com

o melhor do melhor. Uma edição
especial do melhor dos temas
de novelas como a atualíssima
"Pra que discutir com madame"
que foi sucesso na trama global
Insensato Coração. Tem também
o melhor das participações do
artista em projetos com "Todo
menino é um rei", retirada do
Samba Social Clube Ao Vivo. E
ainda o melhor de seus discos
de carreira com destaque para
"Tô fazendo a minha parte" e

"Me leva" em um total de 15
faixas, reunidas pela primeira
vez em um único CD.
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AMOR A TODA PROVA
Cal Weaver tem quarenta e poucosanos e leva uma vida

perfeita, com um bom emprego, filhos e um casamento
com a namorada do colégio, Emily. Até que, ao descobrir

que Emily o está traindo e quer o divórcio, sua vida
desaba por completo. Forçado a voltar ao mundo dos

solteiros, ele enfrenta as dificuldades habituais de Quem
não sabe mais como se portar para se aproximar de
uma mulher. É quando entra em cena Jacob Palmer, um

amigo que passa a lhe dar algumas dicas.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Sem saída - Dub (15h, 17h, 19h e 21 h)
• Cine Breithaupt 2
• Amor a toda prova - Leg (16h40, 19h e 21 h20)
• Os Smurfs - Dub (14h1 O)
• Cine Breithaupt 3
• Conan, o bárbaro - Leg (15h e 17h1 O)
• Larry Crowne - Leg (19h30 e 21 h30)

• A hora do espanto - Dub (14h15 e 16h40)
• A hora do espanto - Leg (19h20 e 21 h50)
• Cine Neumarkt 2
• Amizade colorida - Leg (14h, 16h30, 19h e 21 h30)
• Cine Neumarkt 3
• Os Smurfs - Dub (13h30, 15h40 e 17h50)
• Sem saída - Leg (19h50 e 22h)
• Cine Neumarkt 4
• O zelador animal - Dub (14h30, 16h50, 19h1 O e 21 h20)
• Cine Neumarkt 5
• O filme dos espíritos - Nac (13h45, 16h15, 18h45 e 21 h)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Família vende tudo - Leg (14h45 e 19h1 O)
• Um conto chinês - Leg (17h e 21 h15)
• Cine Norte Shopping 1
• A hora do espanto - Dub (16h30 e 21 h)
• A hora do espanto - Leg (14h15, 18h45 e 23h15)
• Cine Norte Shopping 2
• O zelador animal- Dub (13h55, 16h05, 18h15 e 20h30)
• Cine Norte Shopping 3
• Premonição 5 - Leg (19h50)
• Premonição 5 - Dub (15h30 e 17h40)
• Conan, o bárbaro - Leg (22h)

,

• Lanterna Verde - Dub (13h)
• Cine Norte Shopping 4
• Eu queria ter a sua vida - Leg (14h30, 16h50, 19h15 e

21h45)
• Cine Norte Shopping 5
• Família vende tudo - Nac (13h15 e 17h25)
• Um conto chinês -Leg (15h20, 19h30, 21 h30 e 23h35)
• Cine Norte Shopping 6
• O filme dos espíritos - Nac (14h, 16Í115, 18h30, 2Oh50 e 23h05)
• Cine Norte Shopping 7
• Manda-chuva - Dub (13h45 e 18h)
• Os Smurfs - Dub (15h45)
• Amizade colorida - Leg (20h e 22h)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• O filme dos espíritos - Nac (14h, 16h30, 19h e 21 h1 O)
• Cine Garten 2
• Sem saída - Leg (17h50, 20h e 22h10)
• Os Smurfs - Dub (13h30 e 15h40)
• Cine Garten 3
• Família vende tudo - Nac (15h50, 18h e 21 h40)
• Todo mundo tem problemas sexuais - Nac (13h50 e 19h50)
• Cine Garten 4
• Eu queria ter a sua vida - Leg (13h40, 16h1 O, 18h45 e 21 h20)
• Cine Garten 5
• Manda-chuva - Dub (14h40)
• Amizade colorida - Leg (16h40, 19h10 e 21h30)
• Cine Garten 6
• A hora do espanto - Dub (14h20 e 16h50)
• A hora do espanto - Leg (19h20 e 21 h50)
• Cine Mueller 1
• O zelador animal- Dub (14h20, 16h45, 19h e 21h20)
• Cine Mueller 2
• Fechado.

• Cine Mueller 3
• Os Smurfs - Dub (13h45 e 16h20)
• Premonição 5 - Dub (19h20 e 21 h45)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1

Alexandre lódice
não quer outro lilho
A apresentadoraAdriane Galisteu anda tão
feliz com a maternidade que já tem cogitado
a hipótese de ter um segundo filho. No

entanto, para realizar o desejo, ela precisará
convencer o marido, Alexandre Iódice.

Segundo a mamãe, só não engravidou
novamente por decisão do companheiro.
"Eu já penso em ter outro. Quem não quer é
o Ale", entregou.

Rodrigo Santoro

nega romançe
Apesar da agenda profissional corrida,
a vida pessoal anda bem menos

movimentada para Rodrigo Santoro.
Solteiro oficialmente desde o fim do
namoro com Ellen Iabour, 33, em 2008, ele
foi apontado recentemente como o pivô
da separação da estrela hollywoodiana
Iennifer Lopez, 42. Mas, o próprio negou a

notícia. "Iennifer é ótima, muito divertida.
Mas foram apenas boatos", defendeu-se.

Casamento de

Gagliasso em crise
Tudo indica que o casamento de Bruno

Gagliasso e Giovanna Ewbank está por um fio.

Segundo os fofoqueiros de plantão, o clima
entre os dois piorou nas últimas semanas.

Amigos do casal disseram que a viagem
do galã à Disney seria a última tentativa de
salvar a união. Uma dentista também estaria

espalhando que ela é o pivô da crise e, que em

breve, ele anunciará a separação.

Nasce o quarto lilho
de Cláudia Abreu
A atriz Cláudia Abreu está feliz da vida. É
que ela acaba de dar à luz seu quarto filho.
A criança nasceu na tarde desta última

quarta-feira, no Rio de Janeiro, com 3,3
quilos, 50 centímetros e com muita saúde.
O menino é fruto da relação da atriz com

o cineasta José Henrique Fonseca. Ela já
mãe de Maria, Felipa e de José Joaquim,
todos filhos do mesmo pai.

ÁRIES
Hoje, de algum modo, você se perceberá mais sensível às
necessidades das pessoas que o cercam. À noite, a relação
amorosa e a vida social ganham o estímulo das estrelas.

TOURO
O dia de hoje traz a possibilidade de concretizar os grandes
projetos de trabalho. A noite será ideal para aperfeiçoar o

relacionamento amoroso.

__o GÊMEOS
Bom dia para conciliar trabalho e demais CG�flpromissos. A
noite será muito estimulante. A paixão vai dar o tempero que
estava faltando ao relacionamento afetivo, aproveite!

CANCER
Jogue as energias em seu serviço e veja como este dia pode
ser bastante produtivo. Uma energia sutil pode fazer com

que você fique nas nuvens e acabe idealizando quem ama.

LEÃo
Boa fase para trabalhar em equipe. As relações de trabalho,
de amizade e de afeto estarão em destaque. No romance, o

clima será de cumplicidade e companheirismo.

VIRGEM
Nada vai cair do céu, mas tudo o que você conseguir será por
meio de muita dedicação. A vida amorosa conta com a ajuda
dos astros. eIS o momento ideal para aperfeiçoar o convivia.

Bar Rafaeli namora

o filho de Sarkozy
A ex-namorada do ator Leonardo

DiCaprio, Bar Rafaeli, estaria firmando
um novo romance com o filho do

presidente da França, Nicolas Sarkozy. A

top model israelense foi clicada ao lado de
Pierre Sarkozy em uma balada em Paris.
O herdeiro do homem mais poderoso do
território francês é DJ e também produtor
musical. Bar Rafaeli namorou DiCaprio
durante cinco anos.

Angélica desmente
terceira gravidez
Sempre questionada sobre a vinda de um

terceiro filho, a apresentadoraAngélica
negou, novamente, que está grávida. "Eu
não estou grávida. Quando eu estiver, com

certeza vou contar porque vai ser uma

grande felicidade para mim e para minha
família. Não vou encolher a barriga", disse
a mulher de Luciano Huck "Quero que as

coisas aconteçam naturalmente", completou.

LIBRA
Bom dia para conciliar prazer e diversão com trabalho. O astral
revela uma predisposição para fazer coisas sérias, definir

projetos e suportar tarefas de grande responsabilidade.

ESCORPIAo
Bom dia para defender a privacidade, inclusive no campo
profissional. À noite, poderá sucumbir à tentação de um

romance secreto. As emoções vão estar à flor da pele.

SAGITÁRIO
O planejamento e a execução de tarefas complexas contam
com a proteção das estrelas. Eis uma boa fase para trabalhar
com o público e divulgar suas ideias.

CAPRICÓRNIO
O setor profissional recebe boas vibrações e terá êxito ao

�mir um cargo de liderança. Na área àfetiva, há possibilidade
de uma grande vitória, podendo realizar as suas esperanças.

..,..., AQUÁRIO
Boa fase para investir em tudo que possa ampliar a bagagem'
cultural. É um bom momento para ampliar os contatos,
podendo até envolver-se com alguém de outra cidade.

PEIXES
A atração por assuntos que envolvam mistério, sigilo
ou discrição estará em alta. Siga os instintos nos negócios,
pois a capacidade de avaliação está apurada.
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ALERTA

. Dez focos do mosquito da dengue
A Secretaria da Saúde, através da Vigilância em Saúde, alerta a

população para reforçar 'Os cuidados com 'O mosquito da dengue.
Em setembro deste ano dois novos focos do mosquito Aedes

aegypti foram detectados no município, ambos na Ilha da Figueira.
Sornando-se aos oito focos já encontrados neste ano, sobe para dez
'O número total de focos, Em t'04'O 'O ano passado foram nove 'Os focos
encontrados no município. "A dengue mata. Precisamos prevenir
essa doença, A forma mais eficaz é evitar 'O acúmulo de água parada,
seja em tampinha, garrafa, lata, pneu 'Ou vaso", alerta 'O diretor de

Vigilância em Saúde de Jaraguá do Sul, Walter Clavera. Ele explica
que esse cuidado deve passar a fazer parte da rotina de todos, "A'O
menos uma vez por semana é necessário checar se não há água
limpa parada em algum local da casa 'Ou do terreno", detalha.
Neste ano, aVigilância em Saúde de Jaraguá já monitorou cinco pessoas
infectadas com dengue, sendo que todas pegaram a doença fora da
cidade. O mesm'O número de casos de doentes foi registrado no ano

passado, também casos importados, Mas Clavera alerta que Santa
Catarina deixou de ser município livre da dengue neste ano, quando
dois casos autóctones (originados no local 'Onde foram encontrados)
foram registrados, um em Ioínville e outro em Sã'O José do Oeste.

ESCOLA

Encontro de famílias
O Centro Municipal de Educação Infantil Iader Marcolla, n'O bairro Água
Verde, convida pais, crianças, familiares e comunidade em geral para
participar do "Dia da Família na Escola" que acontece n'O feriado, dia 12

de 'Outubro, das 14h às 18h. De acordo com a direção da unidade, haverá
mostra de trabalhos artísticos, pintura facial, bazar, cama elástica, piscina
de bolinhas, desfile e premiação do Rei e Rainha da Primavera, sorteio de

rifa, além de venda de refrigerante, bolo, salgados, pescaria e sorvete,

IF-SC .

Prazo prorrogado
Candidatos que queiram solicitar a isenção d'O pagamento da taxa

de inscrição para as provas para cursos técnicos e de graduação
do IF-SC (Instituto Federal de Santa Catarina) tem agora até
16 de outubro para fazer 'O pedido, Podem fazer a solicitação
'Os candidatos impossibilitados financeiramente de efetuar
'O pagamento da taxa de inscrição 'Ou doadores de sangue. As

inscrições para as provas vão até 16 de novembro, A comprovação
da situação de isenção é feita através de documentação descrita
nos editais das provas disponíveis no site www.ingresso.ifsc.edu.
br. A taxa de inscrição é de R$ 30 para cursos técnicos e R$ 40 para
cursos de graduação. Informações pelo telefone 0800-722-0250.

TRADiÇÃO
Festa do Pastel
A comunidade'Nossa Senhora Rainha da Paz, do bairroVIla Nova, promove
no próximo sábado, dia 15, a tradicional Festa d'O Pastel, c'Om iníci'O às 10h .

e términ'O às 21h, n'O salã'O da igreja da c'Omunidade. Ingress'O a R$ 2,50
p'Ode ser adquirid'O pel'O telef'One (47) 9193-0380, c'Om Zapella.

..

INTERDIÇAO PARCIAL
- ..

--_

, �

Começou a instalação da tubulação de grande porte na rua Roberto Ziemann, no bairro

Anüzade, próximo à sede da Arsepum, na manhã de ontem. Em virtude disso, o trânsito

naquele trecho foi p�cialmente interditado em meia pista; possivelmente até o fim de

semana, se o tempo permanecer bom. O novo sistema de drenagem de águas pluviais
liga ainda ruas 13 de Maio e João Baptista Rudolf entre os bairros Czerniewicz e

Anüzade. Com isto, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Jaraguá do Sul espera
sanar o problema de alagamentos que ocorrem na região, nos períodos de chuvas.

GUARAMIRIM

Sábado Cid=adão
Para comemorar 'O Dia das Crianças, 'O Sábado
Cidadão de Guaramirim volta amanhã. Diversas
atividades estão sendo preparadas para fazer
a festa da criançada. A partir das 14h, t'Oda
estrutura estará preparada pra receber a

população em frente ao Ginásio de Esportes
Prefeito R'Od'Olf'O Jahn. Brinquedos infláveis,

passeios com a Jujuba, caricaturista, várias

'Oficinas, entre 'Outras atrações. Para 'Os adultos,
serão oferecidos serviços como aferição de

pressão, orientação c'Om 'O NPJ (Núcleo de Práticas

Jurídicas) da Fameg, distribuição de banana e

mudas de hortaliça, Além das apresentações
culturais e com um grupo de capoeira.

SINALIZAÇÃO
Sem acesso

COMEMORAÇÃO
Escola completa 25 anos

A Escola Municipal de Ensino Fundamental
Santo Estêvão, da "Estrada Garibaldi", comemora

amanhã seus 25 anos de atividades c'Om a realização
da 2a Festa do Galeto, O cerimonial de abertura
inicia às 16h no pátio da unidade de ensino. O

jantar acontece a partir das 18h. O galeto custará
R$ 12, com acompanhamento de maionese,
salada e pã'O. A pr'Ogramaçã'O inclui exp'Osiçã'O
de trabalh'Os de alun'Os, brincadeiras na cama

elástica e música a'O viv'O. O acess'O é gratuit'O.

O diretor de Trânsito e Transportes da Prefeitura,
Iosé Antônio Schmitz, informa que 'O setor

providenciou sinalização para que caminhões
e demais carros de grande porte não acessem 'O

chamado "M'Orr'O dos Médicos" na continuidade
da rua 25 de Julho com a rua Ângelo 'Iorinelli, no

bairro Vila Nova, De acordo com Schmitz, placas
foram colocadas no local orientando 'Os motoristas
desde 'O iníci'O d'Os trabalh'Os de implantaçã'O de

galerias e tub'Os, a'O l'Ong'O da 25 de Julh'O

21061919
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ALESSABDRO TRUPPEL MACHADO

PRESmEHTE DA APEVI (ASSOCIAÇÃO DAS MICRO
E PEQUENAS EMPRESAS DO VALE DO ITAPOCU)

PONTO DE VISTA
-

OBILIZA AO
E PEQUENA EMPRESA

Na quarta-feira, dia 5, o movimento
das micro e pequenas empresas

acompanharam com muita atenção o

debate no Senado da República do pro
jeto que trata do reenquadramento do

segmento ao Supersimples nacional.
Comemoramos a aprovação da ma

téria' que agora segue para sanção da

presidente Dilma Roussef, o que per
mitirá ampliar o rol de empresas que se

enquadram entre as micro e pequenas,
aptas a ingressar no, Simples Nacional

(Supersimples), regime facilitado de

pagamento de tributos.
Com a mudança aprovada ao Su

persimples, serão consideradas micro

empresas aquelas com receita anual
bruta de até R$ 360 mil. Hoje, o limite
é de R$ 240 mil. Já pequenas empresas
serão as que têm receita entre R$ 360
mil e R$ 3,6 milhões. Hoje, o máximo é
R$ 2,4 milhões. Para os microempreen
dedores, o Iimite da receita foi ampliado
de R$ 36 mil para R$ 60 mil. A votação
por unanimidade demonstra a vitória
do movimento e o entendimento dos

parlamentares quanto à necessidade de .

que o País ofereça às pequenas e micro

empresas uma legislação tributária ca-

IBope
CONFIRMA:

B

paz de alavancar o crescimento de um

setor que hoje responde por mais de
60% dos empregos no Brasil.

Sem dúvida é um avanço ao Super
simples passou a vigorar em 2007, em

substituição ao Simples, e consiste na

unificação de oito tributos por meio de
uma alíquota global de 4% a 17,4% so

bre a receita bruta da micro ou pequena
empresa. São substituídos no Super
simples, entre outros, o Imposto sobre a

Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Cofins,
ICMS e Imposto sobre Serviços de Qual
quer Natureza (ISSQN).

A votação simbólica realizada para
marcar o Dia Nacional da Micro e Pe

quena Empresa, celebrado justamente
neste dia 5 de outubro, será com certeza

referendada na votação definitiva e logo
após sancionada pela Presidência da

República. Ocorre no momento em que
se discute a urgência de um tratamento
diferenciado para os empreendedores,
não quanto a privilégios, mas sim, de
modo a estimular o crescimento da ati
vidade com uma legislação tributária,
fiscal e trabalhista mais flexível.

Nos debates que realizamos du
rante a Semana da Micro e Pequena

Empresa, esse assunto foi amplamen
te colocado que o tratamento favore
cido deve ser em todas as instâncias
e não ter como parâmetro somente
a questão do faturamento. É preciso
considerar a representatividade do

segmento na estruturas de governo,
seja no âmbito federal, como estadual
e municipal, para numa compreensão
mais clara sobre como o setor deve ser

estimulado por políticas públicas ali
nhadas ao dia a dia dos empresários
das micro e pequenas empresas, que
vivem uma realidade diferente da que
envolve as grandes empresas.

Entendemos assim que a mobiliza
.

ção do segmento precisa ser cada vez

mais intensa, para que esse tratamento
diferenciado relacione não apenas as

questões de que trata hoje quanto ao

faturamento ou do controle de arreca

dação, mas sim, no aspecto trabalhista
e previdenciário, na eliminação de gar
galos que as micro e pequenas empre
sas enfrentam, seja na abertura e no de
senvolvimento de suas atividades, entre

outros, que permitam competir em

igualdade de forças com concorrentes
de maior poderio econômico.

DO LEITOR

ORQUEST DE
CORDAS PEQUENOS

VENCEDORES

Na manhã da segunda-feira, dia 26, a Escola
Waldemar Schmitz, na Ilha da Figueira, recebeu
a apresentação Orquestra de Cordas Pequenos
Vencedores. Apoiado pelo Fundo. Municipal de
Cultura, o projeto A Orquestra vai até LÁ na Esco
la emocionou os mais de 300 alunos, professores,
funcionários e pais daquela instituição de ensino.

Com apresentações de variadas músicas e

peças divertidas, com interação dos alunos, os

momentos foram de aprendizado, despertando
interesse por esta modalidade musical.

Esse despertar é parte do objetivo traçado pelo
projeto, assim como a aproximação, conhecimento
dos instrumentos, explicações e esclarecimentos
dados pelos Coordenadores e pelo Maestro.

DUomar e Naara Cavalheiro,
coordenadores Pequenos Vencedores

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 6/10 às 2hOO de, o Sr. Francisco Gustzaky,
com idade de 85 anos. ° sepultamento foi realizado dia 6/10,
às 17h, saindo o féretro da Igreja São João Bosco na BR 474
KM 18 em Massaranduba, seguindo após para o Cemitério da
mesma localidade.

• Faleceu no dia 6/10 às 2h30, o Sr. Agostinho Koch, com

idade de 87 anos. ° sepultamento será realizado hoje, dia

7/10, às 9h, saindo o féretro Capela Mortuária do Vila Lenzi,
seguindo após para o Cemitério Municipal do Vila Lenzi.

PetA 'Ia vez,
A MAIS OUVIDA.
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TEATRO

A arte incentivando
o gosto pela leitura

JARAGUÁ DO SUL

ano por professores e direção.
Todos os anos, desde 2008, ativi
dades com o intuito de estimular
a literatura são desenvolvidas. O
Café Literário é um dos grandes

Prancisco de Paulo tem 160 alu- destaques de 2011. No entanto,
nos, 93 estudam de manhã e os outro projeto merece ser citado.
outros 67 fazem parte do perío- Os dez minutos para a leitura,
do vespertino. As atrações foram por exemplo, faz com que toda a

programadas para todo o dia. À escola pare uma vez por semana,

tarde, era a vez dos estudantes do em dias diferentes. "Alunos, pro
pré um elo ao 5° ano exporem fessores, direção, merendeiras.
seus trabalhos. Mas, esta não era Todos dedicam esse 'tempinho'
uma mostra comum. Os alunos· à leitura", afirma. Todos os tra

cantaram, encenaram e declama- balhos do Café Literário foram
ramo Também ficaram atentos ao elaborados em sala de aula. A es

teatro de fantoches da compa- cola contou com o apoio dos pais
nhia jaraguaense Alma Livre, em para organizar o lanche. "Prí

que tema era inclusão social. mamos pela pedagogia do ser e

A diretora Cármen Torizani entendemos o estímulo à leitura
conta que a iniciativa faz parte como um papel fundamental
do Projeto Político Pedagógico, para a formação do ser humano",
elaborado ainda no começo do declara Cármen.

Alunos da escola Municipal Francisco de

Paulo declamam, representam e cantam

na primeira edição do Café Literário

LORENA TRINDADE

Emílias, Sacis-Pererês, Vis
condes de Sabugosa, Rabicó,

Pedrinho e Dona Benta. Alguns
. personagens do escritor Montei
ro Lobato, todos alunos do pré
dois, invadiram a Escola Muni

cipal Francisco de Paulo ontem,

logo pela manhã. Estavam muito

animados dançando e pulando.
Na platéia, além dos 93 alunos
do período matutino da institui

ção, pais e professores assistiam
atentos às apresentações iniciais
do primeiro Café Literário pro
movido pela instituição. A escola

FOTOS EDUARDO MONTECINO
..,

\
Espetáculo tinha como mensagem a inclusão social e a amizade

tarina), grande parceira. da Scar
na realização do evento. Valmor

explica que, pela segunda vez, o

seminário está dividido em duas

partes: exposição de banners e

conferência, realizada nos anos

anteriores. O resultado das seis

Valmor diz que a produção acadêmica
em teatro é recente, mas está avançando

Estudos acerca do teatro

conferências é a revista científi
ca Móin - Móin, que existe desde
a primeira edição do seminário.
A publicação é dedicada apenas
aos estudos sobre formas anima

das e conta com artigos de espe
cialistas de todo o mundo.

de animação no Festival
As atividades da 1P edição do versidade do Estado de Santa Ca

Festival de Formas Animadas de

Iaraguá do Sul não se restringem
às apresentações teatrais. Por trás
de todo o encantamento dos bo

necos, há muita gente debatendo
sobre esta modalidade teatral. Na

programação que o público não

vê, cerca de 50 profissionais de di
versos cantos do país participam
do 8° Seminário de Estudos sobre
Teatro de Formas Animadas. Em

_ 2011, as salas do Centro Cultural
da Scar são palcos de seminários
sobre o tema: Dramaturgias no

Teatro de Formas Animadas. Para ,

as discussões, trabalhos acadêmi-
cos de diferentes universidades

brasileiras e internacionais, todos
em torno do tema proposto pela
coordenação.

Quem está à frente deste pro

jeto é o doutor em teatro com

pesquisa em teatro de animação,
Valmor Nini Beltrame. Ele tam

bém é professor da Udesc (Uni-

Por trás de todo
o encantamento

dos bonecos,
há muita gente

debatendo· sobre
esta modalidade

teatral.
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MARCELE GOUCHE

DIVISÃO ESPECIAL

Elenco do [uve está
de volta ao trabalho
Em meio à crise financeira, atletas do

Moleque Travesso se reapresentaram
.ontem à tarde no estádio João Marcatto

serão feitas no projeto inicial.

Apesar da situação financei

ra, o comandante tricolor está
confiante na conquista da vaga
para a primeira divisão de 2012.

"Vamos programando e proje
tando, dá para fazer a mesma

quantidade de pontos que fize

mos no turno, não vejo tanta di

ficuldade", diz Nino. Para garan
tir a vaga já no turno, faltaram

os gols, mas o treinador acredi -

ta que "tem tudo para saírem os

gols", já que a equipe já conhece

os adversários e sabe onde pode
atacar. Para completar o elenco,
Nino diz ser necessária a' vinda

de um zagueiro e de um meia

de criação para ajudar Max.

"Mas nessa situação que esta

mos passando, fica difícil podir
jogador", lamenta Nino.

MARCELE GOUCHE

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

Mas o principal problema do

Juventus hoje é fora de campo,
nos bastidores. Sem patrocina
dores, o clube enfrenta dificul

dades financeiras, refletindo no

pagamento dos salários. A expec
tativa é de que a reunião da dire

toria, que deveria ter acontecido

ontem, seja realizada hoje. "Que
remos uma definição hoje para
ter alguma estabilidade para os

jogadores trabalharem com tran

quilidade", afirma o treinador

Nino Padilha. O presidente da
AGS Esportes, Antônio Silvério,
garante que a situação será re-

solvida e que algumas mudanças

ALEXANDRE PERGER

Depois de três dias de folga,
os jogadores e a comissão

técnica do Iuventus se reapre
sentaram ontem à tarde no está

dio João Marcatto e participaram
de um treinamento físico leve,
que durou cerca de 40 minutos.

Hoje, às 9h30, haverá outro trei

namento. Dentro de campo, os

únicos problemas do elenco são

a contusão do lateral esquerdo
Geovane, que sentiu dores no

adutor, e a situação de Nick, sus

penso por cartão.

Tricolor precisa repetir campanha do tumo para garantir o acesso à elite

,

ADRENALINA
Atletas de todo Estado estão prontos

para voar na pista do Parque Malwee

[araguá sedia etapa do
Catarinense de bicicross

Amanhã, Iaraguá do Sul vai re

ceber a 4a etapa do Campeonato
Catarinense de Bicicross. O even

I to será realizado a partir das 11h

no Parque Malwee e está previsto
para terminar por volta das 14h.

Os atletas ainda terão um tempo
antes da prova para treinar. A ex -

.

pectativa da organização é de que
participem cerca de 100 pilotos,

em 25 categorias diferentes. Iara

guá do Sul será representada por
35 ciclistas, sendo 28 da Equipe Ia
raguaense de Bicicross, que briga
com Brusque pela liderança geral
da competição. Depois de Jaraguá
do Sul, a próxima cidade a receber

o Estadual será justamente Brus

que. De acordo comValdir Moretti,
a expectativa para o evento é boa.

JA' C

Vaga em três modalidaaes
Terminou na última quarta-feira a etapa regional leste-norte

dos Jogos Abertos de Santa Catarina. A delegação de Jaraguá
do Sul assegurou vaga para a etapa estadual nas modalidades

de basquete feminino, bocha masculino e futsal feminino. No

geral, Blumenau levou o título e Itajaí ficou em segundo. O Iasc
acontece entre os dias 10 e 20 de novembro, em Criciúma,

Orçamento Gratuito.
Cartão Construcard

até 48x
.
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Henrique Porto

Juventus
Conversàs de bastidores dão conta

que uma 'Tropa deElite'está se

formando para ajudar o luoeruus.
Membrosda ex-diretoria, da
atual e daAGS Esportes estão
se reunindo para salvar o

tricolor. Não sei atéque ponto a

informação é verídica. Sefor, é

Jaraguá
A FederaçãoCatarinense de
Futebol enfim definiu as datas
das finais dos campeonatos de
base da Divisão de Acesso. E os

Leõezinhos decidem o título
nas duas categorias. Os Juniores
entram em campo hoje, às 15h,
quando recebem o Pinheiros no

estádio do Botafogo. A entrada
.é franca. Os Juvenis jogam no

dia 16, contra o Oeste. Já no

profissional, o Jaraguá recebe
o Pinheiros neste domingo,
às 15h30. O time precisa
reencontrar o caminho das
vitórias e tem uma boa chance

para isso. Vale a sua torcida!

Arthur Muller
Já recebi alguns manifestos contra

a demolição do ginásio Arthur
Muller. Estranhamente, nenhum
a favor. Se bem que não estranho
tanto assim, afinal se trata de
uma insanidade. Além de tolher
a comunidade de uma opção de
lazer - passem lá nos finais de
semana e vejam com os próprios
olhos, a localização não é a ideal,
como fazem questão de frisar.

henriqueporto@yahoo.com.br

louvável. O passado e o presente
juntos, pensando nofuturo do
clube. Porém, épreciso admitir que
os dois meses de salário atrasados
me decepcionaram. Preferiram
investir o dinheiro em coisas que
não eram prioridade, como a

aquisição do ônibus.

Basquete
Quem estiver com o check-

up do coração em dia, pode
dar uma passada na manhã
de domingo no Colégio
Evangélico. Lá acontece

a final do Campeonato
Catarinense de basquete
infantil masculino, onde
os jaraguaenses buscam
o tetracampeonato. Ano

passado o título foi decidido
na prorrogação e por apenas
um ponto. Para quem gosta da

modalidade, é um prato cheio.

Pesquisa
Recebo do amigo Karlan
Muniz uma pesquisa do

Ibope sobre comunicação
esportiva, focada em televisão

fi-
e internet. O material levanta

informações relevantes, como

preferências de consumo,
modalidades de maior
retorno e grau de aterição
à publicidade. Ideal para
dirigentes esportivos ou

empresas que desejam
investir no esporte.
Interessou? Solicite via e-mail.

vmtsf:rful
Ern destaque no site do SIlorTV (www.s]Jortv.coul.br) a entrevista'
de ssca dirigente do futs'id de Jaraf{u;;i do SulJ garantindo a volta

, da equipe na prõxinla temporada da Liga, E�]tre outros assuntos,
corn(�nta�se que o elenco começará a ser nmntado le�]l novernbro,
Inês onde deverá, ser anunciado o novo patrodnádor" NIcu,
conselho panl os torcedores é:, fé cega e pé atrás!

Segundona
A rodada do fim de semana pode
apontar os primeiros classificados

'

da Segundona. Destaco a partida
entre Noite à Fora e Rio Cerro,
sábado, no Guilherme Tribess,
válida pela Chave A. Na Chave
B as equipes estão emboladas e

todos ainda podem se classificar.
O líder, Atlético Independente,
soma cinco pontos. O lanterna,
Guarany, tem três. Briga boa!

Primeirona
Rodada de grande importância
na Prímeínona. Em casa, o

Vitória precisa fazer pontos
3C bre o Botafogo, pois corre o

risco de ser punido no tribunal.
O JJ Bordados, que renasceu na

disputa, recebe o Cruzde Malta,
que sonha com a liderança.
Outro que sonha com a ponta é o

Flamengo, mas para isso terá que
derrubar o João Pessoa.

Seleção tira craque
de clássico no Rio
Equipe rubro negra

I enfrenta rival em

� jogo importante e
�� não terá Ronaldinho
�
�
�
�

�
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�

�
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�
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Gaúcho contra o

Flu no Engenhão

AGÊNCIA FOLHAPRESS

Flamengo e Fluminense se

enfrentam no domingo, em

partida decisiva para as duas

equipes no Campeonato Bra
sileiro. O rubro-negro não terá

Ronaldinho, que está com a se

leção na Costa Rica. Pelo mes

mo motivo, Fred desfalca o tri
color carioca.

uÉ horrível", disse ontem o ca

misa 10 do Flamengo e do Brasil

quando questionado sobre como

se sentia por estar fora do clássi
co. uÉ ruim saber que meu time

� vai jogar e eu não estou ajudan-
do", comenta. "Eu viro torcedor,
procuro pensar positivo, passar
força." Ronaldinho, que será ti
tular da Seleção contra a Costa

Rica, hoje, às 23h (horário de

Brasília), é o principal centro

de atenções no país. "Eu já es

tou acostumado com o assédio,
estou motivado para fazer um

grande espetáculo aqui."
Mario Ledesma Alfaro, 58

anos, acordou disposto a cumprir
uma tarefa difícil hoje: entregar
um boneco gigante de Ronaldi
nho para o próprio Ronaldinho.
Desde cedo está no plantão na

porta do hotel da Seleção Bra

sileira, em San José, exibindo o

boneco. Tenta entrar para dar o

artefato de presente ao craque.
Ou, no mínimo, conseguir um

autógrafo.
"Ele é um ícone, um herói,

best-seller", diz Alfaro, que afir
ma seguir o jogador brasileiro
"desde sempre". O aposentado,
que faz bonecos de outros per
sonagens para festas, ainda não

comprou ingresso para o jogo.
"Vou tentar conseguir um com

um amigo da federação', diz. A
entrada mais barata para o jogo
custa US$ 80 (quase R$ 150).
Ante a quase impossibilidade de

entregar o presente ao craque,
Alfaro já tenta vendê-lo. "Está ba
rato: 800 dólares".

,

�:

RAf-<ABL RIBEIRO/CBF

CAMPEONATO BRASILEIRO · SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO 288 RODADA - 5(10

Cruzeiro 3 x 3 São Paulo

28" RODADA· 8(10
18h - Botafogo x Bahia
18h . Coritiba x Grêmio
18h - América-MG x Atlético-MG

28" RODADA - 9(10
16h -Santos x Palmeiras
16h - Flamengo x Fluminense
16h -Internacional x Vasco
18h - Corinthians x Atlético-GO
18h - Ava í x Atlético-PR
18h - Ceará x Figueirense

12° Figueiren$e
13° Santos

14° Bahia

15° Ceará
16° Cruzeiro

'Y 17° Atlético-PR

'Y 18° Atlético-MG

35

33 27 8 9 10' 32! 35 '-3 ,41%
,

I

31 27. 8
!
7 12: 34 45 j -11 38%

30 ! 28 8 ! 6 14:34 38 ! -4 36%
: ! ;

27 ; 27 6 í 9 12! 27 38 -11 33%

26 ! 27' 7 • 5 '15 33 45 ,i -12 32%
, I ?'i#,â�s'fj1�'i$lijltJaF,J'Ii8TI��'t5,'f�!22 ,27' 5 f 7 15 32 57 ! -25 27% "�., .. ",.. L,,, .. '" ,.ii&.,.�, I.. "",;�,"l

20 127 3 1113 33 49 -1625% classificados Copa Sul-Americana

'Y Rebaixados para Série B

'Y 19° Avaí

'Y 20° América

EDITAL
A Fundação do Meio Ambiente - FATMA torna público que se encontra disponível
para consulta em sua Biblioteca, à Rua Felipe Schmidt, na 485, Centro, Floria
nópolis; na Prefeitura Municipal de Jaraguà do Sul, Rua Walter Marquardt, n°

111, bairro Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul; na Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul, Av, Getulio Vargas n° 621, Centro, Jaraguá do Sul; na Biblioteca
Pública Rui Barbosa, Av, Getulio Vargas, na 245, Centro, Jaraguá do Sul e no

site da fatrna.sc.qov.br, cópia do Relatório de Impacto Ambiental - RIMA da Pe

quena Central Hidrelétrica - PCH Itapocuzinho, Município de Jaraguá do Sul, de

responsabilidade da empresa Biovita Consultoria Ambiental Ltda. A partir desta
data fica estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, para recebimento de
comentários relativos ao RIMA e das solicitações de Audiência Pública, Este edital
atende as Resoluções n° 001/86 e 009/87 do CONAMA e 01/06 CONSEMA

EXTRAVIO
Glauci Meurer perdeu a bolsa de mão na quarta
feira, dia 5, perto do Centro de Educação Infantil

Wolfgang Weege, bairro Barra Rio Cerro. Dentro
da bolsa estavam remédios e todos os seus do
cumentos. Pede para que se alguém encontrá-Ia
devolva pelo menos os documentos. Contato pelo
telefone (47) 3376-2198.

• •••• , ••••• , •••• "......... •
·or .... � � .'.. • I
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LEISECA

Motoristas presos
por embriaguez
Na madrugada de ontem, policiais militares de Iaraguá do Sul

flagraram dois homens com sinais de embriaguez dirigindo nas ruas

mais movimentadas da cidade. Segundo informação da PM, um

motorista de 44 anos guiava um Mondeo com placas de Iaraguá, na

rua Epitácio Pessoa, por volta das 2h de ontem. Após ser flagrado em

uma blitz, o teste do bafômetro apontou 0,34 mg/l. Meia hóra depois,
a PM flagrou no bairro Nova Brasília outro motorista de 24 anos que
guiava um Vectra com placas de Blumenau. O teste do bafômetro

apontou 1,21 mg/l. Ambos foram encaminhados à delegacia.

TRÂNSITO
Pedestre em

estado grave
Um atropelamento registrado na manhã de ontem em Guaramirim,
deixou um pedestre em estado grave. Segundo informações dos
Bombeiros Voluntários, Pedro Rosa dos Santos, 52 anos, caminhava
às margens da SC-413, próximo ao mercado Cantanelli, por volta
das 8h5, quando foi atropelado por um veículo que se evadiu do
local. Pedro foi encaminhado ao hospital Padre Mathias Stein, em

Guaramirim, com suspeita de traumatismo craniano e fratura no

joelho. No final da tarde, ele foi transferido para Iaraguá do Sul.

ACIDENTE

Caminhão capota na JSC-413
Um caminhão capotou na madrugada desta

quinta-feira, no km 23 da SC-413 (Rodovia
do Arroz), no trecho entre Guaramirim
e Joinville. O motorista do caminhão

que tombou informou à polícia que foi
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/co artigo 995 do código de Nor

mas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, 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 PROTESTO:

Apontamento: 189984/2011 Sacado: ANA PAUlA PEREIRA BATISTA En

dereço: RUA HARDWING HANEMANN cr 15 ex 01 - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89260-630 Credor: PERFIL COMEROO DE CALCADOS IJDA Por

tador: - Espécie: Dlvíl- W Titulo: 4658752/1 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 109,49 - Data para pagamento: 13110/2011- Valor total a pagar
R$184,80 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 109,49 - Juros: R$ 0,10
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 189985/2011 Sacado: ANA PAUlA PEREIRA BATISTA En

dereço: RUA HARDWING HANEMANN cr 15 ex 01 - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89260-630 Credor: PERFIL COMERCIO DE CALCADOS IJDA Por

tador: - Espécie: Dlvll- N° Titulo: 460644711- Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 155,00 - Data para pagamento: 13/10/2011- Valor total a pagar
R$230,36 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 155,00 - Juros: R$ 0,15
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 189974/2011 Sacado: ATAIDE PERES CAMACHO Endere

ço: RUA RICHART PISKE 199 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-110 Credor:

EQUIMOV EQUIPAMENTOS IND E REPRES LIDA Portador: - Espécie:
Dl\1l- N° Titulo: 2997 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 308,35 - Data

para pagamento: 13/10/2011- Valor total a pagar R$378,1O Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 308,35 - Juros: R$ 0,61 Emolumentos: R$ 10,85 -

Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 189943/2011 Sacado: BRUNA VANESSAALVES CARDOSO

Endereço: RUA SAO PAULO 59 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-340 Cre
dor: PERFIL COMERCIO DE CALCADOS IJDA Portador: - Espécie: Dl\1l
- W Titulo: 4429803 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 135,00 - Data

para pagamento: 13110/2011- Valor total a pagar R$204,27 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 135,00 - Juros: R$ 0,13 Emolumentos: R$ 10,85 -

Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 190062/2011 Sacado: CIAUDETE BORTONCELLW En

dereço: RUA JOSE JACOB MARTINS 903 237 LT PRIMA - Jaraguá do SuI

SC - CEP: 89254-410 Credor: PERFIL COMERCIO DE CALCADOS LIDA

Portador: - Espécie: Dl\1l- W Titulo: 4299950 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 176,85 - Data para pagamento: 13110/2011- Valor total a pagar
R$249,97 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 176,85 - Juros: R$ 0,17
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$18,05

Apontamento: 190141/2011 Sacado: DORLIAPARECIDARODRIGUES En:

dereço: RUA ERMEUNA TRENTINl MENEL 50 - Jaraguá do SuI-SC - CEP:

89265-827 Credor: PERFIL COMERCIO DE CALCADOS LIDA Portador:
- Espécie: D111 , N° Titulo: 4349066 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
127,00 - Data para pagamento: 13/10/2011- Valor total a pagar R$216,79
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 127,00 - Juros: R$ 0,12 Emolu
mentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Dili

gência: R$ 34,77

Apontamento: 189881/2011 Sacado: EMERSON JOSE SILVANO Endere

ço: R ALB SANTOS DRUMONDT 30 AP 10 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP:
89256-250 Credor: SAN MARCO MOVEIS crDA Portador: - Espécie: Dl\1l
- N° Titulo: 159-4 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.360,00 - Data

para pagamento: 13/10/2011- Valor total a pagar R$2.436,16 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 2.360,00 - Juros: R$ 5,50 Emolumentos: R$lO,85
- Publicação edital: R$22,35 Condução: R$21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 190055/2011 Sacado: FAGNERANDRE RODRIGUES Ende

reço: RUA 25 DE JULHO 1971 SAL 04 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-000
Credor: FARMACIAVIDAE SAUDEIJDAME Portador: - Espécie: Dl\1l- W

Titulo: 062 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 250,00 - Data para paga
mento: 13/10/2011-Valor total a pagar R$31O,67 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$ 250,00 - Juros: R$ 0,66 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 5, 11

Apontamento: 190068/2011 Sacado: IND E COM. CONFECCOES IJDA

EPP Endereço: FREDOUNO MARTINS 38 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89252-570 Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMEROO DE FIBRAS IJDA

ME Portador: - Espécie: Dl\1l- N° Titulo: 7321003 - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 620,00 - Data para pagamento: 13/10/2011- Valor total a

pagar R$693,57 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 620,00 - Juros: R$
0,62 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$18,05

Apontamento: 190191/2011 Sacado: IVO SCHIlZ Endereço: AV GETULIO
VARGAS 350 FUNDOS FOTO GW - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000

Credor: PERFIL COMERCIO DE CALCADOS IJDA Portador: - Espécie:
Dl\1l- N° Titulo: 4001273 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 143,00 -

Data para pagamento: 13/1Q/2011- Valor total a pagar R$207,70 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 143,00 - Juros: R$ 0,14 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 189885/2011 Sacado: JAIRTO CARLOS BELO Endereço:
RUA lillDA FRIEDEL 581 - Jaraguá do Sul-Se - CEP: 89266-275 Credor:
CENTRO FORM COND LES IJDA EPP Portador: - Espécie: Dl\1l - N° Ti
tulo: 22495 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$150,71 - Datapara paga
mento: 13/10/2011- Valor total a pagar R$224,84 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$ 150,71 - Juros: R$ 1,95 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 17,28

Apontamento: 189805/2011 Sacado: JAISON DENIS PEREIRA Endereço:
RUA RICHARD PISK 134 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: SECURlTY
FILM COM INSTAL FILME E PEUCUlA DE POL Portador: - Espécie: Dl\1l
- W Titulo: NF 5572-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 412,50 - Data

para pagamento: 13/10/2011- Valor total a pagar R$482,46 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 412,50 - Juros: R$ 0,82 Emolumentos: R$ 10,85 -

Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 190237/2011 Sacado: JEANWIIJ1AM KREUTZFELD Ende

reço: RIO DA LUZ 6928 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89250-000 Credor: PER
FIL COMERCIO DE CALCADOS IJDA Portador: - Espécie: Dl\1l- N° Titulo:
4624191 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 113,67 - Data para paga
mento: 13/10/2011- Valor total a pagar R$188,99 Descrição dos valores: Va

lor do título: R$113,67 - Juros: R$ 0,11 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 189979/2011 Sacado: MAIQUEL KOHLER Endereço:
ALVINA GORGES XAVIER 41 LOT. PIAZERA TI - laraguã do SuI-SC - CEP:
89258-828 Credor: PODER !MOVEIS IJDA ME Portador: - Espécie: Dl\1l -

N° Titulo: 0000006763 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 628,80 - Data

para pagamento: 13/10/2011- Valor total a pagar R$702,46 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 628,80 - Juros: R$ 3,77 Emolumentos: R$10,85-
Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,99

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"Correio do Povo", na data de 07/10/2011.

Jaraguádo Sul (SC), 07 de outubro de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto

Total de títulos publicados: 14

surpreendido por outros dois caminhões

que seguiam em sentido contrário. Um
deles tentava ultrapassar. Ninguém ficou
ferido. A carreta foi guinchada ainda no

começo da tarde de ontem.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE FRIGÓRIO FRIGORIFICO RIO CERRO LTDA. OUTROS

EDITAL DE RELAÇÃO DE CREDORES -ART. 7° § 2° DA LEI 11.101/2005

Rodrigo Luiz Nolla, Administrador Judicial da Recuperação Judicial da FRIGÓRIO FRIGORÍFICO RIO

CERRO LTDA, vem na forma do art. 7° § 2° da Lei 11.101/2005, e por ordem da Dra. Eliane Alfredo

Cardoso Luiz, Juíza de Direito da Vara da Fazenda da Comarca de Jaraguá do Sul -SC, tornar pública a

RELAÇÃO DE CREDORES do processo de recuperação Judicial n" 036.10.009085-6.

Informa ainda, que estará disponivel para prestar esclarecimentos sobre o presente edital aos interessados,
nos seguintes endereços: Rua Rita Lourenço da Silveira, n" 286, Lagoa da Conceição, Florianópolis-SC e Av.

Padre Antônio Luís Dias, n" 420, Centro Araranguá-SC, telefones 48 - 35241529 /48 - 91187276.

CLASSI I - CREDORES TRABALHISTAS: Jocasta Nilda dos Santos,R$ 10.000,00; Fabiele de Freitas da

Silva, R$ 9.000,00; Albertina Martendal Vieira, R$ 6.000,00, Luíza de Mello Pentiado, R$ 5.000,00; Aline

Matias dos Santos R$ 2.000,00; Darei Ribeiro de Campos, R$ 1.000,00; Adão Pedroso de Andrade, R$ 20,00;
Adalberto Caetano da Silva, R$ 20,00; Adelino Birr, R$ 20,00; Albertina M. Vieira, R$ 20,00; Aline Raquel
Grosskopf, R$ 20,00; Angelita Aparecida Carneiro, R$ 20,00; Armando Ferreira Dias, R$ 20,00; Avelina

Weiss Seil, R$ 20,00; Carlos Alberto Guths, R$ 20,00; Celia Ap Pereira dos Santos, R$ 20,00; Clarice Ap.
Ribeiro Zimingoski, R$ 20,00; Cleomar Domingues, R$ 20,00; Dircelina Maria dos Santos, R$ 20,00; Eliane

Luiza Duarte Evangelista, R$ 20,00; Elizabeth Konrath, R$ 20,00; Elvira R. Baurngartel, R$ 20,00; Ernando
.

Jeronimo Fernandes, R$ 20,00; Etvino Sternnert, R$ 20,00; Flavio Bononi Filho, R$ 20,00; Gilmar Cruz, R$

20,00; Hilario Barbosa, R$ 20,00; Isolde Prochnow Drews, R$ 20,00; Itacir Volnei Barcelo, R$ 20,00; Jair
Andrade, R$ 20,00; João Maria Machado, R$ 20,00; José Assis Gonçalves da Luz, R$ 20,00; José Carlos

Constantino, R$ 20,00; José Everaldo Ribeiro Zimingoski, R$ 20,00; Josiane Greul, R$ 20,00; Juceane Vaz

Alves Siqueira, R$ 20,00; Laudinéia R. Silva, R$ 20,00; Lauro Ninow , R$ 20,00; Leoni Terezinha Preto

Tavares, R$ 20,00; Lodemar Koepp, R$ 20,00; Lori Konell, R$ 20,00; Luis Ceberino Duarte, R$ 20,00;
Lusiani Badaz, R$ 20,00; Luzinete Ferreira de Araujo, R$ 20,00; Manoel Ferreira Neto, R$ 20,00; Mareio

Toewe, R$ 20,00; Marcos Antonio Rosa, R$ 20,00; Maria Ferreira Braz, R$ 20,00; Maria Porto, R$ 20,09;
Marlizete da Silva, R$ 20,00;'Mirian Raquel Greul, R$ 20,00; Nair de Aparecida Fronstak, R$ 20,00; Nelinha

M B Mathias, R$ 20,00; Nelsa P. Spredemann, R$ 20,00; Olival Ribeiro, R$ 20,00; Orlando Peixer, R$ 20,00;
Patricia Ap. Gonçalves Steinnert, R$ 20,00; Roberto Carvalho, R$ 20,00; Rosali Koneil, R$ 20,00; Selma

Steinnert, R$ 20,00; Simone Giese, R$ 20,00; Sueli Giese Glatz, R$ 20,00; Tiago Carvalho, R$ 20,00; Tiago
Vandre, R$ 20,00; Simionato Scherer, R$ 20,00; Valdemar Rick, R$ 20,00; Veridiana Antunes da Silva, R$

20,00; Zilca de Fátima dos Santos, R$ 20,00; Edemilson Barbosa, R$ 20,00; Eugenio J avorski, R$ 20,00; João
Carlos Rodrigues R$ 20,00; Mareio Jose da Silva, R$ 20,00 Paulo Curt Westphal, R$ 20,00; Valdinei Ferreira

Martins, R$ 20,00; Alice Fraga Sp.i.ndola, R$ 20,00; Curt Laube, R$ 20,00; Jocimar Rosa Duarte, R$ 20,00;
Eloi Mathias, R$ 20,00; Antonio Carlos Labes, R$ 20,00; Luciangela Fontana, R$ 20,00; Cristiano Rosa, R$
20,00; Alírio Mohr R$ 20,00; Elmo Mathias R$ 20,00; Iracema R. Mathias R$ 20,00; Maira C. M. Júnior, R$

20,00; Viviane C M Barbosa R$ 20,00. CLASSE II - CREDORES COM GARANTIA REAL: Tavares

Fomento Comercial Ltda R$ 663.403,57; Tafac A
...
clm de Bens ltda R$ 589.592,43; Jairo Hoiler r$ 540.000,00;

Banco Bradesco s/a R$ 225.411,20; Coperativa Regional Agrop. Vale do Itajai R$ 70.720,18; Banco Brasil s/a
R$ 58.249,68; Curt Laube R$ 30.260,98; Laboratório Ceaclin ltda R$ 6.322,27 ; Casa das Tintas Maba R$
5.678,67. CLASSE III - CREDORES QUIRIGRAFÁRIOS: Tavares Fomento Comercial ltda, R$
801.223,42; Andes Foods Exp. e Imp. de Alimentos ltda R$ 366.666,52; BRF - Brasil Foods S.A., R$
203.592,54; Coperativa Regional Agrop. Vale do Itajai, R$ 167.326,40; Curt Laube, R$ 151.304,88; MMC & S

Consultoria Advocaticia, R$ 75.000,00; Cooperativa Escola Alunos CoI. Agr. Seno G. de Oliveira ltda, R$
45.606,00, Gumz Contab. e Consultoria Empr. Ltda, R$ 44.232,00; Nuvital Nutrientes ltda, R$ 31.289,00;
Refrigeração Dufrio com. e import. Ltda, R$ 31.260,88; Casa das Tintas Maba, R$ 28.393,35;
Superintendencia Fed de Agr, R$ 26.537,64; Celesc Distribuidora ltda, R$ 23.113,53; Comercio e Transporte
Kawak ltda, R$ 22.251,39; Ciluma Cozinha Industrialltda, R$ 22.134,82; Frangos Morgana Abate de Aves

ltda, R$ 22.036,00; Funpivi Fundação de Pise. Integr. do Vale do Itajaí, R$ 19.455,60; Laboratório Ceaclin

ltda, R$ 18.966,81; Freitag & Weingartner Clinicas ltda, R$ 17.101,13; Mebrafe Instalações e

Equip.frigoríficos ltda, R$ 14.380,00; Arno Marquardt, R$ 13.424,78; Trombini Industrial S/A, R$
12.374,17; Marlian Contabilidade S/C ltda, R$ 11.026,47; Tutty Lanches ltda, R$ 10.809,85; Refrigeração
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Vem
que a diversão tá na mira.

Dia 7 de outubro

The WayjFuel Eventos:
DJ Gui Getelina + DJ Bibbe
Andreatta

18h - Banda Só Virtude
22h 15min - Lino Orquestra
02h - Banda Os Montanari

PAVILHÃO B

18h - Banda Estrela de Ouro
22h15min - Banda Presenca
02h - Banda Manchester

.

COMPETiÇÕES DE TIRO

COMPLETO

NÓCUlQOJ!lS
CONCESSIONÁRIAS

OE V;;icuLOS
AClfS·APM

www.vw.com.br Promoção válida até 07/10/2011 para veiculos com pintura sólida. Frete incluso. Novo Gol 1.0 2011/2012, 4 portas, código 5U11C4, com preço promocional à vista a partir de
R$27.990,00, Novo Gol 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modo i1/12, completo,com preço promocional à vista a partir de R$ 33.990,00. Voyage 1.0 Tota! Flex, ano modo 11/12. com preço promocional à
vista a partir de R$ 30.490,00. Voyage 1,0 Total Flex, ano modo 11112, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 36.090,00. Promoções válidas apenas para veiculas disponfveis em

estoque. IOF, Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrõnico 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 necessàrio para a sua utilização o cumprimento do

plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800 770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou

de fala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800 701 2834. Veiculas em conformidade com o Proconve.

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 47 32746000
I

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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