
MÚSica Personagem
do Vale

Músico há mais de 40

anos, Ingo Reeck lança
o primeiro DVI) da

Shaw da banda

argentina Geminis
Bee Gees é a grande

atração para os

adultos nesteferiado.

MlX
. .

carreira e se emociona

como um novato.
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� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�cJ ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO
JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU III EDiÇÃO N° 6.786 III QUARTA-FEIRA', 12 DE OUTUBRO DE 2011 III R$ 2,00

. EDUARDO MONTECINO

Veja as outras opções para passar o Dia das Crianças em família.

Página 17

Orçamento para 2012

prevê R$ 478 milhões
Projeto já está na Câmara de Iaraguá e deve ser votado até o dia 22 de dezembro.

Previsão de crescimento da receita é de cerca de 30% em comparação com este ano.

Patricia Moraes, página 7

DESDE 1919

Saúde bucal é
tema de evento
JARAGUÁ SEDIA DE HOJE

até sexta, o 8° Encontro

Nacional de Odontologia
para Bebês e 8° Encontro Sul
Brasileiro de Odontopediatria.
O evento será realizado no .

Cejas. Página 6

Festival vai
colorir o céu
APÓS CINCO ANOS SEM

acontecer, Festival de

Alegorias Aéreas retorna a

Jaraguá do Sul nesta quarta
feira, com participação de

parapentes, aviões e asa

deltas decorados. Página 19

Show daADJ na

Arena Jaraguá
EM NOITE INSPIRADA DE

Dian Luka e Xoxo, equipe
jaraguaense goleia
Moitas por 7 a 2 e dá

passo importante para a

classificação no Estadual.
Página 21

r

O BOM E O DOBRO!
De quanto você

precisa para ser

um milionário?
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Dia das crianc;as
f]mbora seja sempre tênue a linha que divide a

..Li lembrança do dia dedicado às crianças com o

apelo comercial, vale a pena uma reflexão.
De umaforma geral, nós dedicamos muito pouco
tempo aosfilhos, ao contrário de alguns outros países.
Chama a atenção, por exemplo, a quantidade de pais
nos EUA quefrequentam com seusfilhos praças e áreas
de lazerdepois do trabalho. Claro que o dia muito mais

longo do verão ajuda, mas este ésimplesmente um

hábito muito pouco desenvolvido entre nós.

Dólar cai
Depois de passar meses resistindo a todas as

tentativas do Banco Central de manter as cotações
num patamar aceitável, o mercado viu-se diante de
uma desenfreada especulação que simplesmente
foi ignorada pelo BC. O resultado é que o mercado
ficou esperando a intervenção que levou tempo para
vir. O suficiente para deixar muitos especuladores
às voltas com prejuízo. Quando o Banco Central
finalmente interveio, a máscara caiu e o real voltou
a valorizar. Claro que existiram diversos outros

fatores, mas o fato é que o governo conseguiu fazer
um belo lucro por conta dos incautos e tornou a vida
dos importadores muito menos previsível e muitos
ainda fazendo as contas_das perdas. Pena que o risco
de aumento na inflação não permitiu ao governo
esperar mais um pouco para se mexer.

Ikarsten@netuno.com.br

Auto peças
De olho neste mercado, a Menegotti
Soluções em Fundidos (Menfund)
participa da Autonor 2011, a segunda
maior feira do Brasil de produtos
automotivos, que acontece entre os dias
26 e 28 de outubro, em Recife. O Nordeste
é a região que mais atrai investimentos de
fabricantes de veículos e este é o principal
motivo para a Menegotti buscar esta

presença. Em 2010, a empresa inaugurou
uma fundição com tecnologia de ponta.
Como a Menfund não possui produtos
de linha, a intenção é demonstrar
na Autonor a capacidade instalada,
tecnologia, equipamentos disponíveis,
serviços e processos.

Fórum de Inovação
Nos dias 13 e 14 de outubro (amanhã e sexta-feira), acontece o 30

.

Fórum de Inovação de Joinville e Região. O Fórum terá na programação
palestras, mesas redondas, seminários e cases de sucesso, A

programação acontecerá no Centro de Convenções e Eventos da
Univille. A Católica de Santa Catarina, assim como outras instituições
de ensino superior da região, é uma das apoiadoras. O ponto alto do
fórum será a palestra internacional com Henry Etzkowitz, pesquisador
e professor da Stanford University e do Human Sciences Technology
Advanced Research Institute (H-STAR). Paralelo ao Fórum acontecerá
o Seminário Empresarial, que visa apresentar para o público cases de
sucesso de empresas que foram empreendedoras e que inovaram.

em

Mesmo todos os analistas martelando na cabeça dos

aplicadores que, não se deve aplicar um volume muito

grande do patrimônio em ações e não vender na baixa, não
é o que o mercado - inclusive profissionais -- faz. Movido à

especulação, o mercado se tornou um verdadeiro cassino

onde, como sempre, alguém está ganhando.

Ponto eletrônico
Um projeto de lei que revoga os

efeitos da portaria ministerial
foi aprovado pela Comissão
de Constituição e Justiça do
Senado e está pronto para ir

para votação no plenário.
Em audiência pública na

Comissão de Direitos
Humanos do Senado,
no entanto, as entidades
trabalhistas defenderam
o ponto eletrônico como

concebido pela portaria como

forma de combater abusos.
Paulo Rolim, representando
a Confederação Nacional da
Indústria, quis saber se o que
se busca é que todos adquiram
um aparelho ou o controle
da jornada de trabalho que,
poderia ser obtido com a

simples fiscalização.
Melhores países para investir
Enquanto os especialistas internacionais apostam grande parte de suas

fichas no Brasil como uma das melhores opções para investimentos, o

fato é que ainda é muito difícil empreender em terras brasileiras. Um

exemplo disto é o último ranking elaborado pela revista Forbes que
coloca nosso país na 73a posição, perdendo para Colômbia - em 620

lugar - Costa Rica em 69% e Jamaica em 700 lugar. O principal motivo

para isto não é uma suposta "perseguição" e sim aos diversos entraves

tanto tributários quanto legais e regulatórios que atrapalham de todas
as formas os investimentos, inclusive dos brasileiros. Desta forma,
grande parte do potencial do país fica sem um aproveitamento.

• � 1 I ,

LOTERIAS
QUINA

SORTEIO N° 2718
18 - 30 - 49 - 59 - 60

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 677

01 - 02 - 05 - 06 - 07
08 - la - 11 - 12 - 13
15 - 16 - 19 - 23 - 25

DIVULGAÇÃO

Investirldo errl POllJtugal
Algumas empresas brasileiras estão aproveitando a crise

para estabelecer unidades em terras lusas, aproveitando
suas conexões corn a África e, principalmente, os preços
de liquidação ditados pela crise. Este pode ser o melhor
Ulonlento para quem deseja expandir seus negócios para a

Euxopa. COlneçar por um país de língua portuguesa ajuda.

Até morto .ele preocupa
A morte de Steve Iobs levou a Samsung a adiar o lançamento de
'seu smartphone mais recente baseado no sistema operacional
Android. Os coreanos deduziram - com alto grau de acerto - que
este lançamento passaria praticamente em brancas nuvens no

momento em que o mundo da tecnologia ainda homenageia o

gênio inventivo de que mudou para sempre esta categoria de

equipamentos. Estima-se que a equipe de Iobs - que incorporou'
a cultura da mudança - esteja trabalhando em produtos que
deverão garantir ainda pelo menos cinco anos de inovações para
a Apple. Este é o maior legado: forjar um time inovador.

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFíCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

Municípios que compõe a comarca: Jaraguá do Sul e Corupá.
OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

Isa Marta Mohr Ziemann, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna

publico pelo presente edital, que VALDIR MARIO JACOMINI, CI RG n° 2/R-597. 380-SC n° 248.356.849-
15, brasileiro, divorciado, representante comercial, residente e domiciliado na Rua 1190-Francisco
Jacornlni n° 29, bairro Boa Vista, nesta cidade, e ALMINDA BACHMANN, CI n° 410.521-4, CPF n°

621.257.539-87, brasileira, divorciada, do lar, residente e domiciliada na Rua 112-Domingos Rosa n°

389, nesta cidade;
REQUERERAM com base no artigo 213, inciso II, da Iei.n" 6.015/73, com as modificações introduzidas

pela Lei n° 10.931, de 02.08.2004, a RETIFICAÇÃO DE ÁREA do imóvel consiste em um terreno situado
nesta cidade, na Rua 112-Domingos Rosa, matriculado sob n° 22.232, ficha 01, Livro 2-RG, a ser retificado
conforme planta e memorial descritivo arquivados neste Registro de Imóveis, sendo que, nos termos dos

§§ 2° e 3° do mencionado dispositivo legal, FICAM NOTIFICADOS OS CONFRONTANTES A SEGUIR
NOMINADOS para, querendo, se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias (a contar da presente
publicação): CONFRONTANTES - CARLOS RAFAEL MENNA PEREZ, CI RG n° 0.860.313-SPMAF/
SERS/R/RJ, CPF n° 738.303.137-72, paraguaio, engenheiro agrônomo e sua mulher TANIA CHAVES
DE MENNA, CI RG n° 17.131.905, do lar, brasileira, casados, residentes domiciliados na Servidão S-21
n° 55, lateral da Rua 112-Domingos Rosa, nesta cidade; Se for o caso, a manifestação deverá ser feita

na forma de impugnação fundamentada, dirigida ao endereço deste Registro de Imóveis (situado na

Rua Barão do Rio Branco n° 414, sala 02, Centro, na cidade de Jaraguá do Sul-SC, expedientadas
09:00hs ás 12:00hs e das 14:00hs às 18:00hs), advertindo-se desde já que presumir-se-à a anuência do

confrontanteque não apresentar impugnação no prazo da notificação.

COMUNICADO
Hilmar Rubens Hertel, torna público que requereu a

FATMA (Fundação do Meio Ambiente) Licença Ambiental
Prévia para loteamento residencial em imóvel localizado
na Rua Barão do Rio Branco, bairro Centro Leste em

Schroeder, Santa Catarina.
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De quanto você precisa para ser um

milionário? Pergunta tola, precisa de
1 milhão. Sociólogos americanos foram

perguntar para quem tinha 1 milhão no

banco de quanto eles precisavam para
sentir-se bem, ricos. A resposta foi unâni
me: preciso de 2 milhões.

E assim andou a pesquisa. Quem ti
nha 5 milhões no banco, de quanto pre
cisava para sentir-se confortável, rico? De
10 milhões, respondiam. Ninguém acha
va que tinha o suficiente. Não lhe parece
familiar essa história, ou você está satis
feito com o que tem ou ganha? Duvido.

O dinheiro nunca nos é o bastante. Co-

nheço a história do americano Warren Bu

ffet desde o tempo em que ele era "pobre",
tinha apenas 8 bilhões de dólares na conta

bancária. Hoje ele tem 58 bilhões. Ligue
para ele agora e vai achá-lo trabalhando,
dando um duro danado, achando-se pobre
ou não tendo ainda o suficiente, e diz isso

seguro, do alto dos seus 83 anos.

É por isso que os aumentos de salário
não produzem felicidade no trabalho. Se
você ganhar hoje 100% de aumento, sairá
da empresa ao fim da tarde saltitante, vai
zerar as contas, renovar o guarda-roupa,
assobiar até a meia-noite. No dia seguinte
já sairá da cama emburrado, estará acostu-

PERGUNTA CASAMENTO
Reencontrei' esta frase sublinhada num

velho livro de pensamentos: - "Você aproveita
o que conquistou"? Respondo por mim: rara

mente. Mas acho que a maioria das pessoas
não se dá conta de suas "riquezas': e por ri

quezas entendamos felicidades, bens, que não

passam pela conta bancária. Apenas essas va

lem a pena na vida.

Uma pessoa infeliz, encrencada

existencial, não deve buscar solução
de sua vida ruim no casamento. Vai
acabar achando outra pessoa igual,
os semelhantes se atraem, e daí vai
resultar uma união de duas feridas.
E duas feridas nunca produzem a

cura de uma e outra.

DO LEITOR

SP I

Senhoras e senhores preparem
se, pois o show vai começar, ou

melhor, já começou! ,

O circo Brasil já começou a

montar seus picadeiros e suas ten

das, tudo com dinheiro público, ou

seja, com o nosso dinheiro. A gran
de diferença deste circo para os de
mais é que infelizmente mais uma

vez os palhaços somos nós, o povo
brasileiro, aliás, somos também em

muitas outras situações.
Para quem não entendeu ainda,

estou me referindo aos estádios de
futebol que estão sendo reformados
ou que estão sendo construídos

para a Copa do Mundo de 2014,
tudo com dinheiro público, ou

seja, com o nosso dinheiro. Atre

vo-me a dizer ainda que muitos
destes estádios vão se tornar ver

dadeiros elefantes brancos como

outras fabulosas obras já existentes
neste país, de tão grandes propor
ções e tão mal administradas.

É simplesmente deprimente.
Enquanto nossa educação vai de
mal a pior, enquanto pessoas con

tinuam morrendo nas filas de hos

pitais sem atendimento, enquanto

'f'1l.LI� CONOSCO

LI
pessoas passam fome e não têm o'

mínimo da sua dignidade respei
tada, nossos governantes gastam
milhões, bilhões de reais para refor
mar ou construir estádios de fute
bol que depois da Copa do Mundo
serão explorados por empresas pri
vadas ou clubes de futebol, ou sim

plesmente abandonados a mercê
da sorte. E o que mais me entristece
nisto tudo é que quem mais sofre
com toda esta situação é também

'

quem mais aplaude.
Sendo assim, gostaria de sugerir

para que seja lançada uma campa
nha em caráter de urgência para
que possamos mudar-pelo menos

uma pequena parte do nosso hino

que diz o seguinte: "Deitado eter

namente em berço esplêndido"...

Acredito que esta mudança aju
daria a acordar o povo brasileiro
deste sono tão profundo em que
vivemos, pois se realmente qui
sermos transformar nosso Brasil
num país de primeiro mundo, pre
cisamos acordar.

Juarez Pedro BonOnüni,
gerente administrcItivo

redacao@ocorreiodopovo.com.br

mado ao novo salário, será infeliz.
É por isso que os budistas nos ensi

nam que para ser feliz é preciso ser feliz
com o "bastante", e por bastante enten

damos viver bem com o que nos basta. E
o que nos basta é, de fato, muito pouco.

Vale para tudo,na vida. Pergunte ao

sujeito casado com a Miss Mundo o que é
felicidade para ele. Ele vai dizer que feli
cidade deve ser estar casado com a ga
rota aquela, aquela ali da loja da esqui
na. Ninguém se dá por feliz com o que
tem. Credo, vim até aqui para dizer essa

obviedade constrangedora? Às vezes, eu

não me respeito.

ESTUPIDEZ
Eu só 'acredito porque li na Folha. É uma

declaração do ex-jogador Sócrates. Segundo
Rui Castro, Sócrates teria dito que se saísse da
crise hepática que quase o matou, iria fazer
um trabalho social com as crianças da Vene-

I

zuela. Como alguém pode ser tão estúpido? E
as crianças do Brasil? Que nojo, que ânsia de
vômito de um cara desses.

CHARGE

DIA DAS CRIANÇAS

Su P!Dl
UM
IFo'DJ

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

Do alto do bairro Boa Vista é possível avistar quase toda 'araguá e a exuberância da natureza local

-

SOLUÇOES

BoaVista
olhatudolá
do alto do Vale
Bairro existe oficialmente desde julho de 2004 e,
antes disso, integrava a área rural do município.
Moradores pedem melhorias na irúraestrutura

JAMGUÁ DO SUL
...................................

SÔNIA PILLON

Uma das visões panorâmicas mais

privilegiadas da cidade, que I)lOS

tra toda a exuberância do Vale do Ita

pocu. É o que se vê quando se está no

alto do bairro Boa Vista. A Jaraguá do
Sul que não pára de crescer pode ser

esmiuçada lá de cima, ao olhar o verde
de seus morros singulares, pontos ain
da intocados da mata atlântica, suas

indústrias, seu trânsito ininterrupto
de veículos e sua ocupação urbana. Ao
descortinar o passado, o bairro BoaVis
ta já foi refúgio de índios e de escravos

trazidos por Emílio Carlos Jourdan, em

meados do século 19, e existe oficial
mente desde 2004. Antes, integrava a

área rural de Jaraguá do Sul.
Passados sete anos desde que

passou a integrar a área urbana do

município, o Boa Vista ainda aguar
da soluções e melhorias, como re

gularização de loteamentos, con

cretagem da principal via de acesso,

reforço nas encostas, limpeza e

asfaltamento das vias, macadamí

zação, tubulação para escoamento

das águas pluviais, posto de saúde,
linhas de ônibus e mais um reserva

tório de água. As enxurradas suces

sivas dos últimos três anos castiga
ram ainda mais as ruas do bairro.

f'

Segundo a presidente da Asso-
.

ciação de Moradores do Bairro Boa

Vista, Cristiane Ferreira Balduíno, as

prioridades são muitas. A adminis

tração municipal garante que o bair
ro não está abandonado e que obras
são feitas à medida do possível.

-

Comunidade reivindica obras,
creche e mais UOl reservatório

A presidente da Associação de Moradores
do Boa Vista, Cristiane Balduíno, 36 anos, que
há 13 anos vive no bairro, lista as reivindicações.
Ela mostra a primeira ponte da rua Domingos
da Rosa, onde �a das laterais tem acúmulo
de entulhos desde o ano passado, já coberto

por vegetação. Na época, um veículo bateu e

avariou a mureta, que foi substituída por mu

reta tubular. Cristiane se lembra da promessa
de asfalto de concreto de 1.800 metros da rua

Domingos da Rosa, até o acesso à igreja São Be
nedito. Também reclama que os cinco telefones

públicos do bairro não funcionam.:

Ela reconhece que na atual administração,
o microônibus da Canarinho passou a circular
em seis horários, mas que mesmo assim ainda
falta atender a demanda do meio-dia. Segundo
ela, em julho o secretário de administração, Ivo

Konell, se comprometeu com a concretagem
dos 1.800 metros que levam à igreja São Bene
dito. A líder comunitária também reivindica a

limpeza das vias com maior frequência.
Cristiane opina que a tubulação de 1,5

metro de diâmetro colocada para solucionar
a erosão da encosta próximo ao Centro de

Educação Infantil Rudolfo Hufenüssler, à Es
cola Adelino Francener e ao Cras (Centro de
Referência e Assistência Social) é insuficiente.

"Quando vem a chuva, represa a liberação da

água. E se um carro vier em alta velocidade,
vai direto na creche."

Os moradores aguardam um segundo re

servatório de água, com capacidade para mais
100 mil litros, encaminhado ao coordenador
do Sarnae (Serviço Autônomo Municipal de

Água e Esgoto), Dico Moser. "Quando chove,
o barro desce junto com a água e a captação
do Samae é fechada de dois a sete dias. Por

isso, precisamos de mais um reservatório."

Implantação de posto de saúde e abrigos de
ônibus também estão entre as prioridades.

Muro de contenção
O autônomo Edinei Wagner Müller, 37

anos, conta que desde a enxurrada de 2008

a água passou a comprometer as paredes da
casa e o muro. "A água passou debaixo da casa

e tiraram os tubos. Em julho colocaram tubos
de 80 milímetros, mas aí já tinha a rachadura.
O que fazer agora?", questiona. "Estou há três
anos me queixando." Edinei reivindica mate

rial de construção para construir novo muro

de contenção. Segundo ele, outros vizinhos
enfrentam problemas semelhantes.

EDUARDO MONTECINO
"

RACIIIlDURA Autônomo Edinei MüUer reivincIica material para muro de cOntenção
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Administração inicia
trabalhos e projeta
um posto de saúde

CRESCIMENTO
HABITACIONAL

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

PRINCIPAIS

REIVINDICAÇÕES
• Área: 332.631,65 m2
• Um dos pontos mais

altos da cidade
• Pontos intocados de

Mata Atlântica
• Uma escola - Adelino

Francener
• Um Centro de Educação
Infantil - Rudolfo

Hufenüssler
• Um Cras - Centro

de Referência e

Assistência Social

2000: * Integrou área
rural até 2004

2007: 529 moradores

2010: 541 moradores

• Mais um reservatório

de água tratada
• Concretagem de

1.800 metros da rua

Domingos da Rosa
• Posto de saúde
• Limpeza periódica
das vias

• Reforço na contenção
das encostas

• Regularização
de loteamentos

irregulares

o secretário de Administra

ção' Ivo Konell, afirma que o pro
cesso de licitação para contratar

a empresa que executará a pavi
mentação e concreto da rua Do

mingos da Rosa, que soma cerca

de 1.800 metros, está em anda
mento. "Deveremos finalizar em

20, 30 dias, até conhecermos a

empresa vencedora da licitação",
assegura. Outra melhoria confir
mada por ele é o início da obra
de acesso direto para a rua Rinal
do Bogo, já que a indenização do
terreno que faltava para o come

ço da obra foi acertada. "Tivemos
atraso para a abertura por causa

das chuvas, mas agora vamos

terminar", justifica Konell.
O secretário de Obras e Servi

ços Públicos, Odimir Lescowicz,
garante que periodicamente é
feita limpeza dos entulhos acu

mulados no Boa Vista. Disse des
conhecer o acúmulo de material
em uma das laterais da primeira
ponte da rua Domingos da Rosa,
mas prometeu verificar a situa-

ção. Observa que nesses casos

é necessário ligar para a Ouvi

doria, através do 156. O mesmo

procedimento é para reclamar
da falta de abrigos de ônibus,
que é executado pelo Codejas
(Companhia de Desenvolvimen
to de Jaraguá do Sul).

Odimir também comenta so

bre a tubulação instalada próxima
ao Centro de Educação Infantil Ru

dolfo Hufenüssler. "Fizemos uma

consulta na comunidade e chega
mos à conclusão de que podería
mos utilizar os tubos já existentes,
porque nunca teve transbordo nas

enxurradas. Se tiver, serão coloca
dos maiores do que de 1,5 metro

de diâmetro", argumenta.
Quanto à reivindicação de um

posto de saúde, o secretário mu

nicipal de Saúde, Francisco Gar

cia' afirmou que existe projeto
de implantação de uma unidade
no Boa Vista, e de outra no Águas
Claras. A construção dos dois

postos depende de liberação de
recursos do Ministério da Saúde.

* Dados do IBGE

EM ANDAMENTO

• Concretagem de

1.800 metros da rua

Domingos da Rosa
• Posto de saúde
• Limpeza periódica
das vias

• Regularização
dos loteamentos

irregulares ABIlSTECIMENTO E DA

Captação do Samae tem avarias na canalização.
Comunidade espera novo reservatório

FOTOS EDUARDO MONTECINO
-:::-'1 o � !li

Curiosidades históricas
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística) .

Segundo o historiador Ademir Pfiffer,
Jourdan trouxe 64 escravos, em sua

maioria bantos, mas também sudaneses

que ocuparam o BoaVista. Por essa

razão, muito tempo foi chamado de
"Morro da África". Mais tarde, parte dos

afrodescendentes rumou para outros

bairros, como Nova Brasília eVila Lenzi.

Hoje, o BoaVista concentra em sua

maioria operários de diversas etnias
e remanescentes do povo afro. "Existe
um movimento de mapeamento de

quilombolas no Brasil, e o BoaVista está

incluído. O processo está correndo na

justiça", informa Pfiffer.

O bairro BoaVista, no Morro da Boa

Vista, tem destaque na história da

colonização de Iaraguá do Sul. Antes

da chegada dos escravos trazidos

pelo fundador, Emílio Carlos Jourdan,
em meados do século 19, o lugar era

ocupado por índios botocudos, que eram

nômades. Consta que o nome "Iaraguá';
de origem indígena, significa "o senhor
do vale", e tanto pode ser pelos índios
terem visualizado o Vale do Itapocu do

alto, como pelo próprio morro ser o mais

alto da região.
Oficialmente, o bairro foi instituído
em 14 de julho de 2004, através da Lei
3.620/2004. Até então, integrava área rural
do município, segundo classificação do
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Prevenção desde cedo
Jaraguá recebe encontro para discutir

r'

odontologia para bebês e crianças

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

Até a década de 1980, a saúde
bucal dos bebês não fazia

parte da preocupação dos pais.
Em 1986, o tema passou a in

tegrar a formação dê dentistas.
Antes disso, tanto os profissio
nais de odontologia como os

pais passavam a dar importân
cia à saúde bucal das crianças a

partir dos 4 ou 5 anos de idade.
Para debater o assunto, Iaraguá
sediará de hoje até sexta, dia

14, o 80 Encontro Nacional de

Odontologia para Bebês e 80 En

contro Sul Brasileiro de Odon

topediatria. O evento acontece

no Cejas (Centro Empresarial.
de Jaraguá do. Sul). O dentista
e professor Luís Fernando Me

deiros também é coordenador
do encontro. De acordo com

ele, há cerca de 300 profissio
nais e acadêmicos inscritos, de
diferentes regiões do país, além
de México, Peru e Bolívia. Os
interessados e que ainda não

se. inscreveram poderão fazê-lo
durante o evento, no local.

A Universidade Estadual de
Londrina (UEL), no Paraná, foi
a pioneira no Brasil nos estudos
sobre o tema, tanto que em 1986

inaugurou a 1 a Clínica Odonto

lógica para Bebês. Em 1997 rea

lizou o lo Encontro Nacional de

Odontologia para Bebês. Coinci

dentemente, no mesmo ano, Ia
raguá realizava o lo Encontro Sul
Brasileiro de Odontopediatria.
Este ano, a UEL e a ABO (Asso
ciação Brasileira de Odontologia
- Regional Iaraguá do Sul) resol
veram juntar os dois encontros.

Na programação, palestras e a

demonstração prática de atendi
mento a bebês. Segundo Medei

ros, hoje Iaraguá é considerada
referência nacional em odonto

pediatria, mesmo sem faculdade
,

de odontologia no município.

Precisamos educar
a população sobre a

importância de equilibrar
a dieta e fazer a limpeza. ,

ln'lJli,1Í9$ :1:l!1'!lI»:i�Dd,o rllf'lede.JJib�os�n deD�Ii!SUra

.

Pais estão mais preocupados
com saúde bucal dos filhos

Medeiros explica que mes

mo antes dos dentinhos des

pontarem é importante que
os pais façam a higiene bucal
dos filhos limpando a gengiva.
"País precisam adquirir o hábi
to da escovação nas crianças
desde cedo", diz: Mais do que

'auxiliar na prevenção de doen

ças, Medeiros conta que criar
o hábito ajuda os pequenos a

entenderem o dentista como

parte da rotina de toda uma

vida. "O que vejo no meu con

sultório ainda hoje são crian

ças de 1 ou 2 anos com cáries",
comenta, "precisamos educar
a população sobre a importân
cia de equilibrar a dieta e fazer
a limpeza", declara. Na sua ex

periência de quase 30 anos de
,

odontologia, Medeiros lembra

que com bebês de O a 1 ano é
fácil lidar. Ele afirma que as

crianças de 1 a 2 anos estão na

fase do estranhamento. Acima
dos 3 anos, crianças habitua
das a tratamentos de preven
ção costumam não ter medo
do dentista.

Os primeiros passos para
criar o hábito, de acordo
com Medeiros, são os pais

.

se prepararem desde o pré
natal. "Em Jaraguá temos um

exemplo em um programa da
Prefeitura que leva aos postos
de saúde um odontopediatra
para orientar gestantes", sa

lienta. Amanhã, uma clínica
será montada e os peque
nos serão atendidos, mas já
há uma lista fechada para os

atendimentos.

.

J�:n;'.,,�_",",t:.IOt:!

d8ittibb,os.
fato de'vbGê cÜ'llleçar ,limpar·

I
'

mésIDQ sem ter {lentes f�z colp. qu�
,'. se crie o hábito. Na criança de aceitar
'.

'

a mânípúlação e najnamãe de t�r
'

um horário para Iazer a limpeza.
Ornamento oportuno é desde Q

nascimento da criança, fazer unia

limpeza simples com uma fralda
.Iírnparutuma gaze umedecida, urna'

pequena massagem na gengiva
.desse bebê. Além da gaze e da fralda
umedecida em aguallnipa, há a.s

.

dedeiras de silicone e até mesmo

uma escovinha de cerdas macias
para que a criança se familiarize com

a escova. Primeiro, os pais devem
'adiar ao máximo o primeiro contato
da criança com açúcar. Não há
necessidade de se adoçar os alimentos
da criança. Não tem porque fazer
osucode uma fruta e adicionar

i

açúcar. Os pais não devem transferir
o seu paladar, aquilo que eles

,

'. acostumaram erradamente a fazer,
aos aliInf}nt�s do bebê, QWIDtd mais
a família adiar este contato, quanto
mais nàturalfor a alimentação, só

i isso é rim grande passo.
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O governador do Estado, Rairnundo Colombo (PSD) assinou
ontem o ato de exoneração do delegado Marco Aurélio
Marcucci. Falta agora ser publicado em Diário Oficial, o que
deve ocorrer ainda esta semana, segundo informa o delegado
regional de Jaraguá do. Sul, Uriel Ribeiro. Depois disto,
Marcucci não fará mais parte do quadro funcional do Estado.
O llOVO titular da Delegada de Proteção à Mulher, :€10 .M(�nor e

ao Idoso deve ser designado nos prõximos dias.

2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Orc;amenlo de RS 478 milhões
Já está na Câmara o projeto de Lei do
Executivo que dispõe sobre o orçamento do

município para o exercíciofinanceiro de

2012, como será ano eleitoral, ficará proibido
investimento não previsto no projeto, a não

ser em caso excepcional. O orçamento total

previsto édeR$ 487 milhões, cerca de 30% a

mais do que a previsão para este ano, de R$
370 milhões, O índice teve crescimento de
10% sobre 201 O, mas ainda deve ser revisado

para cima. Os valores são apenas previsões
e não correspondem necessariamente ao

que será arrecadado. "O orçamento deste
ano deve representar um crescimento
um pouco maiordo que prevíamos e em

2011 teremos um montante equilibrado,
mas há de se lembrarque as despesas
também aumentam'; avalia o secretário de

Administração, Ivo Konell.
Dos R$ 487 milhões orçados, cerca de R$100
milhões serão destinadosparaa Educação,
R$ 88 milhões para a Saúde e R$ 67 milhões

para Obras e Urbanismo. Os dois primeiros
_

setores exigem um investimento mínimo por
lei de 25% e 15% do orçamento, segundo a

legislaçãofederal.
Para investimentos da Prefeituraficam
reservados R$ 81 milhões, contra os R$ 44

milhões previstos no orçamento deste
ano. Para pagamento de dívida e juros,
estão reservados cerca de R$ 30 milhões.
Na outra ponta, com despesa de pessoal,
o município planeja desembolsar R$ 204

milhões, divididos entre as secretarias, o

que corresponde a 42% do total arrecadado.
Na mensagem que acompanha o

orçamento, a prefeita Cecília Konellfala
sobre a crise enfrentada pelos Estados
Unidos e pela Europa, acreditando em um

novo impulso para os países emergentes,
entre eles, China, Índia e Brasil. "Como
a China e a Índia ainda são países muito

pobres, populosos e em estágio,de migração
de economias rurais para urbanas, a

demanda mundialpor comida, metais,
minério e energia vai continuar crescendo,
favorecendo as exportações brasileiras,
beneficiando o interior do país e ajudando
a melhorar a distribuição de renda de
um modo geral'; avalia a prefeita, que
ainda cita o PAC (programa deAceleração
do Crescimento) como impulso para
economia. O texto precisa ser votado até o

dia 22 de dezembro.

Contra a
-

corrupçao
Está marcado para hoje, às 14h
na Praça Ângelo Piazera, ato de

protesto contra a corrupção.
A manifestação defende voto

aberto no Congresso, Ficha limpa
para 2012, criação da CPI da

Corrupção, prisão de mensaleiros,
que a corrupção seja considerado
crime hediondo e que 10% do

orçamento do governo federal

seja destinado à Educação.

Estudantil
Líder do movimento estudantil,
Luís Fernando Almeida se fílíou
ao pp no últímo mês e diz que
já consegui: formar um núcleo
de jovens C0l11 a participação
de 30 novos filiados. "É um

reconhecimento pelo meu

trabalho no movimento
estudantil e um espaço muito

Importante que se abre no

partido".

Em análise
o presidente da Câmara, Jaime
Negherbon (PMDB), afirma que
está analisando o projeto de

orçamento enviado à Câmara

pela prefeita Cecília Konell.
Pretende estudar com os outros

parlamentares a possibilidade do

Legislativo incluir emendas. Quer
que algumas entidades tenham

repasse já garantido, como aApae,
Rede Feminina e AMA, além disso,
afirma que os setores de Obras
e Saúde vão demandar mais
investimentos,

MARCELE GOUCHE

Schützenlest reconhecida
No palanque de autoridades no desfile da

Schützenfest, no domingo pela manhã;
chamava atenção a conversa que rolavaentre

a prefeita Cecília Konell, Carione Pavanello,
Ivo Konell, e o presidente da Câmara, Jaime
Negherbon (PMDB). Questionado sobre o

assunto, Jaime confessou ontem que mais
uma vez o grupo lhe ofereceu espaço no PSD,

o que ele não cogita, até porque o prazo para
troca de partido já está encerrado, pelo menos

para quem vai concorrer em 2012. Mas Jaime
fez questão de deixar registrado seu elogio
à festa. "É preciso reconhecer que a prefeita
conseguiu resgatar a Schützenfest, a festa está
belíssima e muito bem organizada. Todos
envolvidos estão de parabéns".

Jair Pedri na SDR
o suplente de vereador, Jair Pedri

(PSDB) foi confirmado como novo

gerente regional de Saúde, da SDR,
substituindo Sérgio Pacheco, que
retornou com suas atividades como

dentista nos quadros da Prefeitura.
"Para mim é um desafio novo. Dar

.

continuidade ao trabalho do Pacheco
é uma responsabilidade muito

grande. O secretário Lio Tironi é uma

pessoa muito exigente também. Além
disso, vou ter o Vicente Caropreso
como conselheiro, a Isaura (Silveira,
presidente do partido), que me indicou
também. Apesar do desafio, sei que terei o

.

apoio da equipe da regional", avaliou Jair
ontem, no seu primeiro dia de trabalho.

esponsabilidade
social da rede
Representantes do Angeloni fazem

entrega hoje à diretoria do Hospital
Jaraguá do valor arrecadado pelo bazar
da rede de supermercados.

Seminário
Léo Bruno, professor da Fundação
Dom Cabral, e autor do livro que conta

a trajetória de sucesso do fundador
da Weg, Eggon João da Silva, será o

palestrante do Seminário Impacto
da Liderança no Desenvolvimento

Organizacional, organizado pela Souza
Rocha Soluções Educacionais, que
acontece amanhã em Blumenau.

Calçadas
A Lei N° 6.155/2011, de autoria do
vereador Afonso Piazera, que obriga a

prévia construção, reconstrução e reparo
das calçadas nas vias públicas dotadas
de pavimentação e/ou com guias de
meio fio que dão acesso a edificações"
atividades, instalações e empreendimentos
para concessão de Habite-se e Alvará
de Localização e Funcionamento, foi
sancionada pela prefeita Cecília Konell.
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o prolessor e atirador Heinrieh Anclreas Gellerl
Você sabe quem foi Heinrich Geffert, que dá nome a

uma das ruas do bairro Vila Lalau, em Jaraguá do Sul? Hein
rich Andreas Geffert nasceu na cidade de Halberstadt, na

Alemanha, no dia 27 de agosto de 1885. Em 1912, aos 27

anos, ele veio ao Brasil para exercer a profissão de professor,
passando a morar em lndaial.

No dia 8 de novembro de 1913, Geffert se casou com a

blumenauense Bertha Mahnke, nascida no dia 23 de de
zembro de 1893. O casal teve seis filhos, sendo três homens e

três mulheres. Em 1922, ele chegou a Iaraguá para lecionar na

Escola Alemã, mas acabou retornando para Blumenau em

1935 para trabalhar em uma escola particular na localidade
de Altona. Geffert exerceu por 30 anos o magistério e no dia
Iode julho de 1<937 completou seu jubileu de prata como

professor no Brasil, o que lhe rendeu uma grande homena-

. gemo Em seu ensino, o professor Geffert aliava seus conhe
cimentos em música, o que lhe rendeu diversos convites

para dirigir coros e lecionar a disciplina musical.
Além do magistério, outra atividade bastante apreciada

por Geffert era o tiro. Bom atirador, ele participava de vários o

clubes esportivos e recreativos. Em 1942'fse mudou Rio do
Sul, mas seis anos depois voltou para Jaraguá, onde perma
neceu até a sua morte. Heinrich Andreas Geffert faleceu no
dia 10 de junho de 1959, aos 73 anos.

No dia 12 de outubro de 1995, foi descoberto o primeiro planeta
orbitando uma estrela como o Sol fora do sistema solar: a 51

Pegasi b. A letra IIb" do nome é usada para diferenciar o

planeta da estrela que ele orbita. Essa descoberta, do

primeiro planeta extra-solar estabeleceu um marco
• ......1 •

na pesquisa astronõrníca.

7
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Granizo assusta Jaraguá do Sul
No dia 12 de outubro de 1987, o jornal O Correio do Povo trazia
em sua capa a matéria "Granizo causa muitos prejuízos". IIUma

tempestade de granizo de grande intensidade atingiu Jaraguá
do Sul por volta das 17h30 de terça-feira, dia 6, deixando o rastro

de destruição e prejuízos com a quebra de vidros e cobertura
de residências, indústrias, comércios e lavouras, além de medo

pela violência dos ventos e tamanhos das pedras de gelo", dizia a

publicação. Segundo o semanário, o fenômeno durou pouco mais
de cinco minutos, mas foi suficiente para causar estragos de
milhões de cruzados, a moeda da época. 110 que surpreendeu
foi a rapidez do acontecido e por ser incomum tempestade de

granizo com essa intensidade, nessa época do ano, o que não
acontecia nos últimos 40 anos, segundo as pessoas mais antigas
da cidade" completava a matéria do jornal O Correio do Povo.

PELO MUNDO

1808

O primeiro bcmco
e o imperador
No dia 12 de outubro de 1808, Q príncipe
regente Dom João de Bragança criou
o Banco do Brasil, instalado no Rio
de Janeiro. Antes da criação do Banco
Central do Brasil, o Banco do Brasil era o

emissor de moeda no país. Nesse mesmo

dia, em 1822, o Brasil oficialmente
declara sua independência de Portugal.

1931

Cristo Redentor
Nesse mesmo dia, em 1931, acontecia a

inauguração do monumento do Cristo

Redentor, no topo do Morro do Corcovado,
na cidade do Rio de Janeiro. As obras do
monumento de 38 metros de altura foram
concluídas depois de cinco anos. A estátua,
como muitos pensam, não foi um presente
da França ao Brasil. Ela foi erguida com

doações de fiéis de todo o país e projetada
pelo engenheiro Heitor da Silva Costa . .Q
Cristo Redentor foi eleito em 2007 como

uma das novas sete maravilhas do mundo.

fi};

��
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O beijo do Papa
No dia 12 de outubro de 1991, o Papa
Ioão Paulo II visita o Brasil pela segunda
vez. Nesse dia, ele quebra o protocolo e

beija novamente o chão do país. Na visita,
o Papa percorreu sete cidades e fez 31
discursos. Ele já havia visitado o Brasil em

1980 e chegou a declarar que "Se Deus é

brasileiro, o Papa é carioca".
o

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUARTA-FEIRA, 12 DE OUTUBRO DE 2011

Formação argentinajáfoi considerada a melhor
versão cover da banda pelo própriosfãs

MÚSICA

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

eriado é feito para se divertir, cantar, dançar
e curtir aquelas coisas que são típicas de fim
de semana, afinal, a data parece uma exten

são dele. E já que hoje é esse dia, quem quiser
aproveitar, pode ir ao Centro Cultural daScar e

assistir ao espetáculo reservado pela Geminis
Bee Gees.

A versão argentina do grupo formado pelos irmãos

Barry, Robin e Maurice Gibb já foi considerada, em 2006,
o melhor cover dos australianos pelos próprios fãs. Cria- -

da em 1999, ela recria os shows originais da banda, seja
nas canções ou no visual. Para garantir uma reprodução
fiel, oito músicos dividem o palco. Os instrumentistas
utilizam os mesmos arranjos e vocais que fizeram do
verdadeiro Bee Gees um sucesso permanente no pop e

rock mundiais.
Ao longo da turnê Manteniéndolos Vivos, entre 2005

e 2007, a Geminis foi assistida por 150 mil pessoas. Três
anos depois, o grupo atingiu a marca de 200 mil espec
tadores. Agora, percorre o Brasil com o espetáculo Kings
of Fever. É ele que desembarca no Grande Teatro da Scar,
hoje, às 20h30. Os ingressos são vendidos a R$ 60 e R$ 30
na secretaria da instituição.

ç
I�:VP' 1�;1f,l/lt,:m'1I;:::, show Geminis Bee Gees

IUj,;WilUlil���lWI/IJ',:: hoje, quartà-feira
Of'IDE: Grande Teatro da Scar

QUE 'flORAS: 20h30

o.UlUirO CUSTJ�.: R$ 60 e R$ 30

'1lI1lFOIf,lP,'fIIIIMCÕ1"S= (47) 3275-2477
.,

HOMENAGEM
Geminis

BeeGees

apresenta
espetácUlo
que narra,

de maneira

CI'OIIOIógica,
a trajetória

da banda
australiana

"'Ame

CHEGARAM AS COBERTURAS SABOR CHOCOLATE SELECTA®.
MAIS UMA NOVIDADE NO GRÁFICO DA DUAS RODAS.

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

'DuasRodas

Sabor em tudo que faz
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PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. Um símbolo gráfico como os da escrita chinesa
2. Ter em consideração
3. Sublevação contra os poderes constituintes
4. Estar habituado a / Ave também conhecida por

chupim
5. Tempo de vida I Organização dos Estados Ame

ricanos
6. Parar de funcionar (motor, mecanismo, disposití

vo, veículo, etc.) / Cinquenta e um, em algaris
mos romanos

7. Apanhar ar

8. As iniciais do poeta maranhense Correia (1859-
1911), de "Primeiros Sonhos" / Contrário à ciên
cia da moral

9. Metade do ... caviar / A cantora e compositora ar

gentina Mercedes (1935�2009)
10. Antiga carruagem rústica / Área de terreno onde

se trilham, limpam e secam cereais
11. Agradável
12. Qualquer sal de determinado ácido venenoso iI

existente somente em solução
13. Esbugalhar os olhos.

VERTICAIS
1. Uma membrana ocular I Pequeno papagaio
2. Bravura / Capinar
3. Tapete rolante usado para transportar mercado

rias, objetos, etc., especialmente para os carre

gar a bordo de navios e aviões / (Poét.) Orvalhar
4. Mulher que trabalha mediante salário, especial

mente a que exerce trabalhos manuais ou me

cânicos numa incjústria / A atriz Virgínia, vedete
dos tempos do "teatro rebolado"

5. Abreviatura de genética / Todas as criaturas / Ci
dade da Suíça, próxima à Zurique

6. A cantora e compositora Lee, de "Lança Perfume"
/ Uma armadilha onde se usa queijo como isca

7. Que não soai Aquilo que é ridículo
8. O poeta pernambucano Bandeira (1886-1968) /

Trejeito do rosto
9. A língua talada por Jesus / Incitamento, incenti

vo.

•
• •

•
• •

fi
• II

•
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- Você não recebeu meu e-mail?
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Semana segue
muito úmida
o tempo não deve mudar
muito neste restante de
semana. Isso quer dizer que

\a umidade segue alta. Entre

hoje e amanhã, a condição de .

chuva abrange, além do Meio It

Oeste, Vale do Itajaí , Planalto ,I

e Litoral Norte, as demais

regiões do Estado.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 14°C

MÁX: 23°C

AMANHÃ
MíN: 15°C
MÁX: 22°C

SEXTA .

MíN: 16°C
MÁX: 24°C

Segundo as previsões meteorológicas
do Ciram, órgão que monitora as

, condições climáticas em Santa
Catarina, de hoje até amanhã, não

estão descartadas as chances de

temporais com ventania e granizo
isolado. As temperaturas sofrem

pouca variação entre as mínimas e

máximas registradas no Estado.

Ensolarado

Parcialmente
Nublado

Nublado Trovoada

Amanhã, O tempo vai continuar
instável em Santa Catarina. Por

isso, as nuvens predominam
no céu e dão condição para
pancadas de chuva. O risco de

temporal com ventania e granizo
persiste. Já as temperaturas não
variam muito. Os ventos sopram
na direção nordeste a noroeste.

SÁBADO
MíN: 15°C

MÁX: 28°C

9

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.

DIVIRTA-SE

Presente de Natal,

,

JARAGUÃ DO SUL
T •
14° 23°

,
,

,

SÃO JOAQUJM
T.
10° 22°

t
I'

A quarta-feira será
ensolarada e sem

qualquer previsão
de chuva. Hoje, os

termômetros marcam

temperaturas que
oscilam entre os 15DC e

24DC na cidade.

CRESCENTE 4/10

"
,

•

CHEIA 11/10

NOVA 26/10
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Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito

NA NOITE lUiIie Kilscheski conferindo a noite jaraguaense

..

Dica de

quarta-feira
-

Leve seus filhos para curtir a Schützenfest.

Com moderação
Dúvida cruel de um candidato a prefeito
em Jaraguá do Sul: vamos levar "latão"
ou "latinha"? O político fez a pergunta
para dois amigos, no último sábado,
enquanto fazia comprinhas no shopping
Breithaupt. No caso, tratava-se de uma

aquisição de cerveja. Ah, tá!
-,

Moa Gonçalves

Carapuça
�m gente que se acha. É impressionante!!
1. Pelo amooorrrr de Deus, eu me dou o di
reito de escrever o que eu quiser e ninguém de

fora tem influência sobre isso. Mas não me

responsabilizo pelas carapuças que se encai
xam. Então, vivam suas vidas e gostaria que
fosse a última vez que eu tivesse que dar esse

recado, pois tenho minha vida para cuidar e

cada um devia cuidar da sua. As pessoas que
vivem preocupadas com as novelas da vida se

desgastam com pessoas que nem conhecem.
Como dizem: não éfácil essa vida de gaiteiro.

Dia da criança
Beatriz Campos comanda, hoje, em

comemoração ao pia das Crianças,
umamovimentada recreação para
divertir a garotada. As atividades
incluem jogos, desenhos, pintura
facial e animadas brincadeiras.
Será no quintal da bela casa no

Champagnat.

fgmur ana
arquitetura

MAURICIO HERMANN

o 1VIiriam Mever, Ernesto Ulber e

Maria de Lo....des prestigiando a-23a Schützenfest

moagoncalves@netuno.com.br

-Meu abraço �e hoje cheio
de energias positivas vai

para a gente boa Eunice, do
Restaurante Casarão. Ela
também confere a coluna
todos os dias. Valeu mesmo!

•.0 Saint Sebastian cede
um espaço do hotel para
ser instalada, em breve, na

cobertura, uma elegante
academia.

Onde comer bem
em Jaraguá
No Restaurante Mime. O bufê

possui 60 variedades de comida.

-No sábado, -

a partir das
11 horas, acontece, na

SociedadeJoão Pessoa, um

delicioso risota pilotado
por Tato Branco.

• Q'1tem fiquei sem B-mail.

I
www.imovelscapltal.net

Baile de máscaras
Na sexta-feira, dia 14 de outubro, vai

rolar, no Clube de Campo Beira Rio, um

concorrido Baile de Máscaras. Música
das boas, show de dança e alegria vão
movimentar a noitada. A promoção é da
Academia de Dança Dois Pra lá, Dois Pra Cá.

Mares do Sul
Será dia cinco de novembro, a 16a edição
da Noite Mares do Sul. Uma festa jovem
que é realizada na pérgula da piscina do
Clube Atlético Baependi e reúne música de

qualidade, muita juventude, alto astral e uma

tonalidade de frutas. Imperdível! Agendem!

Tio Sam
O empresário Valéria Iunkes (da Vê

Mais), dia 15 de outubro, aviona

para rodopio nos Estados Unidos.

473370.l9UO

N Jl O amigo e comunicador da Studio FM,
'oe 'r. e a esposa Sandrini, na Schützenfest

Bomba!

FUEL Adriana Carvalho nos

corredores das baladas da moda

Pensando bem
Dizem por aí que um político famoso está

prestes a levar cartão vermelho. A amante

triste com o fim relacionamento - para se

vingar - ter-ia enviado todas as fotos dos
encontros amorosos para a esposa dele.
O buxixo é grande ... bomba pura ... para
refrescar só tomando mesmo um copo
bem gelado do chope Kõnígs BÍer.

Ser pessoa é ser dono de si mesmo,
saber lidar com suas limitações,
saber o que você pode. Quantas
vezes você pode se dispor a ser

o que não era, dizendo "sim"
onde era para dizer "não". Tenha

coragem de dizer: no meu território
mando eu e não abro mão disso.

Sepultura
No próximo dia 29 de

outubro, os amantes do bom
rock n' rolI tem presente
dos bons. O Espaço do Oca
traz para a casa de shows,
nada mais, nada menos que
a banda Sepultura. Não é

mole, não. Vai perder?

Atlanta
A fisioterapeuta Cynthia
Schuler, da Studio Arte Pilates
- Clínica Ser, amanhece,
nesta qinta - feira, em Atlanta,
nos Estados Unidos. Vai curtir

temporada de férias e de
muitos estudos.

A iR-"lnrr.�iÍ2l e Çi (:CIJ$;.'YI;�Ií:jj,lo> !lli.Il&
�m1IDi'llLliI!::ill<1& /Ig.J�1!li(l5i. a�Wij& a<llI illfail!.r.�)ÍJiOl

e pe�Ii!"'1!1çp' Ill\;;&; Agjíi.clj!]:flO�es;, ttêmm
Jl11i0,OlrflilU1il'dOO il' s,,1l1il&l CauanWmJ- ,1I,);fa

1l�!;lllh�Í.\\l, e i:I1IWIPt:esSiOoliilIMIf �I;ii:ll di<'
SfJCes-so 1))'31 I)lIK)(}l'lÇãe a�J1OpiiN:�mr_) 'tts" lilI;�?'

a. segIJ.fI;;m1;<i1 aHmelit�il1,

Ftal'aJiJém-s, proflssiOO'<il'4'i< Q;al tena> e· dia 'tida

f�:> I'SElGRQ.St
!i_illdil.,i.u.\:) d\:tC 15\!a1mhell(,/t.A1!.fl"r;I7�;mos

ª
du )�1Ilr"! r;"Ilt;tI�/l<il �
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ELYANDRIA SILVA.
ESCRITORA

Então, você tem 36 anos? Parecem 20 e

poucos. No dia que ouvi isso, claro, ganhei
o dia, o mês, o ano. Tudo natural, respondi,
considerando importante ressaltar este detalhe.
Foi semana passada, em um consultório médico
e a moça, enquanto preenchia a ficha com minha
identidade na mão, percorria os olhos pelo meu

rosto em busca de respostas.
Quem tem problemas para revelar a idade

na verdade cria problemas que não existem.
É apenas um número. Convenhamos que ele
só aumenta, nunca diminui, então, por que
as pessoas simplesmente não o aceitam ou

simplesmente o esquecem? Porque somos

lembrados a cada ano na data de nosso

aniversário ora, alguém pode dizer, não há
como ignorá-lo já que uma vez a cada 365 dias
comemoramos, mesmo sem querer, a mudança
gradual do tal número da chamada idade.
Acontece que a mágica é a seguinte: a idade

perde a importância à medida que o tempo passa
porque simplesmente não há absolutamente nada
a fazer e a impotência que temos diante de tudo
isso é justamente o que nos torna belos. Não falo da
beleza que o batom produz enquanto pinta o lábio
nem da tinta que tinge o cabelo. Falo de uma beleza
invisível emoldurada a cada dia pelo porta retrato

do envelhecimento natural, já que isso começa a

acontecer desde o dia em que nascemos.

Chegou um momento em minha vida em que
um apocalipse era menos temido do que o dia em

que completaria 30
anos. Quanto mais
se aproximava,
maior era o temor

de que rugas
"brotassem" em

minha pele, até
então de certa

forma preservada
pelo frescor de
uma juventude
estereotipada. De

Chegou um

momento em

minha vida em

que um apocalipse
era menos temido
do que o dia em

que completaria
30 anos.

repente, aconteceu,
me tornei uma mulher de 30 e a vida seguiu seu

ritmo normalmente, nada mudou.
.

Decidi pegar o escudo e enfrentar com bravura
a nova fase dos "inta' "enta' e quaisquer outras

que viessem. Hoje, independente de qualquer
coisa, a idade é o que menos preocupa, pois
aprendi que posso pegar o tempo, fechá-lo na

palma da mão até a hora do esquecimento e

quando lembrar esse mesmo tempo já terá virado

pó. Depois é só deixar escorrer pelos dedos para
que algum vento o leve para longe, bem longe.

Certamente todos nós teremos algum tipo de
descontentamento com o número da idade. É fato

que nossa matéria prestará contá para o mundo
dos prejuízos da velhice, mas esse é o preço de
existir, é o preço de cultivar a vida. Nessa hora
estar com o saldo positivo da casa interior, a alma,
é o que realmente vai importar, afinal, como disse
o escritor Michel de Montaigne, "a velhice produz
mais rugas no espírito que no rosto".

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

o Nino está sob os cuidados temporários da Clínica Veterinária Amizade.
Por isso, a Ajapra (Associação Jaraguaense Protetora dos Animais) procura
alguém disposto a adotá-lo. Esse cãozinho de porte médio já foi vacinado e

vermifugado. Interessados em dar a ele um lar com muito carinho e atenção,
devem entrar em contato pelo telefone (47) 3275-1887.

NOVELAS
• FINA ESTAMPA

Griselda dá um fora em íris. Tereza Cristina com

bina com um rapaz detalhes da festa dele. Teodora
fala para Wallace que tem um plano para eles ganha
rem dinheiro. Griselda deixa dinheiro em uma conta

para Antenor receber depois de se formar. Marcela diz

que vai fazer uma reportagem de primeira página com

Tereza Cristina e ela a deixa ficar mais um tempo em

casa. Paulo se recusa a conversar coni Esther. Crodo
aldo reclama com Tereza Cristina da falta de interesse
dela com o time de vôlei dele. Guaracy visita Griselda
e se surpreende ao encontrar com René.

• A VIDA DA GENTE
O carro com Ana, Manuela e Júlia cai dentro de

um lago. Ana bate forte a cabeça e desmaia. Manuela
salva a sobrinha, mas não çonsegue ajudar a irmã. Um
caminhoneiro salva Ana. Cícero se desespera ao ver o

carro da filha na reportagem sobre o acidente. Alice
chega em casa e vê o pai furioso. Rodrigo chega à
casa da avó de Ana e estranha que ela e a irmã ainda
não tenham chegado. Rodrigo e Iná chegam ao hospi
tal e ela avisa a filha do acidente. Dr. Lúcio fala para a

família que Ana precisa ser operada e que corre risco
oe morte.

• MORDE & ASSOPRA
Doutor Eliseu descobre que o tumor de Dulce é

inoperável e avisa a Guilherme, Diogo e Júlia que não
há esperança de cura. Élcio volta a se vestir de mulher.
Dulce foge do hospital. Carolina assume o romance com

Efraim. Davi propõe que Minerva pose nua. Celeste vai à
igreja confirmar a data do casamento. Guilherme insiste

. em levar a mãe de volta para o hospital, mas ela recusa.

Diogo se conforma com a decisão de Dulce de ficar em

casa, mas pede que ela se case com ele. O vestido de
noiva de Celeste fica pronto e ela se prepara para o casa

mento. Josué encontra Áureo na igreja.

• VIDAS EM JOGO
Carlos e Francisco discutem na frente de Rogé

rio. Zizi recebe um convite para ir ao velório de Ar
mando. Cleber ameaça Rogério e diz que se ele não
contar quem é o cliente, irá morrer. Zizi se produz para
ir ao enterro de Armando e Adalberto estranha. Cleber
tortura Rogério que, chorando, decide contar quem é o

cliente. Zizi vai ao velório de Armando e dança a noite
toda com Eduardo. Margarida tenta ter relações com

Elton, que aceita, mas age como se fosse uma obriga
ção. Lucas tenta transar com Andrea, que resiste com

medo de passar HIV para o namorado.

ANIVERSARIANTES
12/10 Graziele dos S. Ropelatto Marlon T. Martim
Ademir M. Etkert Heinz Richter Norberto Gaulke
Alessandra M. Kuester Iria Volkmann Oliberto Fritzke
Alessandra Parker Jaime Giese Orgalina Stuber
Anita Wackerhagen Jair J. Dalprá Pedro Barcelos
Antonio V. Stringani Jean C. Dalcastagne Rosa da Silva
Arleia Ficher Jenifer A. Hernacki Rosimeri Ap. R. Richter
Beatriz R. Martins Jonatan A. Steinol Simone Ap. C. Klitzke
Carla Fritz Judite Dumke Thales J. da Luz
Caroline A. Lennert Julio C. dos Santos Uérica Batistão
Daiane M. Hindemann Laurita Viebrantz Valdemir S. da Silva
Denise Muller Luis C.Siewerdt Valter Hafermann
Emanuel V. Krutsch Maria A. L. de Moura Vaudair Pereira
Eriam Demarchi Maria H. S. Porto Yonaci A. Nunes
Francisca Soares Marlete A. Zoz ; l J i 11 J I' o � II I '

Os fãs vão matar as saudades
do lado mais romântico da
dupla. Em 'Juras de amor', eles
abalam os corações de todos
os apaixonados em 13 faixas
inéditas e duas regravações.
Com uma discografia invejável
de 16 COs e cinco OVOs já
lançados, esses produtos
aparecem todo ano no ranking
dos dez mais vendidos, na

última década. B&M mantém
médias de mais de uma música
entre as cinco mais tocadas do
país a cada lançamento. Com
uma média de 180 shows por
ano e 20 mil fãs por shaw, a

dupla é sinônimo de sucesso

na música sertaneja.

o ANDAR DO BÊBADO

O que determina o sucesso ou

o fracasso de uma empreitada?
Em 'O andar do bêbado', o físico
Leonard Mlodinow combina os

mais diferentes exemplos para
mostrar que notas escolares,
diagnósticos médicos, sucessos

de bilheteria e resultados
eleitorais são, como muitas
outras coisas, determinados
em larga escala por eventos
imprevisíveis. Em um tom
irreverente, o autor costura
casos emblemáticos a teorias
matemáticas, citando pesquisas
e exemplos presentes em todos
os âmbitos da vida, do mercado
financeiro aos esportes, de
Hollywood à medicina.
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WILL LEITE. www.willtirando.com.br

AtJÉS.A?
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A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHEZ

�

os TRÊs MOS UETEIROS
Adaptação da clássica obra de Alexandre pumas, o filme, agora em 3D, é dirigido por Paul W.S.
Anderson. O longa-metragem traz Logan Lerman como D'Artagnan, Luke Evans no papel de Aramis,
Ray Stevenson vivendo Porthos e Matthew Macfadyen como Athos. O elenco conta ainda com Milla
Jovovich, Christoph Waltz, Mads Mikkelsen e Orlando Bloom.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Os três mosqueteiros - Leg (14h40, 17h, 19h1 O e 21 h20)
• Cine Breithaupt 2
• Amor a toda prova - Leg (16h40, 19h e 21 h20)
• Os Smurfs - Dub (14h10)
• Cine Breithaupt 3
• Conan, o bárbaro -.Leg (17h)
• Kung Fu Panda 2 - Dub (14h30)
• Larry Crowne - Leg (19h10)
• Sem saída - Leg (21 h30)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Os três mosqueteiros '- Leg (14h15, 17h, 19h20 e 21 h40)
• Cine Garten 2
• Sem saída - Leg (17h45, 19h50 e 22h)
• Os Smurfs - Dub (13h30 e 15h40)
• Cine Garten 3
• O filme dos espíritos - Nac (14h, 16h30, 19h e 21 h1 O)
• Cine Garten 4
• Eu queria ter a sua vida - Leg (16h e 21 h20)
• Família vende tudo - Nac (13h45 e 18h45)
• Cine Garten 5
• Manda-chuva - Dub (14h45)
• Amizade colorida - Leg (16h40, 19h1 O e 21 h30)
• Cine Garten 6
• A hora do espanto - Dub (14h30)
• A hora do espanto - Leg (19h30)
• Os três mosqueteiros - Dub (16h50)
• Os três mosqueteiros - Leg (21 h50)
• Cine Mueller 1
• Os três mosqueteiros - Dub (14h, 16h30, 19h e 21 h30)
• Cine Mueller 2
• Fechado.

• Cine Mueller 3
• O zelador animal- Dub (15h30, 17h40 e 19h50)
• Os Smurfs - Dub (13h20)
• Premonição 5 - Dub (22h)
BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1

• A hora do espanto - Dub (14h15)
• A hora do espanto - Leg (19h20)
• Os três mosqueteiros - Dub (16h45)
• Os três mosqueteiros - Leg (21 h50)
• Cine Neumarkt 2
• Os três mosqueteiros - Leg (14h, 16h30, 19h e 21 h30)
• Cine Neumarkt 3
• Amizade colorida - Leg (17h40, 19h50 e 22h)
• Os Smurfs - Dub (13h20)
• Winter, o golfinho - Dub (15h30)
• Cine Neumarkt 4
• Sem saída - Leg (22h10)
• O zelador animal- Dub (13h30, 15h40, 17h45 e 22h)
• Cine Neumarkt 5
• O filme dos espíritos - Nac (13h45, 16h15, 18h45 e 21h)
• 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 e 18h45)
• Cine Norte Shopping 2
• O zelador animal - Dub (13h55, 16h05, 18h15 e 20h30)

• Cine Norte Shopping 3
• Premonição 5 - Dub (15h30 e 17h40)
• Conan, o bárbaro - Leg (22h)
• Lanterna Verde - Dub (13h)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h45)
• 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 e 21 h30)

• Cine Norte Shopping 6
• O filme dos espíritos - Nac (14h, 16h15, 18h30 e 20h50)

• Cine Norte Shopping 7
• Manda-chuva - Dub (13h45 e 18h)
• Os Smurfs - Dub (15h45)
• Amizade colorida - Leg (20h e 22h)

Demi Moore cogita
pedir a separação
Depois das notícias de que foi traída por
Ashton Kutcher, a atriz Demi Moore já teria
consultado um advogado especialista em

divórcio. Ao que parece, ela falou com o

profissional sobre dividir uma fortuna de mais

R$ 500 milhões. "Demí estava desesperada
para salvar o casamento, mas após a história
de Sara Leal e as fotos, ficou difícil para
Kutcher", disse uma fonte próxima.

A ex- BBB Mayra Cardi sempre quis ser

apresentadora de televisão. Segundo ela,
o intuito é continuar trabalhando para,
daqui a muitos anos, seguir na profissão,
assim como Hebe. "Gosto muito de lidar
com pessoas, de falar e modelo não pode
abrir a boca, né? Mas sempre tive em mente

que o meu negócio é ser apresentadora.
Afinal, você pode ficar velha e continuar

trabalhando", enfatizou.

Atriz de série
adota menina
A intérprete de CharlotteYork, na série da1V
Sex and the City, Kristin Davis, de 46 anos,
acaba se tomar mãe. Ela adotou a pequena
Gemma Rose Davis faz alguns meses, mas

só divulgou a decisão agora. "Isso é algo que
eu queria há muito tempo", disse. Segundo
a atriz, esse é um sonho realizado e, por isso,
acredita que a maternidade tem sido ainda
mais gratificante do que imaginava.

Cauã Reymond
espera por vilão
o ator Cauã Reymond está contando os dias

para interpretar um vilão e mudar um pouco
o perfil dos atuais personagens, sempre
muito jovens. "Acho que vai demorar
um pouco. Às vezes, eu quero sair desses

personagens de 20 e 30 anos que faço, para
fazer pessoas mais velhas. Mas é bom,
porque vou gastando tudo o que tenho
antes de ir para outro lugar.", �xplicou.

Gregor Gracie acha
estranho ser famoso
o lutador Gregor Gracie, atual namorado de
Fernanda Paes Leme, tem se incomodado
com a perseguição de fotógrafos e da

imprensa em geral. Desde que firmou o

relacionamento com a atriz, em junho
passado, ele é assediado constantemente.

"Acho estranho ser seguido, mas a Fê avisou

que isso iria acontecer", comentou. Ele
mora em Nova Iorque. Apesar da distância
não se considera um homem ciumento.

c
•

C

o compositor Chico Buarque está cansado
de ter a vida acompanhada por fofoqueiros e

fotógrafos especializados em clicar a vida dos
famosos. Na opinião dele, essa fiscalização é
muito "chata". Além disso, ele confessa que
não é nada fácil ser o 'Chico Buarque'. "Vou
deixar de ir à praia, mas outras coisas não vou

deixar de fazer. O meu vinho vou tomar, o

meu cigarro vou fumar", reclamou.

•

Ouça quem tem mais maturidade. Talvez, você receba

cobranças por parte da família. Boa fase para fazer fortalecer
a união com as diferenças entre você e seu amor.

TOURO
Procure descansar e dar mais atenção às pessoas que fazem

parte do círculo afetivo. A noite promete ser envolvente, mas

não se esqueça de defender a privacidade.

GÊMEOS
O astral é dos mais agradáveis, podendo viajar, namorar ou

se dedicar a uma atividade criativa que traga alegria à vida.
A interação com pessoas queridas será invejável.

CÂNCER
Há um nítido desejo de movimentar a vida social, mas certas
obrigações domésticas poderão impedi-lo. Aproveite o contato
com a famRia, o convívio promete ser muito agradável.

LEÃO
Bom dia para investir nos estudos e no aperfeiçoamento
profissional. Marte traz maior dinamismo e poder de iniciativa. À
noite, convém intensificar os contatos com a pessoa amada

VIRGEM
É hora de avaliar o que é de fato importante e o que já não
serve mais. Dê atenção às pessoas ao redor e conseguirá o

mesmo delas.

LIBRA
Procure entender o ponto de vista dei outro. Ser inflexível não
vai ajudar na solução dos problemas. Aproveite o dia para se

divertir mais. No campo afetivo, aposte no diálogo.

ESCORPIÃO
Talvez, você tenha a sensação de que tudo estará amarrado.
Procure se recolher mais. À noite, o astral pede um pouco
mais de privacidade.

SAGITÁRIO
Os programas de lazer e as relações de afeto terão

prioridade. Você sentirá como se as coisas e as pessoas
estivessem no lugar certo. O prazer vai marcar o romance.

CAPRICÓRNIO
Embora seja um feriado, há boas chances de ganhar dinheiro.
Convém analisar as prioridades. Interesses em comum vão
fortalecer a relação a dois.

__ AQUÁRIO
•• A lua cheia pode causar instabilidade emocional, mas, em
IU_ contrapartida, terá a possibilidade de explorar velhas práticas

espirituais para conquistar a paz interior.

PEIXES
Cuidar da vida espiritual será a maneira mais adequada de
você conquistar a paz interior. Esta é urna fase critica, mas

libertadora! Convém refletir sobre o que quer da vida amorosa.
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ERSO AGEM DO VALE

ELE E O QUERIDO S
Músico há mais de 40 anos, Ingo Reeck

lança o primeiro DVD da carreira

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

O saxofone é amigo íntimo
de Ingo Reeck. Aos 64 anos,

o músico já aglomera mais de

quatro décadas de dedicação
aos instrumentos. Lá em mea

dos de 1960, ele tinha o clarine
te nas mãos. Depois, enquanto
servia ao Exército Brasileiro,
em Joinville, se encantou pelos
sons do outro representante do

grupo dos sopros. Então, não o

largou mais.
A troca não foi algo premedita

do. Aconteceu. O substituto estava
em evidência naquele tempo. Ga
nhava cada vez mais espaço nas

formações pequenas e acabou
chamando a atenção. Só isso.

Com o sax, Reeck iniciou de
fato a trajetória musical. Logo no

princípio, surgiu um convite para
se agregar à banda Os Atômicos.
Por causa dela, o joinvillense ra-

o

dicado em Iaraguá do Sul decidiu
subir a serra e morar no Planalto,
na cidade de Mafra. Anos mais
tarde, o conjunto se separou e

cada um dos integrantes seguiu
profissões distintas. Alguns qui
seram cursar a faculdade, outros

preferiram trabalhar em funções
bem diferentes das de músico.

No caso de Reeck, a preferên
cia foi pelas lições de mecânica.
Como técnico na área, ele viveu
na capital paranaense, Curitiba,
e cumpriu expediente em uma

marca conhecida de automóveis.

•

Na sequência, voltou a Santa Ca
tarina. Hoje, é aposentado e essa

situação o deixa 'ainda mais livre

para o instrumento, que nunca

ficou reservado ao abandono.
Mesmo quando era um téc

nico mecânico na ativa, o instru
mentista se apresentava com o

sax e até dava aulas a iniciantes.
A diferença é que, na atualidade,
pode se dedicar integralmente
às partituras. E isso ele tem feito.
Nesta semana, por exemplo, está
em Mafra para uma reunião dos
Atômicos. O grupo vem se jun
tando e relembrando o passado.

Além de rememorar as can

ções da banda, Reeck começa
a divulgar o próprio CD e DVD.
Gravados neste ano, os registros
fonográficos e de vídeo ganha
ram o nome de (Culto à natureza

ao som nobre do saxofone'. Com

imagens captadas na microrre

gião, o trabalho evidencia a be
leza do turismo, esporte e lazer
local ao som de 20 composições
assinadas pelo músico. Elas fo
ram selecionadas entre uma lista
de mais de 30 canções.

A apresentação do CD e DVD
acabou. acontecendo na semana

passada, quando o saxofonista
tocou por duas vezes nos pal
cos da Schützenfest. Na Festa
dos Atiradores, ele pode sentir
a recepção calorosa do público.
"Fiquei contente com a aceita

ção. A organização chegou até a

ampliar o meu tempo, tanto na

sexta-feira quanto no sábado.
Isso mostra que meu trabalho
foi aprovado", orgulha-se. Apesar
do sucesso, os interessados em

comprar ambos os formatos pre
cisam esperar até novembro. No'

próximo mês, uma nova tiragem
do CD e do DVD será produzida e

esta segunda remessa chegará às

lojas do Vale do Itapocu.
Seletivo e eclético no que

ouve, Reeck procurou fazer igual
nas próprias gravações. Elas con

tam com sambas, marchinhas,
valsas e mais vários outros estilos
musicais. "Mesmo sendo exigen
te, não significa que eu não goste
de sertanejo, gauchesco e popu
lar. O importante é ter uma poe
sia e um intelecto. Cada gênero
tem a sua beleza", ensina.

Por pensar em tudo isso é que
ele jamais quis e quer largar o sa

xofone. Na opinião do instrumen
tista, a música assumiu o papel de
vitamina e terapia para a vida.

EDUARDO MONTECINO

ECLÉftco
Para Ingo Reeçk, qualquer gênero mlnical
tem a própria beleza, mas todos devem

transparecer a poesia alcançada com os sons

GU z
Contabir:dade

JI' 'of!�Ii';),!;;ji[.;(I�,I�l
lt::!;)lo"I'"I;jt'�It:ít"J

W',.'\i�'l)(�!Ii'fi��lfilll.lW
(�)rj@l141.fl

@!lWie'�@lJifi!11t.€ól'llfl.l.W
�f.91g;
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Promoção Peugeot com Preço de Nota Fiscal de Fábrica. Peugeot 207 HB XR 1AL Flex, 3 portas, pintura sá lida, ano/modelo 11/12. Preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 31.727,54. Frete incluso. Peugeot 207 Passion XR 1AL Flex, 4 portas,

pintura sólida, ano/modelo 11/12. Preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 36.397,81. Frete incluso. Peugeot 307 HB Presence 1.6L 16V Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido para venda à vista a partir de RS

46.289,35. Frete incluso. Estoque Nacional das Concessionárias Peugeot: Peugeot 207 HB XR 1AL Flex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12 - 30 unidades; Peugeot 207 Passion XR 1AL Flex, 4 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12 - 20 unidades;

Peugeot 307 HB Presence 1.6L 16V Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12 - 20 unidades. Consulte os preços das revisões com preço fixo para toda a Linha Peugeot. Prazo de vigência da oferta para pedidos firmes fechados: entre 30/9/2011 e

31/10/2011 ou enquanto durarem os estoques. O modelo Peugeot 408 e o Modelo Peugeot Hoggar não estão inclusos na promoção Preço Nota Fiscal de Fábrica. 'Ofertas Especiais é uma promoção exclusiva das Concessionárias Strasbourg e apenas uma

unidade de cada produto anunciado. A oferta é valida enquanto a unidade unica não for vendida. A relação dos modelos com numeras de chassis são.: 207 Passion XS Mecônico, 11/12, chassis CB001537, Prata Aluminio, no

Valor de RS 42.900,00; 207 5W XRS, 10/11, chassis BB020108, Preto, no Valor de RS 35.900,00; 207 Escapade, 11/12, chassis CB001295, Vermelho Aden, no Valor de RS 46.900,00; 307 Presence Pack SC10, 10/11, chassis

BG035197, Prata Alumínio, no Valor de RS 46.900,00; Partner Escapade Passageiro, 10/11, chassis BG523881, Vermelho Luc, no valor de RS 43.900,00. Não cumulativa para outras promoções. Para mais informações sobre

preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot Faça revlsões em seu veículo regularmente.participantes, ligue para 0800 7032424 ou acesse www.peugeot.com.br. .

Strasbou Itajaí (47) 3344-7000

Brusque(47) 3355-4500
Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686Jaraguá do Sul (47) 3274-1900

R. Reinoldo Rou, 414g PEUCEOT
MOTION & EMOTION

www.strasbourg.com.br
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EXCELENTE AREA
c/6.256 m'

VENDE-SE

Aceita-se permuta como parte do pagamento.
(() 3026-7535 (j) 9984-7226

www.betoimoveis-sc.com.br
'

R. Santa Catarina, 2095 I sala 7 I Floresta I Jolnville I SC

,
JARAGUÁ DO SUL' - Próximo a WEG

" ... 00 IVIESES

...

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

R$ 70.585,00 x 918,68
170 X 140 X 110 X R$ 78.640,00 x 1.023,52

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

RS 60.000,00 469,41 531,43 654,65
RS aMoMo 625,88 708,57 872,73
RS 90.000,00 704,12 197,14 981,82
R$100.000,oo 782,35 885,71 1.090,91

03 contemplações mensais
GtupG9!Jd.tO!llll!ill!çipaçào de taxa em 1{! ffi!ise.s:O.21i % a.1!l I! 61;.'11 Fil., QPlião Wt Parcela rwllrirh 70%

'&3 MESES

RS "14.996,00 X 293,34
RS "19.668,00 X 384,73
RS 24.550,00 X 480,23
RS 29.990,00 X 586,64

C4 Palias Exclusive 2.0
f' automático

f,1:Wlhl �i', :�:"�. dE7& �'WI, �"'� f�[),
Jm ,miO Ii;:J,'U 1�,,1$ ,'d �}IP

I ,Iim
II

20i 1 - Cinza - 17.000 km - Flex • Ar-condicionado Digital, Direção'
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Oesembaçador
Traseiro, Rodas de Uga·leve,Cd Player, Faróis de Neblina, Sensor de
Estacionamento Traseiro e Dianteiro, Bancos em Couro, Piloto
Automátíco, Freios Abs, Air Bag' s, Sensor de Chuva, Sensor de Luz,
Cambio Automático.

Uvina 811.8 Auf.

, ,dll'lffi(" (), ,

f"'�j I/r�j,
IIm,�, Ui r�.d',ffP

Fox1.0 �
úl$P'�i �/,:).: ('�O' ('m i"� I·
I!#i!� Uh/, IM,,) U :� "I r�,,1 j

�
til

20'12 - Branco - Flex • 2.700 Km Direção Hidráulica, Travas Elétricas, @
Limapdor e Oesembaçador Traseiro, Alarme, Faróis de Neblina, Ar-

\ quente,

207 Passion Xr

Sport 1.4
1$,]1' dU"IM n n�n!I,

VU! U WI,jJJ�UP � /�mj� U'

2010- Cinza - flex - 26.000 Km - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Oesembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Cambio
Automático, Freios Abs, AirBag II.

Agite ltz 1.4
"'" fr�� ln ,Wl f�mUIJ ,O �., 13,,/1 !I r�,,�'�,"WII

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

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

Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd

Player, Acendimento Automático dos Faróis, Piloto Automático, Alarme.

Focus Hatch Glx 2.0

1/&5/ ,00
2009 - Prata - Gasolina· 37,000 Km • Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos,' Limpador e

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

Fielder Xei MT 1.8

dl"1,j,IIUllll1"I,, //(1 �nU'vl/' �'liJl")
N/III (,JU'UI 'I' rU'�..lffi

7�&1DJ f
",

2007 - Prata - Gasolina - Ar-condicionado. Direção Hidráulíca, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desernbaçador Traseiro, Rodas
de liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player, Air Bag II, Freios ABS,
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senac

Vestibular
Faculdade SENAC Jaraguá do Sul

\ Cursos Superiores de Tecnologia

* Processos Gerenciais
* Turma matutina ou noturna

* Gestão da Tecnologia da Informação
* Turma noturna

Inscrição para o vestibular até 20/11

através do site www.sc.senac.br
ou na Faculdade SENAC.

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC JARAGUÁ DO SUL

s.en.ac Rua dos Imigrantes, 410/ Vila Rau / Jaraguá do Sul Fone: (47) 3275-8400
E-mail: jaraguadosul@sc.senac.br I Site: www.sc.senac.br

._------------�

Procurando

As melhores
opções de .

veículos da região
você enco

.
. ,

aquI no
.

O CORREIO DO

por um

veículo?
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STRASBOURG

OUTUBRO DE

SEMINOVOS

OFERTAS QUE
SÃO UMA ALEGRIA!

POR
54.400

VEícuLO OPCIONAIS ANO DE RS POR RS LOJA

FORESTER 4X4 AUTO AR+DH+VfE+Al+ABS+AUTOtCOUOOtTETO+ABG+CDtRODA 2009 78.000 73.000 ITA
AR+OH+VTE+AL+ABS+AUTOtCOURO+TETO+ABG-t-AQ+IDtRODA 2010 60.000 55.000

COROLlA XEll.8 AUTO AR+DH+VfE+Al+ABStCOURO+ROOA+AUTO+DT+COMP+W 2009 58.500 54.500
AR+DH+VfE+ABS+AQ+COMP+ROOA+Al-t4X4+LDT+W 2009 56.000 50.000

CARENS EX 2.0 OL 7 LUGARES AR+OH+VfE+AUTOtCOURO+AQ+ABG+COMP+RODA+lDT+W 2009 53.500 48.100 JON
BOXER FURGAO DIESEL OH 2008 50.000 45.000 lAR

PALIO WEEK ADV lOCKER 1.8 AR+DH+VfE+Al+AO+RODA+COMP+lDT+W 2009 46.900 42.900 JON
IOEA AOV LOCKER DUAL 1.8 AR+OH+VfE+Al+AUTO+AQ+COMP+ROOA+WT+W 2010 45.900 42.400 lON

XSARA PICASSO 1.-6 GLX ARfOH+VTE+Al+ABG+COMP+AQ+R00A+LDT+W 2010 42.000 39.000 JON
307 SO FEUNE 2.0 AUTO AR+DH+VfE+ABS+ABG-t-AlIlD+COMP+CO+ROOA+DT+FN+W 2009 43.500 38.600

AR+DH+VfE+AQ+ABG+COMP+CD+ROOA+OT+W 2010 41.500 38.500
STllO OUALOGIC 1.8· AR+DH+VfE+AL+AUTO+AQ+COMP+CO+ROOA+WT+W 2008 42.000 38.000

VEGRASOEXP AR+DH+Vff+AQ+COMP+RODA+VV 2008 38.900 36.900 lAR
407 SO 2.0 AUTO AR+OH+VfE+AL+ABS+AJ3G+(OURO+AUTO+RODA+AQ+OT+W 2006 39.900 36.000 JON
PAJERO TR4 2.0 4X4 AR+OH+VfE+ABs+{oMP+RODA-t4X4+LDT 2005 39.000 36.000 ITA
CERATO EX 1.6 AUTO AR+OH+VTE+Al+ABG+AlIlD+COMP+RODA+AQ+DT+W 2009 38.900 35.900 RIS
207 QUIKStlVER 1.4 REX AR+DH+VfE+(!)+lETO+AQ+COMP+RODA+WT+W 2011 38.500 35,500 JON
307 PRESENCE PK 1.6 FLEX AR+DH+VTE+AL+ABS+TETO+AQ+ABG+COMP+CD+RODA 2009 38.500 35.500 JON
MEGANE GT OYN 2.0 AUTO AR+DH+VTE+AL+CD+RODA+ABS+AI3G+AU1O+COMP+LDT+W 2007 38.800 34.800 JON
SANDERO EXPRESSION 1.6 DH+VE+Al+AQ+LOT 2009 32.000 29.000 ITA
STRAOA TREE� CE OH+AQ+RODA 2010 29.900 28.900 lAR

AR+DH+VfE+AL+ABS+TETO+AQ+COURO+AUTO+RODA+lDT 2004 30.000 27.000 JON
SAVEIRO SUPERSURF 1.8 OH+VE+Al+COURO+AQ 2007 28.900 26.000 lAR
CLlO SEOAN EXP AR+DH+VfE+Al+ABG+AQ+W 2008 28.500 25.500

PARTNER FURGAO DH+AO 2009 26,900 24.300

W 2004 23.800 21.300

ROOA+LOT" 2006 23.500 21.000
206 SE NSAT lA OT+W 2007 22.900 20.900

CELTA SPIRIT Al+AQ+ROOA+lDT 2008 21.900 20.000
CLASSIC UFE TE+AL+AQ+W 2009 22.000 20.000

FIESTA 1.0 W 2005 20.000 18.100

ASTRA SD GLS 2.0 AR+OH+VE+RODA+Al+AQ 2000 19.800 17.800

AUOl80 $ AUTO AR+OH+VTE+ABS+ABG+COURO+TETO+AQ+ROOA+VTE+W 1995 19.800 16.800

AR+DH+VfE+AL+AQ+RODA+DT+W 2002 15.900 13.900 ITA

AR+DH+VTE.tRODA+AQ+LOf+W 2000 15.600 13.600 JON
GOLSPEClAl W 2001 12.500 11.500

AQ+LDT 2000 13.000 11.000
GOLFGlX2.0 OH+VE+RODA+AQ+LDT 1998 12.800 10.800 RIS
PARATI16V VE+AQ+WT 1998 12.000 10.000 ITA

W 1998 9.300 8.300

-
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automóveis

Rua Walter Marquardt, n° 1850 Bairro Sarra do Rio Molha, Jaraguã do Sul.

VOYAGE COMFORTLlNE 1 6 MI T
FLEX BV 4P 2010

206 SW PRESENCE 1.4 FLEX BV
5P 2007

C4 PALLAS 2010 2.0 FLEX CLlO 2000 AR
CONDICIONADO + ALARME

FIESTA SEDAN 1.6 07
COM AR + DH

SENTRA 2009 2.0 AUI
FOX 2008 2P COM

OPCS
STILO 20071.8

COMPLETO
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OIEVRDI..ET MONDA CITROEn � PEUGEOT

Moretti I Emmendõrfer Gabivel Le Monde Dimas Nix 5trasbourg Javel

SEUGARRO
USADO",
VALE COMO
ENTRADA.

KM 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

C4PAlLAS 3xR$110,OO 3xR$170,OO 3xR$175,OO 3xR$170,OO 3xR$170,OO

CRÊATfVE TECHNOlOGIE CITROEn

1- Preço à vista, sem troca, não inclui pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citrcên C4 Palias GLX 2.0 Flex 11/11.com valor à vista de R$ 56.990,00 e COC realizado pelo Banco
PSA com entrada de 60% + 36 parcelas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a

CET da operação em uma de nossas lojas. 'Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. 2- IPVA e Emplacamento grátis
na compra do modelo: Citrcên C4 Palias Okm. Benefícios não podem ser convertidos em espécie. Oferta válida até 17/10/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas.
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VEíCULOS

CAMINHÕES
• CAMINHÃO PUMA 914 - Com baú, ano 95,

aceita carro menor valor até R$20, 000.00.
R$38.000,00 Tr: 9163-8894.

• CAMINHÃO MERCEDES BENZ lS 2638 6 X 4
ano 99, cavalo rebocador.Tr: 3370-7144.

• CAMINHÃO com BAÚ, 7.900 W, ano 1991.
R$ 39.000,00. Aceito carro ate 20 mil. Tr:
88695915.

MOTOCICLETAS
• KASSINSKI 150CC ZERO KM Vende-se anal

modelo 2011, com IPVA e emplacamento
quitados (moto sorteio Shopping Breithaupt).
R$ 5.500,00 Tr: 47 9981-9588

·SAARA 350 Vende-se ano 97, impecável, valor
á combinar. Tr: 3370-1141 ou 9113-7522.

• FAlCON Vende-se ano 2004 cor preta
R$4.500,00 + 22 parcelas de R$298,00. Tr:
3273-6708 com Antônio.

• DRZ 400 Vende-se moto para trilha, ano

2005, perfeito estado, documentada, pode
ser financiada. R$ 13.000,00. Tr: 9123-
7529.

• SCOOTER SANDOWN Vende-se Ano 2000,
emplacada. R$ 1.500,00 Á vista. Tr: 9189-
1136 com Grasielle.

• CG FAN 125 Vende-se 2006, em ótimo estdo,
pintura nova. R$3.000,00. Tr: 8817-0595.

• HONDA TWISTER 250 Vende-se 2004, em

estado de nova, dois pneus novos, 'relação
nova, sem arranhão na pintura. R$5.500,00.
Tr: 8817-0595.

• CG 125 TITAN Vende-se 2004, partida
elétrica, verde musgo, em perfeito estado R$
3.100,00 com transferência paga. Tr: 8817-
0595.

• CG TITAN 150 Vende-se ano 2008, rodas de
liga leve, partida elétrica, azul, IPVA 2012
pago R$4.000,00. Tr: 8817-0595.

• TITAN FAN Vende-se ano 2006, preta,
R$3.000,00. Tr: 9938 5431 com Ueslei.

• HONDA TlTAN 125 Vende-se cor preta, 2011,
R$5.500,00. Tr: 3374-1738 ou 9186-9256.

• BIZ 100C Vende-se ano 2005, em ótimo
estado de conservação R$2.400,00. Tr:
9189-9589 ou 9111-3639 com Geovane.

·SUZUKI SAMURAl Vende-se JIPI ano 97, R$
22.000,00. Tr: 3370-3500 ou 9145-6290.

• CG 125 Troca-se ano 2007 por BIZ 125. Tr:
8817-0595.

• MOTO YBR 125 Vende-se ano 2007, preta,
em ótimo estado, sem partida elétrica,
entrada R$1.200,00 + 34 x R$145,00,
somente com transferência.TR: 3276-1410.

• BIZ 125 Vende-se com partida elétrica,
2008, com apenas 9.000 km rodados,
nova, documentos pago até agosto de 2012,
manual e chave reserva, R$4.900,00. Tr:
3275-3538 ou 9658-5199.

• MOTO Vende-se CRF 230 Ano 2010, com

apenas 4 trilhas R$ 9.500,00 - leva. 9901-
0856 com Douglas.

• MOTO CG TITAN 150 ES Vende-se, com

partida elétrica 2004, toda revisada, placa
final 06 licenciada, R$ 3.600,00, ou troco

por BIZ 125 com partida. Tr: 8425-0625
com Octtavio.

OUTROS
/ • COMPRA-SE Carro, Moto e Utilitários

financiados mesmo com parcelas e

documentos em atraso, pago á vista,
revisionamos suas dividas. Tr: 9101-5776.

• TOYOTA BANDEIRANTE Vende-se ano 1980,
verde, com Capota de Aço alongada. Motor
608, direção, mecânica, bancos de Couro,
emplacado, tração 4X4.R$' 26.000,00
(negociável) Tr: 9607-1692

• lANDAU V8 Vende-se 82/83, preto, motor

novo, oom ar condicionado. Tr: 9113-5111
com Paulo.

• FlORI NO FURGÃO Vende-se 2008 completa,
GNV, ar cond., alarme, isolamento térmico,
linda tr: 47 9973-8743 com Edemar.

• HlllUX Vende-se Top de linha, automática,

2009, prata. Tr: 3373-3836 ou 8422-2576.

• HUllUX SRV 3.0 Vende-se ano 2008,
automática, top de linha, diesel. Tr: 3370-
7144.

• JIPI Vende-se em bom estado. Tr: 3371-8437
com João.

• JEEP WllLlS 1976 Vende-se
combinar - Tr: 47 9165-3174.

Preço à

• FUSCA Vende-se, motor 1.300, prata, ano

1976, em ótimo estado. Valor a combinar. Tr:
9111-8336. -

CHEVROLET
·CHEVETTE Vende-se 87, prata, em perfeito

estado de conservação R$ 4.000,00. tr:
8817-0595.

• CHEVETTE Vende-se ano 89, gasolina. Tr:
9241-3121.

• CHEVETTE Vende-se ano 83, motor novo,

precisando de alguns reparos na lataria,
documentação em dia R$2.000,00. Tr: 8817-
0595.

• OMEGA CD 4.1 Vende-se ano 96, GNV valor a

combinar. Tr: 8802-6399.

• ASTRA ELITE SEDAN Vende-se 2.0 8v, Flex, 4

portas, automático R$ 31.000,00.Tr: 9966-
8193.

• KADET Vende-se em ótimo estado, álcool,
documentos em diSi. R$ 7.500,00. Tr: 3055-
3148 com Jonathan

• VECTRA CD Vende-se ano 97, couro, teta solar,
automático, ABS, completo, azul metálico.
Aceito troca por moto ou carro, R$ 14.800,00
à vista. Tr: 91927408 com Hélege

• CORSA Gl 1.4 Vende-se 94/95, cl VE/TR/AlI
Rll, cl som, totalmente revisado, somente a

vista R$ 11.000,00. Tr: 8861-2005

ASTRA Vende-se 2009, automático,
R$34.000,00. Tr: 3370-7144.

• CELTA 2002 Vende-se, Prata, 02 portas,
desembaçador e limpador traseiro, ar quente,
trava e vidro elétrico. R$ 14.500,00. Tr: 9938-
6789.

FORD
• ESCORT EUROPEU Vende-se 96/96, motor AP

1.8, a gasolina, direção hidráulica, em bom
estado. R$ 8.600,00, aceito moto. Tr: 9946-
3491 ou 3276-1410.

• MONDEO SW 2.0 16v Vende-se ano 97, cor

vinho, bancos em couro, som mp3 player com

controle, trio elétrico, ar condicionado, engate
carretinha, aro 15 liga leve, película, revisado,
air bag R$ 15.200,00. Tr: 47-9104-6677.

• ESCORT SW GLX Vende-se 98, completo R$
10.000,00. Tr: 9981-0709 com André.

• ESCORT SW (PIRUÁ) Vende-se imperdível ano

98, completa impecável R$ 8.000,00. Tr:
3370-5420.

• ESCORT EUROPEU 1.6 Vende-se ano 94, em

ótimo estado R$5.000,00. Tr: 8817-0595.

• ESCORT EUROPEU 1.8 Vende-se ano 96, 8 v,

direção, película e som ( em bom estado), R$
8.000,00. Aceito carro 1.0 ou moto.Tr: 3276-
1410.

• DEL REY GLX 1.6 Vende-se ano 88, cinza,
Motor direção hidráulica, trava elétrica e

alarme, álcool, ótimo estado de conservação.
Tr: 99618467 - 3371 9112

RANGER Vende-se- 98, diesel, motor
e bomba na garantia, R$29.000,00
ou R$ 14.000,00 mais parcelas. Tr:
8817-0321 ou 3273-5368 com Jean.

• FORD Ka Gl Vende-se motor Zetec 1.0-
Prata, desembaçador e limpador traseiro,
alarme, trava elétrica, ar quente. Em ótimo
estado. R$ 15.000,00 negociávies. Tr: 9617-
2252 com Rafael.

FIAT
• PALIO FIRE Vende-se ano 2004, cor prata,

• PAJERO MITSUBICHI Vende-se ano 2001,
automática completo, 2.8 diesel, 4 x 4.
Aceito carro de menor valor. Tr: 9669-2009.

@
RENAULT

RENAUI:r
• SCENIC Vende-se ano 2004, completo, único

dono. TR: 9667-0008.

• CLlO HATCH Vende-se ano 2001, preto,
impecável, completo menos direção
hidráulica. Tr: 8448 9006

• CLlO HATCH Vende-se ano 2004, cor prata,
2 portas, completo. R$ 15.500,00. Tr: 3276-
0826 com Darlei.

• CLlO HATCH PRIVllEGE 2004 1.0 Prata.

Completo, airbag, farol neblina, volante
escamoteavel, rodas liga 14, pneus
novos, emplacado 2011, todo original. R$
19.500,00. Tr: 9102 2008.

• CLlO PRETO 2 portas, 2011, 3 anos de

garantia, ar condicionado, trava elétrica,
ar quente, desembaçador traseiro,
carro impecável. R$ 15.000 + assumir

financiamento. 30 x 550.00 ou R$ 25.000 a

vista. Tr: (47) 9995-8123.

• HONDA NEW CIVIC 2007, impecável, cor

prata, banco de couro, completo, Km 46000,
R$ 45.000,00. Tr: 9137-9050 com Silvio.

CflTROEO

CITROEN
• C3 Vende-se ano 2009, preto, em ótimo

estado R$28.000,00. Tr: 3373-3836 ou

8422-2576.

• PICASSO EXCLUSIVE Vende-se 2008 bancos
de couro, CD com regulagem no volante,
DVD de teta, Ar digital, ABS, sensor de ré,
revisão a cada 10.000km, único dono, carro

impecável. R$ 35.900,00. Tr: 47- 9186-1357

• XSARA PICASSO 2010, cor prata, banco de

couro, completo, Km 24000. R$ 45.000,00.
Tr: 9137-9050 com SOvio.

VOLKSWAGEN
• GOL Vende-se branco, todo original, 92,

motor na garantia, R$ 7.500,00. Tr: 3275-
3538 ou 9931-9410.

• GOL 1.0 CHT Vende-se 96, gasolina, 4 pneus
novos, aro "13", esportivo em ótimo estado,
valor á combinar. Tr: 9962-5795.

• GOL Mll.6 Vende-se ano 97, R$ 11.500,00.
Tr: 3376-4043 com Márcio.

• GOL Vende-se G4 ano 2010/2011, 4 portas,
básico, preto, R$24.000,00. Tr: 3276-0826
ou 9973-5�tiO com Darlei.

• SANTANA EVIDENCE Vende-se ano 97, cor

preto, completo em ótimo estado, valor á
combinar. Tr: 3370-6944 ou 9602-9522

• SANTANA Vende-se ano 2002, prata, GNV,
completo, R$ 16.200,00. Tr: 9181-2500 ou

3376-3418.

• GOL 1.6 POWER Vende-se ano 2008, direção,
trava, alarme, limpador e desembaçador. R$
23.900,00. Tr: 9113-1661 com Marco.

• GOL 1.6 Vende-se ano 97 R$ 10.800,00. Tr:
3376-4043 com Márcio.

__________valantes
O Volante do seu carro

Estragou?
/

- y�!�.�!��_.�.�.!g.��.�!.�.. ��.�.�� .. !! _

.

f Palio ou Uno Fire = RS 145,00\
: Palio até 98 = RS 130,001
i Uno EP ou ELX = R$ 130,00!
j Gol G3 ou Bolinha = RS 145,00:
: Gol, Saveiro G4 = R$ f 50,00f
i Corsa até 2007 = RS 145,00:
i Corsa Wind = R$ 130,00:
1 Clio Cf AB = R$ 180,001
j Peugeot 206 c/AirBag ou 5/A8 = RS 150,00i
j Fax VW = RS 145,00;
! Astra Gl ,GlS ou CD = RS 145,00:
: Fiesta ou Courier zetec = R$ 150,001
i\, Vconsulte mais modelos no site ou ligue'!! .)

"�_••••••••••••••••••••••• _ ••••• _ •• _ ••••••••••••••••• __ ••••••••• _ •••• _ ••• u. __ •• _ •• •.••
••••

Rua: Marina Frutuoso 180
Centro Jaraguá do Sul ( Próximo Matrix em frente ao Restaurante Califórnia)

www.neopevolantes.com.br

até 2 X no cartão

com vidros, travas, alarme, limpador e

desembaçador, 4 pneus novos. Torro por R$
16.900,00, somente á vista. Tr: 3275-3538
ou 9931-9410 com Célia.

• PALIO Vende-se ano 2003/2004, 4 portas,
vidro elétrico, limpador e desembaçador,
R$7.000,00 mais 22 x 574,00. Tr: 3275-
0482 ou 9193-49+00.

• PALIO ElX - FlEX - 1.3 - 8 VÁLVULAS, 4P,
2005, completo, carro em ótimo estado
de conservação, baixa kilometragem, 5
pneus novos (Step nunca rodou), interior

impecável. R$ 22.500,00 Tr: 9671-4534
com Airton

PALIO CElEBRATlON Vende-se ano

2007/2008, completo, R$ entrada
1.500,00 e assumir parcelas 41 x

R$785,00 licenciado pi 2011, é necessário
fazer transferência. Tr: 9943-9272( parte
da manhã).

• PALIO WEEKEND ElX 1.4 Vende-se ano

2010, completo, R$ 15.000,00 mais
financiamento. Tr: 9101-4807.

• SIENA FIRE ElX 1.0 Vende-se 2001,
gasolina, 4 portas, ar cond. alarme, trava,
som, R$15.600. Tr: 9966-8193

• MAREA 1.8 Vende-se 2002, 16 V, completo,
banco de couro, rebaixado legalizado, valor
a combinar.Tr: 9118-7282 com Roberto.

• PALIO Vende-se ano 2008 com ar

condicionado, vidro elétrico, trava elétrica,
duas portas, flex e GNV, R$ 20.800,00. Tr:
91032020 com Edson.

Volante original Eco
ou Fiesla

17,0,00
ColOcado

.,A base de troca no mesmo modelo.

ti Não inclui acionamento de buzina
e airbag, os mesmos serão
usados os originais do veiculo.

Volante Saveiro Rally,Parali
Fabricação Haste

'Este modelo não necessita de troca!
Colocado

com o cubo e acionador da buzina

3373-8020

PEUCiEOT
PEUGEOT
• PEUGEOT 307 1.6 Presence Pack Flex 2009,

preto, ar-condicionando, direção, ABS, Air bag
duplo, Teta solar, CD player c/ MP3 e controle
de som no volante, computador de bordo,
retrovisor vidros e travas elétricos, chave
canivete, alarme original de fabrica, farol de

milha, regulagem elétrica dos faróis, limp.
Desb traseiro,Tr: 8823-8479 após 18:00h.

• PEUGEOT 207 SW XR Vende-se ano 2009,
cor preto, completo, rodas de liga leve,
ÚNICO DONO, 26.000km, revisões feitas na

concessionária. R$ 32.500. Tr: 9975-0078.

• PEUGEOT 307 1.6 Presence Pack Flex 2009,
preto, ar-condicionando, direção, ABS, Air bag
duplo, Teta solar, CD player cl MP3 e controle
de som no volante, computador de bordo,
retrovisor vidros e travas elétricos, chave
canivete, alarme original de fabrica, farol de
milha, regulagern elétrica dos faróis, limp.
Desb traseiro,Tr: 8823-8479 após 18:00h.

• PEUGEOT 207 SW XR Vende-se ano 2009,
cor preto, completo, rodas de liga leve,
ÚNICO DONO, 26.000km, revisões feitas na

concessionária. R$ 32.500. Tr: 9975-0078.

• PEUGEOT 2005 preto 1.0 completo 4P, roda
esportiva R$3.000,00 + 44x R$ 624,81 Tr:
8826-8217.

r

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Bernardo Dornbusch -143
Fone: 3054.1011- 3054.1012-

9669.2118

Atendimento:
Seuunda à Sexta 8h às 19b

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

*Fim de semana dos dias l' e 2 2 de outubrow ** 3 meses para motor e câmbio e 9 meses somente de ól,eo •

•-

I 'J
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORSA HATCH MAXX lA - 201

R$ •99DÀ VISTA

IJilirifliJJriU',H!,{�
1D5cv Etanol

1�r:@Ii';rii:rJ'j,'IJJiI!fji,l
78cvEtanol PRISMA LT1A - 2012 &D'�4':!

R$ 90ÀVISTAR$

Para-choques. maçanetas
.

e retrovisores na cor do veículo

27 porta-objetos

Llmpador,e desembaladO[
de v1dro traseiro

li'omputador de ból1lo
t01ll61ilflllís

$àncOítlbill\l!urista!1lm
regulagem de altura

Iluminação Ire Blu!

Painel com módulo noturno

SioPauto

PREÇO DE NOTA FISCAL DE FÁBRICA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



EDUARDO MONTECINO

Teatro na Scar é outra

opção para o feriado

Caricaturas estão entre as atividades para agradar as crianças na Schülzen

BRINCADEIRA GARANTIDA

Schützenfest
hoje é para

•

as crianças
Tarde para os pequenos é o destaque
do dia de encerramento da mais
tradicional festa do Vale do Itapocu
JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL
que de diversões, refrigerantes,
cachorros quentes e picolés para
as crianças. Também serão dis-

Acriançada .
recebe atenção tribuídos brindes, que incluem

especial neste último dia da televisores, bicicletas e note-

23a Schützenfest com o destaque books, além de outros presentes
da programação da maior festa . menores. "Fizemos uma parce
de Iaraguá do Sul - a Tarde das ria com o Sesc e a CDL, haverá

Crianças, com brincadeiras, brinquedos e brindes, tudo para
pintura facial e muitas outras garantir a alegria das crianças da
atividades especiais para os nossa terra", declara.

pequenos. Das 14 às 17h, o Pa- Mas quem tem mais idade não
vilhão B do Parque de Eventos foi esquecido pela organização
fica reservado para as crianças da Schützen, e o dia completa. a

no dia que, afinal, é delas. tradição com a coroação das ma-

Segundo o presidente da Co- jestades do tiro, às 18h. O par
missão Central Organizadora que municipal de eventos abre

(CCO) da Schützenfest, Alcides os portões as 10h, com todos os

Pavanello, este será o dia mais atrativos da festa. Às 19h30 as

emocionante da festa. Aexpecta- bandas Champagne e Bavária ca

tiva é de cerca de 15 mil pessoas e meçam os shows de encerramen
só de crianças a CCO espera cer-

.

to da 23a edição da Schützenfest.
ca de duas mil, devido à progra- E para fechar o evento em grande
mação especial. estilo, as 23h haverá um show de

Além dos brinquedos monta- fogos de artifício "para deixar um

dos no pavilhão B, serão dístrí- gostinho de quero mais", afirma o

buídos 400 ingressos para o par- presidente da CCo.

23a SCHÜTZENFEST

Entrada: gratuita até as

19h - restante do dia R$ 10

(inteira), R$ 5 (meia)
• Tarde das Crianças

(das 12 às 17h)

Onde: Pavilhão B

Com animação da banda -

Hannover

Programação normal:

Pavilhão A
• llh - Banda Tals Buam
• 13h - Banda Som daAmérica
• 16h - Banda Safira
• 19h30 - Banda

Champagne
• 23h - Encerramento

Pavilhão B
• llh - Ecos Band
• 18h - Coração das

Majestades
• 19h - Banda Bavária
• 19h -- Grupo folclórico

Máster Neue Heimat

Pavilhão C
• 18h - Grupo Folclórico,
Windmühle

Outro atrativo para as crian

ças hoje é a peça de teatro "Tec

nópolis, a cidade sem livros", que
tem duas apresentações espe
ciais no teatro do Centro Cultu
ral da Scar, as 15 e às 17 horas. A

produção da Colher de Pau Cia
de Teatro é voltada para crianças
de até 11 anos, e narra a histó
ria de Carlinhos, um menino de
12 anos que nunca leu um livro,
preferindo jogar videogame e

navegar na internet. Ao passar as

férias com a tia em um sítio, o ga
roto descobre a magia da leitura.

Os ingressos custam R$ 10 (in
teira) ou R$ 5(meia), e como parte,
da programação especial para o

dia das crianças, adultos acompa
nhados de três ou mais crianças só

precisam pagar pelos pequenos.

SERVIÇO:
O QUÊ: Peça "Tecnópolis,
a cidade sem livros"
HORÁRIO: as 15 e às 17h
CUSTO: R$ 10 (inteira) ou R$ 5

(meia) - adultos acompanhados de
três crianças ou mais não pagam.
ONDE: no Teatro Scar

Peça "Tecnópolis" conta a história de um

menino que aprende a gostar de leitura

Além de Jaraguá do Sul,
,

Corupá tamóéfnrern uma '

atividad,e especial planejada
para o Dia das Crianças - mn

,

passeio cíelístico que parte
da praça ArtlHlrl\4üller às

9h, em direção ao Seminário

Sagrado €oraçãQ de Jesus. Na

chegada, serão distribuídos
lanches e sucos.. ,No local
foram montadas uma piscina
de bolinhas e uma cama

." elástica para as crianças.
Também serão dístrílmídos
brindes, ihcluin,do duas
bíelcletas; o evento também
busca chamar atenção para o' "

combate âs drogas.
EnquantoissQ, nos outros

.

mUpicípios. ddVàled0ltapocu
assecretârias tlaEduea�ão

rí

prepararam atividades durante
o restante da semana. Em
Guaramírírú, a programação
voltada para.as criartças foi
no último sábado, como

parte do programa Sábado
Cidadão. Já em Massaranduba

.

e Schroeder as'escolas estão
realizando atividades variadas
durante toda a semana, com

trélbalhos pedagógicos, lanches
e exibição de filmes.

Futebol e

brincadeiras
A Escolinha de Futebol Estrelas do Rio Mo-

I

Dia de lamília
na escola

Enquanto nas outras creches as atividades
ocorrem ao longo da semana, no Centro de Edu

cação Infantil Jader Marcolla, no bairro Água
Verde, o Dia das Crianças é o dia da Família na

Escola, aberto a toda a comunidade, das 14h às
18h. A atividade conta com brincadeiras, desfile e

premiação do Rei e Rainha da Primavera, sorteio
de rifa, além de refrigerante, bolo e salgados.

lha preparou várias brincadeiras para o Dia das
_ Crianças, incluindo um torneio de futebol in
fantil com 11 escolinhas da região, para crianças
entre seis e 12 anos. O evento começa às 9h da
manhã, no campo de futebol do Rio Molha, na

avenida prefeito Waldemar Grubba, 2633, e é
aberto a toda a comunidade.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RAPRAEL ROCHA LOPES.
ADVOGADO E PROFESSOR

Essa semana havia separado material

para falar dos magistrados que sofrem
crise de juizite e das eventuais truculências
de alguns policiais militares. Entretanto,
como tive que fazer uma audiência no sul do

Estado, lembrei de um assunto que há tem

pos me incomoda e optei por tratar dele pri
meiramente. Os outros dois assuntos ficarão

para as próximas semanas.

Minha indignação flembrando o bom e

velho Stephanie Hessel) se inicia com o pedá
gio na BR 101, na altura de SantoAmaro da Im

peratriz. É o pedágio mais extraordinário que
deve existir no Brasil. Talvez no mundo.

Paga-se para se ter acesso à parte sul da
BR 101 de Santa Catarina. Ou melhor, paga
se para se ter acesso ao nada. As estradas
estão em fase de duplicação (quase eterna)
e há desvios dos mais variados tipos. Pouca

iluminação, muita sujeira e muitos buracos.
Trechos e trevos confusos e as tragédias por
aquelas plagas só não são maiores provavel
mente por questão de sorte.

Fiqueipensando nessaviagem - como em

todas as outras, principalmente quando, nesse

s
muito o que queremos. É relativamente sim

ples. Ou deveria ser para um governo.
Nisso me vem outra pergunta: para que

cargas d'água elegemos nossos deputados e

senadores?
Vem e vão nossos eleitos, para cá e para lá,

muitas vezes de helicóptero, já que estão aci
ma do bem ou do mal (ou pensam que estão),
e não nos trazem soluções. Promessas, apenas
promessas. Dois senadores, por exemplo, pas
saram por aqui recentemente e nada de novo

disseram. Além de promessas.
Sei lá, estou meio cansado de promessas,

desses políticos de carteirinha que não fazem
nada mudar, das pessoas morrendo nessas

estradas, dos empresários perdendo dinheiro

por conta de falta de estrutura e dos emprega
dos deixando de ter melhores condições ante

a conjuntura.
Por sorte, nosso Estado é geograficamen

te maravilhoso. Ora eu olhava para o mar e as

dunas à esquerda; ora para as montanhas c9m
diversos tons de verde à direta. E de vez em

quando eu esquecia das mazelas das nossas

estradas, governos, governantes e legisladores.

s

v:OCê já teve uma? Eu também não, mas às vezes

olho pela janela e me imagino fazendo par
te da árvore em frente de casa. Ora sendo um de
seus botões cor de rosa, ora um de seus galhos que
balançam ao vento e, ora, vivendo dentro de uma

casinha no aconchego da grande árvore.
Penso: como seria ali? Sem telefone, arma

zenando água da chuva, me aquecendo ao calor
do sol, sendo iluminada pela luz diurna e, à noi
te pela lua, ouvindo Q sussurro dos pássaros vol
tando e se aninhando para dormir. Ao despertar
do dia, ouvir a cantoria animada deles se pre
parando para mais uma jornada nova. Nossa,
viajei... É apenas um sonho, a realidade é bem
mais dura e cara, temos que pagar para viver. É
conta de água, luz, telefone, mercado, farmácia,
escola, dízimos e etc.

Criança! Aproveite o seu tempo, brinque no

jardim, pule corda, jogue bola e curta sua infância,
construa uma casinha na árvore. Sai da frente do

computador! Se movimente, converse com seus

pais, faça suas tarefas diárias, ande de bicicleta e

grite ao mundo: Eu sou uma criança feliz! Eu sou a

esperança do mundo, eu sou a evolução da essên

cia, eu sou grande!
Feliz dia das crianças. A criança que existe

em você!

Adelaide Brunilde Dornbusch EncIer,
empresária aposentada

PONTO DE VISTA

OMISTÉRI
S S

• Faleceu no dia 10/10 às 15h30, o Sr.
Ervin O. Goldacker, com idade de 84 anos.

O sepultamento foi realizado ontem, dia

11/10, às 16h, saindo o féretro da Igreja
Nossa Senhora de Fátima, seguindo após

último verão, perdi horas nos congestiona
mentos ao longo da via - para onde vai o meu

pobre e suado dinheiro? Sim, porque além
das moedas deixadas lá no posto do pedágio,
ainda pago IPVA todo ano, ICMS na compra
do carro e em cada vez que abasteço o tanque
do bólido, Cide e sei lá mais quantos tributos
diretos e indiretos.

O mínimo que eu e todos os motoristas e

cidadãos desse país, contribuintes compul
sórios desta alta carga tributária federal, es

tadual e municipal merecemos, neste caso,
são pistas decentes, adequadas e seguras. E
o que vemos? Pedágios para crateras e con

gestionamentos.
Outro exemplo é a nossa BR 280. Quando

pensávamos que as coisas éomeçariam a de

senvolver, que finalmente teríamos o início
de uma duplicação, que teríamos a atenção
dos nossos governantes, a coisa degringolou.
Descobriram um esquema (mais um!) nas

licitações do sistema de estradas do país. E

queremos simplesmente uma estrada que dê
vazão à demanda de veículos da região. E que
não seja uma via de mortes contínuas. Nem é

FALECIMENTOS

para o Cemitério do Vila Lenzi.

• Faleceu no dia 10/10 às 21h35, o Sr. Clovis
C. Araujo, com idade de 37 anos. O sepulta
mento será realizado hoje, dia 12/10, às 10h,

saindo da Igreja do Evangelho Quadrangular
em Schroeder I, seguindo após para o Cemité
rio da mesma localidade.

• Faleceu no dia 10/10 às 17hOO, a Sra.

Angela Cunha, com idade de 89 anos. O se

pultamento foi realizado ontem, dia 11/10, às
16h30, saindo o féretro da Capela Mortuária
do Vila Lenzi, seguindo após para o Cemitério
do Vila Lenzi.
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us��tuáríOS ou senhorio dire� q�! n���ora�fn��a�o;; 18.1998.8.24.0026} Vistoria: Rod. BR-280, Km 55, Bloco B,Avar, Guaramirím. ou sela, da r�� ?8 de Agosto-Rodovia SC-301;, na.margem da Exequente: Baldo S/�Comércio I�dústria e Exportação

pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização Exeqüente: Banco do Brasil S1A 10 - Processo: 026.02.000605-0 e apenso (0000605- rede Ferrovlana Federa! S.A,. em Gu�ra.mlfJm" frente, �o ExecutaQo: Exin Industria e Comercio Ltda.
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. ... .

norte, 30,00m,com uma rua pr?Jetada �part!CUlar), fundos, .ao AdvQíl�ld1J: Jacksonda Costa Bastos

verificação do estado de conservação dos bens poderá Advogado: Gualberto Uano Ravache Ex�quente: Dieave Gartner DlstnbUldora Catarmense de sul, 40,OOm, c?m terras ?e Vrna SrA, de um lado, a leste, Bens: 01) Extrusor x 25 com motor de 75cv, 4 pólos e um

ser realizada pelo pretenso arrematante, se desejado, Bem: Terreno com área de 60.000,00012, localizado nos VelculosLtda.
.. '.

15,00m, tambem com Vlma �/A_e.do out�o fado, a oe�te, redutorCestari,ti�oH120,contendocaixa�edistribuiyãode
medianteacompanhamento de Oficial de Justiça. fundos da Estrada Schroeder, em Schroedet-SC, Executado: Rodovlano Maestrlltda. 42,00m, co,:"terras da herderra Edlca Strelt Benlo e AI��n� vapor com 10 valvulas de esferas Irlpartidas, matnzes e

VICENTE ALVES PEREIRA NETO Leiloeiro Público confrontando: frente, 100,0001 ao norte, com terras de Vima Aclvogado(aj: Darwinn Harnack Bento, �atncula 3.386 do CRI da Comarca de �ua�a�l�m, facas; avaliação R$ 980.000,00; 02} Misturador ftpo coluna

Oficial e Rural, devidamente aUloriza'do pelo Exmo, Sr. S/A; fundos, 100,00m ao sul, com terras de Helmuth Bem: !�rreno con�endo área de 12,118,00m2, em a�altaçao R$ 65.000,00 em 04r1�r06. Gravame.lOscflç�O. R· em aço loox, capa�dade 1.200Kg; avalíaçãoR$198.000,OO.
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6 - Processo: 026.01.001661-4 (0001661- , m com ,erras e :rglo,. uquerque, a o �r:�o, Rodrigues: da Justiça do Trabalho; R.10.3,386 autos Exec.utacto:MlchaeIPeterSalomon .
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Executado: Ademar Jahn eAnelore Frohhch Jahn 59.2001.8.24.0026). 51,40m com terras de Mae�tfl Im�I��lentosR�do�lanos 02602002023-1 é" t R d .' I d
.

I Bem. Notebook ACER, 80GB, Ho de 1GB memóna e

Advogado(a}' Adelíno Sávio Atanásio dos Santos Exeqüente: Banco do BrasilS1A Uda.; l�do esquerdo, em 03 linhas, IniCiando a pnmelra no Ltd�' R-11-3 386 ��tO���008:�;��-��04�3-�VI�. f2.�s:�� processador !nlel cl web cam embutida., aspire 5050 series,

Bem' Terreno'ruralcom área de 69772 98m2 na Estrada Executado: Mercearia Brito Uda. Me, Evanil Aparecido travessao cios fundos em 18.00m com terras de D0"!ll�gos aut�� 2007 72 09 000995-3 R-14-3 386 a�tos modelo zr3; avaliação R$ 1.600,00 em 08/04/11.

Brud�rthal em Guaramirim-SC co�fro�tand�' frente em de Brito e Marli Feder de Brito Alves, a segunda em 34,00m co� terras de quem de direIto e
2008 72 09 001343.2e·m que é exe'qüente União todos das Depositário: Michael Peter Salomon. Vistoria: rua
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G 'Ih Z rb' 377 C tr S h d· SClinha sinuosa de 62,89m, com lado ímpar da Estrada Advogado:Osml.doBartelJu�lor Zimmermann mat�ícula 15145 do CRI da Comarca de Justiça Federal; R-13-3.386 autos 026.02.000058-3 em que
UI �rme e. 111, .' .en o, c roe er·.
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Bruderthal; fundos, em linha inclinada de 86,18m, com Bem: Salca? refrigerador de friOS Gelopar, 2,00m, branco, G ra
.. -Sc. r ç- R$ 250000000 21/09/10 é exeqüente Mecânica Silpa ltda.; R-15-3.386 autos AT Ó�us: Os tributos inCidentes sobr� os bens moveis e

terras de Confloresta; lado direito, 1.138,85m, com terras frente �I!l Vidro; �vahação, R$ 2.00.Cí,00 .em 15/03/2004, H��te�:S��sCrí' �:: I�_ f-� 5 145'e R-Z-iS 145e: Banco d� 00943·2006-019-12-00-5 em que é exeqüente União, R.1S- 1f!10vels, mu!tas sobre ?s ��tom6ve� ?em como �onlas
de Amoldo Jahn e Ivone Hille Jahn; lado esquerdo, DepoSitaria: Evaml Aparecido de Bnto. Vistoria: rod. BR·
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. R':3 15 145 t 3.386 autos AEXF 00184-2009-019-12-00-3 em que é vmculadas. as conceSSIonarias telefomcas, corremo por

1.084,50m. com terras de Roseli Jahn Stringari e José 280, Km 60, s/n, Guaramirim-SC.
.

. 2���172 09 OOO;;7_�ras tns�,çoes� t' INSS j Ja�.os exeqüente União, R-17-3.386 autos AEXF 00185-2009.046- conta. exclusiva do arrematante. �a�a arre'21ataçã? em

Iraoi Stringari. Imóvel c?rtado pela,SC-413 - rodovia do 7 • Processo: 026.01.001662-2/001 (0001662- Fede�i R-4-15.145 a��i�� o���j�;��.019-i��0� �� 12-00-0 em que é exeqüente União, todos da Justiça d� pnmelrapraça, os �alores das a.v�l!açoes serao corngldos
Arroz, que apresenta faIxa de domlnJo com 20,00m para 44.2001.8.24.0026) é' "

t Old' A t
.

d C Ih R-t:-1514r.: TrabalhO; AV-18-3.386 autos 026.03.001335-1 em que e monetanamente �te a �jata.do !ellao/praya,onde o valor do

cada lado a pa�ir do eixo da Rodovia e 2�,OOm d� faixa Exeqüente: Banco do B�sU S/A ���s ��eÓ���1:-2003��19�1���00-1e en�rv�e °ê e:eqü�n!� exeqü�nt� Me�lúrglca Denk Ltda. D�posjtário_: .José Luiz lanço �ão podera ser InferJOr a avah�çao e�etuada, send?
non aedlficandl para cada lado a partir da faIxa de Executado:Merce"liaBntoLtda.Me Wilson Schaeffer R-6-15.145 autos afa/03 em que é Maestrl. Vlstona:rtICl Pedro Pauto Strelt, Guaramrnm-SC, que, nã? ocorrendo a venda ou adjudlcaçao nesta, se�a
dom�nio,cadastradonoINCRAsobno801.054.0.08.095, Bem: Ball.,ão iogurtadeira com 03 portas de vidros, wr exeqüente Valde�iro Stern, R-9.15.145 autos AT 00692- 12 - Processo: 026.06.000183-1 (0000183_levado a segund� op�rtuntdade, conforn:e data e horáno

matncula 23.435 do CRI da Comarca de Guaramln�:S.C; predominante azul e branco, fabricante CSM Equipamentos 2003-019-12-00-6 em que é exeqüente Antonio Sezepaniak 40.2006.8.24.0026) suprá, onde !lavera a alienação a quem maIs ofertar (art. 686,

avaliação R$ 380.000,00 em 10/09/2010. Dep()slt�r!o: de Refrigeração ltda., sem modelo. série ou marca aparente, R-10-15.145 autos 19m05 em que é exeqüente Sandr� Exeqüente: Repecon Pneus Ltda. YI, C��), d�ste .�u� não a p�eç� VIIS!;rt(.. ?92, CPC). �s)AdemarJahn.Vistoria:estradaBruderthal,Guaraminm. .;l(.;�(} com motor e compressor de resmamento Elgin; Engelmann R-11-15-145autosAT00189-2003-019-12.00-0 Executado'MaiconCesconetto lanar_nos o �IO�IfO na ra�o e
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2 - Processo: 026.97.000001·01001 (0000001- avaliação R$ 5.500,00 em Q2(07l2008. Depositário: Evanil em que é exeqüente Mareio dos Santos todos da Justiça do Bem' Verc�lo GoWW P!us 200112002 gasolina placas
correrao Pdor con a tO c_ompra °dr',rem! e_n e ou adJUd' lca� e
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'. -' , em caso e arrema açao, acor o remlçao ou a lU lcaçaO,
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• m ,sn, uarammm. trabalho;R-12-15.145eR-16-15.145autos026.02.001957-8 CSY1906,renavam767084675;avallaçaoR$15.000.00em t' t f t t P rt' d'd

Exeqüente: Ivo Ruchert
.

8 - P ro c e s s o : 026. O 1 . O O 2" O 4 3·3 ( O O O 2 043 - em que é;xeqüente Zurlo Implementas Rodovi�rios Ltd.a ,R- 1 Or06120 11. D�positário: Maicon Cesconetto. Vistoria: rua ��i:�t;���a��a���f=����P!�n: L�I:;;�Oe��I;c�
Executado. �arce�o Lazans

. _ 52.20�1.8.24,002�). 13-15.14;} _autos 026.04.00�026-0 em que e exequente Marechal Castelo Branco, 3.409, apto. 201, Schroeder-SC. OficiaI e Rural VICENTE ALVE.S PEREIRA NETO, fonelfax
Bem: 50,00m de pInos ��n:a�o; av�liaçao �$15POO,?� Exequente: G. M�loch.i&Comp�nhlaUda. Jaslely Angela SChapl!z, �: 15-15:"145 autos 13 - Processo: 026.06.002048-8 (0002048- (47) 3026.1615, site W'w!YJ!gg_1}Ç1-ª!?l!.ª-º,,_QQm,l:)r, end. R XV
em 12ro9r2?0�. Deposltano. Sergio Lazans. Vlstona. Executado. ValdlrBabsfa Laz?fls 2905.72.09.00117�-1 ,::m,que e exequente Unlao Fede��I, R:' 98.2006.8.24.0026).,. de Novembro, 4315, sI. 109/111, Centro Comercia! Expoville,
rua Braço Direito, s�n, Massaranduba-SC,

.

• Advogado: Pier Gu�tavo Bem
..

i7� !5.145 autos 20057�.000840-0 em que é exequente Exeq,!J�nte: BSD Jaragua ComérCIO de Produtos GIÓria,.JoinvH!e-SC. Exmo. Sr. Dr. GUSTAVO SCHWINGEL,
3 - Processo. 026.97.000450-3 (0000450- Bem: Terreno com area de 85.140,OOrn2, slluado no lugar Umao, ambos da Justiça Federal, R-18-15.145 autos EletromcosLtda.-EPP Juizde Dirertoda 13Vara Civel da Comarca de Guaramidm.
27.1997.8.24.0026) Braço Direito, em Massaranduba-SC, distante 100,OOm da 026.02.000863-0 em que é exeqüente ESAB S.A. IndústrIa e Executado: GuarasatEletrônica Uda. ME

Exeqüente: LauroCorreía Igreja Sagrada Família, confrontando: frente, com Rio Luis Comércio; R-19·15.145 autos 2007.72.09.000719-1 em que Bem: 04 Kits Rota Sat, composto cada um de: antena
Executado: Gráfica e Editora Rafaelltda. e Ademir de Alves; fundos, com ribeirão Braço Costa; lado direito, com é exeqüente União, R-20-15.145 autos 2007,72.09.000829-8

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Céu tomado pela cor das alegorias
Após cinco anos

.

sem acontecer,
Festival de Alegotias
Aéreas retoma a

Jaraguá do Sul
nesta quarta-feira

JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

/\ sa deltas, aviões e parapentes
l"\decorados devem tomar os

céus de Iaraguá do Sul hoje. Após
cinco anos, o Festival de Alegorias
finalmente retorna ao município
para sua 12a edição. Versão bra
sileira do festival francês de Saint

Hilaire, o evento esportivo era re

alizado a cada dois anos, mas em

2008 foi cancelado devido ao mau

tempo, e também não aconteceu

em 2010, novamente por causa de

problemas com o clima
Este ano, o festival deve ser um

pouco menor, para medir o interes
se dos pilotos da região e estudar a

possibilidade de voltar à proporção
que tinha em anos anteriores, afir
ma o presidente do Iaraguá Clube
deVoo livre (JCVL), Célio de Castro.

O festival começa às 8h, na

sede do JCVL, na rua Santilia Pures

Um aulão prepàratórío
para o Enem2011

,. acontecenesse sábado,
e:

dia 15, no Cejas (Centro
I �mpresarial de Iaraguã

do Sul). O evento é

gratuito, acontece das
13h às 18h e contará

com.a participação
de dez professores da
UFSC (Universidade
Federal de Santa
Catarina). Os alunos
que prestarão Enem nos

próximos dias 22 e 23,
podem se inscrever pelo
site do pré-vestibular
da UFSC: www.

prevestibular.ufsc.br. As

vagas são limitadas e .0

ingresso é um quilo de
alimento não perecível
(opcional).

Em comemoração ao Dia da Paz, alunos, professores
e equipe gestora da EsçoIa Euclides da Cunha

àb� a instituição para demonsIrar que a

educação áiIicIâ é a melhor fonna de se construir a

paz. Para o professor Pedr«J de Castro foi um momento
de gréilíde emoção. Já para o diretor Waldenuur Spieker

foi um momento Sprpreendente para.demonstrar
,

a paz não é algo distante, que é possível.

DIVULGAÇÃO

Rangel, sem número, bairro ilha da

Figueira. O transporte para o ponto
de decolagem será feito pela orga
nização do evento e as melhores

alegorias serão premiadas.
Segundo o presidente do Ia

raguá Clube de Voo Livre, Célio .

olho na previsão do tempo, pois
o evento já foi cancelado duas
vezes por isso".

Cerca de 30 pessoas devem

participar do festival e a expecta
tiva de público é de, pelo menos,
80 pessoas. Como o Festival de

de Castro, a organização está

esperando ao menos 25 alego
rias. "Esse ano vai ser um reiní

cio, trabalhamos para ter uma

estrutura bem legal", afirma,
ressaltando que a maior preo
cupação é o tempo. "Estamos de

promove mais úma vez

a Semana da Cultura
em [araguá do Sul. São
concertos especiais onde
os alunos apresentam
temáticas diferentes a cada.

apresentação. Amanhã, dia'

13, o espaço é para música

popular brasileira e dia 14
acontece um Concerto de
Pamílías, As apresentações
iniciam todas as noites
às 19h30 no auditório do
CPL (Centro Integrado de
Profissionais Liberais), rua

Donaldo Gehring, 175.A
entrada é gratuita. A Casa
.e Cultura é uma escola de
música que atuahã mais de
20 aJ)os em Jaraguá do Sul,
com aproxímadamente
170 alu;nos.

.

J� estão abertas as inscrições
pâra a Mtiltigincana 2011,
ptQmovida pelo governo de
Guaramirim. Os interessados

t�m até uprõxímo dia 21 para
montar Sua equipe e'se preparar
PWa a Bé�ie de provas ,e atividades

que estão sendo programadas.
Cada eqmpe pode ter até 50

integrantes (25 mulheres e 25

homens). A competição acontece

nos dias 5 e 6 de novembro, na

escola Almirante Tamandaré.
As provas terão temas variados,
desde esportivas, culturais, de
resistência física até atividades

que irão exigir raciocínio lógico
dos competidores. A ficha de

inscrição pode ser encontrada
.

no site tlaPrefeitura CWww.
,

gUaramirim.sc�gov.br} e devê'rá
ser entrêgüe na Secretaria de

Esporte eLazer.

Alegorias coincide com o Dia das

Crianças, o espaço infantil terá
uma cama elástica e outros dois

brinquedos, com acesso gratuito.
.

Além das alegorias, serão realiza
das atividades de aeromodelismo

"Esperamos cerca de cinco mode

listas, mas eles estão trazendo vá
rios equipamentos", explica.

SERViÇO
• O QUÊ: Festival de Alegorias
• ONDE: Sede do JCVL - rua

Santilia Pores Rangel, sem

número, bairro Ilha da Figueira

PROGRAMAÇÃO:
• 8h - abertura das inscrições

e início da subida para
decolagem

• 10h30 - Início das decolagens
• 14h - Encerramento das

decolagens de alegorias
• 15h - Premiação
·18h - Encerramento do

Festival

•VAlDR DA INSCRIÇÃO - R$ 50�00
A inscrição dá direito ainda a

camiseta do evento, almoço
(porco no rolete) e troféu para
os três primeiros colocados .
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GUARAMIRIM OFERECE CURSO DE APICULTURA
DIVULGAÇÃO

Cerca de 60 pessoas 'participaram ontem de mais wn curso promovido pela Secretaria de

Agricultura e Pecuária de Guaramirim. Eles aprenderam wn pouco mais sobre a criação das
abelhas sem ferrão, com aula prátiCa que aborda transferência e divisão de cobnéias. "É muito

bom ver cada vez mais gente participando, só hoje temos duas turmas. Nosso objetivo é dar
ferramentas para que continuem estudando essas abelhas, que trazem inúmeros benefícios para

a natureza", ressalta o secretário João Valdemiro Dalprá.lUém de Guaramirim, a tunna contou

com_pessoas dos mlUÜCÍpios de Guabiruba, Pomerode, Massaranduba, SchroecIer, Jaraguá do Sul,
JoinviUe e Corupá. Para Bernardo Danker, de apenas 12 anos, que também é aluno da Escola Rural

RuniIiar de Guaramirim, o curso serve para agregar teoria e técnica para que ele possa manter
as duas cobnéias que cultiva em casa. ''Recebo instnIções de como trabalhar, para saber o que

fazer, é muito importante esses cursos e me ajuda a ter ideias para projetos", comenta. O pai de

Bernardo, Marcelino Danker, também acompanhou o curso e &ca satisfeito com o interesse do filho.
''Eu incentivo porque hoje os jovens não têm interesse na agricultura e esses projetos despertam

isso. Precisamos nos preocupar, é nosso futuro", disse. O curso foi aberto tanto para aqueles que já
participam do Projeto .IlbeIha Sem Ferrão, como para novos �teressados.

{

NEREURAMOS

Circolo Trentino promove jantar
o Circolo Trentino di Nereu Ramos realiza nessa sábado "La

quinta cena italiana di Nereu Ramos", na Matriz Nossa Senhora
do Rosário, em Nereu Ramos, Jaraguá do Sul. O evento começa às
19h com missa em dialeto trentino, celebrada pelo padre Francisco
Sehnen do SCJ e cantada pelo Coral Padre Antônio, da Matriz de
Nereu Ramos. Logo em seguida será servido jantar italiano no salão

paroquial. Ingressos antecipados e limitados a R$ 20, com Integrantes
do Coral Circolo Trentino de Nereu Ramos, na secretaria paroquial e no

restaurante Per Tutti. Não haverá venda de ingressos no dia da festa.

CIDADÃO

Responsabilidade social
A Unimed Jaraguá do Sul em parceria com a Faculdade Jangada
realizará nesse sábado, integração dos P.rojetos de Responsabilidade
Social, onde participam 50 jovens do Projeto Esporte Comunitário,
100 adolescentes do Projeto Menino Cidadão e 70 integrantes do

Projeto Bombeiro Aspirante de Iaraguá do Sul. O evento acontecerá no

Parque Malwee, com palestras com o Grupo de Escoteiros Jacoritaba
e Bombeiros Voluntários, apresentação da escola de música Casa e

Cultura, e atividades como aulão de ginástica, tirolesa, canoagem,
campeonato de futebol, vôlei e confecção de chaveiros.

FESTIVAL DA CANÇÃO
Evento tem 27 inscritos
A Fundação Cultural de Jaraguá do Sul registrou inscrições de
27 candidatos no Festival Estudantil da Canção. A informação
é do integrante da comissão organizadora do evento, Emerson
Guimarães, acrescentando que os inscritos representam 19

instituições de ensino. Envolvendo estudantes do ensino
fundamental e médio - na faixa etária entre 10 e 15 anos -, o

evento está agendado para o dia 3 de novembro, a partir
das 19h, no Grande Teatro da Scar.

que a

ia 11 de outubro

iversão tá na mira.
Dia 12 de outubro

18h - Banda Diverson .

. 21 h - Uno Orquestra
OOh - Banda Vox 3
02h - Banda Cavalinho

11 h - Banda Tais Buam
13h - Banda Som da América
16h - Banda Safira
19h30min - Baoda Champagne
23h - Encerramento

13h - Hugelbach Musikanten
15h - Banda Hannover
19h - Banda Estrela de Ouro
22h - Banda Kanecos
02h - Society Band

llh - Ecos Band
15h - Tarde das Criancas

com Banda Hannover
19h - Banda Bavária

Patuá Music: DJ Dan Müller
+ DJ Igor Lima
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FUTSAL

ADJ faz apresentação de gala
Equipe goleia
Moitas e precisa de

apenas um empate
,. .

no próximo Jogo
para garantir a

classificação

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

/\ vassaladora. Assim pode ser

.l1.resumida a atuação da ADJ
na noite de ontem na Arena Ia
raguá. Com quatro gols de Dian

Luka, três de Xoxo e um de Jo
nas, a equipe jaraguaense goleou
Moitas por 7 a 2 e ficou ainda
mais perto de uma vaga na próxi
ma fase do Estadual. Para garan
tir a classificação, a ADJ precisa
apenas de um empate no pró
ximo jogo contra Ibirama, ama

nhã' também na Arena Iaraguá.
Jogando em casa, a ADJ par

tiu para cima e abriu o placar
logo no primeiro minuto, -corn

Dian Luka. Mas em uma falha
de marcação, Moitas empatou
poucos segundos depois, com

Graxa. O gol não abalou o time
de Jaraguá, que continuou pres-

MARCELE GOUCHE

Dian olha a bola entrar e corre para comemorar um de seus gols com os companheiros e col1Íissão técnica

sionando. Até que Xoxo apro
veitou rebate, carregou a bola e

desempatou a partida. Mas dois
minutos depois a ansiedade
voltou a atrapalhar a AD}. Em

cobrança de pênalti, Dudu dei
xou o placar igual novamente.

A
.

goleada começou a ser

desenhada no segundo tempo,
quando Jonas, de fora da área,
bateu de bico e fez o terceiro. A

partir daí só deu ADJ, que impri
miu seu ritmo de jogo e dominou
a partida. O quarto gol veio com

Xoxo, que ainda fez o sexto. O

quinto e o sétimo foram marca

dos por Dian Luka.
O artilheiro do jogo, Dian

Luka, preferiu manter o discurso
humilde. "A competição é longa
e precisamos manter os pés no

chão", comenta o jogador. Já o

treinador Renato Vieira ressal
tou o poder de reação da equipe:
"eles estavam ansiosos no co

meço, mas no segundo tempo,
acalmaram, pegaram o ritmo e

fizeram os gols".

Juventus continua caminhada rumo à elite do futebol catarínense
MARCELE GOUCHE

Equipe triCoIoI" treinou fOrte ontem no João MarcattQ antes de viajar a Tubarão

Depois da eliminação do
turno do Campeonato Catari
nense da Divisão Especial, o

Juventus viajou ontem a Tuba

rão, para a estreia no returno.

O Tricolor encara hoje o Atlético
Tubarão, às 15h30.

Embora a situação financei
ra do clube não esteja boa, Nino
acredita que os atletas ainda es

tão motivados para a próxima
fase do campeonato. "Problemas

sempre são absorvidos dentro
de campo, mas a motivação está
dentro de cada um. O jogo em si
motiva os jogadores e eles sabem

que cada partida é uma vitrine

para a carreira profissional", co

menta. Ele afirma que agora a

garra talvez seja maior, já que só
resta mais uma chance de chegar
à primeira divisão.

O Iuventus treinou no final de
semana e ontem, reforçando a

finalização. Hoje, Nino deu folga
aos jogadores. O técnico garan
te que o time jogará no ataque.
A aposta é de que Max e Danilo
reforcem ainda mais a marcação.

Quanto ao returno, Nino afir
ma que o Tricolor tem grandes
chances. "Não levamos o turno

por uma partida. Nenhum dos
adversários é superior ao Iuven
tus e já conhecemos o jogo deles.

Agora, vamos focar nas primeiras
rodadas e tentar chegar à qua
drangular", afirma.

O Moleque Travesso tem a

quarta média de torcida do Esta

dual, com 285 pessoas por parti
da. Ainda assim, Nino diz que a

pouca presença de público afeta
o desempenho do time. Quanto
às críticas do número de gols fei
tos no turno, ele é enfático: "En

quanto fizermos pelo menos um

em cada jogo e garantir vitórias
está valendo. É melhor garantir
pontos do que gols".
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Henrique Porto

Basquete (I)
o assunto predominante na

coluna será o esporte da bola

laranja, mesmo porque hoje é o

Dia do Basquete. Começamos
pela incrível conquista das
nossas meninas da categoria
sub14, as 'Pequenas Gigantes;
que venceram deforma invicta
o Campeonato Catarinense.

Basquete (2)
Já a equipe masculina da mesma

.

faixa etária, a Colégio Evangélico /

Unimed/FME, deixou escapar
o título jogando em casa.

Seguia bem no hexagonal final
até tropeçar em São Bento do
Sul e Joinville. Acabou com o

vice-campeonato e algumas
importantes lições para a vida
dos atletas. Por outro lado, nossa

equipe adulta (Menegotti/Delta
Equipamentos) inicia na tarde
de hoje a fase final da Liga Norte,
competição onde são os atuais'

campeões. Às 16h30 jogam
contra o Sacada/Joinville, no

ginásio da Duas Rodas.

·Jaraguá
O Sport Club Jaraguá voltou a rugir
em casa. Depois de uma sequência
de quatro jogos sem vencer e

sem marcar gols, o Leão doVale
reencontrou o caminho das redes
e da vitória. Bateu o Pinheiros, de

Rodeio, por 3 a 1, na ensolarada
tarde de domingo. Se vencer o

Todo Poderoso Maga' hoje (15h30)
e o Oeste no domingo, volta a brigar
por uma vaga na fase final,I

I Olympya. 10 anos

Primeirona
Bastante desfalcado, o João
Pessoa tropeçou pela segunda
vez consecutiva na Primeirona.

Desta vez foi no Garibaldi,
contra o Flamengo. Depois de

navegar por águas tranquilas, a

equipe corre o risco de perder
a ponta da tabela, justo na reta

final da competição. Outra

equipe que se complicou foi o

JJ Bordados, após a derrota em

casa para o Cruz de Malta.

r

!
I
I

henriqueporto@yahoo.com.br

Foram dezessete vitórias até

chegar ao título, com direito a

uma 'lavada' nafinal sobre a

então campeã Chapecó, jogando
na casa do adversário. Meus

parabéns para toda a equipe,
mas principalmente à empresa
Elian, que há anos investe nesta

categoria.

Basquete (3)
Para fechar, parabenizo
três aniversariantes da

semana, todos adeptos da
modalidade. Na segunda-feira
comemoraram nova idade o

'internacional' técnico Julio
Patricio e o ex-atleta Jackson
'Chitos' de Oliveira, campeão
dos JASC em 2001. Hoje é a vez

do ex-árbitro Cláudio Tubbs

que, do alto da sua pequena
estatura, fez história no

basquete catarinense.

JuvenflUS

seus cOlnandados..

Segundona
Briga bonita na Chave B do

Campeonato Jaraguaense
da Segunda Divisão. As seis

equipes chegam à última
�jL.dda com chances de

classificação. Aliança/Roma e

Ponte Preta dependem apenas
de um empate. Barrabaxo e

Guarany precisam vencer e

torcer por tropeços de Atlético

Independente e Grêmio
Garibaldi.

Imperador treina
.

.

em busca de rítmo

AGÊNClAFOLHAPRESS final do Campeonato Brasileiro,
com exceção da 35a, a competi
ção nacional volta a ser disputa
da somente aos fins de semana.

�
�
�
�
� Depois de estrear contra o Atlético
�1

� Goianiense, atacante se recupera e

� pode ficar mais tempo em campo
�
��1�

� Otécnico Tite já planeja utili-

� zar o atacante Adriano por

� mais tempo na partida contra o

� Inter, no próximo dia 23. Até Já,
� o jogador deve atuar, no máximo,
� 20 minutos em cada jogo.
!: Adriano estreou contra o
�i
� Atlético-GO, partida em que jo-
� gou por 12 minutos. HOJ' e e no
\�
li domingo, o time enfrenta res
,II

t pectivamente Botafogo e Cru-
"

'i, zeiro, jogos em que Adriano não
�
.1 deve ficar mais do de 20 minutos
'I.

qi
í

li

�
i:
�
�!
i
"

í�
q1i
�

�
Logo mais (às 1 Sh30) � .

tereInos a ruulensão real m
i:

da tressa(:;a que atingiu �
�

o elenoo do Juventus, ou �
I'

seja, o quanto a perda do !�
turno e o problema dos �
salários atrasados afetaranl i
o desempenbo da equipe. O �

� .

Atlético 'Iubarão, adversarío j!
r ii

desta tarde, tambénl �
enfrenta seus problenlas e �
deve düi.cultar bastante a �
vida de NIno Padílha e de �

�
14
fi
/1

�
�.
m
bfl

em campo. Da 31 a rodada até o
.

Com maior intervalo para treina

mentos, Tite já planeja aumentar

o tempo de Adriano em campo.
"Não vou antecipar utiliza

ção, mas (contra o Botafogo) é o

mesmo tempo de segurança que
deve ficar nos próximos jogos.
Com exceção da partida contra o

Inter, quando teremos mais tem

po de trabalho", antecipa Tite.
Adriano não jogava uma par

tida oficial desde janeiro, quan
do machucou o ombro em par-

tida entre a sua Roma e a Lazio.
Em abril, após ser apresentado
como reforço corintiano, Adria
no sofreu lesão em tendão do pé
esquerdo, foi operado e ficou seis
meses em recuperação.

O presidente do Corinthians,
Andres Sanchez, admitiu que o

clube pode fazer uma nova pro
posta pelo atacante argentino
Tevez, que está suspenso pelo
Manchester City.

Em entrevista coletiva, o diri

gente afirmou que tem interesse
no argentino, mas avisou que não
vai oferecer os mesmos cerca de R$
100 milhões como no final do pri
meiro semestre. "Ele perdeu o valor
de mercado", afirma o cartola. San
chez se referiu ao fato de Tevez ter

sido suspenso e multado em cerca

de R$ 1,5 milhão pelo clube inglês.
DIVULGAÇÃO

[araguá estreia no returno contra o Maga
O Leão do Vale estreia hoje no

returno do Campeonato Cata
rinense da Divisão de Acesso. O
adversário será o fraco Maga, de

Indaial, que em seis jogos mar

cou apenas um gol e ainda não

pontuou. A partida está marcada

para as 15h30� na casa doadver-

sário. No primeiro turno, as duas

equipes se enfrentaram e o Iara
guá aplicou a maior goleada do

campeonato, um 9 a O para não
deixar dúvidas.

O Jaraguá precisa da vitória

para se manter vivo na briga
pela quarta vaga no quadran-

Deixei passar uma importante data. Quem festejou seu décimo
aniversário no dia Iode outubro foi a Associação Desportos
Olympya. Fundada em 2001, com o nome de Clube de Futebol
Feminino Olympya, a equipe conquistou importantes títulos,
como o do primeiro Campeonato Catarinense da história,
disputado em 2007. Parabéns ao Polenta e ao 'Time de Meninas'!

gular final da competição. No

momento, a equipe liderada

por Biro vem de uma vitória
sobre o Pinheiros e está na 5a

colocação, com seis pontos. Se
vencer e o Oeste, que joga em

casa contra o Caçador, perder,
o Iaraguá assume a 40 colocação.
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Um morto e dois feridos graves
Intenção da quadrilha interceptada
pela Polícia Militar era assaltar
uma malharia em Schroeder

SCHROEDER

CAROLINA CARRADORE

Qque era para ser uma abor

dagem de rotina acabou re-
I

sultando em perseguição, prisão e

morte, na noite de segunda-feira.
Policiais de Schroeder impediram
que uma quadrilha assaltasse uma

malharia na cidade. A ação, que
contou com a participação de 30
militares de

-

Schroeder, Guara

mirim, Iaraguá do Sul e Joinville,
resultou na morte de um dos ban
didos. Dois estão em estado grave.
Outros três foram baleados e não
correm risco de morte.

A ocorrência iniciou por volta
das 19h de segunda-feira, quando
os dois policiais tentaram abordar
um Fiesta com placas de São José
dos Pinhais (PR), na região central
da cidade. Ao ver a aproximação
da viatura, o veículo acelerou e

seguiu em direção à localidade de
Duas Mamas, estrada que dá aces-

APREENSÃO

so a Joinville. O Fiesta entrou em

uma rua sem saída e colidiu em

uma residência em construção.
Do veículo saíram cinco ho

mens armados que passaram a

atirar contra os dois policiais, que
revidaram, atingindo quatro ban
didos. Juvenil Ferreira de Oliveira,
27 anos, morreu na hora, enquan
to Sedmar Teixeira da Silva, 30

anos, permanece internado em

estado grave. Mesmo feridos, os

outros três fugiram pelo matagal.

Perseguição
Os militares de Schroeder re

ceberam reforços na tentativa de

capturar os outros envolvidos.
Menos de uma hora depois, foram

capturados Marco Antônio Mei

relles, 22 anos, que levou um tiro
na perna, e Felipe Ferreira Oliveira,
baleado na barriga. Ambos estão

internados sob escolta policial e não

correm risco de morte.

FOTOS DIVULGAÇÃO/PM

Quadrilha estáva munida com várias
.

annas, ceIuIaI'es e coletes à prova dêbblas n

Armas apreendidas
Entre os materiais apreendidos

com a quadrilha estavam uma pis
tola 9 mm com 27 munições; uma

pistola 9 mm com 15 munições;
um revólver calibre 38 com cin
co munições deflagradas e uma

réplica de uma pistola. O que
chamou a atenção da polícia, foi
a apreensão de uma pistola AO,
calibre de uso restrito das Forças
Armadas e da Polícia. "Essa arma

não é da Polícia, foi comprada do

Paraguai", ressalta o major. Foram

localizados também dois coletes à

prova de balas, dois rádios comu

nicadores sintonizados na frequ
ência da Polícia, seis celulares e

um pé-de-cabra.
Nenhum policial militar ficou

ferido na ocorrência. "Graças à

ação pró-ativa dos policiais, eles
foram interceptados antes de

praticar o assalto na malharia.
Nossos policiais conseguiram
dar uma resposta preventiva",
enfatiza o major Iofrey,

MARCELE GOUCHE

REFÉNS

Foragido
assalta
lamília
Era quase meia noite

quando cerca de 30

policiais militares
" procuravam o último

foragido. Acuado, Jeferson
Souza da Veiga, invadiu
um bar, fez o casal de
refém e roubou o dinheiro
do caixa. Ele levou as

vítimas até a residência,
situada nos fundos do bar,
e ficou na casa durante
uma hora. A filha de 12

anos do casal também foi
feita de refém. O marginal
fugiu levando o Honda
Civic da família. Jeferson
foi localizado pela
Polícia, já em Joinville. Na

abordagem, ele colidiu o

veículo em uma árvore
e passou a trocar tiros
com os policiais, até ser

baleado na boca. Jéferson

permanece em estado

grave na UTI. Segundo
informações do major
Jofrey dos Santos, todos
os membros da quadrilha
são do Paraná. Eles
vieram para Schroeder
com a intenção de
assaltar uma malharia,
na cidade. Com eles, foi

-localizado um mapa que
apontava o endereço do
estabelecimento.

FLAGRANTE

Furto em hospital
Policiais descobriram, após uma abordagem, o furto -

de remédios e outros objetos levados de um hospital,
em Jaraguá do Sul. A PM abordou um Corsa com

placas de São Cristóvão do Sul, pois o motorista

apresentava sinais de embriaguez. Dentro do veículo,
foram encontrados seis ampolas do medicamento

Dormonid, duas ampolas do medicamento Pankuron,
cinco frascos do remédio Fenamil e diversas seringas,
agulhas e soros fisiológicos. O condutor afirmou
ser funcionário do hospital e que iria descartar
o material. Em contato com a instituição, foi
descoberto que os objetos haviam sido furtados. O
homem de 25 anos foi encaminhado à Delegacia.

ASSALTO

Jovem armado invade
padaria na Figueira
Um jovem de 20 anos provocou momentos
de tensão em um estabelecimento
comercial localizado na rua José Theodoro
Ribeiro, no bairro Ilha da Figueira, em

Jaraguá. Segundo informações da Polícia,
o rapaz invadiu uma padaria e, armado
com um revólver, anunciou o assalto. Em

segundos, fugiu levando menos de R$100,00
que estavam no caixa. Policiais militares
realizaram rondas, mas até o fechamento
desta edição, ele não havia sido encontrado.
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