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� RECICLE A INFORMAÇÃO, PASSE

�� ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR, INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO

SERVINDO DE EXEMPLO
EDUARDO MONTECINO

SEMEANDO Guaramirim promove encontro para apresentar a mais de 30 municípios catarinenses
o modelo implantado de escola rural, em que as aulas especializadas acontecem no contra-turno,

estimulando a visão dá agricultura familiar como alternativa de bom negócio. Página 20

Consumidor: acertar as
dívidas estámaisfácil
CAMPANHA DA CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS

(CDL) de Jaraguá do Sul e do Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC) oferece assessoria para devedores e
intermedia negociação. Mais demil devedores têm
o total de R$ 650mil em dívidas. Página 19

Destino doArthurMüller
será debatido em audiência
DISCUSSÃO ACONTECE NA CÂMARA AMANHÃ. DE UM

lado, o deputado Carlos Chiodini e o vereador Jean
Leutprecht atacam a ideia de demolição do ginásio e a

construção de um terminal no local. Do outro, Ivo
Konel1 diz que essa é amelhor alternativa. Página 7

DESDE 1919

Região recebe
R$46n1ieUl
investim.ento

anunciado ontem pelo
governador Raimundo
Colombo e vale até 2015.
Prefeituras irão dividir a
fatia. Página 4

MárioCortella
dápalestrano
ClubeBaependi
Apevi acontece amanhã,
com enfoque na harmonia
entre a vida pessoal e a
profissional. Página 6

Queda do faturamento
do setor têxtil já

ultrapassa os 18%.
LOURIVAL
KARSTEN
Página 2
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Ikarsten@netuno.com.br

Inadimplência
Depois de seis meses crescendo, a

inadimplência caiu em setembro.
Foram três pontos percentuais em
relação a agosto, segundo o indicador

r-LOTERIASI LOTERIA FEDERAL

; EXTRAÇÃO N° 04597
1 ° 31.100 600.000,00
2° 23.537 12.000,00
3° 50.813 9.000,00
4° 50.511 7.410,00
5° 03.011 6.000,00

�-- :iii'

MEGASENA
SORTEIO N° 1326

10 - 11 - 18 - 19 - 30 - 50

QUINA
SORTEIO N° 2722
25 - 29 - 36 - 56 - 70

DUPLA-SENA
SORTEIO N° 1011
PRIMEIRO SORTEIO

09 - 10 - 18 - 32 - 39 - 47
SEGUNDO SORTEIO

03 � 05 - 06 - 08 - 41 - 47

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1184
05 - 06 - 08 - 13 - 16
19 - 20 - 22 - 36 - 42
43 - 50 - 59 - 61 - 62
64 - 85 - 87 - 94 - 96

NICANOR PACKER, portador
do CPF '030.798.809-00, torna
público que requereu à Fun

dação Jaraguaense do Meio
ambiente (FUJAMA), a Auto

rização de Corte de Espécies
Florestais Nativas Plantadas
e de Supressão de Vegetação
em Meio Urbano, para a ativi
dade de condomínio vertical,
com instalações previstas na

propriedade na Rua Domin

gos Demarchi, 134, Bairro Vila
Nova, município de Jaraguá
do Sul - SC, empreendimen
to denominado 'Condomínio
Vertical. Matrícula Imobiliária
- MI nº 10.902.

Serasa Experian de Inadimplência do
Consumidor. Ainda assim, no acumulado
do ano, o crescimento foi de 23,4% em

relação ao mesmo período do ano passado.

Custo da energia
A Federação das Indústrias (Fiesc) realizará a Powergrid Brasil, feira
que reunirá as principais novidades do setor energético em produtos
e tecnologia. A feira será realizada de amanhã até sexta-feira, em
Joinville, no Centreventos Cau Hansen. Nos três dias de evento
será realizado um congresso com painéis sobre a maior eficiência
no consumo de energia, especialmente para o setor industrial. Os
custos com energia elétrica representam 21% dos custos diretos
de produção na indústria de transformação, conforme trabalho da
Fiesc. O setor industrial do Estado é responsável por cerca de 80%
do consumo de gás natural e 50% do consumo de energia elétrica
em Santa Catarina. No setor cerâmico, por exemplo, o gás natural
representa em média 25% do custo total de fabricação.

Saldo de dólares
Segundo os dados do Banco Central, o saldo de dólares já atinge US$
71,7 bilhões este ano contraUS$ 24,3 em todo o ano de 2010. Claro que
tudo que entra pode sair o que torna o cambio uma grande incógnita.

PIB
Se os dados prévios da evolução do PIB já não eram animadores, as
revisões que estão acontecendo namedida em que novos dados são
apurados, mostram números aindamenores. Mesmo com esta retração
no crescímento, a inflação não dá sinais de queda. O Ministério da
Fazenda anunciará nos próximos dias a redução na previsão do
crescimento do PIB de 4,5% para 3,8% em 2011.

Petrobrás sustentável
Pelaprimeiravez aPetrobrás formulaum plano demetas em relação
à eficiência energética, buscando redução na emissão de gases de efeito
estufa e desperdício de gás natural.Qualquer foto deumaplataformaem
operaçãomostraum longo "braço" comuma chamanaponta Este é o
descarte de gás naturalque acontece enquanto omesmo não é aproveitado
e comercializado.A estatal destinou US$ 1,2 bilhão para isso.

George Soros
Especula-se que asmanifestações anti-Wall Street foram
financiadas pelo sétimomaior bilionário dos EUA. Aos 81
anos, detentor de uma fortuna de US$ 22 bilhões que promete
doar integralmente, estaria realizando ummovimento cuja
finalidade ainda não ficou clara. Será que não seria por
conhecer tão bem as entranhas deste poder paralelo?

Nova lunção das lotéricas
Segundo o Sindicato dos Lotéricos de São Paulo, estas unidades
atenderam 30% da população com a greve dos bancários. Estas lojas,
assim como outros estabelecimentos como supermercados, têm
um horário de atendimento mais estendido que o dos bancos e, aos

poucos, estão absorvendo grande parte do atendimento.

Vendas da indústria
Os dados relativos ao desempenho das vendas da
indústria catarinense levantados pela Fiesc - Federação
das Indústrias do Estado de.Santa Catarina - mostram
um quadro sombrio, Apesar de ter havido uma reação
no mês de agosto, quando as vendas subiram 8,40/0 em
comparação com o mês anterior, no acumulado de

janeiro a agosto deste ano o crescimento é de apenas
0,92% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Considerando a diversificação da indústria catarlnense, o
quadro não poderia sermais preocupante.

DIVULGAÇÃO

INDÚSTRIA TÊXTIL
Um dos pilares da economia catarinense, em especial de nossa
região, sofreu forte abalo este ano, pois registra uma queda de
faturamento no período de janeiro a agosto de 2011 que já bate
em 18,6% em relação ao mesmo período de 2010. Os números só
não formammais dramáticos em função do aumento dos preços
provocado pelos preços do algodão no início do ano. Os dados são
da Fiesc. Além de setor têxtil com recuo de 18,6%, o de artigos de
plástico recuou 13,3% e o de móveis 11,4%. Mesmo com outros
setores apresentando um desempenho mais positivo, estes foram
decisivos no índice geral em função de sua relevância.

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

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 01/2011
O SAMAE de Jaraguá do Sul, comunica que encontram-se abertas
as inscrições para o Concurso Público 01/2011, destinado ao

provimentos das seguintes vagas:

R$
1.167,27
1.167,27
1.167,27
1.424,07
1.424,07
1.424,07
1.424,07
1.737,36
2.119,58
2.119,58
2.119,58
2.119,58
2.585,89

CARGO
Auxiliar de Serviços Gerais
Jardineiro
Telefonista
Pedreiro
Vistoriador de Redes e Ramais
Motorista

Agente de Operação Hidráulica
Operador de máquinas
Mecânico de Manutenção
Escriturário
Técnico em Operações ETA/ETE
Técnico em Segurança do Trabalho
Técnico em Informática

VAGAS
03
01
01
01
02
03
06
01
01
01
05
01
01

PERIODO DAS INSCRiÇÕES: 19/10/2011 a 17/11/2011
LOCAL DAS INSCRiÇÕES: http//www.sociesc.org.br/concursos
O Edital do Concurso Público 01/2011 encontra-se a disposição dos
interessados no endereço eletrônico acima,

Jaraguá do Sul, 17 de outubro de 2011.

Isair Moser
Diretor Presidente do Samae
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Os ditados fazem bem à saúde, são

"comprimidos" de verdades que a sabe
doria do povo resumiu em poucas pala
vras. Quando bem interpretados, os dita
dos nos ajudam a viver melhor. Dou-lhe
um exemplo. Você já deve ter ouvido di-

.

zer que se a vida lhe der um limão, faça
dele uma limonada. Ouviu, não ouviu?

Esse ditado significa que é possível
ver de modo diferente uma dada situa

ção. Não sei se é esse o caso do ator Rei
naldo Gianecchini.Você sabe que ele está

passando por uma fase dura, enfrenta
um câncer daqueles teimosos. Pois numa
entrevista dada dia deste a uma revis-

ESTRESSE

ta popular, o ator disse que o câncer lhe

pode ser uma dádiva.
Como assim, como uma doença braba

pode ser uma graça, uma dádiva, como?
A resposta se me afigura fácil, uma repe
tição do .que outras pessoas já disseram
em situações parecidas.

A dor, dizem muitos, ensina a gemer.
Esse "gemer" pode ter como significado
viver. A dor ensina a viver. No caso do
Gianecchini ele bem que pode estar di
zendo que a doença que o acomete fê-lo

repensar a vida, e nesse caso o sofrimen
to é um bem, uma dádiva.

E se for assim, sou, mais urna vez, obri-

VALORES
Estresse corrói as entranhas, mata. Mas há

quem não creia nisso. E pela vida estressada,
que é o modo errado de reagir aos estímulos que
nos cercam, as pessoas andam narcotizadas por
comprimidos contra a ansiedade e seus sinto
mas. Não precisavam disso, precisam apenas de
mudar o modo de dar valor ao que as cerca e a

reagir adequadamente aos estímulos.

o que é que tem valor na vida?

Quando a pessoa está numa UTI
e consciente, vai ver que são pou
cas as coisas na vida que merecem

o nosso encanto ou atenção. Bem
poucas. Mas isso só é descoberto

quando a corda já está muito aper
tada no pescoço.

DO LEITOR

AFAO (Organização das Nações
Unidas para aAlimentação e a

Agricultura) realiza anualmente o

.

Dia Mundial da Alimentação, em
16 de outubro, em referência à
data a que a organização foi fun
dada, em 1945. A FAO criou para
2011 o tema "Preço dos alimentos
- da crise à estabilidade". O tema

escolhido para este ano visa escla
recer o assunto e o que pode ser

feito para minimizar o impacto
sobre populações mais vulne
ráveis. Representa uma ameaça
severa, a variação nos preços dos

alimentos, em especial a alta de

preços nos países em desenvol
vimento. As populações carentes

são as mais seriamente atingidas.
De acordo com o Banco Mun

dial, entre 2010 e 2011, o aumen

to do preço dos alimentos deixou

quase 70 milhões de pessoas na

pobreza extrema em todo o mun

do. Entre os objetivos dessa ação
está o incentivo a umamaior aten

ção à produção agrícola em todos
os países, estimular a cooperação

FALE CONOSCO

econômica e técnica entre países
em desenvolvimento, além de

promover o sentimento de soli
dariedade nacional e internacio
nal ria luta contra a fome, a des

nutrição e a pobreza. Em Jaraguá
do Sul, o Núcleo de Nutricionistas

juntamente com o Conselho Na
cional de Segurança Alimentar e

Nutricional (Consea) vai realizar
palestras em diversos grupos de
idosos da comunidade sobre "lü

passos para alimentação saudável
emídosos" Vai promover também

orientações para a comunidade
no Shopping Center Breithaupt
durante a semana.

Participe desta semana refletin
do sobre seus hábitos alimentares e
como você tem lidado com a com

pra de alimentos de sua região e se

tem consumindo demodo racional
os alimentos sem desperdícios.

Luciaaa lIasse Ilrepsky,
nutricionista (Núdeo
de Nutricionistas de

Jaraguá do Sul e Região)

redacao@ocorreiodopovo.com.br

gado a lembrar do samba do Ataulfo Alves

que dizia - "Eu era feliz e não sabia". Costu
mo dizer nasminhas palestras que é muito

estúpido urn sujeito ser feliz e não saber.
Será então preciso perder para saber do
bem de que a pessoa gozava? O triste é que
mais das vezes é isso.A saúde só é urn bem,
conscientizado, quando a perdemos.

A doença costuma fazer as pessoas reve
rem o seu modo de ser e.descobrirem que
perdiam tempo com tolices. - "Se eu sair
dessa voumudar tudo", costumam dizer. Às
vezes não dá tempo. O melhor é mudar an
tes de sofrer, ser sábio e dar valor ao que de
fato tem valor na vida: muito pouco...

ROUBOS
Não sou contra a revista íntima' em

certas empresas. Há muito roubo "for
miga': um pouquinho todos os dias, em
muitas lojas e empresas de todo tipo. Os

ladrões, mais das vezes, ainda são, mais
tarde, protegidos pela justiça, são toma

dos por "vítimas': Não na minha empre
sa, nela a lei sou eu.

CHARGE

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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E ERGI

Celesc vai investir
R$ 46mi na região
Governador e presidente da empresa
anunciaram plano, ontem, em Florianópolis

JARAGUÁ DO SUL o desenvolvimento do Estado.
"As obras irão dar maior con
fiabilidade e segurança ao sis
tema de distribuição de ener

gia, eliminando a sobrecarga
e diminuindo as interrupções
no sistema elétrico", promete o

governador.
Quem recebeu a notícia com

alívio foi o prefeito de Schroeder,
FelipeVoigt (PP). "Um pouco des-

Ogovernador Raimundo Co
lombo e o presidente da

Celesc, Antonio Gavazzoni, assi
naram, ontem, o Plano de Inves
timentos no setor elétrico cata

rinense. Serão investidos R$ 1,7
bilhão até 2015 nas oito regiões
geoelétricas da Celesc no Esta

do, sendo R$ 400 milhões em

2011 e R$ 1,3 bilhão até 2015,
nos setores elétrico e comer

cial. Para região de Iaraguá do
Sul, o montante ficou estipula
do em R$ 46,6 milhões. Quanto
cada Prefeitura receberá, ainda
deve ser definido.

Segundo Colombo, esses in
vestimentas contribuem para

POR"/;;,....."iIfiI11'Íi

Divisão: explicada
A Ceiesc irá enviar o planejamento às Prefeituras e entidades
empresariais nas 16 regionaíse promover rodadas de discussão'
em cada uma delas. Os investimentos programados para cada
uma delas são: Blumenau, R$ 88,5 milhões; Chapecó, R$ 67,1;
Concõrdía, R$ 52,6'; Críeíúma, R$ 42,4; Ploríatiópolls, R$ U4,9;
Itajaí, R$ 82,3; Jaraguá do Sul, R$ 46,6; Ioaçaba, R$ 31 milhões;
JoJnville,B$ 11;5:,5; Lages, R$,50,2; Mafra, R$ 56,2;,Rio do. Sul, R$
62,6; SãoBento do Sul, R$16,7; São 'Miguel do Oeste, R$ 44,2;
Tubarão, R$ 60,9; Videira, R$ 44,3 milhões.
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se recurso até já está sendo inves
tido, são R$ 1 milhão para am

pliação da rede. Precisamos de
mais e vamos ver como vai ficar.
Essa era uma das prioridades que
faltava para eu cumprir bemmeu

mandato", avaliaVoigt. A ameaça
da falta de investimento no abas
tecimento, comprometendo a

ampliação do setor industrial, já é
debatida nomunicípio dede 1997.
Durante o ato de assinatura, o

presidente da Celesc, Antonio
Gavazzoni, destacou que, pela
primeira vez, a empresa abre a

programação à sociedade. "Que- "

remos compartilhar esse pla
nejamento com os catarinen
ses em busca de respaldo social

para os números já submetidos
ao rigor técnico e ao conheci
mento da Agência Nacional de

Energia Elétrica. Nossa intenção
é garantir que as necessidades
em todas as regiões sejam efe
tivamente atendidas", explicou.

Governador e equipe an1Ulciaram ontem
o Plano de hwestimento da Celesc

,.câmara de Vereadores vai destinar mais de RS 200 mil do seu orçamento par
ntidades esportivas do município. O projeto de lei que faz a transferência dos
cursos foi aprovado de forma unânime pelo plenário na última semana.

"ssociação Desportiva de Voleibol, Clube Escolar Evangélico Jaraguá, Clube
anoagem Kentãqui, Clube Recreativo Jaraguá, Associação Jaraguaense doS
Incentivadores da Natação, Associação Cultural, Social, Desportiva e Eventos
ramabushi, e Clube Xadrez Jaraguá são os beneficiados.

No total, o projeto repassa RS 310 mil para promover o incentivo ao esporte
jaraguaense, des quais R$ 110 mil do excesso de arrecadação da Prefeitura e,

.

.� I I:."" i
.

R$ 200mil do orçamento da Câmar� de Vereadores.

CÂMARA DE
VEREADORES
DE JARAGUÁ DO SUL
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Patricia Moraes

, .

enarlo
2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Segundo Tempo. segundo round
Novo escândalo envolvendo o Programa
Segundo Tempo (PEC) deixa o ministro
dos Esportes, Orlando Silva (PC do
B), em uma tremenda saia justa. Em
reportagem publicada pela revista

Veja, e repercutida por toda imprensa
nacional, o policialmilitarJoão Dias
Ferreira, do mesmo partido e que
chegou a ser preso no ano passado,
afirma que entregou diretamente ao
ministro parte da propina arrecadada
através do programa. As ONGs, segundo
ele, que intermediavam os convênios
entre o governo federal e as Prefeituras,
só recebiam os recursos mediante o

pagamento de uma taxa previamente
negociada que podia chegar a 20% do
valor dos convênios. Calcula-se que o

'esquema' tenha arrecadado mais de R$
40 milhões nos últimos oito anos.

Ontem, o presidente da Fundação de

Esportes de Iaraguâ, Marcia Feltrin,
buscava mais informações sobre o caso.

Até porque a Prefeitura acaba de renovar
contrato com governo federal, de R$
2.100 milhões que serão repassados para
manter em atividades do PEC cerca de
cinco mil estudantes por um ano e meio.
"Nunca se sabe que alcance a denúncia

pode ter, qual vai ser a repercussão':
Feltrin não soube dar detalhes de como o

programa funcionava na antiga gestão.
JáJean Leutprecht, também do PC
do B, que gerenciava a Fundação na
administração de MoacirBertoldi,
afirma que no caso de Iaraguá não

houve intermediário no convênio,
quefoi firmado diretamente entre o
município e oMinistério dos Esportes.
Em 2006, o programa recebeu R$ 900mil
do governo federal, mesma média em
2007 e 2008. O valor serviria para pagar

profissionais, alimentação ematerial

para os estudantes beneficiados.
Ele também diz que a renovação
do programa dá fim às suspeitas de
irregularidades nas edições anteriores.
Porém, ainda existem alguns
questionamentos sem repostas, até
porque a administração alega e registrou
Boletim de Ocorrência afirmando
que parte da documentação referente
ao programa sumiu, simplesmente
desapareceu. E há outra denúncia, feita
pelo ex-secretário de Cultura e Esporte,
Ronaldo Raulino, de que uma empresa, a
Mais Projetos, de propriedade registrada
em nome de um assessor de Jean, queria
cobrar da Prefeitura R$ 79mil para
garantir a renovação do convênio com o

Ministério dos Esportes, como o contrato

não foi fechado, o município ficou três
anos sem oprograma.

Escolado

Legislativo
AAvevi (Associação de Câmaras
eVereadores doVale do Itapocu)
iniciou ontem umamaratona

por entidades para apresentar a
Escola do Legislativo, criada com
intuito de qualificar as atividades
parlamentares da região. AAciag
(Associação Empresarial de
Guaramirim) foi a primeira a

conhecer os detalhes do projeto.
Já estão definidas também
apresentações naAcijs no dia 24,
na CDL no dia 26, e para aUjam
no dia 31 de outubro.

Recursos
ACâmaradeGuarrumlllln
vai encaminhar documento
solicitando aos deputados federais
de Santa Catarina auxílio na busca
de recursos para pavimentação da
EstradaBananal do Sul.

Polêmica
O presidente do Diretório Central
dos Estudantes daCatólica,
Luís FernandoAlmeida, critica
declaração do secretário de

Administração, Ivo Konell, de que
com ou sem audiência pública, a
intenção da Prefeitura é demolir
o ginásioArthur Müller e construir
ali um terminal de passageiros.
"Quer dizer que as pessoas que
colocaram eles no lugar que estão
não serão ouvidas? Ridículo isso, a
época da ditadura já passou".

DIVULGAÇÃO

I

MUITO FÔLEGO
prefeita CecíliaKonell não perdeu
um dia de Schützenfest, mostran
do disposição invejável. Na foto,
la participa das atividades ela-

boradas especialmente para os idosos. Re

cebeu reconhecimento por ter conseguido
cumprir com sua promessa de campanha, a
de revitalizar e fortalecer a festa.

Hospitall
Auditoria no Hospital deMassaranduba, feita
a pedido doTribunal de Contas do Estado de
SantaCatarina, revela que quase toda área
interna do prédio inaugurado por Dávio
Leu (PSD) está fora dos padrões exigidos
pelaVigilância Sanitária.Aobra, que custou
quase R$ 3 milhões, agoraprecisará de mais
R$ 2,5milhões para ser readequada e poder
funcionarnomunicípio. O documento foi

apresentado ontem pelo prefeitoMário
Fernando Reinke (PSDB) à imprensa regional.
Os serviços para consertar aparte física do
hospital, do teto ao piso, da fiação elétrica
à instalação de sistema água, das portas a
janelas, serão feitos com base na vistoria.

Hospital2
Segundo oprefeitoMario Fernando Reinke, o
laudo do TCE/SC, além de dar subsídios para
identificar as falhas na construção da unidade,
será anexo junto à denúncia protocolada
contra o ex-prefeito Davio Leu, de quemReinke
foi vice. O tucano alega que o seu ex-aliado
político deve devolver os quase R$ 3milhões
investidos irregularmente na obra.

Resposta
o ex-prefeitoDavio Leu diz que estranha
que ele e nemmesmo a empreiteira
responsável tenham sido ouvidos

pela auditoria, 'que apontou falhas na
construção do hospital.Afirma ainda
que irá se defender judícíalmente das

acusações. "O Reinke passou três anos só
falando desse hospital, luas nunca lembra
de dizer que amulher dele (Suzane
Reinke), que hoje é a secretária de Saúde,
na época daminha admínístração foi
a responsável por homologar todas as
licitações e acompanhar a obra. Será que
ela só assinava tudo e mesmo assim ele
contrata a esposa para ser secretária?

Parque de Eventos
Prefeito de Guaramirirn na década de 1980,
José Perfeito deAguiar lamenta a derrubada
do Parque de Eventos erguido durante seu
mandato e batizado com o nome de seu pai. O
ex-prefeito é a favor da construção do Cedup
(Centro de Educação Profissional), mas critica
o atual mandatário NilsonBylaardt (PMDB)
pelo descaso com o patrimônio público.Até
agora, não há local e nem previsão para erguer
uma nova estrutura.

Audiência 280
"O trecho entre Iaragua do Sul e São
Francisco do Sul é vital para todo o norte

catarinense. Por ali acontece o escoamento

da produção até o porto. Mas, há anos, a

comunidade aguarda a duplicação para
acabar com o desperdício de vidas e os

prejuízos provocados pelos constantes
acidentes". Do senador Paulo Bauer, que
agendou reunião de lideranças da região
com o ministro dos Transportes, Paulo
Oliveira, para esta quarta-feira, para que o

governo federal seja pressionado a cumprir
com sua promessa agilizando o processo
para duplicação da BR-280.
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ENSINAMENTO

Apevi traz Cortella ao Baependi
DIVULGAÇÃO

7'

Palestra será
amanhã, às 19h30,
com enfoque na

harmonia entre a

vida pessoal e a

profissional

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

Um dos maiores desafios do
século 21, sem sombra de

dúvida, é equilibrar dois pontos
essenciais que norteiam a exis
tência humana: o trabalho e a vida

privada. E justamente "Vida pro
fissional na vida pessoal-A urgen
te harmonia entre o essencial e o

fundamental" é o tema da palestra
do renomado filósofo e escritor
Mário Sérgio Cortella, às 19h30
desta quarta-feira, no ClubeAtléti
co Baependi. A iniciativa é daApe
vi (Associação das Pequenas e Mi

croempresas doVale do Itapocu).
Mário Cortella é mestre e

doutor em Educação pela PUC
Sp, onde é professor titular do

Departamento de Teologia e Ci
ências da Religião e da pós-gra
duação em Educação, e profes
sor convidado da Fundação Dom

Cabral e do GVpec da Fundação
Getúlio Vargas (FGV-SP).

O painelista foi secretário

municipal de Educação de São

Paulo, entre 1991 e 1992. Ele tam
bém é autor, entre outras obras,
de liA Escola e o Conhecimento",
IINos Labirintos da Moral", IINão
Espere pelo Epitáfio: Provoca

ções Filosóficas", "Não Nascemos
Prontos!" e 110 que aVida me En
sinou - Viver em Paz para Morrer
em Paz". Também é de sua auto

ria o programa "Diálogos imper
tinentes" no Canal Universitário
da TV PUC-SP.

O investimento para quem
quer participar é de R$ 55 para
nucleados, R$ 60 para associa
dos Acijs/Apevi, CDL, sindicatos
patronais e estudantes, e R$ 90

para a comunidade. Os ingressos
podem ser adquiridos no Cejas
(Centro Empresarial de Iaraguá
do Sul) . Informações pelos te

lefones (47) 3275-7028 e 8835-

6376, ou ainda pelo endereço
eletrônico eventos@apevi.com.
br. Até ontem, os organizadores
registravam em torno de 600 ins
critos. O salão social do Baepen
di comporta 1.200 pessoas. A ex

pectativa é atrair pelo menos mil

participantes ao evento.

O diretor da pasta de Treina
mentos da Apevi e professor do

PALESTRA. Mário Cortella é escritor e mestre
e,doutor em Educação pela PUC-SP,
onde e professor do Departamento
de Teologia e Ciências daReligião

IF-SC (Instituto Federal de Santa
Catarina) , Elson Quil Cardozo,
explica que anualmente a enti
dade traz uma grande palestra
aos associados. "Este ano trou

xemos Cortella pelo tema, que
não é somente para empreen-

dedores. Já ouvi palestras dele,
na Assembleia Legislativa e na

Expogestão, em Joinville, e são

apaixonantes", atesta. IINo meio
acadêmico, ele (Mário Cortella)
é bastante difundido", comple
menta o professor.

.SERVIÇO
O quê: palestra do filósofo e escritor
Mário Sérgio Cortella
Quando: amanhã, quarta-feira
às 19h30
Onde: no Baependi
Quanto: R$ 55 para nucleados,
R$ 60 para associados

Acijs/Apevi, CDL, sindicatos
patronais e estudantes, e
R$.90 para a comunidade

Informações: (47) 3275-7028
e 8835-6376, ou
eventos@apevi.com.br.

A prova do concurso público daPrefeitura de Jaraguá do Sul foi rea1j'ada no último
domingo, dia 16. Mais de cincomil cancIidatos concorreram a 258 vagas na área de
saúde e educação, principalmente. O gabarito preUminar da� objetivas está

disponíV'el no sitewww.sociesc.org.br/concursos e no Unk "Concurso
PúbÍico PrefeituraMW1icipal de Jaraguá cio 5u1-002/2011".

,
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CIENY?rÍFICA
Feira no IF-SC
Começa hoje e segue até dia21
de outubro a 8a SemanaNacional
de Ciência e Tecnologia e 1 a Feira

Interdisciplinar de Iniciação Científica,
no IF-SC em Jaraguá do Sul. Nos dias
19 e 20 o evento recebe os alunos de
escolas estaduais e municipais da
região doVale do Itapocu. O tema

será "Mudanças climáticas, desastres
naturais e prevenção de riscos".

Informações pelo telefone 3275-0911.

HOJE
Galerias
o trabalho de instalação de novas

galerias na rua José Theodoro Ribeiro,
na Ilha da Figueira, deve começar
hoje. Ali serão instaladas 30 peças,
de 1,5 x 3 metros diâmetro, onde
existe uma ponte. Outro trabalho
que deve ser retomado na próxima
semana é o recapeamento da própria
José Theodoro Ribeiro que irá se

estender por 1567 metros, no trecho
entre o posto Behling e a Ponte do
Trabalhador.

DANÇli
Bolshoi
realiza aula
A Escola do Teatro
Bolshoi no Brasil realiza

hoje aula teste em
Iaraguá para a seleção de
novos alunos. A atividade
vai ocorrer das 13h às 16h
sob a coordenação de
Lisa Jaworski, coreógrafa
e diretora do projeto
Dentro da Dança. A
seleção é para alunos de
9 a 11 anos, que devem
estar acompanhados
de um adulto. Haverá
testes de hora em
hora com participação
máxima de 40 alunos

por vez, orientando

que os candidatos

cheguem com uma

hora de antecedência.

Após os testes, às
17h os selecionados
participarão de aulão até
as 18h. Informações pelo
telefone (47) 3275-2477.
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POLÊMICA

Destino do ginásio é
tema de audiência
Discussão acontece na Câmara, amanhã.
Konell diz que manifestações contrárias
revelam interesses políticos
JARAGUÁ DO SUL

................................... , " .

LORENA TRINDADE

Há cerca de dois anos o desti
no do ginásio de esportes Ar

thur Müeller é incerto. Em 2009, a
Prefeitura de Iaraguá anunciou a

intenção de demolir a estrutura.

No local, construído em 1977, se
ria erguido um terminal central de
ônibus. Algumas entidades foram
contra a decisão, que não depen
de apenas da Prefeitura. O prédio
era propriedade do governo do Es

tado, mas em 2000 foi doado para
que o município administrasse.
No entanto, a Lei Estadual 11491
de 2000, que regulamenta a doa

ção do Estado para o município,
diz que se a finalidade da área for

alterada, deve ser devolvida ao go
verno estadual a posse. O vereador

Jean Leutprecht (PC do B) é um
dos que defende a conservação e

melhoria do ginásio. Para levar a
discussão a conhecimento de toda
a população e como forma de pro
mover o debate, o deputado Carlos
Chiodini (PMDB) convocou uma

audiência pública cujo tema é
"Ginásio de EsportesArthurMüel
ler, sua finalidade esportiva e sua

importância histórica como pa
trimônio do Estado e Município".
O encontro ocorre amanhã, às 19

horas, na Câmara deVereadores.
Chiodini preside a Comissão

de Educação, Cultura e Desporto

da Assembleia Legislativa e diz ser
, contra a proposta de demolição.
"Sou a favor damanutenção desse

espaço para que seja usado para
lazer e esportes", diz o deputado.
Sobre a construção do terminal
urbano, Chiodini defende que Ia
raguá não necessita desse espaço
no Centro, mas sim nos bairros.
"Não se deve concentrar o trânsito
nessa parte da cidade. A situação
já é caótica", salienta. Leutprecht
tem motivos mais pessoais para
defender a não demolição. O ve

reador é profissional de educa

ção física e trabalhou durante 25
anos no setor. Foi presidente da

Fundação Municipal de Esportes
(FME) e em 2007, na sua gestão,
conseguiu fazer uma pequena
reforma no local. Segundo ele, o
ginásio junto com a Arena Iara
guá são os dois espaços públicos
capazes de receber eventos es

portivos. No entanto, no estado
em que se encontra atualmente,
com problemas na infraestrutura,
fica impossível sediar competi
ções e até mesmo treinos.

Prefeitura diz que é o lugar idealpara terminal
MARCELE GOUCHE

O secretário municipal de Adminis
tração, Ivo Konell (PSD), diz que o giná
sio não serve mais para nada e que se

chegou ao consenso de que aquele é o

melhor lugar para erguer o terminal de
ônibus, justamente pela localização, se
gundo ele, estratégica. "Hoje não temos
acomodações adequadas, precisamos
de uma solução para que o povo pare
de sofrer com chuva, sol e sem prote
ção", diz. Quanto ao possível transtorno
que o aumento do trânsito pode causar,
Konell replica: "mas já não é no Centro

hoje o terminal"? De acordo com ele,
não existe a possibilidade de o terminal
ser removido do Centro em função do

grande número de usuários. Em algu
mas ocasiões, Konelí afirmou que caso o
ginásio fosse demolido, umnovo espaço
seria construído para prática esportiva.
"Poderíamos colocá-lo ao lado daArena
ou na Universidade Católica, mas hoje
não temos a necessidade de um novo gi
násio", destaca agora "Já temos um pre
juízo de R$ 30mil pormês com aArena,
para quê mais uma estrutura para dar

prejuízo?", argumenta.
Conforme a lei, antes citada, caso

o município mude a finalidade do

prédio antes pertencente ao Estado, o
bem deve voltar para as mãos do Esta
do. No entanto, KonelI fez um pedido
ao deputado estadual e companhei-

RELEMBRE
POLÊMICA
Desde 2009 a situa

ção do ginásio está sen

do avaliada. Reportagem
de OCP de 31 de maio
de 2010 mostra que na

época uma reunião entre

Ujam (União Jaraguaense
de Associação de Mora

dores) e o secretário do

Planejamento Urbano,
Aristides Panstein, serviu
para explicar quais moti
vos faziam do lugar onde
hoje é o ginásio, o espaço

I
mais adequado para a im

o

plantação do terminal de
" ônibus. Na época, Pans
� tein dizia que o imóvel

I tinha localização estraté

� gica por facilitar o acesso

aos bairros Barra do Rio

Cerro, Vila Lenzi, Amiza
de e Ilha da Figueira. Em
setembro de 2010, pais
de atletas que usavam o

ginásio e outros cidadãos
defensores da não demo

lição do prédio o protes
taram dando um abraço
simbólico no ginásio. O
último protesto contra

a demolição do Arthur
MüelIer aconteceu no úl
timo dia 6 de outubro.

ro de partido, Darci de Matos, para
que a lei seja alterada. O deputado
levou o pedido para o conhecimento
do governador Raimundo Colombo
(também do PSD). "O tema está naAs
sembleia e espera para ser debatido",
afirma Darci. Ele diz que a alteração
na lei seria para atender este caso es

pecífico, o do ginásioArthurMüeller.
Segundo o deputado, nenhum docu
mento lhe foi apresentado e ele levou
o tema para discussão em função do

pedido de Ivo KonelI.
Jean Leutprecht ressalta a possibi

lidade da reforma do espaço. "Com R$
250 ou R$ 300 mil dá pra colocar o gi
násio em condições de uso", defende.
Ivo Konell pensa diferente e afirma que
a reforma ficaria muito mais cara do .

que a construção de um novo espaço.
Segundo Leutprecht, um projeto ou es

tudo não foi realizado para saber se este
é mesmo o lugar ideal pata receber um
terminal. "Precisaria, inclusive, de uma
pesquisa sobremobilidade urbana. Eles
falam que o ginásio está fora das nor
mas. As condições são precárias, mas o
prédio foi abandonado", declara. Já Ko
nell rebate: "não queremos contrariar o
interesse mesquinho de um pequeno
grupo.Aposto que na audiêncianão terá
gente do povo. Só quem tem interesse
político nisso diz que é contra', conclui.
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Jaraguá do Sul incluída
·no roteiro de imigração
No dia 18 de outubro de 1987, o jornal O Correio do Povo

an�nc�ava em_sua capa que o turismo de Jaraguá do Sul ganharia
mais divulgação e sua cultura seria reconhecida. liA Fundação
Nacional Pró-Memória, do Ministério da Cultura, concluiu a

primeira etapa do projeto que vai incluir o município de Jaraguá
do Sul no roteiro nacional de imigração, com o mapeamento das

casa� e cAo�struções em enxaimel, com qualificações e significados
�rqUltetomcos de expressão cultural", dizia amatéria. Segundo o

Jornal, foram levantadas 137 construções nazona rural da cidade
para a realização de um cadastro com todas as características. "A

segunda etapa, que se inicia, vai assegurar a inclusão de Jaraguá
do Sul no roteiro nacional da imigração, no subtrecho da Estrada
Rio da Luz, ligando com Texto Alto, em Pomerode. Este subtrecho
vai ser incluído como roteiro de importância nacional, dado o

contexto cultural da colonização germânica que nele se insere,
como costumes, tradição, comidas típicas, móveis e as próprias
construções e paisagens da região", completava o semanário. O

município passaria a fazer parte de folhetos e placas indicativas
para turistas, preparados pelo Ministério da Cultura.

ARQUNO HISTÓRICO EUGtNIO VICTOR �CHMOGKEL
Rio da Luz incluída no roteiro d,e imigraçào

A Fund(jç�n NtlclO'rinl Pró-tAemÓrin. do
thrl1$téno da Cultur a, cOlldwu IJ prlrl'H"J
'a (:t,JP;j do prOjeto 11U(J ...ai lnclul( I')

l7J nidpl() de Jar::lgu{J do 5uJ no roteiro
n !Clonal do Ill)i9r1.lr,ijo. com O O1<iPCO'

Iw;M" d;)') C.1!'ln� 11 construÇÕes em I:n

• :l!ltl"J. 0)0\ fli1ahfic[)ÇÕ(�S c .,iqniflc<ldo!}
Mfl1llt(lÓnlC05 dú ()XIHÚ!�:i"O cultur al.
f, a/Qulte1::! I.�ilfl;l da Grava Agostinho
'l' ,:,(1 11\1. Ior arn levant':ldíl$ 137 COf\,."'·

llllr;Õ,�"!. lI:l lon;:! njfal do rmmicfplQ e

GlI!::'."ndn:, Iltr(IVÓfl !In 11m c�oq:ui" tmde
I (í1;JIlJ m�oH,dii8 to<l",., :lIl :ums c::mll;!fl
fl�til: :''1

A ()rjlmda f!t;,p;l. QUu se inlcia, val
l',·'""ltIT. r ii indu'l5f) dI) Jar:anutl do Sul

PEL MUNDO

no tIllfoHO 0:,,::1(1)01 d •.: írnigfaçõo, no sub
Ir.r:t.!lI) da Estrada Rio da LUl. ligando
(.)ln 'Tüsto AlIO. ern Pornerode. Este sub
rr echo Víll ser nclutdo Como rotetro de
Ilfll)Ort.'lncia oiicio(lal. dado o COntexto

cultural. d,l cotomznçáo gerlT\:lnlca que
nulo SIl Insere, COIllO costumes, tT""óiçào
comIdas l1picu _ mÓV(;iS c as pr6pfitl�
constmt;QI;s (l p. iSrlç;clls Úl regiõo

o roteiw vai ser lmplfmtndo e Ollsicn
o IlItmiclpJo P��Hl� il H�)LJ(ar em folhetos
13 .ploco'8. h�clj(;:llldo 00 turtsta il 1Cql<10
onde POdCfA IlprCCi,lf ri arquitetura e a
cultU'ril a!C!TIJi, m;anlfCSMda sob várias
formas,

1831

Adeus ao pai da luz
No dia 18 de outubro de 1931, o mundo se despedia do inventor
estadunidense Thomas Alva Edison, o pai da luz elétrica. Durante

su��da: ele registrou 2.332 patentes, incluindo a lâmpada
eletnca Incandescente, o fonógrafo e o cinetógrafo, precursor das
câmarasde filmar. Nascido no dia 11 de fevereiro de 1931, Edison
faleceu aos 84 anos.

."

1967

Chegada a Vênus
Nesse mesmo dia, em 1967, a sonda espacial soviética "Venera 4"
alcançaVênus, o segundo planeta do Sistema Solar em relação
ao Sol e envia dados à Terra sobre a atmosfera local.Venera foi a
primeira sonda a realizar com sucesso a análise do ambiente de
outro planeta e também a primeira a pousar em outro planeta.

Você sabe quem foi Leopoldo
Janssen, que dá nome a uma das
ruas do bairro Nova Brasília, em
Jaraguá do Sul? Filho dos alemães
Geraldo eWilhelmine Scwarz Ians-

"

sen, Leopoldo nasceu nodià 15 de
novembro de 1880, em Blumenau.
Em 1905, aos 25 anos, ele se casou

com Theresia Piske, com quem
teve seis filhos.

A partir de 1904, Leopoldo tinha
na colônia de Rio Adda (hoje, mu-

.

nicípío de Timbó), uma serraria e

um moinho de ilibá de rillllio, mo
vidós à força hidráulica. O negócio
durou três anos, quando um in
cêndio criminoso destruiu todos os

equipamentos. Com os prejuízos, o
casal ficou em estado de .qOmpleta

, ,.{I·
, '.

i,asêin;l�,:
.

.

, , le

, ....

' gij.�;' t(
ci�s e que o distrito deloinVille

I

já sentia o progresso. Na r�gião, ele
constítuíu uma olaria e uma serra

ria, movida à energia elétrica.
De 21 de janeiro de 192(} até 1924,

" 'té ,Ido Ianssen exerce o de
;"! .' ,nmtenden�� lls', '

i

guá.." 'EI�' foi nom�ado com� suplente
de delegado de polícia do distrito,
no dia 12 de março de 1931. Janssen
também foi titular na função de su

plente de juiz de direito por Jaraguá e
pel? distrito de Hansa (hoje, Corupá).
Leopoldo era: associado à. Sodeda
Cle "Germania" fundada em 1906, e
participava dos destiles do Clube Ba

ependi. Ele faleceuno dia7de abril de
1973, aos 92 anos.

DIVULGAÇÃO

Omunicípio de Massaranduba comemora no dia 11 de novem
bro seus 50 anos de emancipação política administrativa. Entre os

eventos já confirmados, urn jantar festivo irá acontecer no dia 10,
comhomenagens envolvendo personalidades políticas que fizeram
história na cidade, urna delegação italiana e ex-prefeitos de cidades
com.as quais Massaranduba formalizou o "gemellaggio", na Itália,
no dia Iode setembro deste ano. O gemellaggio é urn acordo sela
do entre cidades de nações diferentes, que forma cidades-irmãs, vi

sand? à�oca de experiências, elaboração de projetos e cooperação
econormca e cultural. O prefeito Mário Fernando Reinke assinou o

acordo (foto) na comuna Cen

cenigheAgordino (da região de
Vêneto e província de Belluno)
e estabeleceu o gemellaggio
com as comunas de Falca
de, Canale D'Agordo, Valla
da Agordina, Cencenighe e

San Tomaso Agordino, que
ficam no Vale do Biois, de
onde vieram os imigrantes
que se estabeleceram na

Colônia Luís Alves, cujas
terras hoje são território
de Massaranduba.

A fotocopiadora
�m 1938, o físico estadunidense Chester Floyd Carlson
Inventou a fotocopiadora, o dispositivo usado para a

reprodução de documentos através da xerografia ("escrita
a seco", da tradução do grego), sem o uso da tinta. O termo

"Xerox" foi popularizado no Brasil a partir da máquina da
empresa estadunidense de mesmo nome.
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ESPETÁCULO
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a
Primeira bailarina doBrasil, ela se
apresenta, hoje, no Grande Teatro da Scar
JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

orne recorrente quan
do se trata de dança
no Brasil, a bailarina
Ana Botafogo é a gran
de atração da noite de

hoje, em Jaraguá do Sul.
Ela se apresenta ao lado de Ioseny
Coutinho, Daniel Siqueira e Iuliane
Engelhardt no palco do Grande Te
atro da Scar, a partir das 20h.

O espetáculo integra a soleni
dade de lançamento do Jaraguá em

Dança, .que acontece na próxima
semana no município. Ele tem co

reografias· assinadas por Luiz Bon

giovani e do português Vasco Wel

lenkamp. Já a trilha sonora resgata
obras inesquecíveis dos composito
res Chico Buarque e Tom Jobim.

Com entrada franca, a atração é

imperdível aos admiradores da baila
rina. Ela já esteve na cidade, em 2007,
apresentando a montagem 'Ana Bo

tafogo in Concert - Três momentos

de amor', que lotou a mesma plateia
agora revista pela carioca. Os ingres
sos devem ser retirados na Fundação
Cultural ou na secretaria da Scar.

Depois do espetáculo, ela ainda
abre uma exposição em homenagem
própria. A mostra reúne imagens e

objetos que traçam a trajetória artís
tica da primeira bailarina do Teatro

Municipal do Rio de Janeiro. Para,

completar, a visitante ilustre também
autografa o livro 'Ana Botafogo na

ponta dos pés'. A obra, baseada em

entrevistas, foi escrita a quatro mãos

pela jornalista Leda Nagle e pela core
ógrafa Dalal Achcar.

�ço
'

'o' r'Q!;'JliE�:: lançamento do Jaraguá em
Dança. (�UA,�r:�O: hoje, dia 18.
ONOI.": Grande 1eatro da Scar.

�)'JE 901m5: às 20b.
QUlrN'n:WI '(�IWSTA: é gratuito
(ingressos distribuídos
antecipadamente na Fundação
Cultural e na secretaria da Scar)
Di�:W?"(1PIr1qlfl'&!Ç{JffiW4i!1!j;: (47) 2106-8700
ou 3275-2477

DNULGAÇÃO

NA PONTA
DOS PÉS

Ana Botafogo
volta ao

lIIUIÜ.CÍpiO,
agora, ao Jack»
do bailarino

Joseany
Coutinho

J DANÇA
Agendado para a próxima semana, o Jaraguá em Dança
vai juntarmais de 1,8milb·

.

os, de quatro a 39 anos
de idade, e levá-los ao palco do Centro Cultural da Scar.
O evento mostrará ao público 181 coreogr divididas
em seis dias de apresentações, de 26 a 31 de outubro.
Os ingressos custam RS 5 e RS 2,50 e são vendidos na
secretaria do teatro. A programação completa pode ser
consultada no site http://cultura.jaraguadosul.com.br.
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UZADAS

HORIZONTAIS
1. No futebol, demonstrar medo (o jogador) de dls-

putar jogada, de chutar ao gol, etc,
2. Jogo típico das praias ��
3. Sigla de Rondônia / Serviço organizado de trans-

porte regular para correspondência e pequenos ��:,
valores

4. Obrigação do Tesouro Nacional/Enigma dese- 4

nhado com figuras e letras, de cuja leitura deve
surgir uma frase 5

5. Dar som forte / Ingênua
66. Resguardar, defender

7. A sambista lara, autora de "Sonho Meu" e "Par-
I

tido Alto"
8. Armação que se coloca no interior de um móvel 8

'para suster determinada caixa interna corrediça
9. Indigo / Cidade do Rio Grande do Norte, grande 1)

produtora de camarão
10. Tornar diferente / Agência Nacional de Águas 10

r.

11. Colono / Sigla inglesa do Reino Unido
12. Parte da botânica que se ocupa das rosas li

13. Pacificar,
i').,

VERTICAIS
1 �I

1. Marinha de guerra / Ficar gostando muito
2. Constitui o núcleo do átomo / A ordem de animais

anfíbios às quais pertencem a rã e o sapo
3. Instituto de Engenharia / Nascimento (principal-

mente com referência ao de Cristo ou de Nossa

Senhora)
4. Pronto Socorro Municipal/Aquele que manifesta

coisas desconhecidas ou secretas
5. Escavar / O ditador cambojano Pol / Bife enro-

lado
6. Obra que reúne trechos de origem variada / O mú-

sico norte-americano de jazz Carter
7. Planta rasteira hortense cujos frutos são muito

importantes na alimentação humana / O símbolo
químico do gálio

8. (Anat.) O antigo nome da patela / Não querer
9. Ferir / Antiga capital do Japão,

234 561 8 9
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A RECREATIVA
A PRIMEIRA REVISTA DE PALAVRAS CRUZADAS DO BRASIL!

1950'2011

-

PREVISAO DO TEMPO

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

Azeite

o peão e o mendigo
o peão de obra descansava na hora de alm,oçp no alto do arranha-céu de ,

,�º andares. Ele ten1iàva' olhar as pessoas que pareciam formigas 'e nofoú um
vulto lá embaixo, acenando e pedindo para ele descer. O peão desceu pela
escada e, chegando no térreo, deu de cara com ummendigo:
� Uma esmola, por favor, ou um prato de comida.
O peão olhou para o pobre homem e pediu para ele acompanhá-Io até o

40° andar.
Eles subiram tudo a pé. Chegando lá, o peão falou para o mendigo:
� Não tenho! .' .

Tempo segue
instável em se
Nesta terça-feira, o dia será
de tempo instável namaioria
das regiões de Santa Catarina.
Especialmente namadrugada,
manhã e noite, ocorrem chuvas

por causa da influência de um

jato subtropical associado à

circulação marítima.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 13°C
MÁX: 22°C

ÃMANHÃ
MíN: 12°C
MÁX: 21°C

QUINTA
MíN: 13°C
MÁX: 19°C

SEXTA

MíN: 12°C
MÁX: 200C

Enquanto grande parte do Estado tem
chuva, hoje, no Oeste eMeio Oeste
há somente variação de nuvens. Por
isso, o dia garante algumas aberturas
de sol para as duas regiões. Em todo
território catarinense as temperaturas
sofrem pouca elevação. Os ventos são
de sudeste passando a nordeste.

Ensolarado Instável BaSIlO

Parcialmente
Nublado

Nublado

Na quarta-feira, o Oeste e o Meio
Oeste registram nebulosidade variável
com condição de chuva entre a tarde
e a noite. Já no restante do Estado, o
predomínio é das nuvens e ocorrem

garoas por causa da circulação
marítima. As temperaturas seguem
com pouca elevação.

'Jr
�
6'

JARAGUÁ DO SUL
I

t':Ec r�o'. ''''''i! 'U�$ 'Pto·ft n,A� . tr .u_ 'W'"tl' !";,'·"�'f1�,.<

DOUTOR
PEDRINHO

A terça-feira será de tempo
instável. Há aberturas de
sol, mas também ocorrem

pancadas de chuva a

qualquer hora do dia. As
temperaturas ficam entre

8°C e 18°C.

CRESCENTE 4/10

CHEIA 11/10

NOVA 26/10
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RIV r50
Esteja consciente
dos seus passos.

,

�

Elijane Jung universotpm@ocorreiodopovo.com.br

Quem usa óculos?
Se tem um acessório que não pode ser ignorado é o óculos de

sol. Tudo bem, ele émais que bem vindo em qualquer estação,
mas se destaca mais no verão. E nós que adoramos uma novela
ou um filme vivemos prestando atenção na moda lançada na
TV. Então, aparecem personagens como o Cro, em Fina Estampa,
que usa óculos de grau e ficamos espetando encontrar esses
modelinhos nas óticas até para adaptar para os óculos escuros.
Esses modelinhos do Crô, estilo wayfarer (criado pela Ray-Ban
em 1952), são da Lunetterie. Vale procurar nas óticas ou ver se

há a venda online no site da marca. Qualquer coisa, alguns
similares são perfeitinhos também.

No meio da balada, aquele rímel completamente
borrado, estragando todo o make. De boa, a gente sabe

que as baladas no verão são superaquecidas e é preciso
ficar ligada para, de vez em quando, dar aquele pulo
no banheiro e ver se está tudo em ordem. Mas sem

exagero, é claro. Porque, cá para nós, se é treva uma

maquiagem borrada, mais treva é ir ao banheiro de
cinco em cinco minutos na balada.

CTRL C + CTRL V

Uma mãozinha
Ah, gente! É maravilhoso ter pessoas especiais a nossa volta.
Deixa eu contar. Minha amiga que morava comigo saiu de casa e

foi viver uma vida a dois (seja feliz). E a tonta aqui tinha poucas
coisinhas para a casa (sabe como é, a amiga tinha tudo, aí eu
investia em sapatos, néi). Como eu andava meio sem tempo,
nem energia paracorrer atrás dessas coisinhas, minha irmã
organizou um pé na porta, que é quase um chá de panela sem o

casório. Tudo isso sem eu nem desconfiar. E vieram sobrinhas,
futuras sobrinhas, cunhadas, amigas. Pintaram e bordaram!
E foi maravilhoso. Então, eu queria agradecer essas meninas
espetaculares. Finalmente, abandonei os cristais Cica.

Maxi fenda. Saias e vestidos longos oumédios,
justinhos ou larguinhos, coloridos ou sóbrios. Não tem
jeito, as aberturas estão com tudo e deixam a produção
especial. Pode ser uma superfenda, daquela ousada,
obviamente, sem partir para o absurdo. Ou pode ser

aquele recorte mais discreto, bem comportadinho só
para dar o toque especial no look. Não é flash?

Dica Amaleras
As meninas lá do blog amaleras.blogspot.com sempre trazem
novidades e uma das mais frequentes é sobre esmaltes. Como
não poderia deixar de ser, mais uma vez tem um postmuito
bacana sobre a coleção Color Effect da Risque. Falando sério, é
uma das coleções mais lindas que eu vi recentemente. É uma
edição limitada e com umas nuances bem diferentes. São cores
misturadas, brilhos, glitter e efeitos high tech. Vale conferir.

"
I

,AI AMU3A1 VAMOS VER O QUE,
O Se,RGINHO RESPOND,E,U

,NO SEU CADE,R,NO D'E
E,NTREVlS,TASlll
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Lixeira

_.

�abado é batido desde a época do Su

Vgismundo - faz uma cara - não é?Mas
o povo não aprende, nunca!Até osmais via
jados.Antes desacudiraquele velho papeizi
nho ou saco plástico pelas portas dos carros
nas rodovias, ou andando nas caçadas da
urbe sorriso, saiba que você vai fazer par
te de uma estatística nada agradável. Uma
pesquisa mostra que no país - que já não é
um poço de limpeza -, está sendo jogado no

lixo,porano, o equivalentea uma ltaipu.Re
sumindo:230mil tone_ladaspordia.Émole?

Gramado'
LaurinhoVasconcelos passou este fim de

.

semana em Gramado, onde participou do
23° Festival do Turismo do Rio Grande Sul,
na condição de expectador. O rapaz trouxe
mil novidades.

Baliza e Tambor
Nos dias 12 e 13 de novembro, acontece,
em Joinville, no CTE Piquete Recanto
dosVeteranos, o 7° Circuito de Provas
de Baliza eTambor.Aprova é oficial

daABQM (Associação Brasileira dos
Criadores de Cavalos Quarto deMilha).
E o que émelhor, a premiação será de
R$15mil. Mais informações no sitewww.
piqueterv.com.br.

No mais
Apesar de registrar naminha coluna
que Marcelo Mueller e Cacá Pavanello,
estariam pulando em blocos diferentes
na política, a amizade da dupla
continua firme e forte. Ah, tá!

Maiores torcidas
do Brasil
Confira a lista com as maiores torcidas de
times'brasileiros:
1- Flamengo - 34 milhões
2 - Corinthians - 24 milhões
3 - São Paulo - 15 milhões
4 - Palmeiras - 11,8 milhões
5 - Vasco - la milhões
6 - Cruzeiro - 6,7 milhões
7 - Grêmio - 6,4milhões
8 - Santos - 4,9 milhões
9 - Internacional- 4,7 milhões
la - Atlético MG - 3,6milhões

Dica de terc;a-Ieira
Curtir as delícias do Além d'Gula.
Bom demais!

Moa Gonçalves

..., ..__..... - .. - .. _- .. _ .. _--_ ..

l�sP��nI C> f:r>, i:? Ul...!J
I

'

: Troféus e Medalhas:
I

'

I 3275-4044 :
l.__ _ _._ __ ._ .. _

PARIS Jovem casal de dentistas Luiz Alberto
.

Remor e Luciane PriscUa Ilarsten em frente ao
Museu do Louvre, curtindo a lua de mel

MAURICIO HERMANN

BELDADES Carolina Garcia e lIna
Cristina Souza na festa da lUel

Pensando bem...

"Tenho medo e pena de pessoas que, no final de
semana, se entregam aos prazeres da carne e, na

segunda, postam provérbios bíblicos em rede
socíaís, Deus está sempre ligado!"

Nas rodas
A bonita Priscila Coimbra
continua de lave firme com
o futuro engenheiro Paulo
Igor. No Carnaval2012, já se

programaram para passar em
Porto Seguro, a fervilhante
cidade daqueles que adoram
um frege.Vão commais uma
turma de festeiros.

UPPE�R k\df:,

on = 3371 ..17

fgmurbanaarquitetura

II 3311-8159

moagoncalves@netuno.com.br

Atletas
O Estação Personal Fit é só elogios aos atletas e professores
que participaram, no sábado, 14, da prova de revezamento
do Mountain, na Lagoa da Conceição, em Floripa. Foram
73 quilômetros. O quarteto feminino formado por lolanda,
Simone, Viviane e Lourdes conquistou o primeiro lugar.
Também teve uma ótima participação o octeto misto com os

atletas NeniWolf, Ivan, Cristiane, Luciano, Geny, Alexandra,
Roberto e Simone Bender. Parabéns!

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

Viva o amor

Amorenaça Tânia Luiza Bezerra
está toda feliz e apaixonada por um
empresário corupaense. Soube que foi

para a o nordeste com o namorado.
Pelo visto, o lave da bela gata com o

poderoso está ficando sério.

,

e encontrarem, um '

Baconzitô?
, Quemganna?LP.

A lila andou
Quem era aquela garota que deu um
fora no namorado e estava chorando
na London Pub depois que ele arrumou
outra na mesma semana? É a lei do

retorno, faz aqui, paga aqui.

ESPAÇO DO OCA Fabiana Freire e Lais

Tarachucky, na noite jaraguaense

MAURICIO HERMANN

FUEL AliaRa llitzberger
nos corredores da moda,

Casais destaques
Alguns dos casais destaques em nossa

sociedade são: Silvio e Deise Lyra,
Mari eWagnerAlbuquerque, Paulinha
e Flávio Amorim e Ioelma Buarque e

Sávio Novaes.

CESAR CASTRO

TRUDINHIlS lIs poderosas "trudinhas", no casamento
de Fernanda Chiodini e TiagoMarkievicz

\l/\V'V_M(':VELE·rRI(:.�A.ÇOl\t:

'\lisite nossa Casa e'.prepare ..se

"ara a él'ocamai: l101'Jita do ano.

RuaAngeloSchiocht"t3:;S - Cel1bl)·�Jaraglládo Sul·,"' 3371 68$9

I
www.írnovetscapttal.net

47337ü:19!{)()

:lWc'vr'� � • ,_ .1'
l\,tATERIAS EÜTRICOS E LNSTAl.ÇÔES

ELÉTR!Gt'\S INUUSTRLI\.IS

'reI: (47) 337'0-3369

��
_L._

CASA DI DÉLIA
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LUIZ CARLOS AMORIM,
ESCRITOR E EDITOR

CRÔNICA

FLOR_ES.
PINSCHERS.
CRIANÇAS

\
\

l
I

Neste Dia da Criança, estava eu fotografando as

palmas no meu jardim/horta - que estamos na

primavera e minhas flores estão lindas e coloridas - e

minha cadela Pituxa, a nossa Xuxu, estava junto co

migo. Aliás, ela sempre está atrás de mim, ou de mi
nha mulher ou de minha filha. Lembrei que minhas
filhas já estão adultas e, apesar de Xuxu estar com 17

anos, ela é que é a nossa bebê. Ela é uma pinscher
mestiça - tem as pernas não tão compridas como as

de um pinscher puro e as orelhas talvez sejam mais
alertas, um pouquinho maiores, sei lá.

Está velhinha, muito velhinha e mesmo assim é a

criança da casa. Seus dentes estão caindo, já não pode
comer nada sólido, não ouve quase nada e está enxer

gando muito pouco. Esta madrugada, ao ouvir baru
lhos como se houvesse alguém dentro de casa, perce
bemos que éXuxu andando no escuro. Ela vai fazer xixi
no banheiro ou tomar água e como está quase tudo es

curo, bate nas coisas, na parede, dá cabeçada em tudo.
Decidimos que vamos deixar a luz do corredor acesa.

Xuxu é a criança que não temos mais e precisa de
muitos cuidados. Não pode comer qualquer coisa,
pois seu fígado não está muito bom, volta e meia pre
cisa tomar remédio. Quando sua barriguinha começa
a fazer barulho, temos que dar umas gotas amarelas,
pois ela fica um, dois dias sem comer nada.

Corno eu disse lá em cima, ela anda atrás de mim

para que eu deite no sofá e ela possa deitar nas mi
nhas costelas e dormir. Sei que ela não me ouve, não
sei o quanto ela pode enxergar e me ver ou se sente

um pouquinho do meu cheiro, mas ela sabe que sou

eu. O fato é que ela espera que alguém sente no sofá

para que ela se aninhe encostadinha na gente e possa
dormir um pouqui
nho.

Não demos ne

nhum presente para
ela, mas deveríamos.
Pelo contrário, como
a barriguinha dela
não estava boa, tive

que segurá-la para
dar-lhe remédio em

plena madrugada.
Apesar dos seus 17

I
!
f

Sei que ela não
me ouve, não sei
o quanto ela pode
enxergar e me ver
ou se sente um

pouquinho do meu
cheiro, mas ela sabe

que sou eu.

(

I

anos, nossa menina
velhinha é muito forte e não é fácil imobilizá-la para
administrar-lhe qualquer medicamento, coisa que ela
detesta.

Então as cores da primavera e o Dia da Criança me
dão conta de que minha filharada está debandando,
não compro mais brinquedos para elas neste dia, só dá
para desejar-lhes uma feliz vida, dar um beijo, mandar
outro. Apesar de adultas, elas continuam sendo as nos

sas meninas, mas estão seguindo o seu caminho. Fer
nanda' a fisioterapeuta, casou e está morando longe,
com o marido. Daniela, a bailarina, está indo estudar
em Portugal, vai fazer um curso de dança. Mas á sauda
de vai ficando. E a "criança" que ficou foiXuxu. Às vezes
fica muito doentinha, como na marlr11f�da de poucos
dias atrás, quando não dormiu, pois ficou a noite intei
ra tentando fazer um ninho em umamanta, choramin

gando, muito estressada. Mas já está bem.
Então, feliz dia da criança para você, Xuxu, qual

quer que seja o dia, feliz primavera e obrigado por
ser a nossa criança. E não vá embora, não, fique um
pouquinho mais.

CLIC DO LEITOR

I ',.

Envie sua foto para
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Atenção! Esse cachorro tem dona e ela está desesperada com o sumiço
do amiguinho. Da raça Ihasa-apso, o cão fugiu no último feriado do dia 12.
Uma vizinha tentou resgatá-lo, mas antes, uma pessoa que passava nas

imediações do bairro Nereu Ramos o viu, parou o carro e o levou embora.
Informações: 3376-3987, 3371-2137, 9118-7282 ou 9173-5895.

NOVELAS
• FINA ESTAMPA

Esther vai embora e Paulo não consegue alcan

çá-Ia. Griselda fala para Celeste que gostaria de morar
em uma casa em frente à de Tereza Cristina. Carolina
descobre que René Junior montou um falso perfil com
foto de Juan. O mafioso descobre onde Tereza Cristina
mora. Luana adivinha o pensamento de Antenor e ele
fica pasmo. Rafael dá uma aliança de noivado para
Amália. Danielle fica feliz ao conseguir arrancar um
sorriso de Pedro. Esther marca a fertilização. Paulo se

embriaga e René cuida dele. Antenor chega à casa de
Griselda e pede para participar da comemoração do
noivado de Amália.

• A VIDA DA GENTE
Manuela explica para Rodrigo tudo o que Ana

passou para poder ficar com Júlia. Lorena tenta for

çar Laudelino a comer. Rodrigo pensa em Ana. Jonas
reclama com Cris da falta de atenção do filho e ela
afirma que isso acabará quando eles tiverem o filho
deles. Eva fica indignada com a frieza de Vitória ao

falar com ela sobre o estado de saúde de Ana. Iná con
vence Manuela a sair do hospital e descansar na casa
de Alice. Rodrigo conversa com o advogado sobre o

problema com a filiação de Júlia. Vivi incentiva Cris a

fazer uma inseminação artificial. Rodrigo conta para
Jonas sobre Júlia.

• AQUELE BEIJO
Claudia telefona para Rubinho e Maruschka in

terfere na conversa. íntima discute com Agenor e diz

que tem planos para o futuro de Belezinha. Marisol se
desentende com Locanda e é demitida por Felizardo.
Rubinho liga para o celular de Vicente para falar com
Claudia e fica com ciúme da namorada. Brigitte con

vida Rubinho para jantar. Rubinho telefona para Clau

dia, mas a aeromoça pede que ela desligue o celular
e ele fica intrigado. Claudia e Vicente desembarcam
em Cartagena e coincidentemente se hospedam no

mesmo hotel.

• VIDAS EM JOGO

Rogério conta ao delegado que Ivan é o seu cliente
misterioso. Augusta tenta impedir que Raimundo fique
com o carro. Regina comemora o ganho de causa do

processo de Rita e Francisco. Raimundo decide virar

amigo de Adalgisa. Francisco fica irritado com Patrícia
ao saber que terão que dormir no mesmo quarto. Ma
rialice conta a Juliana sobre o presente de Raimundo e

as duas flagram o rapaz saindo do carro com Suzana.
Cacau conta a Fátima que perdeu sua virgindade com

Welligton. Regina encontra Cléber bêbado em casa e

pergunta ao namorado se aconteceu alguma coisa.

ANIVERSARIANTES
17/10 Guilherme A. Mayer , Arnaldo R. Ziegel Jose Hudema
Alcir R. R. Junior Jose W. Junior Carieli M. Giovanela Liriano Jardim
Ana P. Zwolinski Jovelina Nart Carin Preter Lucas S. Ferreira
Angela E. M. Knaesel LucasOrtiz Cesar A. Kruger Luis R. Lennert
Antony M. Fodi Marcos D. Silvano Cristian D. Maas Marciana E. Leoni
Bismarcke A. de An- Margarida Gretter Danieli Germann Olimpio Baratto
drade Marlene Lambrecht Dayane Cristine Krüger Priscila Maris
Bruna da Silva Onica Manke Denise A. Ropelato RejaneWulf
Cesar Maba SimoneWille Deolinda Giovanella Rita de C. S. Vanin
Daniel Valentini Sandra M. Amorim Doraci Picolli Rolf Hasemann
Elisa Schure 18/10 Gentil B. Folguini Roselete M. Pedroti
Emma Bartel Adao Hudema Gertrudes H. F.Albrecht Silnania C. Volpi
Fernanda S.de Lima Albertina Passati Guilherme V. Kellner Solange Boeing
Flavia L. Schiochet Albrecht A. Manske Helena Varela Suelene M.de Ávila
Gabriela M. dos Santos Altair Maffezzolli Jamiane Bachego Thiago S. Silva
Graziele da Silva Anderson Weber Jante H. Mader Valdecir de Souza l � !,".

LIVRO: QUAL SEU NÚMERO?

Delilah Darling tem quase 30
anos e já se rel1acionou com 19
rapazes. Sua vida sentimental
não tem sido exatamente
brilhante, pois todos os homens
que conhece parecem fugir
do relacionamento. Quando lê
uma matéria no jornal em que
a média de homens para uma

mulher de 30 anos é de 10,5,
fica desesperada e assustada

por estar muito acima dessa
média. Além de tudo, o artigo
no jornal terminava falando
que, se a mulher tivesse o

número acima dessa média,
seria impossível encontrar a
pessoa certa. Na tentativa de
não aumentar seu número e

perder de vez a chance de se

casar, Delilah sai à procura
de seus antigos namorados e

tenta reconquistá-los.

Criada pelo pai, um ex-agente
da CIA, no ponto mais remoto
da Finlândia, Hanna tem a

força, a resistência e o instinto
aguçado de um soldado. Sua
educação e treinamento têm o

mesmo objetivo: fazer dela uma

assassina perfeita. Enviada pelo
pai para cumprir uma missão,
Hanna viaja 'escondida pelo
norte da Africa e pela Europa
iludindo agentes secretos
e assassinos clandestinos,
que se reportam a uma espiã
implacável que esconde
segredos sobre ela mesma.
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.TIRINBA WILL LEITE. www.willtirando.com.br

TENHO QUE
RESISTIR AO SONO!
TENHO QUE RESISTIR

AO SONO!
TENHO QUE
RESISTIR_

'CINEMA

.

NÃO SEI PORQU�,
MAS ACHO QUE
NÃO RESISTI'

wwwnselvoltdo.com

O FILME DOS
ESPÍRITOS
Bruno Alves, vivido nas telonas. por Reinaldo

Rodrigues, tem cerca de 40 anos e, após a

morte da esposa e mais a perda do trabalho,
sofre de depressão. Em meio a esse caos

mental, o suicídio parecia ser o melhor cami
nho. Mas ao receber de um desconhecido "O
livro dos espíritos", obra basilar da doutrina

espírita, ele começa uma jornada em busca
da felicidade a partir da compreensão dos

mistérios da vida espiritual.

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 (19h e 21 h20)
• Conan, o bárbaro - Leg (14h20 e 16h40)
• Cine Breithaupt 3
• Sem saída - Leg (15h, 17h, 19h e 21 h)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• A hora do espanto - Dub (13h1 O)
• Os três mosqueteiros - Dub (15h1 O e 17h30)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h50 e 22h10)
• Cine Neumarkt 2
• Os três mosquetelros - Leg (14h, 16h30, 19h e 21 h30)
• Cine Neumarkt 3
• Winter, o golfinho - Dub (13h30, 16h, 18h30 e 21 h)
• Cine Neumarkt 4
• O zelador animal- Dub (14h15, 16h45 e 19h20)
• Cine Neumarkt 5
• O filme dos espíritos - Nac (13h45, 16h15, 18h45 e 21 h1 O)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Amizade Colorida - Leg (17h, 19h1 O e 21 h30)
• Os Smurfs - Dub (14h30)
• Cine Norte Shopping 1
• Os três mosqueteiros - Dub (14h e 16h30)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h e 21 h30)
• Cine Norte Shopping 2
• O zelador animal- Dub (13h, 15h20, 17h35, 19h50 e

22h10)
• Cine Norte Shopping 3
• Winter, o golfinho - Dub (13h15, 15h45, 18h10 e 20h35)
• Cine Norte Shopping 4
• Os três mosqueteiros - Leg (15h10, 17h45 e 20h10)

• Cine Norte Shopping 5
• Eu queria ter a sua vida - Leg (13h40, 16h20, 18h45 e 21 h15)

• Cine Norte Shopping 6
• O filme dos espíritos - Nac (13h55, 16h1 O,
18h25 e 20h45)

• Cine Norte Shopping 7
• Os Smurfs - Dub (13h30)
• Premonição 5 - Dub (15h55)
• A hora do espanto - Dub (18h)
• A hora do espanto - Leg (20h05)
• Amizade colorida - Leg (22h15)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Os três mosqueteiros - Leg (13h45, 16h1 O,
19h e 21h15)
• Cine Garten 2
• Winter, o golfinho - Dub (14h, 16h40 e 19h1 O)
• Cine Garten 3
• O filme dos espíritos - Nac (14h15, 16h30, 18h45 e 21h)
• Cine Garten 4
• Eu queria ter a sua vida - Leg (19h20 e 21 h45)
• Família vende tudo - Nac (13h30 e 17h30)
• Sem saída - Leg (15h20)
• Cine Garten 5
• Amizade colorida - Leg (1}h15, 19h40 e 22h10)
• Manda-chuva - Dub (13h1 O)
• Os Smurfs - Dub (15h1 O)
• Cine Garten 6
• Os três mosqueteiros - Dub (14h1 O e 16h50)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h30 e 22h)
• Cine Mueller 1
• Os três mosqueteiros - Dub (14h, 16h30,
19h e 21h30)
• Cine Mueller 2
• O zelador animal- Dub (15h30, 17h40 e 19h50)
• Os Smurfs - Dub (13h20)
• Premonição 5 - Dub (22h)
• Cine Mueller 3
• Fechado.

«; v r ) J 1 � ... l ·1 � I I I I
•

Juju Salimeni pediu
demissão do Pânico
A panicat Iuju Salimeni teria pedido demissão
do programaPânico naTv, da RedeTV!.
Segundo os fofoqueiros de plantão, ela não
gostou nem um pouco de ter sido colocada
na 'geladeira' pela produção depois que
protagonizou brigas e acusações pela
internet com a colega de trabalho Nicole
Bahls. Agora, nem Iuju emuito menos a

direção da atração comentam o assunto.

•

I

Oi'
O pai do ator Reynaldo Gianecchini, que
enfrenta um câncer línfático,morreu
namanhã desta segunda-feira. Ele, que
era professor de química em um colégio
do interior de São Paulo, lutava contra
amesma doença, porém no sistema

digestivo. O corpo foi velado em Ribeirão
Preto. O enterro aconteceu no fim da tarde
de ontem. Patão, como era conhecido,
faleceu no hospital.

Ator assume a

homossexualjdade
O atorZacharyQuinto, famoso pelas
interpretações no filme Jornada nas Estrelas
e na série Heroes, aproveitou urna entrevista
à revistaNewYorkMagazine para assumir a
homossexualidade. Ele falava sobre urn papel
no teatro: "foi a coisamais desafiadora que
fiz. Como urn homem gay; issome fez sentir

que ainda hámuito trabalho a fazer, e ainda
muitas coisas que eu preciso buscar".

Joaquim Lopes
curte Oktoberlest
Além da atriz Monique Alfradique, outro
global que aproveitou uns dias de folga
para curtir a Oktoberfest, em Blumenau,
foi Joaquim Lopes. O ator aterrissou em
Santa Catarina, no último sábado, e foi
direto para o camarote mantido pela
Brahma na festa. Ele, que não veio com
a namorada Paola Oliveira, foi clicado ao

lado modelo e atrizArielaMassotti.

Chris Martin elogia
Gwyneth Paltrow
o vocalista da banda Coldplay, Chris
Martin, está tão feliz com a atriz Gwyneth
Paltrow que já nem faz questão de
lembrar os romances anteriores. Ele

afirmou, durante entrevista à rádio CBS,
que o único relacionamento sério que
teve é o atual. "De ser um perdedor para
sair com uma vencedora do Oscar é um

grande salto. Vamos encarar, é como
ganhar na loteria", resumiu.

Nívea Stelmann

processa Elano
A atriz Nívea Stelmann liberou o advogado
João Paulo Lins e Silva para processar o

ex-namorado, o jogador Elano. Há alguns
dias, o jogador a acusou de ter espalhado
imagens íntimas para o Santos, clube onde
joga, e para amulherAlexandra Blumer.
Mas, segundo consta, foi Nívea quem
primeiro recebeu as imagens e só depois
encaminhou para Alexandra.

ÁRIES
Evite se envolver demais com os problemas familiares. As
tarefas rotineiras e as obrigações domésticas vão incomodar
além do normal.

TOURO
As coisas estarão um pouco amarradas durante a manhã.
A partir do meio-dia, a sorte vai melhorar. Espere a
oportunidade certa para agir.

GÊMEOS
Evite se envolver em confusão ao lidar com dinheiro. Negócios
e amizade não se misturam. O periodo da tarde será muito
produtivo, razão pela qual as atividades vão fluir facilmente.

CÂNCER
Poderá se incomodar com as resbições no trabalho. Mas,
convém controlar a rebeldia para não quebrar as regras
estabelecidas.

LEÃO
Não se deixe vencer pelo desânimo. A melhor tática é trocar
o ataque pela defesa. Com cautela, você chegará aonde
quer. Momentos de carinho vão estimular a vida a dois.

VIRGEM
É conveniente manter certo afastamento dos amigos e

das pessoas da família, a fim de adiar algumas discussões
importantes. A dois, o diálogo será amplamente favorecido.

LIBRA
Suas necessidades afetivas podem bater de frente
com os interesses profissionais. Na paixão, há indícios de
uma vitória importante.

ESCORPIÃO
Não deixe que as dificuldades do cotidiano diminuam
a autoconfiança. O dia de hoje estará sujeito a alguns
contratempos. fts parcerias contam com altíssimas vibrações.

SAGITÁRIO
Na área profissional, demonstre mais interesse por atividades
cotidianas, pois esta é uma fase de expansão profissional.
Manter-se em uma quietude estratégica será a melhor opção.

CAPRICÓRNIO
Poderá romper com alguns vínculos a fim de conquistar a
independência. Profissionalmente, as alianças contam com o

estímulo das estrelas. O astral favorece as relações afetivas.

AQUÁRIO
A pressa é inimiga da perfeição assim. A fase é promissora
para quem exerce uma profissâo liberal. No campo afetivo, a
vitória será absoluta!

PEIXES
Não abuse da sorte em assuntos financeiros. O astral é

promissor para quem trabalha com vendas, comunicação,
transporte ou deslocamentos.
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AGENDA
• 18/10
----------.....

Lançamento: Jaraguá em Dança
Onde: Centro Cultural da
Scar, em Jaraguá do Sul
Horário: às 20h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-2477

• 18/10
Música: Sotaques do Fole
Onde: Sesc, em Iaraguá do Sul
Horário: às 20h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47)3275-7800

* QUERDIVULGllR O SEUEVENTO llQUl?
* Então, junte todas as informações a respeito e envie uma
mensagem para ke"y@ocorreiodopovo.com.bl'. Os e-maUs
devem ser encaminllados uma semana antes do evento.

• 19/10
Palestra: Mário Sérgio Cortella
Onde: Clube Atlético Baependi, em
Iaraguã do Sul
Horário: às 19h30

Quanto custa: R$ 55 (nucleados),
R$ 60 (associados) e R$ 90 (demais
interessados) .

Informações: (47)3275-7028
e 8835-6376 ou eventos@apevi.com.br

• 19/10
Música: Concerto Violão Educativo
Onde: Museu Histórico Emílio da Silva,
em Jaraguá do Sul
Horário: às 14h30 e 19h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3371-8346

• 20/10
Palestra: Coaching para
mudar e melhorar
Onde: Centro Empresarial,
em Jaraguá do sul
Horário: às 19h30

Quanto custa: não divulgado
Informações: (47) 3275-7028 ou
administrativo@apevi.com.br

A Polícia Militar une-se a todas as escolas do ensino fundamental (5a série) para
prevenir nossas crianças contra as drogas e a violência.
Com cursos educativos, o Proerd - Programa Educacional de Resistência às Drogas
e à Violência, conscientiza sobre as consequências do uso de bebidas alcoólicas,
fumo, outras drogas e violência. Com informações, nossas crianças e jovens dão
um passo seguro para um futuro melhor.

Participe do Proerd. Informações, acesse: Coord Proerd Santa Catarina @coordproerdsc

• 21/10
Música: Daniel Lucena e

Sergio Guimarães
Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul
Horário: às 20h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7800

• 22/10
Balada: Festa à fantasia
Onde: TheWay Club,
em Iaraguá do sul
Horário: a partir das 23h
Quanto custa: não divulgado
Informações: (47)8433-0083
ou 9604-8777

• M'É23/10
Exposição: Processos damemória
Onde: Biblioteca Padre Elemar

Scheid, na Católica de Santa
Catarina, em Iaraguá do Sul
Horário: das 8 às 22h (de
segunda a sexta-feira) e das
8 às 12h (sábado)
Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-8253
ou 3275-8233

Secretaria de
Estado da
SegurançaPública Govenl o d o Es I a d o

www.ssp.sc.gov.br SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o trabalho escravo no Brasil

ECO

Benyamin Parham Fard

Pode parecer inacreditável,
mas oBrasil ainda possui
aproximadamente20mil pessoas
consideradas em regime de
trabalho escravo, segundo dados
doMinistérioPúblico do Trabalho
(MPT). Entretanto, o trabalho
escravo não necessariamente
se configura somente quando
o trabalhador está preso em

alguma propriedade no interior,
sem comunicação, cerceado de

liberdade. Outrasmodalidades
de trabalho escravo também
são consideradas pela legislação
brasileira, tais como a escravidão
psicológica emoral. Em todos os

casos, tais elementospermeiam o

submundo domercado informal,
que seaproveita da dependência
financeira, baixo conhecimento ou
escolaridade de cidadãos para se

fazer competitivo no mercado. Existe
umfator crucial quepodeauxiliar

FOTOS DIVULGAÇÃO

Um Cadillac elétrico?
Lendário carro do século 20, com detalhes, curvas e

potência inconfundíveis, o Cadillac terá seu primeiro
, autorh��el com propWEi,ão

A i

A ÇetleraLM?tQ�S ".

.

!

·CGiM·'!��@iG'u pré;fisã�'·. aeS'sa·má�u�n, " "

.'-,:{',', ,1' ',)

'verde décontornos requlntad entre 2013e 2014. O'
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Caddilac ELR terá autonomia de 500Km e irá utilizar
um sistema de propulsão composto por uma bateria de
íons dejítio que alimentam o motor elétrico além de um
motor de quatro cilindros a gasolina. Na mesma linha

.,
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elétricô (ia imponente e luxuQsamarca.
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Parques eólicos no Ceará
A companhia espanhola Abengoa implantará três novos parques
eólicos no Ceará, após ter seu projeto escolhido pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Com potência instalada de
64 megawatts (MW), tal projeto - além de sustentável - evitará a

emissão anual de mais de 400 mil toneladas de dióxido de carbono

(C02) à atmosfera.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRCISC, 008269/0
Proílssíollalismo

t;<p,mátit:Iü
flr"pOI'S;bllidq'.l'lCompetência

Credibilidade

www.gumz.com.br gqml@gumz.com.br

�MA f'ARCERJA1�f DÁ ��RJ�." '

I' ,Dnd� .19}P_ 'I .1 ( ,

(47)3�114747

benyamin@biovita.com.br

Nova ciclofaixa
Importante instrumento de mobilidade urbana e

destinada ao lazer, a nova ciclofaixa implantada em

Curitiba conta com quatro quilômetros de extensão
no centro da cidade e funcionará especialmente aos

domingos e feriados. O modelo foi inspirado nas ações
do município de São Paulo pelo incentivo ao uso da
bicicleta, e foi batizado de Circuito Ciclístico.

na extinção da prática de trabalho
escravo noBrasil, e também no

mundo: a pressão social, na qual
a sociedade perceba que o bem de
consumo pode ter um componente
de trabalho escravo. Na atual
sociedade, a aquisição de produtos
que respeitem a dignidade
humana deve ser vista da mesma

forma como já ocorre com os

produtos orgânicos, sustentáveis e

que preservam a natureza.

Energia
solar em
combustível
o Instituto de Tecnologia
de Massachusetts (MIT),
nos Estados Unidos,
divulgou sucesso nas

pesquisas de uma
equipe de cientistas na
busca por uma forma de
"folha artificial" a qual
transforma a luz do sol em
um combustível químico
capaz de ser armazenado
e usado posteriormente.
O princípio científico
baseia-se em uma reação
de eletrolise em que a

folha (célula solar de
silício), quando colocada
em um contentor com

água, promove a quebra
química das moléculas de

água (H20) produzindo
oxigênio e hidrogênio.
Estes dois gases
alimentam então uma
célula combustível, que
gera corrente elétrica.

Importaqão de
lixo investigada
o caso da importação indevida de lixo

hospitalar dos Estados Unidos por um» enlpresa
pernambucana, no Porto de Suape, na semana
passada, é investigada pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), pela Receita Federal,
pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal
e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e

dos Recursos Naturais Hen,ov�íveis (lbarna). O
material ilegal, classificado COlno potendalrnente
infectante pela legislação sanitária brasileira
foi importado por uma empresa têxtil de Santa
Cruz do Caplharíbe, uma das cidades do pólo de

confecções pernambucano, A empresa declarava,
nos documentos de importação, que o. material
seria tecido de algodão COUl defeito.

Usina a

bagaqo
de cana
A empresa paulista CPFL
Renováveis anunciou a

entrada em operação de
sua terceira usina térmica
movida a bagaço de cana

de-açúcar, a Bio Buriti,
localizada no município
de Buritizal, em São Paulo,
com capacidade instalada
de 50 megawatts (MW).
A queima de biomassa é
considerada sustentável

por possuir ciclo fechado
de cadeia de produção.

Esponja que captura C02
Pesquisadores da Universidade Northwestern, nos
Estados Unidos, desenvolveram recentemente uma

forma de detectar, capturar e armazenar dióxido de
carbono (C02) através de compostos utilizados na
alimentação cotidiana. Trata-se de uma esponja feita
de sal, açúcar (principal componente) e álcool, que
integram, juntos, um composto conhecido por metal
orgânico (MOF), que é totalmente atóxico ao contrário
dos MOF's já existentes. Neste inovador processo,
a lógica é remover C02 onde houver excesso, com a

possibilidade de sequestrá-lo na forma química. _
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PONTO DE VISTA

VICTOR DANlCH. DIRETOR
EXECUTIVO JARAGUATEC L B

Acorrupção na política que
tanto nos assombra, é um

reflexo das circunstâncias que
afligem o mundo globalizado
nas suas relações comerciais. A

parceria íntima entre corruptos e

corruptores, pode ser verificada
na existência de governos fragili
zados na sua capacidade de res

posta social. Isso acontece além
das fronteiras do Brasil. Dados
do Banco Mundial verificam que
as empresas transnacionais de
sembolsam anualmente perto de
US$ 1 trilhão em subornos para
garantir negócios lucrativos. Em
2006, o BM estimou que mais de
60% das multinacionais pagam
propinas não documentadas
em diversos países para garantir
contratos.

Segundo o relatório dessa

instituição, as agências de crédi
to para exportação de governos
dos países ricos, que oferecem

seguros para que as grandes
empresas façam negócios e in
vistam em países em desenvol

vimento, podem ser cúmplices
nesse processo de corrupção,

. principalmente por meio de "co
missões" que camuflam as pro
pinas. O expoente maior dessa
fatalidade ocorre com maior fre

quência no comércio de armas,

que respondeu por mais de 50%

Como cidadã jaraguaense que
prima pela ordem e bem-es

tar de todos, tomo a liberdade de
me dirigir às autoridades compe
tentes no sentido de analisar com
carinho o movimento de pessoas
suspeitas nas imediações do Mu
seu daWeg, Secretaria da Fazen
da Estadual e Câmara de Verea
dores de Jaraguá do SuL

A empresaWeg, que há 50 anos
é uma referência em qualidade de
vida em nossa comunidade, po
deria analisar a viabilidade de pro
vídenciar melhor iluminação nos

FALECIMENTOS
o Faleceu no dia 15/10 às 2h20 o Sr. Wolfgang Karsten,
com idade de 73 anos. O sepultamento foi realizado no

dia 16/10, às 10h, saindo da Capela Mortuária Cristo
Salvador na Barra do Rio Cerra, seguindo após para o

Cemitério de Rio da Luz I.

.

o Faleceu no dia 14/10 às 23h50 o Sr. Elwis Andreatta,
com idade de 47 anos. O sepultamento foi realizado no

dia 15/10, às 171130, saindo da Capela Mortuária Maria

Leier, seguindo após para o Cemitério do Centro.

o Faleceu no dia 16/10 às 17h de ontem a Sra.

Ingeborg M. Hasse, com idade de 93 anos. O

sepultamento foi realizado ontem, dia 17/10, às 16h,
saindo da Capela Mortuária Maria Leier, seguindo após
para o Cemitério do Centro.

o Faleceu no dia 16/10 às 23hl0 o Sr. Hilário Gonçalves,
com idade de 62 anos. ° sepultamento foi realizado

ontem, dia 17/10, às 17h30, saindo da Capela Mortuária
do Vila Lenzi, seguindo após para o Cemitério do Vila Lenzí.

dos subornos pagos em todo o

mundo durante a década de 90,
conforme a própria Câmara de
Comércio Americana. Recente

mente, em 2007, o governo Bri
tânico foi alvo de condenação
internacional quando cancelou
uma investigação em relação a

uma lucrativa operação de venda
de armas entre British Aeroes

pace e a Arábia Saudita, dando
como justificativa motivos de se

gurança nacional.
Por outro lado, os Estados

Unidos encontram-se na frente
no que se refere a responsabi
lizar empresas por atos indevi
dos. A Lei estadunidense sobre
a prática de atos de corrupção
no exterior gerou, desde 1977,
infinidades de processos com

penalidades. máximas. A Con

venção sobre o Combate à Cor

rupção de Funcionários Públicos

Estrangeiros em Transações Co
merciais Internacionais, tornou
crime o pagamento de suborno

por um representante de uma

empresa para todo funcioná
rio governamental de qualquer
parte do mundo. Nesse caso, os

diretores e gerentes de uma em

presa podem ser presos por se

envolverem em corrupção ativa.
A Convenção Contra a Corrup
ção das Nações Unidas passou

DO LEITOR

SE
fundos do citado museu, com câ
mera de segurança, vigia em tempo �

integral, bem como proteger a área
dos fundos domuseu com uma cer

ca' pois o que se constata diuturna
mente é uma grande aglomeração
de pessoas suspeitas transitando
nessa área, causando apreensão aos
moradores desse local, bem como

dos que por aí circulam.
Também sugiro que a Polícia

Militar dê mais proteção ao local,
tendo em vista que quando o efe
tivo militar efetua as rondas roti
neiras os suspeitos deixam apres-

a vigorar em 2005, e a mesma se

aplica tanto a países desenvolvi
dos como em desenvolvimento,
exigindo que os Estados assu

mam medidas para combater a

corrupção pública e privada, seja
ativa ou passiva.

Nesse sentido, a cooperação
internacional torna-se necessá-
ria em relação a investigações
conjuntas, assistência jurídica e

técnica, além da troca de infor

mações que permitam a recu

peração de ativos, como é o caso

de milhões de dólares roubados
e guardados em bancos situados
nos famosos paraísos fiscais. Po
de-se observar que falar de cor

rupção apenas em termos éticos
e morais não basta. Tal discurso

perde-se nos corredores da in
telectualidade acadêmica. Isso

porque o flagelo da corrupção
não apenas atinge o comporta
mento político-econômico da
sociedade, senão porque tam

bém destrói o conceito da res

ponsabilidade cívica em relação
ao fato fundamental de assegu
rar a prosperidade para todos,
além de impedir a restauração
do papel do Estado na regulação
e administração do comércio no

que se refere aos investimentos

estrangeiros centrados no inte
resse nacional.

sadamente esses pontos.
Ressalto que até os próprios

vereadores poderiam apresentar
projeto propondo mais segurança
em toda essa área central.

Finalmente, conclamo a todos

para humanizar o centro de Ia
raguá do Sul, principalmente, no
que tange a segurança. Tal reívin

. dicação certamente é a expressão
demuitos, pois não pretendo fazer
demagogia, detonando críticas in
fundadas a quem quer que seja.

Josiane Cristina, professora

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

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

especificada:
.

• LICITAÇÃO N°: 158/2011
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

. • ��ODALlDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE SENSORES MAGNÉTícos PARA MEDIDORES DE
VAZÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 18/10/2011, das 8:00 h às 11 :30 e das 13:00
às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 03/11/2011 14:00 horas

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na

Rua Erwino Menegotti, na 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.com.br.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Isair Moser - Diretor Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS
E SERViÇOS DE ENGENHARIA N°. 08/2011 - PMS

PROCESSO L1CITATORIO N°. 134/2011-PMS
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento
de mão de obra, materiais e equipamentos), da ampliação área total de 52m2 e reforma
área total de 25m 2 na Estação de Tratamento de Água - ETA, localizada na Estrada

Bracinho, no município de Schroeder/SC, conforme projetos, memorial descritivo,
planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante no Instrumento
convocatório.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 3 de novembro de 2011 às
08h45min.
Abertura do Processo: 3 de novembro de 2011 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site da
Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações de

segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/fax

(Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 18 de outubro de 2011.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

� AV: GETÚLIO VARGAS, 443
�aixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3375-6500

89278-000 - CORUPÁ - SC
e-mail: compras@corupa.sc.gov.br
site: http://www.corupa.sc.gov.br

EXTRATO DE CONTRATO 145/11
Processo de licitação nO 113/11

,

Modalidade Pregão n" 035/1.1
Contratante: MUNiCíPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nO

83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas,
443 - Centro, Corupá - SC.
Contratada: RENAUlT DO BRASil S/A, inscrita no CNPJ sob o no

00.913.443/0001-73 e inscrição Estadual nO 901.02.000-05, estab
elecida na Avenida Renault, 1300 - Borda do Campo, CEP 83.070-

900, Município de São José dos Pinhais, Estado de Paraná.

Objeto: Aquisição de VEíCULO OKM 1.6 8 VÁLVULAS - HI FlEX, 04
PORTAS, para atender 1.687 famílias ano com idade entre O a 100
anos em situação de vulnerabilidade social do Município de Corupá
SC, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e

Habitação, conforme especificações contidas no Termo de Referência
Anexo I, e, Convênio N° 750206/2010-89 SNAS/MDS.
Valor do Contrato: R$ 34.900,00 (Trinta e Quatro Mil e Novecentos Reais).
Data da Assinatura: 13/10/2011
Data da Vigência: 31/12/2011

Luis Carlos Tamanini
Prefeito Municipal

ISSEM - INSTITUTO DE SEGURIDADE
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

JARAGUÁ DO SUL - SC

10 ADITAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO N° OS/2011

o ISSEM de Jaraguá do 'Sul, Autarquia Municipal, comu
nica que foram alteradas algumas disposições do Edital
e do Anexo V - Tabela de Ambientes do Edital de licita

ção, na Modalidade de Concurso Público n° OS/2011 para
a SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DA MELHOR SOlUÇÃO
ARQUITETÔNICA, A NíVEL DE ANTEPROJETO AR

QUITETÔNICO, PARA A EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE
DO ISSEM, conforme especificadas no 10 Aditamento.

O 10 Aditamento, o Edital e demais informações encontram
se à disposição no site do ISSEM: www.issem.com.br.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através
do telefone 047- 3370-8650 - ramal 228 .

Francisco Rodrigues
Diretor Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ECONOMIA

Limpe o seu nome das dívidas
Campanha da CDL e do SPC
auxilia consumidores a quitar
ou renegociar os atrasados

JARAGUÁ DO SUL

PEDROLEAL

Para quem está com aquelas
dívidas acumuladas, uma

boa notícia: ontem a Câmara dos

Dirigentes Lojistas (CDL) de Ia
taguá do Sul e o Serviço de Pro

teção ao Crédito (SPC) iniciaram
uma campanha de recuperação
do crédito, "Limpe o seu nome",
que vai até o dia 16 de dezem
bro - a tempo de liberar o crédito

para as compras de Natal.

Segundo o diretor do SPC,
Marcos Caregnato, o consumi
dor com dívidas pode entrar em

contato com a assessoria de co

brança da CDL pelos telefones
3275-7071 e 3275-7070 para ver

como pode fazer para quitar o

acumulado. "Vamos ver caso a

caso como fazer o pagamento ou
negociar um novo parcelamento,
e o processo inteiro pode ser fei
to direto na CDL, para ser mais

tranquilo", afirma, ressaltando

que muitas vezes o devedor fica
com vergonha de pagar .o que
deve diretamente no comércio, e
por isso acaba deixando a dívida
aumentar, o que lhe impede tam
bém de fazer novas compras.

Números
Embora o endividamento em

Jaraguá do Sul seja considera
do aceitável, a assessoria de co

brança da CDL tem registradas
cerca de 90 empresas com clien
tes inadimplentes no município
- são cerca de l.030 devedores,
com um total de dívidas que
soma R$ 650 mil. "Isso é apenas o

que temos registrado na assesso

ria de cobrança, o total pode ser

um pouco maior", afirma Ca

regnato. Além de renegociar as
dívidas, a campanha também
deve acelerar o processo de lim

peza do nome junto ao SPC. liA
nossa meta é resolver as dívidas
com o comércio para ajudar os
lojistas, e limpar o nome do con

sumidor para que ele se livre do
acumulado e possa voltar a com

prar com tranquilidade e segu
rança", explica.

ARQUIVOOCP

,

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPUBllCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTACATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

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

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃoDEPRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC,
para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste
Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo
facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PRarESTO:

Apontamento: 190809/2011 Sacado: ADOlAR ROBERTO ADRATI Endereço: RUA JOSE
EMMENDOERFER 1385 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-278 Credor: BFAC ASSES
SORIA COMERCIAL E FOMENTO U'DA Portador: MP INFORMATICA U'DA Espécie: DMI
- W TItulo: 1770/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 185,00 - Data para pagamento:
2I110/2011- Valor total a pagar R$254,75 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 185,00
- Juros: R$ 0,61 Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 190587/2011 Sacado: CACHACARlA E REST AGUA E SABOR U'DA Endere
ço: RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 113 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-100 Credor:
AGUA DOCE ADMINISTRADORA U'DA Portador: - Espécie: DMl - N° TItulo: 90-009/60
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.229,40 - Data para pagamento: 2I110/2011- Valor
total apagarR$1.296,41Descrição dos valores: Valordo título: R$1.229,40 - Juros: R$2,45Emolu
mentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 190549/2011 Sacado: CASADE ORACOES PARATODOS OS POVOS Endere
ço: RUAMAXWIlliELM 289 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-000 Credor: BALOOTAPETES
E CAPACHOS U'DAME Portador: - Espécie: DMI - W TItulo: 186/03 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 318,00 - Data para pagamento: 21/10/2011- Valor total a pagar R$387,88
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 318,00 - Juros: R$ 0,74 Emolumentos: R$ 10,85
- Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 190586/2011 Sacado: COMUN. EVANGEllCALUZEVIDA DEJARAGUA En
dereço: RUA PROE IRMAO GERALDINO 45 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-310 Credor:
MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTA CRUZ U'DA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
2779/B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 779,45 - Datapara pagamento: 21/10/2011-Valor
total a pagarR$851,66 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 779,45 - Juros: R$1,55 Emolu
mentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 190544/2011 Sacado: CONSTRUTORA ROCHA EPP Endereço: RUA JOSE
ALBUS 80 SALA 10 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-720 Credor: CINDER COMERCIO
E TRANSPORTES U'DA ME Portador: - Espécie: DMl - W TItulo: 03005 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 3.962,00 - Data para pagamento: 21/10/2011- Valor total a pagar
R$4.043,72 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.962,00 - Juros: R$17,16 Emolumen
tos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 190879/2011 Sacado: ELENA DE FATIMA BORTANCEW Endereço: RUA
JOAO PlANINCHECK 481 ex 01 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89252-220 Credor: INFOX RE
CUPERADORA E COM DE PARACHO Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 158 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 650,00 - Data para pagamento: 21110/2011- Valor total a pagar
R$721,74 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 650,00 - Juros: R$ 2,60 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 190860/2011 Sacado: IND ECOMDEUNlFORMESMRU'DAME Endereço:
AVPREFWALDEMARGRUBBASL031311- JARAGUÃDOSUL-SC - CEP: 89256-500Credor:
DAIlLATEXTIL LIDA Portador: - Espécie: DMl- N"TItulo: 8001402U - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 325,05 - Data para pagamento: 21/10/2011-Valor total a pagar R$396,90
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 325,05 - Juros: R$ 1,19 Emolumentos: R$ 10,85
- Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 190867/2011 Sacado: IND.COM. UNlFORMES MR U'DA Endereço: AV.
PREE WALDEMAR GRUBBA 1311 SL 3 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: V S V
COMDETECIDOSU'DA Portador: - Espécie:DMl- N°TItulo: 1330/01- Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 216,13 - Data para pagamento: 21110/2011- Valor total a pagar R$287,43
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 216,13 - Juros: R$ 0,64 Emolumentos: R$ 10,85
- Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 190846/2011 Sacado: JANY SERVICOS POSTAIS ITOA Endereço: RUA
DOMINGO SANSON 95 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: EUAN INDUSTRIA TEXIlL
LIDA Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 79948-6/1 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$1.769,13 - Data para pagamento: 21/10/2011- Valor total a pagar R$1.843,91 Descrição
das valores: Valor do título: R$1.769,13 - Juros: R$ 4,12 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 190663/2011 Sacado: JEAN CARWS ALVES DA SILVA Endereço: RUA ACRE
130 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-110 Credor: TAVARES FOMENTO COMERCIAL ITOA
Portador: PLACAS E PAINEIS JARAGUAU'DA - EPP Espécie: DMl- N°TItulo: 6013 - Motivo:
falta de pagaroentoValor: R$ 390,00 - Data para pagamento: 21110/2011-Valor total a pagar
R$461,87 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 390,00 - Juros: R$ 2,73 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 190917/2011 Sacado: KASADESGNCOMERCIODEMOVEIS Endereço: GE
TULJOVARGAS 5 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: EXITO INDUSTRIAMOVELEIRA
U'DA -ME Portador: - Espécie: DMl - N" TItulo: 8122 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 297,00 - Data para pagamento: 21/10/2011- Valor total a pagar R$402,90 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 297,00 - Juros: R$1,08 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 190919/2011 Sacado: KASA DESIGN COMERCIO DE MOVEIS Endereço: AV
GETULIO VARGAS 05 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: EXITO INDUSTRIA MOVE
LEIRA U'DA -ME Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 8121 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 297,00 - Data para pagamento: 21110/2011-Valor total a pagarR$402,90Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 297,00 - Juros: R$ 1,08 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 190947/2011 Sacado: KASA DESIGN COMERCIO DE MOVEIS E DECO

Endereço: AVGETULIOVARGAS 05 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: MAXMIIAIN
DUSTRIA MOVELEIRA LIDA-EPP Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 925-2/3 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 779,29 - Data para pagamento: 2111O/2011-Valor total a pagar
R$885,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 779,29 - Juros: R$I,81 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 190803/2011 Sacado: UNDA us LIDA-ME Endereço: AVMARECHAL DE
ODORO DA FONSECA,N 583 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-701 Credor: I.
TEYKORSKl &ClAUDAME Portador: - Espécie: DMl- N'Titulo: NFE000000008EF - Moti
vo: falta de pagamentoValor: R$l68,OO - Data para pagamento: 21/10/2011-Valor total a pa
garR$232,95 Descrição dos valores: Valor do título: R$l68,OO - Juros: R$ 0,39 Emolumentos:
R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 190510/2011 Sacado: MAIS CORES SERVICOS DE PINTURA U'DAME En
dereço: RUAALBERTO PICOm 122 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: JEAN CARWS
CHlODINI Portador: - Espécie: CH - N"Titulo: 0001341- Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 1.000,00 - Data para pagamento: 21110/2011-Valor total a pagar R$1.113,51 Descrição
dos valores: Valor do título: R$1.000,00 - Juros: R$ 41,33 Emolumentos: R$10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 190005/2011 Sacado: MARINES FERREIRA PRESTES BRISTOTTI Endereço:
RUAHENRlQUE HEISE - Iaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: l.G. INSTlTIlTO DA BELE
ZA U'DA EPP Portador: - Espécie: DMl - N" TItulo: 30 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 164,17 - Data para pagamento: 21/10/2011- Valor total a pagar R$240,36 Descrição dos
valores: Valor do título: R$164,17 - Juros: R$ 0,98 Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 190843/2011 Sacado:�SA FACIL COM E FAB DE PROD Endereço: RUA
LEOPOLDO MANHKE 230 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO &
DALLAGNOLI1'DA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 119135/4/0 - Motivo: falta depaga
mentaValor: R$ 2.873,13 - Data para pagamento: 21110/2011- Valor total a pagarR$2.953,97
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.873,13 - Juros: R$16,28 Emolumentos: R$10,85
- Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 190�83/2011 Sacado: RENAN URACK SAGRIW Endereço: NELSON NA
SAIO 46 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-410 Credor: FUNDACAO REGIONAL INTE
GRADA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 42923/6 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 180,36 - Data para pagamento: 21110/2011- Valor total a pagar R$245,34 Descrição dos
valores: Valor do título: R$180,36 - Juros: R$ 0,42 Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 190751/2011 Sacado: RLGKSER\T.DE CONST.ClVILL I1'DA-ME Endereço:
EXP. GUilHERME HUMBERTO EMMENDOERFER 100 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-
110Credor:TUTIYlANCHESU'DAEPP Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 1315 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 511,00 - Data para pagamento: 21110/2011-Valor total a pagar
R$591,35 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 511,00 - Juros: R$ 8,17 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 190640/2011 Sacado: ROQUE DE UMA PINTO Endereço: RUA MAX
WILl1AN 140 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-000 Credor: DJ COMUNlCACOES E EX
PWRACAO DE SERVICOS Portador: - Espécie: DMI - N"TItulo: 0001837303 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 1.530,00 - Data para pagamento: 21/10/2011- Valor total a pagar
R$1.612,40 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.530,00 - Juros: R$ 13,26 Emolumen
tos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo",
na data de 18/10/2011.
Jaraguá do Sul (SC), 18 de outubro de 2011.

ManoelGustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 20V
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AGRICULTURA

Exemplo levado para todo Estado
Encontro quer
apresentar projeto
de escola rural de
Guaramirim para
outros municípios
catarinenses

GUARAMIRIM

PEDRO LEAL

Para estimular a permanência
dos jovens no campo e ofe

recer medidas práticas para a

agricultura familiar, a Secreta
ria de Agricultura de Guarami
rim vai realizar neste domingo,
dia 23, o Encontro Regional da
Escola Rural de Guaramirim

(Erfag). Segundo o secretário da

Agricultura e Pecuária do mu

nicípio, João Valdemiro Dalprá,
a proposta do evento é levar o

projeto da Erfag para todos os

municípios do Estado.
"O que nós queremos são me

didas concretas para preservar a

agricultura familiar, para que

a questão deixe de estar só no

discurso e no papel", explica o

secretário. No encontro devem
estar presentes o secretário
do Estado da Agricultura e da
Pesca, João Rodrigues, assim
como secretários da área de
todo o Vale do Itapocu e de ou

tros 30 municípios.
"Queremos mostrar como a

agricultura pode ser encarada
como um empreendimento, um
negócio, e dar um novo olhar

para a agricultura", explica Dal

prá..Para isso, o encontro rece

berá também a primeira Feira
Estadual da Pedagogia da Alter
nância - metodologia de ensino

que alterna cada semana de aula
com duas semanas de atividades
fora da escola - com 20 estandes
nos quais os alunos demonstra
rão o que tem sido desenvolvido
em aula. Entre os materiais em

exibição estão armadilhas para
abelhas feitas com bambu, tan
ques para decomposição de re

síduos orgânicos, e caixas para
a alimentação racionada de abe
lhas - todos desenvolvidos pelos
alunos da Erfag.

SERVIÇO
�11�",U/iY"I"I""qnl,'l'n'lIll'nd�'ql E a... •

na)Im:,i" "1/11' ,m:',,�,*ml Jm, ,qIM/I:: ncon...-o reglo
da Erfag. ,/("rf!1qn/,J$/!:::;; Unidade

Poço'Grande - 8R·280
�&I�qa/l)m?@i%3#cl:II/IOb'S,:: 8 às 9h: recepção
dos participantes
9h às 10h30: apresentações
dametodologia e�olenidade
de abertura
10h30 às 12h30: visita aos

estandes

12h30:almoço
14h: visita aos estandes
16h: encerramento

EDUARDO MONTECINO

�

Caixa para alimentação de abelhas
também foi desenvolvicla por alunos

FOTOS EDUARDO MONTECINO

lUunos realizam testes de equipamentos para captura de abelhas

Projeto pioneiro recupera
o interesse dos jovens

Segundo o coordenador da Er

fag, Leonel Pavanello, o projeto é

pioneiro na América Latina. Isso

porque toda a aplicação da peda
gogia de alternância no continen
te acontece em colégios internos,
enquanto na Erfag, os estudantes
preservam não apenas o conta

to com as famílias, mas também
continuam as aulas normais, pois
a escola opera no contra-turno.

Inaugurada em 2010, a escola
tem 65 alunos matriculados, entre
os nove e os treze anos. O projeto
é financiado pelo governo muni

cipal, com um investimento de

R$ 200 mil por ano, e as aulas são

ministradas pelo coordenador do

projeto e palestrantes convidados
em duas escolas antigas, no Tibagi
e no Poço Grande, que foram rea

proveitadas pela Erfag.
"Com isso, nós estamos tam

bém afetando o comportamento
das crianças na escola normal",
afirma Pavanello, que diz serem

frequentes os comentários de pais
sobre a melhora nas notas e nos

estudos. "Nosso objetivo principal
é passar a noção de que o agricul
tor pode ser um empreendedor, e
criar nas crianças um orgulho pela
profissão dos pais", explica.

Filho de rizicultores, o jovemAir
tonValdir Jorge, de 12 anos, passou
a se interessar pelo trabalho agrícola

graças às aulas extras. "Eu aprendi
ummonte coisas que eu não sabia,
e agora eu quero ajudar a aumentar
a produtividade dapropriedade dos
meus,pais", afirma.

"Não pretendo ficar no meio

rural, mas aprendi muita coisa
com as aulas daqui", afirma An

drieli Catafesta, 11 anos. Quando
começou o curso, lembra, não ti
nha ideia de que cabras podiam
dar leite, ou que a carne delas era

comestível. 'Agora minha famí
lia está com duas cabras em casa,

para produção de leite", comenta.
Apesar de não ter interesse em fica
no campo, Andrieli se encontrou

na Erfag: quer ser veterinária.
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CRISE

[uventus poderá ter
situação amenizada
Presidente da AGS Esportes colocou
imóvel à venda pra quitar dívida

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDru;: PERGER

Acrise financeira que assola o

Juventus fora de campo co

meça a se entender para dentro
do gramado. No último domingo,
a equipe perdeu por 2 a 1 para o

Camboriú no João Marcatto. Foi
a segunda derrota em dois jogos
no returno do Campeonato Ca
tarinense da Divisão Especial. O
Moleque Travesso saiu atrás no

placar, mas conseguiu o empate
aos 26 minutos do segundo tem
po, com Roberto em cobrança de

pênalti. Aos 50 da segunda etapa,
o que estava ruim ficou ainda

pior, com o segundo gol do Cam
boriú. A partida ainda foi mar
cada por cinco expulsões, sendo
três do Tricolor.

Por outro lado, a crise financei
ra pode ser amenizada nos próxi
mos dias. Para conseguir pagar os
salários atrasados dos jogadores,
o presidente da AGS Esportes,
Antônio Silvério, diz que colo
cou um apartamento à venda em
Curitiba. "Ainda essa semana, o

imóvel deve ser vendido e vamos

quitar os salários", acredita o diri

gente. De acordo com Antônio, o
pagamento do mês de setembro
ainda não foi acertado com nin

guém. Já o salário de agosto falta
ser pago para nove jogadores e

parte da comissão técnica. O ven

cimento deste mês, que deveria ter
sido pago no dia 10, está atrasado
em oito dias para todos.

Apesar da situação, três joga
dores chegaram no clube ontem

para fazer testes e serão avalia-

dos pela comissão técnica. Mas
nenhuma alteração deve ser feita
na atual equipe. "Não posso fazer
nenhuma mudança enquanto
não tiver acertado os salários de
todo mundo", garante Antônio.
O presidente ainda confirma a

informação dada pelo treinador
Nino na sexta-feira passada, de

que havia um investidor interes
sado no Juventus. "Eles queriam
trazer técnico, supervisor e mais

quatro jogadores, mas não acei

tamos, permanece como está",
esclarece.

A AGS Esportes assumiu a

gerência de futebol do Juventus
no começo deste ano e Antônio
lamenta a falta de apoio do em

presariado da cidade. "A cidade
não está apoiando. O clube tem

uma herança negativa muito

grande, mas vamos lutar para
mudar isso. As pessoas têm que
entender que o clube pertence
ao município", desabafa.

Tricolor lutou, mas não conseguiu evitar derrota em casa para o Camboriú

Leão do Vale apenas empata em casa com o Oeste
O Sport Club Iaraguá recebeu

o Oeste no último sábado no es

tádio do Botafogo e não saiu do

empate em 1 a 1. Com o resulta
do, a equipe jaraguaense perdeu
a oportunidade de abrir vantagem
para o time de Chapecó, que está
com amesma pontuação do Leão.

Jaraguá assegura a quarta coloca

ção por critério de saldo de gols.

O Oeste abriu o placar aos 32 mi
nutos do primeiro tempo, em bela

cobrança de falta. O empate saiu
aos 42 com Manoel, que recebeu
na área, ajeitou e chutou cruzado.

O próximo desafio do Jaraguá
está marcado para amanhã, às
20h30, contra o Biguaçu, na casa

do adversário. A vitória pode valer a
terçeira colocação na tabela para o

Leão, que volta a jogar em casa so

mente no dia 26, contra o Caçador,
às 15h30, no estádio do Botafogo.

Na preliminar do jogo de sá
bado, a equipe juvenil do Jaraguá
venceu o Oeste por 3 a O e con

quistou o título do Campeonato
Catarinense da Divisão de Aces
so. Os gols foram marcados por
Geiéia, Bruno e Roni.

I

IC
. ,

BATALHA

MARCELE GOUCHE

Equipe jaraguaense suou, mas conseguiu
a quarta vaga do grupo B do Estadual

ADJ passa para as quartas
de final do Catarinense

Com o empate em 1 a 1 com

Concórdia no último sábado, a
• ADJ garantiu a quarta colocação

no grupo B e a classificação para
a terceira fase do Campeonato
Catarinense da Divisão Especial.
A equipe jaraguaense ainda foi
favorecida pelo empate sem gols
entre Ibirama e Joinville. AADJ vai
enfrentar Florianópolis nas quar
tas de final. O primeiro jogo está
marcado para o próximo sábado,
às 204, naArena Jaraguá. O jogo de
volta acontece no dia 17, quarta
feira, em Florianópolis. No dia 3 de
novembro, a equipe da capital en
frenta o Santos pela primeira par-

tida da semifinal da Liga Futsal.
A campanha da ADJ na pri

meira fase da competição, quan
do ainda contava com um time

jovem, não foi empolgante. A

equipe acabou nas últimas co

locações. Para a segunda fase,
a diretoria resolveu investir em
nomes mais experientes, como

Xoxo, Iédson e, mais recente

mente, o goleiro Erick e o ala Jo
nas. As mudanças surtiram efeito
e a ADJ fez uma campanha me

lhor, terminando na quarta colo
cação, ficando atrás de Concórdia
e Ioinville, equipes que estavam

disputando a Liga Nacional.

AMADOR,
Definida segunda fase.
Foram definidas no último sábado as oito equipes classificadas
para a segunda fase do Campeonato Jaraguaense da Segunda
Divisão. Pelo grupoA passaram Rio Cerro, Noite à Fora,
Operário/Unido e Avaí. Já do grupo B se classificaram
Ponte Preta, Grêmio Garibaldi, Aliança/Roma e Atlético
Independente. Os locais e horários dos jogos serão definidos
durante essa semana pela Liga Jaraguaense de Futebol.

Confira os confrontos da próxima fase:
• Rio Cerro xAtlético Independente
• Aliança/Roma x Noite à Fora
• Avaí x Ponte Preta
• Operário/Unido x Grêmio Garibaldi
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PAR GUADALAJARA

Brasil ganha ouro
no tênis demesa
Com o primeiro lugar, Hugo Hoyama
aumenta ainda mais o recorde de
medalhas na competição continental'
AGÊNClAFOLHAPRESS

/\ equipe brasileira de tênis de
.l1.mesa abriu 3 a 1 sobre a Argen
tina, namelhor de cinco jogos, e ga
rantiu a sextamedalha de ouro para
o país no Pan-2011. Com o resulta

do, o mesa-tenista Hugo Hoyama,
42 anos, maior medalhista de ouro
do Brasil, ampliou seu recorde.Ago
ra, o atleta tem 10medalhas de ouro
emPan-Americanos.

Na primeira partida, o pau-

listano Gustavo Tsuboi derrotou
o chinês naturalizado argentino
Liu Song por 3 a O. No segundo
confronto, o cearense Thiago
Monteiro, 30, bateu Pablo Taba
chnik por 3 sets a I, de virada.

A dupla Thiago Monteiro e

Hugo Hoyama, no terceiro duelo,
perdeu para o dueto Gastón Alto e

Liu Song por 3 sets a 1. No quarto
jogo, Hoyama superou Tabachnik.
O mesmo trio brasileiro também
havia conquistado o ouro no Pan-

2007, realizado no Rio. Esta foi a

12a medalha de ouro do Brasil na
modalidade. Ao todo, são 29, seis
de prata e 11 de bronze. Hugo
Hoyama, por sua vez, conquistou
sua 15amedalha Pan-Americana.

Além dos dez ouros, ele tem

uma prata e quatro bronzes. Ago
ra, Hoyama possui quatro meda
lhas amenos do que o ex-nadador
Gustavo Borges, maiormedalhista
brasileiro em Pan-Americanos.

O atletaDaniel Paiola classifi
cou-se para as semifinais do tor
neio de simples do badminton
no Pan-Americano de Guadala

jara. Com isso, ele já garantiu a

medalha de bronze, a primeira
individual do Brasil desta moda
lidade nos Jogos.

DIVULGAÇÃO

Adeta brasileiro comemora sua décima medalha de ouro na hiStoria

Cruz deMalta assume liderança daPrimeirona
Depois de 11 rodadas, o Cruz

de Malta assumiu a liderança do

Campeonato Jaraguaense da Pri
meira Divisão. Até então o líder
era o João Pessoa, que caiu para
segunda colocação depois de

perder o terceiro jogo seguido.
As três partidas da rodada

aconteceram no último domin

go. No Eurico Duwe, o clássico
entre Cruz de Malta e Flamengo

terminou empatado em 1 a 1.

As duas equipes já estão classi
ficadas antecipadamente para a

próxima fase.
Na briga pela quarta vaga, JJ

Bordados goleou o Vitória por
4 a 1 no estádio Hugo Koehn.
Mesmo com a derrota, o time
auriverde não saiu da quarta
colocação da tabela. No outro

jogo da rodada, o João Pessoa

foi surpreendido pela Néki e

perdeu por 3 a O. Com o resulta

do, a equipe de Schroeder volta
a brigar pela classificação.

A próxima rodada acontece

apenas no dia 30, já que Néki e Bo
tafogo ainda precisam jogar uma
partida atrasada válida pela se

gunda rodada do returno. Se ven

cer' o time de Schroeder encosta
de vez no quarto colocado,Vitória.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERViÇOS DE ENGENHARIA N°. 08/2011 - PMS
PROCESSO LlCITATORIO N°. 134/2011-PMS

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), da
ampliação área total de 52m2 e reforma área total de 25m 2 na Estação de Tratamento de Água - ETA, localizada na Estrada Bracinho, no

município de Schroeder/SC, conforme projeto= memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante
no Instrumento convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento ató: 3 de novembro de 2011 às 8h45.

Abertura do Processo: 3 de novembro de 2011 às 9h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao

setor de licitações de segunda a sexta - feira das 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@
schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 18 de outubro de 2011.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

PAN DE GUADALAJARA 2011

Coi. País Prata Bronze Total

1° Estados Unidos 12 9 11 32

2° Brasil 6 5 3 14

3° México 4 3 5 12

4° Colômbia 3 2 2 7

5° Argentina 3 2 1 6

6° República Dominicana 3 O O 3

7° Canadá 2 4 8 14

8° Cuba 1 3 4 8

9° Venezuela O 2 4 6

10° EI Sa Ivador O 1 O 1

11° Guatemala O 1 O 1

12° Peru O 1 O 1

13° Trinidad e Tobago O 1 O 1

14° Chile O O 5 5

15° Guiana O O 1 1

Atualizado às 18h do dia 17/10

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO 31aRODADA-22/10/2011
18h - Palmeiras x Figueirense
18h - Fluminense x Atlético-MG

.

'0"% '''' 18h - Avaí x Botafogo
18h - América-MG x Grêmio

31aRODADA-23/10/2011
16h - São Paulo x Coritiba
16h - Internacional x Corinthians
16h - Atlético-PR x Ceará
16h - Bahia x Vasco
18h - Flamengo x Santos
18h - Cruzeiro x Atléticc;rGO
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SEGURANÇA

Vale do Itapocu terámais dez PMs
Cinco policiais atuarão em Jaraguá, três
em Schroeder e dois em Massaranduba

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

GUSTAVO CIDRAL

Hoje, às 10h, 51 soldados se

formam em solenidade no

8° Batalhão de PolíciaMilitar, em
Joinville. Os novos policiais mi
litares irão suprir a 5a Região da
Polícia Militar, que abrange 14

municípios do Norte e Nordeste
catarinense.

O 14° Batalhão da Polícia Mi
litar, responsável pela região do
Vale do Itapocu, contará com

dez dos formados. Cinco deles
atuarão em Jaraguá do Sul, três
vão para Schroeder e dois para
Massaranduba. Segundo o co

mandante, tenente-coronel José
Luiz Gonçalves da Silveira, é uma
"cota privilegiada". Os soldados
têm oito dias para se apresentar
aos postos e se juntar aos outros
226 que compõem o 14° BPM.

Mesmo com o aumento do con

tingente, o comandante Gonçalves
considera o número ainda longe
do ideal para suprir a demanda da

região. Segundo o tenente-coronel,
há dificuldade para recrutar candi
datos devido ao processo seletivo,

comparado a um vestibular. "Não

conseguimos 40 homens para co

meçarum curso", diz.
O curso de formação come

çou em fevereiro deste ano, no

Centro de Ensino da Polícia Mili
tar, em Florianópolis. Foram oito
meses de aulas práticas e teóri

cas, sendo que nos dois últimos
meses os soldados realizaram

estágios nas regiões de atuação.
Jaraguá do Sul deve passar a rea
lizar o curso no próximo ano.

Vialuras
lerão lablels

Outra novidade no 14° BPM
é que os PMs poderão usar ta

blets nas viaturas para consultar
o sistema integrado. Dois apare
lhos Galaxy, da Samsumg, serão
testados no próximo mês. Se a

avaliação for positiva, a tecno

logia será implantada em todos
os carros da PM. ''A tecnologia
deve ser usada a favor, desde que
a guarnição saiba explorar suas
potencialidade", diz o coman

dante Gonçalves.

MARCELE GOUCHE

ARQUIVOOCP

Delegacia daMulher aguarda novo delegado
Após a exoneração do ex-de

legado Marco Aurélio Marcucci,
quem está respondendo pela De
legacia de Proteção à Mulher de

Jaraguá do Sul éAdriano Spolaor.
Segundo o oficial, ele deverá ficar
responsável pela unidade, a prin
cípio, por 30 dias.

O delegado regional de Ia
raguá, Uriel Ribeiro, que estuda

possíveis nomes para substituir
Marcucci, afirma que ainda não

há previsão para a chegada de um
novo delegado. De acordo com ele,
a prioridade será umamulher.

Para Spolaor, que está na fun

ção desde a última quinta-feira,
a expectativa é de que em menos

de 30 dias haja uma nova autori
dade no município. Se não, um
dos seis delegados da comarca

deve assumir a delegacia.
Marcucci foi exonerado me

diante sentença proferida em

abril de 2006 pela comarca de
Joinville. Na época, ele foi conde
nado a cinco anos e nove meses

de prisão em regime semi-aber
to, além da perda do cargo públi
co. A acusação era de peculato e

coação durante o processo. Um

processo de 2005 acusaMarcucci
de se apropriar de bens apreen
didos em operações que envol
veram prisões de caixeiros (ar
rombadórés de caixa eletrônico).
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�ARAGUÁ DO SUL

Ref. Licitação 153/2011
Modalidade: Pregão

Objeto: CONTRATAÇÃO DE OPERADORA DE
TELEFONIA MÓVEL LOCAL, SISTEMA GSM.

o Diretor Presidente do SAMAE, Sr. Isair Maser, COMUNICA que
tendo em vista alteração ao Edital a data da abertura dos envelopes
fica prorrogada para o dia 31/10/2011 às 10:00 horas.

Jaraguá do Sul, 17 de outubro de 2011.

Isair Moser
Diretor Presidente

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, ESTADO DE SANTA CA
TARINA, err, cumprimento ao disposto na Constituição Federal e Estadual,
na Lei Orgânica do Município, as normativas do Tribunal de Contas do Estado
de Santa Catarina, e demais matérias que regem a espécie, toma público que
fará realizar o Concurso Público n° 001/2011, que tem por objeto a seleção e
contratação de pessoal para preenchimento de 283 (duzentos e oitenta e três)
vagas existentes no quadro efetivo dos funcionários do Município, o qual se
regerá pelas regras do Edital e seus anexos. Inscrições: Através do site wwvv.

guaramirim.sc.gov.br/concurso, ou nos dias úteis no horário das Oêhs às 12hs
e das 13hs às 16hs na Prefeitura Municipal, sito à Rua 28 de Agosto, 2042,
Centro, em Guaramirim/SC, com encerramento previsto para 16 de novembro
de 2011.Data das Provas: 27 de novembro de 2011. O Edital na íntegra se

encontra publicado no site wwvv.guaramirim.sc.gov.br/concurso, no Mural Ofi
ciai da Prefeitura, localizado no hall de entrada do endereço acima indicado,
e no Mural Oficial da Câmara de Vereadores de Guaramirim, localizada no

prédio anexo ao Paço Municipal. Informações através fone (47) 3373-0247.
Guaramirim SC, 17 de Outubro de 2011.

. NILSON BYLAARDT - PREFEITO MUNICIPAL
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Promoção "A decisão é sua" (válida até 20/10/2011 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades). Ford Focus Hatch 1.612012 (cat. OAB2) a partir de R$ 52.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m.

e 0,00% a.a., 52,9% de entrada (R$ 28.031,71) e Saldo em 24 parcelas de R$ 1.100,00 na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da 1a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor
total a prazo de R$ 54.431,71. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 03110/2011 a partir de 0,44% a.m e 5,42% a.a, através do Programa Ford Credit. Ford Focus Sedan 2.012012 (cat. PDA2) a partir de R$
59.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., 51,7% de entrada (R$ 31.014,83) e Saldo em 36 parcelas de R$ 850,00 na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da 1a
parcela, incluindo tarifas, custos e impostos {IOF). Valor total a prazo de R$ 61.614,83. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 30108/2011 a partir de 0,30% arn. e 3,63% a.a, por meio do Programa Ford
Credit Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET
poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não
incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco 8radesco Financiamentos SA Valores válidos
para cores sólidas. Frete incluso. CARTÃO FORD rrAÚCARD. SOLICITE JA O SEU.

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I
Ford Empresas: (11) 4174.3900

Acumule até 11$ 10.000 em descontos na compra de seu Forei Zero.
Capitais e regtOIliS metropolltamu: 1001-41151l1 Demal' localldad�0800.722 '1858.

MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3274.2800

IBOPE
CONFIRMA:

PetA qa vez,
A MAIS OUVIOA.
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