
Garantavaqa
Fazendo Cinema traz a

Iaraguá do Sul craques da
sétima arte. Oficinas são

,

gratuitas ejá estão com

inscrições abertas.

Pameles
Revista �......._-�

americana listou os

melhores destinos para
os homens solteiros

que desejam badalar

pelo mundo.
Página 16

� RECICLE A INFORMAÇÃO, PASSE
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Comunidad� pode
dizer se é contra ou a

,

favor da demolição
Audiência pública hoje vai debater o futuro do ginásioArthur

Müller e a possível construção de um terminal de ônibus no local.
EDUARDO MONTECINO

DE ESCANTEIO Ginásio, que já foi palco das maiores competições domunicípio, en&enta o completo
abandono. Lugar virou ponto de encontro para viciados, que deixam vestígip� do uso da dr�a.p.� 4..

"
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PolíciaCivil
reivindica
melhorias
EM JARAGUÁ DO SUL,

delegados, agentes e
escrivães aderem ao

movimento estadual que
pedemelhores salários e

condições de trabalho.
Último reajuste da categoria
foi em 1998. Página 7

[uvemantém
esperança de
classificação
APÓS DUAS DERROTAS

seguidas no returno do

Estadual, o Iuve enfrenta
hoje, às 20h30, oAtlético
de Ibirama, na casa
do adversário. Equipe
jaraguaense vai em busca
da reabilitação. Página 22

DEDICAÇÃO
Vence quem faz mais
do que o estipulado

em contrato.

LUIZ CARLOS
PRATES

P�gina 3
f
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Cresce a.procura
Ademanda por voosdomésticos no Brasil cresceu
·9,06% em setembro, em relação
ao mesmo mês do ano passado,
segundo dados divulgados pela
AgênciaNacional deAviação
Civil (Anac). No acumulado
desde janeiro, o crescimento
chegou a 18,52%, enquanto a
oferta cresceu 13,8%, informou
aAnac. Segundo o relatório, os

voos internacionais operados

por empresas brasileiras

apresentaram em setembro
um crescimento de demanda
de 6,57% em relação ao mesmo
mês do ano passado, enquanto a
oferta aumentou 4,33%.
No acumulado de 2011, a
demanda aumentou 13,83%,
contra 9,46% da oferta.
A Golmanteve a liderança do
mercado doméstico em setembro,
com 38,87%, seguida pelo Grupo

Ikarsten@netuno.com.br

Tam, com 38,22%. Caso as

operações da Gol já estivessem

integradas às daWebjet, a
companhia teria encerrado o

mês de setembro com 44,47%
de participação no mercado
brasileiro. No mercado de voos
internacionais operados por
empresas brasileiras, aTam

.

responde por 88,55% do
mercado, contra 10% da Gol
e 1,45% daAvianca.

DIVULGAÇÃO

•.J

Saint Sebasticm

._

Atendimento personalizado e

uma vista surpreendente. Esses
são alguns dos diferenciais
da academia Saúde do Corpo,
inaugurada na última sexta

feira, na cobertura do Saint
Sebastian. O objetivo do

empreendimento é oferecer
um novo conceito em atividade
física. o. espaço contará
com grupos de corrida, bike
indoor, treinamento funcional,
musculação, ginástica laboral,
avaliação física e nutricional.

Mãe ou fortuna?
Depois de uma longa batalha
judicial, a filha obteve a tutela da
bilionária herdeira da gigante dos
cosméticos L'Oreal. Ela está com
88 anos e agora esta legalmente
impedida de decidir sobre seus

bens. Também deixará o cargo
de presidente do Conselho de

Administração da empresa. I

LOTERIAS
QUINA

SORTEIO N° 2723
04 - 47 - 51 - 63 - 75

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 679

02 - 07 - 08 - 10 - 11

12 -13 - 14 -15 -17
18: 19 - 20 - 21 - 22

Iphone 4S
Em paralelo com as filas que se

formaram em todos os lugares
onde o produto foi comercializado,
também já é possível comprar
exemplares domesmo vendidos na
China sem autorização daApple.
Este é apenas um dos problemas
de se produzir naChina.

Vale no Alasca
A gigante brasileira damineração
firmou aliança estratégica com a

Millrock Resources com o objetivo
de realizar pesquisas e exploração
de ouro e cobre nas rochas

geladas doAlasca.

TopCar
A concessionáriaTap Car de
Blumenau comemora a premiação
comomelhor concessionária
BMWno Brasil pela revista Carros
em 2011.Além disto, conseguiu

<, diversos outros destaques, tanto em
premiação como em vendas,

t

Palestramágica
A Câmara de Dirigentes Lojistas
traz a Iaraguá do Sul o mágico
palestrante Dalmir Sant'anna
para mais um evento exclusivo
aos associados. No dia 30 de

novembro, ele é convidado

para a palestra "Comprometa
se com o seu sucesso" no
Centro Empresarial, às 19h30. O
investimento é de R$ 25 ou R$
20 com a doação de um brinquedo
para a campanha Pedágio
do Brinquedo.

udiência em Brasília
Marcada para hoje audiência corn Sergio Passos,ministro
dos Transportes, para tratarda duplicação da BR-280.
Esta audiência contará com a presença dos três senadores

catarinenses, deputados federais e estaduais assim
como grande comitiva de empresários, prefeitos e demais
autoridades de toda a região. O objetivo é cumprir o que
foi solicitadopelos senadores Paulo Bauer e LuizHenrique',
da Silveira que solicitaram uma "invasão" do gabinete do
ministro para dar força à solicitação catarinense.

Frente Parlamentar
Aconteceu ontem a formação da Frente Parlamentar naAssembleia

Legislativa que tem como objetivo defender políticas públicas
em favor das Pequenas e Médias Empresas de Santa Catarina. O
presidente daApevi, Alessandro TruppelMachado, foi um dos

representantes da classe empresarial presentes ao evento.

Mario Sérgio Cortella
Convidado daApevi - Associação das Micro e Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu, o educador e filósofo vai proferir a palestra
"Vida profissional na vida pessoal-A urgente harmonia entre o

essencial e o fundamental", no Clube Atlético Baependi, hoje .

Eggon João da Silva
Registro a passagem na última segunda-feira de mais um aniversário
do ícone empresarial que é este fundador daWeg. Há poucos
dias fez um emocionante discurso no Museu daWeg quando do

lançamento do livro comemorativo aos 50 anos da empresa .

3310 leilão lndustrial - Máquinas de Costura: 17 máquinas de costura; caseado, cobertura e reta; TRAVETII, KANSAI

SPECIAl, YAMATO, BROTHER. Diversos Teares e Máquinas Têxteis/Fiação: Tear circular ORIZIO MC 017; tear circular

CHEMNITZ MC 005 TEXTIMA; 23 máquinas de retilínea MACO, COPPO; Retilínea MC 613 UNIVERSAL FINURA 7 Rama

FAMATEX; 24 Filatórios ANEL/FlORO; 04 maca roqueiras HOWA/FASA; 05 passadores FASA/ZINSE; 03 linhas de abertura

RIETER; 07 cardas J.D.HOll; 09 autoconers SCHLAFHORST SCHLAF 2.0, 50; 05 retorcedeiras dupla torção BARMAG;

máqulna de tingimento. Diversos: 06 escrivaninhas, balcões, mesas, armários, ar condicionados, bebedouros, geladeira

industrial ARTICO; fogão industrial; aprox. 5.000 cabines; caixas plásticas; cones tubetes; 10 motores elétricos; 20

ventiladores indústrias; 12 manequins; aprox. 2.000kg de fibra 38mm; unidade de força JETPOWER 220/380V; bomba

KSB; carrinhos com rodas; balanças digitais diversas; caldeira a óleo ATA MP-808; tubulações; aprox. 3.000kg saldos de

fios; aquecedor a óleo de fluido ATA; AVIAMENTOS; etc. Máquina para Marcenaria: 02 serras; plaina; 02 lixadeiras fita e

cinta; destopadeira. Fotos no site: www.leiloeiro.com.br. Vistoria mediante, contato prévio: de 24/10 a 27/10, pelos

telefones (47) 3281-2600 e (47) 9177-4166 com a Sra. Vanderleia Ferrari. local do leilão: Grupo Diana Têxtil - Rua

Blumenau, 615 - Timbó/SC.

CONDIÇOES: Sinal de 20%, mais 5% de comissão. Saldo 80%, em até 03 (três) dias úteis, sob pena de perda do sinal e comissão.
Mais Informações: (0**47) 3422- 8141, em Joinville / SC

Fotos dos lotes e Normas do leilão no site: www.leiloeiro.com.br - e-mail: carstens@leiloeiro.com.br
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Dia destes vi uma foto no jornal que
me fez aumentar a admiração que

tenho pelo José Roberto Guimarães. -Ah,
você não está lembrada do Zé?

O José Roberto é o treinador da sele

ção feminina de voleibol do Brasil. Ele

aparecia na tal foto de joelhos, seguran
do um rolo de papel higiênico e secando
o piso do ginásio dos jogos de vôlei em

Guadalajara, os jogos do Pano

Tinha chovido, havia goteiras e o piso
da quadra estava úmido. Como sujeito
prudente, para evitar escorregões das
suas atletas, ele mesmo pôs-se a fazer um

. trabalho que grosso modo não era dele.

RAZÃO
A falecida Amy Winehouse tinha razão,

ela dizia que - "Eu não acho que a sua capa
cidade de luta tenha alguma coisa a ver com

o quão grande você é. Tem a ver com quanta
raiva está em você': Concordo da cabeça aos
sapatos com aAmy. Sem "raiva"nada de bom
sefaz em arte ou no quefor. Pessoas em "paz"
são acomodadas e sem graça.

J
Mas é aí que está. As pessoas de ele

vada grandeza, de amor ao que fazem, de
envolvimento e comprometimento com

suas funções ou empresas, fazem mais
do que lhes exigem os contratos.

Estou cansado de ver jovens balco
nistas tirando o pó dos balcões onde vão
atender os fregueses durante o dia, fazem
isso ao chegar pela manhã. Essas moças
não são pagas para limpar o balcão, o Zé
Roberto é treinador de uma das melho
res equipes de vôlei feminino do mundo,
não é de suas atribuições ficar de joelhos
secando quadra molhada. Mas os bons
fazem isso. Já os vadios, os acomodados,

ESTUPIDEZ
Quem foram os estúpidos que inventa

ram a história de que menor de idade não é

preso, é "apreendido"?Apreendido? O que sig
nifica isso? Um outro acaba de estuprar e ma
tare écitado nosjornaiscomo 'b suspeito"?Que
conversa mole é essa? Quem foram os safados
que inventaram esses delituosos eufemismos,
esse desserviço à identificação de bandidos?

DO LEITOR

DA FESTA DA VIDA AO
CONSUMO DA VIDA

Uma das alegrias que marcam o

ser humano são os momentos

da realização de um evento que o

marcarão para sempre. Assim, foram
estabelecidos pela tradição, momen
tos únicos na nossa vida o nascimen

to, os primeiros passos, as primeiras
palavras, o primeiro dia na escola,
primeiracomunhão, paraasmeninas
seus quinze anos, formaturas, casa
mentos, bodas de prata... E por aí vai
a linda festa davida. Estesmomentos
são festejados com muitos sorrisos,
beijos, abraços, presentes e quase
sempre fartura namesa,

Em tempos passados, estas festas
eram mais singelas onde se exaltava
os méritos conquistados, com pre
sentes, e estes eram dados de coração
e com generosidade. No caso de ba

tismo, crisma, primeira comunhão e

casamento, os padrinhos eram con

vidados com um compromisso mo

ral de dar assistência ao apadrinhado.
Eles eram convidados pelo valor de
seu grau moral. Lamentavelmente,
hoje é comum eles serem escolhidos

pelo valor da conta bancária ou do
ano emodelo de seu carro.

FALE CONOSCO

No caso de casamento, para
exemplificar, era elaborada uma lis
ta com as necessidades do novo ca

sal que era distribuída para os con

vivas escolherem o presente dentro
de suas capacidades. Hoje, se chega
ao absurdo, de exigir, ou impor" (es
crito no convite) presentes de mar-

.

ca e mesmo de valor, e pasmem,
uma vez que as pessoas foram esco

lhidas a dedo com esta intenção. O
gesto da doação foi perdido.

No caso de primeira comunhão
tem se percebido que muitos pais
procuram dar a mais grandiosa fes
ta possível desfigurando o verdadeiro
sentido da fé. Quandomenina, muitas
nos seus 9 a 12 anos, os pais as levam

paraum salão de beleza de onde saem
como verdadeiras libélulas prontas
para um casamento. Se fosse por um
casamento espiritual e perpétuo com

Cristo, daria até para aceitar. Mas sin
ceramente acho que está se dando é
um casamento (ou comunhão) com
o dourado deus do consumo.

Sergio Sebold, econonüsta e
professor independente

redacao@ocorreiodopovo.com.br

os que não gostam do que fazem, só fa
zem aquilo por que são pagos. E fazem
como a cara deles, malfeito.

Quem quiser ser alguma coisa na vida
tem que ir além dos limites dessa coisa,
tem que se exceder, tem que suar muito,
tem que deixar o relógio de lado, tem, en
fim, que visar ao sucesso e não gemer pe
los esforços inesperados que lhe surgem
pelo caminho.

Vadios não atravessam vivos a aveni
da do sucesso na vida. Vadios ficam no

cordão da calçada, suspirando, recla

mando, queixando-se da sorte, do chefe
e da vida. Vadios.

PEGAR
E aí, ninguém vai fazer nada para

pegar os imundos das aposentadorias
indevidas no serviço público? Justiça
que é bom, ninguém deve esperar, a

esperança é o povo, o povo acordar e

chegarjunto aos camaradas para uma
boa "conversa': Uma conversa de gal
pão. Ah, e os médicos também!

CHARGE

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

fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268' Comercial: 9107-6932' Plantão Entregas: 2106-1919' 9132-5491 /8446-6817

Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256 500 r CP 19 - Jar.aguá do Sul • SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda
. �
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ARTHUR MÜLLER

Destino de ginásio
divide as opiniões
Com vários problemas na estrutura,
espaço não tem mais condições de
sediar treinamentos e jogos
JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

I\. novela sobre o ginásio Arthur
11.Müller parece longe de aca

bar e os capítulos e personagens
começam a ficar cada vez mais
confusos. Enquanto isso, o ginásio
segue em situação deplorável. O

espaço poderia abrigar competi
ções esportivas e o treinamento de
atletas do município, mas não tem
condições. Na parte de dentro, a

madeira da quadra está podre, em
alguns pontos já não existe mais
madeira e os vestiários estão sujos.
Na parte externa, a situação é ain-

PELO ESPORTE

A lavor
do ginásio

�. -

Dino Moreira é diretor de

marketing daAssociação
Jaraguaense de Pais eAmigos do
Basquetebol (AJPAB) e na tarde
de ontem se preparava para a

audiência pública que acontece
hoje, a partir das 19h, na Câmara
deVereadores. "Levarei um
vídeo para mostrar, entre outras

coisas, nossas conquistas naquele
espaço", diz. Moreira lembra que
para asmeninas do basquete
jaraguaense continuar treinando,
um espaço foi adaptado na
Arena Iaraguá. "O piso daArena
é impróprio para a prática do
basquete", destaca. Segundo o

diretor, o ginásio foi depredado e

os problemas não são resultantes

apenas de desgaste natural.
"Aquele piso não poderia receber
saltos altos e mesas como

recebeu", recorda. "Queremos que
a questão do ginásio deixe de ser
tratada como política.Vamos pedir
a despolitização do tema", declara.
Um dos integrantes da
Associação de Engenheiros
eArquitetos do município,
Ronaldo Lima, afirma que
embora não esteja lidando com o

planejamento do sistema viário e

urbano da cidade, não visualiza
o local onde hoje é o ginásio
como boa alternativa para a

construção de um novo terminal.
"Não temos mais espaço no

: Centro para isso", comenta.

da pior. Com a falta de iluminação,
à noite o local se transforma em

ponto de prostitutas e usuários de

drogas. As latinhas de refrigeran
te queimadas pelo fogo de quem
usam crack e os mais de 30 preser
vativos (usados) espalhados pelo
chão comprovam o abandono.

O técnico de segurança,
Carlos Soares, está perto de se

aposentar como funcionário
da Prefeitura de Jaraguá. Atual
mente, passa oito horas do seu

dia cuidando do ginásio. Ele

guiou a reportagem de OCP na

visita ao local e mostrou alguns
defeitos, deixados pela última

reforma. Na cobertura, as ca

lhas de 200 mm deveriam levar

água para calhas maiores, no

entanto, a água corre por ca

lhas de 100 mm. "Quando cho

ve, as calhas não retêm a água,
que infiltra por debaixo do piso
de madeira" explica Carlos. Ele
lamenta o descaso da adminis

tração pública com o espaço e

conta que as atletas do time de

basquete, que antes treinava no

ginásio, sempre falam do aban
dono do local. "A administra

ção não tem interesse. O que
dá mais lucro, um terminal de
ônibus ou reformar este espa
ço?", questiona. Carlos tam

bém critica a cobertura. "Não
sei quem foi o engenheiro que
projetou (a cobertura), mas fi
cou ruim", declara.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Piso demadeira está ocO e completamente
desIruído por causa da pouca vazão da água

Preservativos usados e resquícios do 1150

de drogas estão espalhados na área extema

"Sou contra. Existem
outros lugares para a

" construção do terminal.
:E como os dois pontos

. beneficiam a população,
a,finalicI,ade.. do ginásio
.não deve sermudada."

r .

"Sou contra. Ali é
uma área de lazer.
Já joguei algumasI .

.

modalidades lá e acho
que eles não podem fazer .

.

isso. Acho que devem
. ampliar o terminal no .

local onde está."
, .,', .�"
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Patricia Moraes 2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Colaborou Daiana Constantino

Casa cheia em 2013
1\ Ta próxima legislatura, a
1 V Câmara de Schroeder contará
com o mesmo número de cadeiras
existentes no Legislativo de

Iaraguá do Sul. No ano passado, os
vereadores apressaram a votação
do projeto de lei que altera a

Lei Orgânica doMunicípio, ao
mesmo tempo em que revisaram
o Regimento Interno, e aprovaram
o aumento do número de vagas

Sem promessas
Antídio Lunelli (PMDB) já

. .

avisa, quem espera OUVIr

dele promessas infundadas
vai se frustrar. Diz isso ao

ser questionado sobre o

cumprimento do plano de

governo apresentado por Cecília
Konell, quando da campanha
em 2008. Em um dos itens, o
documento afirmava: 'construir
imediatamente cinco pontes',
sendo que faltando um pouco
mais de um ano para o fim da atual

gestão, somente uma plataforma
foi erguida. uÉ por isso que sou
contra promessas infundadas,
essa politicagem não faz parte
do meu perfil. O problema de
mobilidade urbana é muito grave
em Iaraguá do Sul, somente com
estudos técnicos aprofundados
e pesados investimentos será
possível resolver", argumenta.
O empresário também defende

que a gestão pública acompanhe
o avanço do setor privado,
reduzindo a burocracia e

aumentando o controle
contra a corrupção.

na Casa, de 9 para 11, a valer
no próximo mandato. Na época,
Valmor Pianezzer presidia a

Câmara. O atual presidente,
Manoel Ednilson Burgardt,
lembra que todos os vereadores

foram favoráveis à alteração.
Schroeder tem pouco mais de 15

mil habitantes, enquanto Iaraguâ
do Sul acolhe mais de 140 mil
moradores. Com o aumento de

Sem chance

vereadores para 2013, a Câmara

precisará ainda de uma sede própria.
Hoje os legisladores atuam em um

prédio alugado. O presidente da
Câmara, Manoel Ednilson Burgardt,
já conversou com o prefeito Felipe
Voigt sobre o orçamento a ser

repassado ao Legislativo no ano que
vem. O projeto custará R$ 400 mil.
Hoje a Prefeitura repassa R$ 730

mil anualmente à Casa de Leis.

Se a suplente de senadora, Niura Demarchi tinha pretensões
de concorrer àmajoritária em 2012, sua indecisão e a ameaça
de sair do PSDB praticamente aniquilaram a possibilidade.
No ninho, amaioria dos tucanos se sentiu traída.

.

Perda de tempo
Há de se questionar também sobre a demora na construção
do terminal de ônibus. Está previsto em contrato quando da

renovação da concessão. Deveria ter ficado pronto em 2008,
não ficou, então, o ex-prefeito Moacir Bertoldi (PR) aplicou uma
multa à empresa, Cecília Konell assumiu e anulou a penalização
e até agora o caso continua sem solução. Se fosse seguido o

projeto original, de ampliação da atual estrutura, aonde um
terreno chegou a ser desapropriado, o assunto não estria sendo
alvo de audiência pública hoje.

Retorno
o senador Casildo Maldaner (PMDB) retornou às
atividades ontem, depois de passar por um período
de licençamédica, em virtude de problemas
coronários. Em seu retorno, usou a tribuna do
Senado para agradecer as manifestações de apoio
recebidas no período.

Alfinetada
"Se no Pan-Americano queda deministro
valessemedalha o Brasil já teria cincodeouroe
a 6ajáestaria reservada".Do senadorPauloBauer
(PSDB), sobre escândalo envolvendooministro dos
Transportes,Orlando Silva (PCdoB).

Tiro no pé
A administração pode dar um tiro no próprio pé com
a promessa de demolição do ginásioArthurMüller e
construção de umnovo terminal no local. Reportagem
do O Correio do Povo ouviu populares ontem e nem

mesmo os usuários do transporte coletivo simpatizam
com a proposta, imaginem a classe esportiva. É preciso
saber recuar, ou, então, explicarmelhor a proposta.

Repasse
Os vereadores deGuaramirim

aprovaram por unanimidade
o projeto que autoriza a
Prefeitura a rep�ssar R$ 25mil

. para o Corpo de Bombeiros
Voluntários domunicípio.
Os recursos são provenientes
das sobras do orçamento do

Legislativo.

Lei Seca
o projeto que institui a Lei
Seca, proibindo consumo
de bebídas alcoólicas em via

pública, pode servotado na
próxima semana pelaCâmara
de Corupá, seguindo exemplo
de Guaramirim e Iaraguã do
Sul.A diferença é de que lá os
postos de combustíveis
ficam de fora da restrição.

Encontro
o PMDB de Jaraguá realizou reunião
mensal na noite de segunda-feira.
Participaram os vereadores da sigla,
NatáliaPetry e Jaime Negherbon, o
deputado estadual, Carlos Chiodini,
o pré-candidato àPrefeitura,
Antídio Lunelli, e o ex-governador
Paulo AfonsoVieira. Os discursos
mostraram otimismo e unidade.

Sobra
Em acordo já firmado com a

prefeita Cecília Konell (PSD),
o presidente da Câmara,
Jaime Negherbon (PMDB)
confirmou o repasse de R$
400 mil, oriundos das sobras
da Casa, para compra de uma
britadeira para o município.
O equipamento vai facilitar o
trabalho da Secretaria de Obras.

Centro Cirúrgico
Previsto para ser reaberto estemês, o Centro Cirúrgico do Hospital de
Guaramirim só deve voltar a funcionar em janeiro. A informação foi
repassada pelo diretor da unidade,GáudioMarmentine, durante sessão
daCâmara. Os vereadores tambémcobram que seja feita aprestação
de contasdo hospital, que recebe R$ 550mil pormês da Prefeitura.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Espaço novo para ensino técnico
Novo bloco
do Centro de
Ensino Técnico
terá laboratório
de mecânica
automotiva

SCHROEDER

PEDRO LEAL

Qcentro de Ensino Técnico e

Educacional Werner Ricardo

Voigt, de Schroeder, está prestes a

receber uma melhoria: um segun
do bloco com cerca de 1.100m2 de

área, três andares e 16 salas. Ape
sar de já estar praticamente pron-

': to, o bloco só deve ser inaugurado
no dia 16 de novembro. O espaço
é utilizado pelo Senai, pela Sociesc

f

e pelo Naes (Núcleo Avançado de
Ensino Supletivo).

"Para o Senai, esse novo bloco
é uma grande oportunidade para
a expansão", afirma o analista de

marketing da entidade, Henrique
Porto. Para as três instituições que

"i funcionam no local o novo bloco
'f oferece duas grandes vantagens:

um refeitório comum, com 400m2,
e um auditório próprio do centro.

"Antes para fazer uma palestra era

necessário deslocar os alunos para'i

"

·1

.,

,'I
"

EDUARDO MONTECINO

a Acias (Associação Empresarial
de Schroeder), e agora vamos ter

como concentrar todas as ativida
des no mesmo local", explica.

Mas o principal destaque para o
novo espaço, segundo Porto, será o

núcleo de MecânicaAutomotiva do
Senai, que vem para atender uma
demanda crescente. "Temos uma

frota muito grande na região, e o

núcleo vem para suprir as exigên
cias do mercado" conta. A institui

ção planejava implantar o núcleo
em Jaraguá do Sul, mas por falta de
espaço na unidade jaraguaense, o
novo bloco em Schroeder ofereceu
uma solução prática com um labo
ratório para o setor. Com o novo es

paço, o Senai está abrindo o primei
ro curso na área de aprendizagem
industrial para alunos entre os14

e os 22 anos. As inscrições podem
ser feitas diretamente no Senai ou

pelo site http://www.sc.senai.br até
o dia 7 de dezembro, e são gratuitas.
A prova será realizada no dia 12 de
dezembro. O curso técnico na área
só deve abrir em 2013.

EDUADO MONTECINO

"'U!1QUlfll. Obras do Cedup continuam
dentro do prazo estimado

Apesar da forte chuva do
mês passado, as obras do Cedup
(Centro de Educação Profissio

nal) de Guaramirim continuam
dentro do prazo, afirma o gerente
de Infraestrutura da SDR (Secre
taria de Desenvolvimento Regio
nal), Otoniel da Silva. O centro

educacional para cerca de qua
tro mil alunos deve ser entregue
entre agosto e setembro de 2012.

A obra é uma parceria entre MEC
- que entrou com, os recursos,
de R$ 5,5 milhões -, o góverno
do Estado, que está realizando a

obra, e a Prefeitura de Guaramí

rim, que doou o terreno ao lado
da BR-280, onde antes era o Pa

vilhão de Eventos do município.
"Ainda estamos dentro do

cronograma planejado, mesmo
com a chuva forte em setembro,
e a não ser que se repita no co

meço do próximo ano, não te

remos problemas", afirma Oto
niel. Além dos R$ 5,5 milhões

Obras'do Cedup não tiveram problemas
com as chuvas e continuam no prazo

(I .•

para a obra, são esperados mais
recursos após a conclusão para
a compra de móveis e supri
mentos para as 20 salas de aula,
assim como biblioteca, labora
tórios' auditório, refeitório e gi
násio de esportes.

Ainda não foram definidos os

cursos que serão oferecidos no

Cedup, e segundo o secretário de
Desenvolvimento Regional, Lio

Tironi, a decisão só deve ser feita

após o término das obras. "Ainda
temos que fazer um levantamen
to das necessidades da região
antes de colocarmos qualquer
curso", explica.

•
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POLÍCIA CIVIL

Reivindicação por
melhores salários
Em Jaraguá do Sul, delegados, agentes e
escrivães aderem ao movimento estadual

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

OS ternos geralmente utiliza
dos pelos delegados civis de

Jaraguá do Sul foram trocados por
camisetas alusivas ao desconten
tamento salarial. A exemplo do

Estado, os profissionais aderiram
ao manifesto liderado pelaAdepol
(Associação dos Delegados de Po

lícia de Santa Catarina). A catego
ria reivindica melhores condições
de salário, que não é reajustado há
mais de dez anos. Agentes de po
lícia, escrivães e psicólogos tam

bém partem para ações a fim de
sensibilizar o governo do Estado.

O salário defasado não é a

única reivindicação da categoria.
Em Jaraguá do Sul, por exemplo,
há um policial civil para cada
4.800 habitantes, o pior índice
de Santa Catarina. A média es

tadual é de um profissional para
cada dois mil habitantes. Na co

marca, os quatro delegados - Da

vid Queiroz, Weydson da Silva,
Adriano Spolaor e Leandro Mio

to-, reclamam da falta de estru

tura da delegacia. "Não tem CCP

(Central de Plantão Policial), nem
Diretoria de Investigação Crimi
nal (DIC) e estamos em uma de

legacia pequena", enfatiza David.
Outra queixa é relativa aos

plantões. Em Iaraguá, os delega
dos realizam de sete a nove plan-

tões pormês e chegam a acumular
cerca de 100 horas-extras por mês.
Porém o Estado só por 40 horas.
"Somos obrigados a trabalhar

mais, mas não recebemos para
isso", dizAdriano.

Ações
Além das camisetas, outdo

ors serão espalhados em Santa
Catarina com as reivindicações
da classe. O presidente da Ade

pol, Renato Hendges, afirma que
desistiu de marcar audiência com

representantes do governo do Es
tado para discutir o assunto. "Não
temos nosso valor reconhecido.

Então, a população vai saber da
realidade do policial civil. Temos
várias ações, mas greve não está
em nossos planos", acrescenta.

Ele afirma que a categoria está
sem reajuste desde 1998.

FOTOS MARCELE GOUCHE

Delegados da comarca também pedem pormelhores condições de trabalho

Assembleia define os rumos domovimento
Dia 27 deste mês, uma assem

bleia geral será realizada em Flo

rianópolis a fim de reunir todos os

policiais civis de Santa Catarina. A
meta é discutir a situação atual da
categoria e ações que irão definir
o movimento. "Não vamos fazer

greve, mas vamos definir várias

ações para chamar a atenção do

governo", afirma o vice-presidente
do Sinpol (Sindicato dos-Policiais
Civis de Santa CatarinalNewton
Neves. Hoje, o salário base do poli
cial civil é de R$ 781,82 .. O valor au
menta com hora-extra e abonos.

"Mas, se ele se aposenta não ga
nhamais que R$ 900. Se tira licen

ça de saúde, volta ao salário base.A

situação é extremamente delicada e

vamos definir ações que sensibili
zem o governo", ressalta Neves.

Dia 10 deste mês, o Sinpol
conseguiu uma reunião com o

governador do Estado, Raimun
do Colombo. Ficou definido que
o Estado montaria uma comis
são para discutir o assunto.

SAIBAM.AIS
• O policial civil de Santa Catarina tem como salário base R$781,82.
• Em 1986, o Estado reunia 3.300 policiais. Hoje, o número
diminuiu para 3.198. Em 1986, a população catarinense era de
dois milhões de habitantes. Atualmente, o número de
habitantes é de seis milhões.

• A criminalidade aumentou 300% nesse período.
• Todo mês, pelo menos cinco policiais pedem exoneração da
Polícia para ingressarem em outros concursos, umamédia
de 60 policiais civis por ano.

• Em quatro anos, o Estado perde 240 policiais. O prejuízo
para o Estado fica em R$ 2, 4 milhões, valor gasto
com o curso de formação.

Fonte: Sinpol (Sindicato de Polícia de Santa Catarina).

Em Guaram�rhn, o delegado DaniefDia� investiga deniíncia
de tentativa de estupro contra umamenina de cinco anos.

Na segunda- feira à noite, a criança foi levada pelamãe à

Delegacia e contou que teria sido tocada por um homem que
mora namesma casa, amigo da fam.tlia. Amenina realizou
ontem, ,,�Xanle tiê conjul1ção pirnã.\,;'Ç,1, �e�ttltado ap()�tá qll:e

, não há nenhuma lesão no corpo da Criança. Dias deve ouvir
I

o suspeito nos próximos dias.

DOCUMENTO ENCONTRADO
Foi encontrado no último domingo, no Colégio Marista

São Luís, o RG de Maurici Valeria Pereira.

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
REGIONAL DE JARAGUÁ DO SUL - SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Na forma dos Artigos 13° e 14° do Estatuto Social, ficam convocadas as Volun
tárias Fundadoras e Efetivas da REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNC
ER DE JARAGUÁ DO SUL - SC, para aASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
a realizar-se no dia 01 de novembro de 2011, em sua Sede Social, situada na Rua
Coronel Procópio Gomes de Oliveira, n° 801, na cidade de Jaraguá do Sul- SC
com início às 8h, em primeira convocação com a presença da maioria absoluta
das associadas com direito a voto e às 8H30 em segunda e última convocação,
com a presença mínima de 1/3 (um terço) das associadas com direito a voto.

ORDEM DO DIA:
1. Alteração do Estatuto Social;
2. Outros assuntos de interesse geral.

Jaraguá do Sul (Se), 17 de outubro de 2011
Rozanda 8alestrin

Presidente
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Crescem os diVÓrcios em Jaraguá do Sul

No dia 19 de outubro de 1987, o jornal O Correio do Povo

trazia em sua capa a matéria "Aumentam as separações ju
diciais e divórcios em Jaraguá", com as últimas estatísticas
realizadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Estatística e Ge

ografia). Segundo a publicação, as pesquisas mostravam que
.

o número de separações judiciais havia aumentado 46,5
porcento de 1983 a 1985. Nesse mesmo período, o número
de divórcios havia crescido 12% e o de casamentos, 10%.
O semanário também destacava que 87% das separações
eram feitas de comum acordo, enquanto o restante das 76
mil separações realizadas em 1985 aconteceu sob alega
ção de "conduta desonrosa" e "grave violação dos deveres
do casamento". O jornal dizia que os dados em Jaraguá do
Sul seguiam a tendência da pesquisa do IBGE: "Em levan
tamento realizado pelo O Correio do Povo, junto ao Car
tório do Registro Civil, constatou-se que de 1980 a 1986

aconteceram em Jaraguá 321 separações judiciais ( ... ). No
período pesquisado, observou-se 107 divórcios concedi
dos pela justiça e 3.593 casamentos em Iaraguá do Sul",
dizia a matéria. Ao mesmo tempo, o número de casamentos
no município também diminuía com o passar dos anos. Em

1982 foram realizados 547 casamentos civis e em 1986 foram

514. "Os números, pelas variações que apresentam, merecem
uma reflexão profunda sobre o comportamento social que se

observa na cidade", completava o semanário.
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o PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS: ON'I'EM E HOJE
JARAGUADOSUL.BLOGSPOT.COM EDUARDO MONTECINO
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o pavUhão "11" (denoDÜnado.llrth....MüUer) do ParqueMunicipal de Eventos na década de 70 e atualmente

A história da "casa da Schützenfest" começou há 59 anos.

No dia 25 de julho de 1952 aconteceu a inauguração do

Parque Agropecuário de Jaraguá do Sul, pelo então prefeito
Arthur Müller e o governador lrineu Bornhausen. O local foi
construído com o objetivo de realizar exposições de animais.
No ano seguinte, em 26 de julho, aconteceu a 1 a Exposição
Municipal de Animais. No dia 25 de julho de 1954, ocorreram
diversas atividades comemorativas ao Dia do Colono, com a

inauguração de novas instalações do parque, que passava a se

chamar "Centro Agropecuário Ministro João Cleophas".
Em 1955, o parque foi doado para aAssociação Rural através
de uma lei que determinava queiq.�Iq.t�'À<;l�q��; de fomento

agropecuário fossemmantidas. Em 1966, aconteceumais uma
reforma financiada pela Prefeitura de Jaraguá do Sul-Já a década
de 80marca o surgimento de dois grandes eventos da cidade e a

nova utilidade do parque: em 1987 é realizada a primeiraFeira da
Malha e em 1989 acontece a primeira edição da Schützenfest.
Na década de 90, o local já era conhecido como "Parque de
Eventos". Devido ao crescimento da Festa dos Atiradores,
o pavilhão "B" foi construído em 1990. Em 1994, surgia o

pavilhão "C" e dois anosdepois o pavilhão 1,/\' era remodelado,
passando a ter fachada em estilo germânico. Em 2009, o

Parque de Eventos volta a ficar sob os cuidados da Prefeitura
de Jaraguá do Sul e passa por novas reformas.

'PELOMUNDO

1979

Acordo biparlite
No dia 19 de outubro de 1979,
Argentina, Brasil e Paraguai assinaram
o acordo tripartite Itaipu - Corpus
para recursos hidráulicos no trecho
do Rio Paraná, compreendido entre as

Sete Quedas até a foz do Rio da Prata,
após longo processo de negociações. O
acordo estabeleceu a cota de 105 metros

para Corpus (Argentina-Paraguai), e
se permitiu a Itaipu (Brasil-Paraguai) o
funcionamento de 18 turbinas.

2003

Madre Teresa
beatificada
Nessemesmo dia, em 2003, Agnes
Gonxha Bojaxhiu, mais conhecida
como Madre Teresa de Calcutá, foi
beatificada pelo então papa João
Paulo II. A "santa das sarjetas" recebeu
a beatificação peloVaticano por ter
curado uma indiana de um tumor no

estômago de forma inexplicáveL
-

INVENÇOES
ANTIGAS

o correti� líquido
A secretária estadunidense Bette

.

Nesmith Graham realizava o trabalho
de datilografia em um banco. Para

ajudar no orçamento, ela pintava
janelas comemorativas em sua

empresa. Bette percebeu que quando
errava algo, ela não apagava, mas

pintava por cima. Foi aí que, para
auxiliar na datilografia, ela levou uma
garrafinha de tinta base branca e um

�

pincel para o escritório. Com a ajuda
do professor de química de seu filho,
ela criou o primeiro corretivo líquido e

fundou a empresa "Liquíd Paper".

•
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oCORREIO 00 POVO
QUARTA·FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2011

PARA OS CINÉFILOS

PRODUTOR
Caio GuIIane
trabalhou no

filme 'O ano

quemeus

pais saíram
deférias'e
estará na
cidade na

sexta-feira, 2a

• #'IJII

ns Ira oes,
roteiros, fi mes
e disc ssões!
Inscriçõespara os workshops do projeto
Fazendo Cinemajá estão liberadas

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

orno nasce um grande sucesso das
elonas?De uma ideia, logicamen-
te. Pois são essas as inspirações
argadas sobre as mesas de debate
o projeto Fazendo Cinema. Or

ganizado pelo jaraguaense Carlos
Daniel Reichel, o encontro vai subir, passo
a passo, os vários degraus que permeiam a

produção cinematográfica. Na programação
há, por exemplo, várias exibições de filmes.
Mas, ela também pretende guiar os partici
pantes por todo o caminho entre a obra fina-

l

. lizada e a primeira concepção.
Por isso, os workshops são uma boa dica

aos amantes da sétima arte. Com inscrições
recém-abertas, eles podem ser acessados por
qualquer pessoa. Basta preencher uma ficha

cadastral, nada mais. Não há custos, somente
vagas limitadas que precisam ser reservadas
através de contato com o organizador ou por
meio do formulário disponibilizado na página
do Fazendo Cinema no Facebook.

A primeira oficina acontece no sábado, 29 de
outubro. Ela, que trata da construção de perso

nagens, seráministrada porAleksei Abib. O script
doctors já trabalhou na produtora 02 Filmes, do
diretor Fernando Meirelles, e prestou consultoria

ao Profissão Repórter, da Rede Globo.
Além de Abib, o projeto jaraguaense ainda

recebe a visita de Thiago Dottori, roteirista do
filme VIPS, estrelado por Wagner Moura. Ele
fala sobre os segredos da linguagem audiovi

sual, no domingo, 30.
A agenda do Fazendo Cinema se com

pleta com a exibição dos curtas Formigas, O
jardineiro e o pirata e Os amigos bizarros do
Ricardinho. O evento também conta com a

apresentação ao público do 'Mostre a cara

do seu bairro', no qual a comunidade cons

truiu quatro pequenos filmes. Para completar,
tem a prévia do longa Ecotrash, de Hermes

Gnewuch, e, os bate-papos com o produtor
Caio Gullane e o diretor Esmir Filho.

O início das atividades está marcado para
o dia 28, sexta-feira. Toda a programação
ocorre no Sesc. O patrocínio é do Fundo de
Cultural do município. Quem quiser partici
par, pode consultar os detalhes em www.fa
cebook.com/fazendocinema ou www.twitter.
comI fazendocinema.

�ço
1/0/11 1')fJl:l:� projeto Iazendo Cinema Jaraguá
1�;�'Jr'irNLlO: de 28 a 30 de outubro
tJIi)NDE� no Sesc, em Jaraguá do Sul
fJpUJINJ['O CUSTJff&.: gratuito
DWOmtmçõ�:abe·���dU8m

jll

AIeksei llbib é um dos

profissionaismais requisitados
da cena nacict.!IaI e temmuito a contar

aos participantes da oficina de construção
de personageas do l'azencIo Cinema

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

Duas
Rodas

Um lançamento de quem entende de sabor para quem ama chocolate.
Acesse o site www.amoselecta.com e conheça novidades de dar água na boca. Sabor em tudo que faz

"'__---+

IIt �UnU��HuHHUru,. GdUillUOli l"�íl!i di 1!IIlllllllli I •• :nll:
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU
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HORIZONTAIS Y

1. Uma das duas avós
2. A língua oficial da Austrália e da Nova Zelândia
I As iniciais do cantor mineiro Alternar (1940-
1983)

3. Tradicional forma teatral japonesa baseada na

narração de antigas histórias por meio de movi
mentos e danças I Não traduzido por palavras

4. Um inseticida que foi proibido por sua grande to-
xicidade I Implorar a alguém

5. Brisa I Que não tem valor (fem.)
6. Elevação de terreno
7. Habitação fixa
8. O "U" de ONU
9. Escavação I Sensação olfativa em geral
10. Um gesto de afeto I Espécie de capa sem man

gas e provida de aberturas para os braços
11. Que se refere ou assemelha a certo instrumento

cortante I Oriente Médio
12. Redução de sinhá I Árvore de frutos comestíveis

e saborosos
13. Afecção crônica degenerativa das articulações.

VERTICAIS
13

1. Até este momento I Sindicância a um ato crimi-
noso

2. (Med.) Endurecimento subcutâneo I Tornar sem
beleza, de aparência desagradável

3. As iniciais da atriz e apresentadora de TV Gabriela
I Vibrar levemente, mas com frequência

4. Uma tecla muito utilizada pelos usuários de com

putadores I Azedar
5. Nome genérico de aparelhos ou máquinas para

tecer I Aliança Cooperativa Internacional I·Nove
menos um

6. Oculto I Abreviatura (em português) de Lesoto,
país africano encravado na África do Sul

7. Nivelado I O fim da ... espécie
8. A terra que o emigrante abandona I Um tipo de

espuma usada como isolante térmico
9. Muito querido I Derivação de uma linha de tele

fone.
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PREVISAO DO TEMPO

Umidade traz

chuva isolada
Hoje, o dia será de tempo
estável com presença de sol
em grande parte do Estado.
NaGrande Florianópolis e

no Sul de Santa Catarina,
as nuvens trazem condição
para a ocorrência de
chuva isolada à noite. As

temperaturas são amenas.

AGUÁ
HOJE
MíN: 13°C
MÁX: 19°C

SUL E REGIÃO
QUINTA
MíN: 12°C '

.."........�

MÁX: 23°C

SEXTA
MíN: 13°C
MÁX: 22°C

SÁBADO
MíN: 14°C
MÁX: 22°C

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3 .

te'lrmiJJ,,"
�O, ,', e",iéJ:J,el
Na sexta-feira, o tempo deve ser

estável com sol do Oeste ao Sul
do Estado. Nas demais regiões,
variação de nuvens com condições
de chuva, especialmente na
madrugada, manhã e noite.
As temperaturas continuam
amenas. Os ventos vão de fracos a

moderados e sopram de nordeste,

CRESCENTE 4/1 o

, CHEIA 11/10

NOVA 26/10

Na quinta-feira, o sol brilha em
toda a região Oeste. Nas demais
áreas, as nuvens dão condição
para a chuva, principalmente, na
madrugada, manhã e noite por
causa da circulaçãomarítima.
Os termômetros registram
temperaturas amenas. Os ventos
sopram de nordeste a sudeste.

Ensolarado

Parcialmente
Nublado

Nublado Trovoada

SE VOGÊ \Iro P;ARl�,,,,,
FORMOSA
DO SUL

A quarta-feira será
ensolarada na cidade.

Apenas algumas nuvens
encobrem o céu e não há
previsão de chuva. Hoje,
as temperaturas ficam
entre os 16°C e 29°C.
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Grupo
STRA'SBOURGI:

,A t,1lelho1r Direção
"

í

INTA A DOMINGO:
• SEMINOVOS ATÉ 100/0 ABAIXO DA FIPE

• TROCO NA TROCA

• SEU VEíCULO OU MOTO COMO
PARTE DO PAGAMENTO

• VEíCULOS 100% PARCELADOS
.,.

EM ATE 60 MESES

• ACEITAMOS CARTÃO DE CRÉDITO*

PEUCEOT I 5t bMO'lIOtl 6IlMO'TIOM ras ourg
SUBARU.
VIA .JAPAN

ITAJAí
(47) 3348-7100
FLORIANÓPOLIS
(48) 3348-0070

BLUMENAU

(47) 3322-8080
ITAJAí

(47) 3248-0300

BLUMENAU (47) 3231-6000
BRUSQUE (47) 3355-4500
ITAJAí (47) 3348-8556

JARAGUÁ (47) 3274-1900
RIO DO SUL (47) 3522-0686
INDAIAL (47) 3333-4866

BLUMENAU (47) 3331-4500
BRUSQUE (47) 3355-4500
ITAJAí (47) 3344-7000

JARAGUÁ (47) 3274-1900
RIO DO SUL (47) 3522-0686

WWW.GRUPOSTRASBOURG.COM.BR

BLUMENAU, ITAJAí, BRUSQUE, RIO DO SUL, JARAGUÁ, FLORIANÓPOLIS E INDAIAL: DAS 8H ÀS 19H.

w......
BLUMENAU, ITAJAí, BRUSQUE, RIO DO SUL, JARAGUÁ**, FLORIANÓPOLIS E INDAIAL: DAS 9H ÀS 17H.
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Romantismo·
T)Jr estarem bemmais próximos da natu
rreza e da brisa das lagoas, os quiosques,
noParqueMalwee, cada vezmais estão sen
do frequentados, emfim de tarde, principal
mente. Por lá, muitos encontros maravilho
sos aconteceram e acontecem. Bom demais!

LondonPub
Amanhã à noite, todos os caminhos têm
uma direção. O sentido é a London Pub.
Pois é lá que rola, nesta quinta-feira, a partir
das 23 horas, o show com LucianaArouca.
Vai perder? Ingressos somente na hora.

fgmur��t't!
Canarinho
Segundo o QG da FIFA, na Suíça, a
Seleção Brasileira vai abrir a Copa de
2014, em São Paulo. Os dois outros jogos
do Brasil na primeira fase serão em

Fortaleza e Brasília. É a bola da vez!

Leitora fiel f'

A leitora fiel de hoje é Patrícia de Souza
Giosele. Ela é outra querida que acompanha
a coluna todos os dias. Valeumesmo!

Dica de quarta-feira
Conferir as delícias da Confraria
do Churrasco.

www..lrnovelscapital.net

473370.2'900 Moa Gonçalves

BRINDE WilsonMathias, 39 anos, casado com DorildaMathias
e pai de Nathá6a Femanda e Jean Paulo, iniciou as atividades na

Javel, em 1991, como mecânico. Nesta semana, foi homenageado
pelos 20 anos de empresa. Na foto, Mari1éia,Wilson e Renato John

Tadinho!
A turma do balacobaco já está chamando o ministro dos

esportes de Enrolando Silva. Cá entre nós, pior que a

situação dele só a do "coitadinho" do Ricardo Teixeira,
que ficou doente e só faltou dizer que ficaria em um

hospital do SUS. Fala sério!

NO.mais...
Infelizmente não se faz mais
PCdoB como antigamente,
hehehe... Com todo o respeito.

Onde comer
bem em Jaraguá
Na Choperia Bier Haus. Ah..
não esqueça de pedir um
hackepeter.

J 33J1- 5

Araras
Com preços bem camaradas,
Viviane Rodrigues está
com novo lote da coleção
primavera - verão nas araras da
sua sofisticada lojaVoilà.

Caraguá Au o Elite
A escolho perfeita

ELAS Doise Fransson
e Bruna RafaeIa, na
balada da Fuel 7

Trote

moagoncalves@netuno.com.br

Na segunda-feira, um político
jaraguaense liga para um amigo
que ocupa um cargo importante
e avisa: "aqui é da Polícia Federal.
É o delegado , ele quer falar
com você". Era brincadeira com
um colega de trabalho que quase
morreu de susto. Fonte da coluna
viu a cena em um restaurante. Pode?

Dego de volta
o ex-prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio Peixer, o
Dego, deve retornar ao paço municipal, em 2012. Pelo
menos a torcida é grande. Nas pesquisas de rodas de
bar, a cada dez pessoas, sete dizem que votam nele.

Seguindo o mote: quem viver, verá!
Cara de pau
Tem um empresário endinheirado,
e que desde os tempos de outrora
mama na prefeitura, que ainda se

gaba de nunca ter precisado de
governo para sobreviver. Então, tá!

Bombando
• As amigasJuliana
e Tatiane, da Donna
Anna, simpáticas como
sempre, enviarammimo
maravilhoso para o

Joaquim. Adoramos!

Márcia Costa continua fazendo
sucesso nas baladas, sempre
"bombando" nos eventos,

Pensando bem
• Na quinta-feira, às 18
horas, a forte equipe de
futsal da imprensa enfrenta,
naArweg, opoderoso time
dos Caubôts. Uma das
armas secretas das colegas
da imprensa é o atacante

"gasparzinho", mais
conhecido como Ioe lt; da
Studio FM. Sabe tudo dentro
das quatro linhas.

"Hámomentos em que a luz
1 miúda nos revelamuito mais

que mil holofotes. Chega de vida
complicada. Eu preciso é de

simplicidade! A felicidade está

batendo naminha porta, basta
deixá-la entrar".

NIGBT Samia Abreu e Amanda

Correiano nos corredores da moda

• A GrandCarAuto Center
está com endereço novo.A
loja está localizada naRua
BernardoDornbusch, 1611,

.

emfrente àMurisot: Fone: '

3055-1155. Bola branca para
os amigosWerner eMara.

• Amanhã, mais conhecido
como quinta-feira, durante
as comemorações de 20 anos
daDifuso, a partir das 16
horas, acontece um delicioso

coquetel de reinauguração
da loja.

• Valorize e respeite os

idosos.

• Com essa-fui!
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CRÔNICA

o MUNDO
DO OUTROELYANDRIA SILVA.

ESCRITORA

Já soube da última? Fofoca da boa, mas no final
da crônica eu conto. Eu fofoco, tu fofocas, ele

(a) fofoca, enfim, nós fofocamos. Alguns sempre,
outros de vez em quando e tem aqueles que
praticam a atividade raramente. O fato é que
falar da vida alheia faz parte da nossa cultura e o

interesse, mesmo que desinteressado, pela vida
do outro nos torna voyeurs por detrás da cortina
de nosso mundo particular.

O telefone tocou, atendi, após saudações
extensas de duas pessoas que não se viam há .

muito tempo, ouço por quase urna hora longas
dissertações, picantes amornas, sobre a vida de
várias pessoas, conhecidas e não conhecidas. Prestei
bem atenção porque as histórias dariam crônicas,
contos e asmais cabeludas até urn romance. Ufa,
fiquei exausta para assimilar tanta notícia.

Tudo começou no tempo das cavernas porque
os homens da pré-história necessitavam buscar

informações da vida dos outros para descobrir
suas fraquezas, medos, o que faziam e assim se

defender. Como ainda não havia a escrita, se
comunicavam oralmente. Posteriormente, séculos
depois, a fofoca começou a circular nos meios
sociais e políticos, aí sim usada para desmoralizar
visando benefício próprio, prática esta, aliás, que
hoje em dia é seguida a rigor por muita gente.
Nesse aspecto, pode se tornar um importante
meio de controle social.

Certamente, todos os dias,milhares de revistas
de fofoca são vendidas a consumidores ávidos para

saberem-o que
está acontecendo
com os pobres
artistas em suas

vidas conturbadas e

expostas. As palavras
são armas poderosas,
podem nos construir
ou nos destruir em

poucosminutos

dependendo da boca
que as conduz. Há

que se concordar
com Tolstói que falar mal dos outros agradamuito
certo tipo de pessoas, isto é, existe urn prazer
sádico que preenche algo dentro delas enquanto as

palavras são lançadas ao ouvido do interlocutor. As
mentiras que não são desmentidas e as verdades

que não são comprovadas constroem os alicerces
. das fofocas e institucionalizam o falatório acerca do
mundo do outro como algo corriqueiro e impossível
de ser derrubado.

Como fugir de ser alvo de fofocas? Simples,
mantenha o silêncio, não fale de suavida com
ninguém, não conte nada a ninguém e seja reservado
aponto de se tomar.praticamente um. robô.Mesmo
assim é possível que alguém fofoque de você.

Ah, sobre o que prometi no primeiro
parágrafo ...você soube, todo mundo está
comentando! Fulana tem um amante e foi pega
em flagrante pelo marido que voltou antes de

viagem. Já ouviu isso antes? Eu também, mas é

apenas fofoca!

Prestei bem atenção
porque as histórias
dariam crônicas,
contos e as mais
cabeludas até um
romance. Ufa, fiquei
exausta para assimilar

tanta notícia.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.b�

Esse cachorro cheio de pose foi encontrado perambulando pelas ruas nas

proximidades do Centro de Jaraguá do Sul. Por isso, agora, espera por
alguém muito carinhoso disposto a adotá-lo. Ele está castrado, vacinado e

tem cerca de dois anos de vida. Informações: (47) 9179-9958, com Isolete.

GUM
Contabilidade
Consultoria Empresarial

�"<----��-�-��_.�-�-

CRClSC: 00826910
QualidadePi'oíi.SSlQmf.isr.1O

wrnpetê",cla
Credibilidade

[xf)el!�Il;:la
!l�>OO!l$,blll!l,:dc

www.gumz.com.br

(47):1371-4747

gumz@gumz,com.br
umA PARCERIA QUE DÁ CERTO. Desde 1978

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Griselda aceita Antenor à mesa. Marcela vai à

casa de Paulo, mas ele a manda embora. Antenor finge
para a mãe que mudou seu comportamento. Crodoal
do fala para a sua visita não fazer barulho por causa
de Vanessa. Esther chega à clínica de Danielle para
fazer seu procedimento.Wallace segue Teodora ao vê
Ia sair sorrateiramente. O mafioso sorri ao ver íris pela
janela da casa em frente da mansão Velmortt. Wallace

'

flagra Teodora olhando admirada para Quinzinho na

escola e fica irritado.

repreende Cleo. Lucena visita Vicente no hotel e eles
se beijam. Claudia liga para Rubinho, mas ele decide
não atender a ligação.

• A VIDA DA GENTE
Jonas não apoia Rodrigo. Vitória avisa a Marcos

que eles precisam fazer contenções de despesas e

os dois acabam se desentendendo. Alice conta para
Suzana que encontrou com sua mãe biológica. Nanda
se revolta ao saber que Jonas mandou Rodrigo sair de
casa e vai tirar satisfação com o pai, mas acaba ainda
mais injuriada. Vivi leva Cris a uma clínica de fertiliza

ção. Eva expulsa Manuela e Júlia de casa .• AQUELE BEIJO
Sebastião pede dinheiro emprestado a Raíssa

para comprar o bilhete de loteria e ela lhe propõe
um acordo. Brigitte desmarca o encontro com Agenor
para sair com Rubinho e Maruschka ouve a conversa

sem ser notada. Joselito sente a presença de dinheiro
nas redondezas e revela para Iara. Claudia liga para o

celular de Rubinho, mas Maruschka vê a ligação e re

cusa. Vicente avisa a Lucena que está em Cartagena.
Agenor coloca Brigitte contra a parede ao vê-Ia saindo
com Rubinho. Maruschka conversa com Regina sobre
a relação de seus filhos e a governanta ameaça con

tar o segredo da patroa. Tainha vasculha as coisas de
Damiana e acha uma certidão de nascimento. Olga

• VIDAS EM JOGO

Regina tenta descobrir o que está acontecendo
com Cleber, mas ele não conta. Ela revela que ven

ceu o processo contra Rita, mas ele não se anima.

Marizete arma um plano para fazer Carlos e Fran
cisco voltarem a se falar. Andrea convida Juliana

para morar com ela e com Lucas, que não gosta,
mas aceita. Jorge pede Marialice em casamento e a

jovem desmaia. Depois que recobra os sentidos, ela
aceita o pedido. Rita liga para o hotel de Francisco

e descobre que ele está dormindo no mesmo quarto
de Patrícia.

ANIVERSARIANTES
19/10 Fabio Hanemann Maira A. Veloso
Adriana Berte Greyce G. Moser Maria A. M. Giglio
Alcides Uller Henrique Niels Nelson Klitzke
Alexsander S. da Silva Iara J. S. Da Costa Oscar Osnir Milbratz
Andressa Michels Ingrid Kreutzfled Patricia Schroeder
Antonio G. Kurcheski Iris Schreiber Paulo R. Schiochet
Carlos R. Marcarini Ivana I. V. Captare Priscila Gonçalves
cassiane R. Bernardi Jackson Michelson Renato E. Trapp
Cesar Odorcik João M. Lopes Ricardo L. Maas

Clayton J. Solamon Josileia Ruprecht Roberto R. de Oliveira
Cristiane O. Ortiz lauaní L. Wachholz Rosemary Schroeder
Dona Titi Leodomar L. Lopes Sandro R. Imroth

Edite R. Rossuriller Leonardo Buttendorf Valdir Konell
Eduardo A. de Souza Leonardo M. Giglio Vaimor Urban

Ener Bittencourt Leoni T. Koepp Vanderleia Dalpiaz
Evandro J. Kanchen Uno Sarti Volnei A.GJunior

Fábio Emmendoerfer Lourival Maas

Com uma balada poderosa e

emocionante (Skyscraper),
Demi Lovato volta com

toda força as paradas de
sucesso. Depois de passar
um período difícil na vida e

ter que enfrentar tratamentos
por distúrbios alimentares
e psicológicos, Demi lança
o mais inspirado álbum,
que mostra a artista como

ela realmente é. Além de

Skyscraper, que já é sucesso
nas rádios brasileiras e acumula
mais de 27 milhões de views
no Youtube, Unbroken traz
ainda duetos com Missy Elliot,
Timbaland, Deve Jason Derulo.

JOGOS LETAIS

Brazil é um assassino
mercenário que aceita
qualquer trabalho desde que
o pagamento seja bom. Flint
deixou o ramo de assassinatos
quando um ataque brutal de
um traficante impiedoso deixou
a esposa em coma. Quando
aparece alguém querendo que
o tal traficante seja morto, tanto
Brazil quanto Flint desejam
acabar com o cara: um pelo
dinheiro, outro por vingança.
Com agentes corruptos da
Interpol e bandidos perigosos
em seu encalço, esses dois
assassinos relutantemente
juntam forças para rapidamente
eliminarem o alvo antes que
eles próprios sejam eliminados.

•
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TIRIHBAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

AMIZADE COLORIDA
Jamie (Mila Kunis) é uma jovem recrutado
ra de Nova Iorque que convence um cliente
em potencial (Justin Timberlake) a deixar
o emprego em São Francisco para trás e

aceitar um novo cargo na Big Apple. Apesar
de haver uma atração mútua, ambos per
cebem que tudo de que eles estão fugindo
é de um relacionamento e decidem se tor

nar amigos e com benefícios. É o arranjo
perfeito, até perceberem que não há nada

melhor do que estar amarrado.

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)

• Cine Norte Shopping 6
• O filme dos espíritos - Nac (13h55, 16h10,
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)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1

. .

• A hora do espanto - Dub (13h1 O) .

• Os três mosqueteiros - Dub (15h10 e 17h30)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h50 e 22h1 O)
• Cine Neumarkt 2
• Os três mosqueteiros - Leg (14h, 16h30, 19h e 21h30)
• 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, 18h1 O e 20h35)
• Cine Norte Shopping 4
• Os três mosqueteiros - Leg (15h1 O, 17h45 e 20h10)

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

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Os três mosqueteiros - Leg (13h45, 16h1 O,
19h e 21h15)
• Cine Garten 2
• Winter, o golfinho - Dub (14h, 16h40 e 19h10)
• Cine Garten 3

.

• O filme dos espíritos - Nac (14h15, 16h30, 18h45 e 21 h)
• 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 (17h15, 19h40 e 22h10)
• Manda-chuva - Dub (13h10)
• Os Smurfs - Dub (15h1 O)
• Cine Garten 6
• Os três mosqueteiros - Dub (14h10 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.

Grazi espera
o primeiro filho
AatrizGraziMassafera, de 29 anos, está
grávida do primeiro filho comCauã

Reymond, de 31 anos.Aatriz é uma das
protagonistas deAquele Beijo, novela recém
estreada naTVGlobo.A confirmação da
gravidez, porém, não fará com que ela deixe a
trama. O autor,Miguel Falabella, já confirmou
que Grazi ficará até o fim da história. Ele até

adaptou a novelapor causa da notícia.

KeUy Osbourne
ataca Aguilera
A filha do roqueiro Ozzy, KellyOsbourne,
concedeu uma entrevista a um programa
daTVnorte-americana e distribuiu ofensas
aChristinaAguilera. Ela disse que nunca
esteve tão gorda como a cantora. De
acordo com a revista USWeekly, a garota
devolveu as críticas que costumava receber
de Christina. "Elame chamou de gorda por
anos", afirmou.A cantora tem aparecido
com alguns quilinhos amais.

Alexandre Frota
'usa estimulantes
O polêmicoAlexandre Frota confessou, no
programa de Hebe Camargo, que chegou
ao fundo do poço em sua vida. Além disso,
ele admitiu ser usuário de estimulantes
sexuais. "Sempre tomei", comentou. Frota
falou também de seu envolvimento com
as drogas e bebidas. "Foi uma bandeira
muito difícil de carregar, junto à sociedade,
aos amigos, à família. Perdimuitas
oportunidades na TV", lembrou.

Atriz não deixa o

filho assistir novela
No ar como a barraqueiraTeodora, de Fina
Estampa, a atriz CarolinaDieckmann não
tem deixado o filho caçula, José, fruto do
casamento comTiagoWorcman, assistir à
novela. É que omenino de quatro anos ficou
impressionado com alguns capítulos, "Uma
noite, ele viuuma cena em queTeodora

brigava feio comQuinzé (Malvino Salvador) e
teve uma crise de choro", explicou.

HORÓSCOPO

Britney se declara

para o namorado
Namanhã da última segunda-feira,
a cantora Britney Spears usou o

Twitter para fazer uma declaração de
amor parao namorado, Iason Trawick.
O empresário aparece em uma das cenas
do novo clipe dela, Criminal, e, por isso,
Britney usou um trecho da própria
canção paramostrar o quanto o adora.
"Eu não posso negar, eu amo o cara",
escreveu ela no microblog.

Miguel Falabella
dá beijo em repórter
Depois de conferir a estreia da novela

· Aquele Beijo, na segunda-feira, Q autor da
nova trama global, Miguel Falabella, ficou
tão feliz que agarrou a repórter do CQC,
Mônica Iozzi. Ele tascou um beijo na boca
dela, que acabou retribuindo a brincadeira.
Mônica acompanhava a cobertura da
festa e, ao entrevistar Falabella, foi pega de
surpresa. A cena fez a alegria dos paparazzi.

ii ÁRIES • LIBRA

Não convém ficar alimentando mágoas. Problemas familiares Há um conflito que envolve o trabalho e os anseios pessoais.
podem interferir na vida amõrosa. Não deixe que a rotina apague Você vai perceber de forma clara tudo o que incomoda. No campo
o brilho do relacionamento com a pessoa amada. afetivo, convém baixar as expectativas. As cobranças podem

desgastar o relacionamento.

t;J
TOURO

11Cuidado com discussões no trabalho. Há indícios de estresse ESCORPIÃO
por causa do excesso de tarefas e de responsabilidades. Não é O dia começará pesado. Fazer planos mais humildes e ficar dentro
um bom dia para assinar contratos. No campo afetivo, você terá dos limites devem ajudá-lo. No campo afetivo, há sinais de uma

dificuldade para expressar o que sente. forte retração emocional.

iii
GÊMEOS

•
SAGITÁRIO

O que você tem a dar pode valer mais do que andam No trabalho, não convém se sobrecarregar. Este é um dia em que
oferecendo. Entretanto, não se deixe derrotar pelo sentimento de a sua tolerância será testada, por isso não espere facilidades nos
desvalorização. Economia é palavra de ordem. No romance, talvez relacionamentos. Até a vida amorosa pode ser sacrificada.
tenha que lidar com a sensação de perda.

• II
CAPRICÓRNIO

CÂNCER Suas necessidades afetivas podem bater de frente com os

Será difícil conviver com pressões. Você terá a sensação de que as assuntos profissionais. Embora você esteja com segurança
coisas estão muito lentas ou arrastadas, mas dar tempo ao tempo emocional, poderá sentir dificuldade para expressar seus
será a sua melhor opção. Tenha paciência e acredite na força interior. sentimentos.

II LEÃO AQUÁRIO
Talvez seja hora de abrir mão de objetivos desgastados. Invente O trabalho pode absorver grande parte do seu tempo, mas será
novas formas de ser feliz ao invés de lamentar. A lua aumenta a preciso cuidado para não se sobrecarregar. O corpo merece tanta
carência: fique na sua por enquanto e deixe isso passar. atenção quanto o trabalho ou a vida a dois.

II
VIRGEM PEIXES
Há possibilidade de lidar com sentimento de perda. Talvez seja As emoções e os problemas que você vinha tentando evitar podem
hora de selecionar melhor as pessoas em volta. O astral não é dos transbordar. Por mais difícil que a situação possa parecer, é preciso

.r: I' mais benéficos para tratar das questões do coração. tentar resolvê-Ia No campo afetivo, não espere facilidades.
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TURISMO

Boas pedidas para os
desacompanhados

I

Uomens, atenção, essa épara vocês! Uma publicação norte-americana pesquisou
rIos melhores destinos para os solteiros efez uma lista perfeita para quem é do
sexo masculino, está desacompanhado e, mesmo assim, quer viajarmundo afora
em busca de diversão.A seleção da revistaMaxim inclui, aliás, uma cidade bem
conhecida entre os brasileiros e também imperdível para qualquer viajante.Além
doRio deJaneiro, a relação ainda sugere aosmochileiros desembarcar em diversos
locais dosEstados Unidos, no Canadá, naHolanda, Inglaterra e até na Tailândia.

BANGCOC, TAILÂNDIA
Um destino picante. É assim
que Bangcoc, naTailândia, é
resumido. Umamistura entre
a selva e a vida urbanizada,
a cidade ganhou o título de

lugarmais temperado da

Ásia, com bares interessantes,
muitos tatuadores, culinária
condimentada e boas festas.

LAS VEGAS,
ESTADOS UNIDOS

Quando se trata de

despedidas de solteiro,
nenhuma cidade chega
perto de LasVegas. Ela
tem tudo o que é proibido
ou socialmente mal visto:

apostas, strippers e álcool.
Conhecida como a "cidade
do pecado", é impossível
não deixar a solidão de lado
e se divertir.

AMSTERDAM,BOLANDA
Perfeita para turistas desimpedidos, Amsterdam tem

cafés, sex shops, bares, lindas mulheres e um trânsito

agradável. Aos mais calmos, o destino holandês
também reserva atrações culturais, como museus
repletos de obras de arte, e lindos cenários para serem
contemplados pedalando.

NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS
Extremamente urbana, a BigApple tem boas
alternativas de entretenimento durante dias e noites.

Sempre em funcionamento, Nova Iorque conta com
ótimos bares, festas e clubes noturnos.

- --�- ---

FOTOS DIVULGAÇÃO

RIO DE JANEIR ,BRASIL
A "nossa" cidade maravilhosa-figura na lista daMaxim como sendo um
destino cheio de mulheres bronzeadas e de feições exóticas deitadas na
areia branca da praia, com um lindo por do sol. Além disso, a publicação
também exalta a vida noturna carioca, repleta de opções, como os bares,
as boates e as festas que agitam o Rio de Janeiro a semana inteira.

MON REAL,QUEBEC,CIlNADÁ
Vista como a Paris do continente americano, tem uma infinidade de

pubs que atendem a clientela até amadrugada e, ainda por cima, sem
a cobrança de couvert artístico, ou seja, é possível circular livremente
de um para o outro em busca de diversão e companhia.

LONDRES, INGLATERRA
A capital britânica abrigamuitos pubs e clubes lendários, commúsica
e bebida que valem cadaminuto destinado a eles. Além disso, ainda
tem as atrações comuns aos demais viajantes, como os museus, a

Abadia e o Palácio deWestminster e aTorre de Londres.
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fubro será cheio
alegria na Jal811
Todos os �ábad.os, apresentação do

(I rco T ICO T1(0 ,às 10 noras.
Retire seu convite gra'tuito dutQnt�

a semana na Javel e volte· a ser cri.
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Mágica, malabarismo,
pipoca, glgodão doce,
além da .presen.�a do
Patati e Patatá,
Shrek, Turma da Mônica,
Pica Pau, palhaços e

ersonagens da Disne�*.

CONSóRCIO
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Javel
NEGÓCIO BOM DE VERDADE

1 - Novo UnoVivace 1.0 Flex2P básico, pintura sólida, 2011/2012,a partirde40% de entrada (R$10.400,00), com parcelamento em 60vezes, sendo
as primeiras 24 parcelas' de RS 295,00 mensais e as 36 restantes de R$ 589,27, Valor total do veiculo com financiamento: R$ 38,706,68.
Financiamento na modalidade C.D.C. pelo Banco Fiat "Itaú".

. 2 - Palio Fire 1.0 Flex 2P básico, pintura sólida, 2011/2012, à vista, sem troca, a partir de RS 24.990,00 ou com 30% de entrada e saldo financiado
em 48 meses. Plano especial Banco Fiat na modalidade C.O.c. com taxas a partir de 0,89% a.m.

i 3 - Mille Fire 1.0 Flex 2P básico, pintura sólida, 2011/2012, à vista, sem troca, a partir de RS 22.790,00, Ofertas válidas até 31/10/2011. Disponibili
f dade em estoque: 2 unidades.

Rua Francisco Fischer, 1 00
Centro - Jaraguó do Sul - se

(47) 32740100 - www.javel.com.br
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DOA-SE
• DOA-SE Gato amarelo com

branco. Tr: 9168-7441.

• DOA-SE uma Cachorra. Ela tem

onze meses e é da raça boxer
com fila brasileiro. Quem quiser
adotá-Ia pode entrar em contato

pelo telefone 33762271.

• DOA-SE 1500 telhas. Tr: 3371-
7687.

• DOA-SE duas venezianas branca,
em perfeito estado. Tr: 3371-
7687.

• DOA-SE gatos ou se alguém
quiser ajudar com a alimentação.
Tr: 3370-5644.

COMPRA·SE

• COMPRO um carro de menor

valor financiado, dou uma

"moto CG titan 125 ano 2001
em ótimo estado de entrada e

assumo o resto das parcelas,
parcelas de até R$ 350,00.
Tr: 3276-2185/9217-1219.

PROCURA·SE
• PRECISA-SE Vendedor externo,
expectativa
R$1500,00

salarial entre

à R$2.500,00,
interessados enviar currículo

para oxy.comercial@gmail.com
ou 9233-8008 ou 9600-1138.

• PRESTA-SE Serviços de Buffet

para festas em geral. Tr: 9954-
6247.

){ '1

• PRESTA-SE Serviços, atendo a

domicilio, faço unhas e aplico
escovas definitivas, progressivas
e escovas temporárias.Tr: 47-
99522203.

• PRESTA-SE Serviço como

eletricista, plantão 24 horas Tr:

9124-0328 com Saulo.

• CONTRATA-SE MANICURE ofereço
carteira assinada. Tr: 3371-1894
com Januário ou Janaína.

• PROCURO emprego no horário

matutino, ou trabalho para

serviços em casa. Tr: 3372-3474
com Adair

• OFEREÇO SERViÇO DE

COSTUREIRA no bairro Rio da

Luz, próximo ao Seara. Tr: 3276-
0881 com Rosangela.

• PRECISA-SE DE VENDEDORAS
EXTERNAS. Ganhos acima de

2.000,00 mensais. Tr: 3273-
5673.

VENDE-SE
• PRENSA EXCÊNTRICA Vende
se capacidade 10 Toneladas
funcionando em ótimo estado
de conservação, R$ 8.000.00
aceito propostas com carro e

outros. Tr: (9993-7632) (3276-
1234) (3370-9308) �om Adilson.

• SCHIHTZU Vende-se filhotes
machos e fêmeas R$4�0,00. Tr:
3372-3655 ou 9946-5080.

• FILHOTE ROnWEILER Vende

;:;e fêmea 3 meses, c=vacinas

em dia, desverminada, valor
à cornbinar.Tr: 3375-2006 ou

9146-4864

I
1

• OVELHA Vende-se raça Santa
Inês.Tr: 3370-4924 com Luciana.

VENDE-SE
• PURIFICADOR DE ÁGUA Vende
se purificador de água marca

"LATINA" eletrônica, R$150,00.
Tr: 3276-0340.

• COMPUTADOR Vende-se

completo multimídia R$400,00.
Tr:3370-4924.

• CARROCINHA RURAL Vende
se com para uso em jardim
e chácara, 4 rodas para
transportes rurais, valor a

combinar. Tr: 3370-1064.

• ÉGUA Vende-se valor a combinar.
Tr: 3055-8262.

• BABA ELETRÔNICA Vende-se R$
60,00. Tr: 3273-5674.

• MÁQUINA INDUSTRIAL Vende
se de tricô coppo 7 e Máquina
Industrial de tricô 10, com 1,00
metro - acessórios e revisadas.
Valor a combinar.Tr: (41)
99734448 com Deise

• TECLADO Vende-se para iniciante
marca CASSIO CTK, R$200,00.
Tr: 9946-3491.

• COMPUTADOR Vende-se tela
"15" LCD, HD 80, Windows XP,
completo com impressora R$
700,00. Tr: 3276-1410.

• ULTRA DERME Vende-se R$
700,00. Tr: 8826-2565

• CORRENTE RUSSA STETIC UNE
vende-se com 10 canais. Tr:

8826-2565

• ULTRA SOM HTM SONIC
COMPACT 3 NHD Vende-se R$
700,00.Tr: 8826-2565.

• CADEIRA MASSAGEADORA E

MACA Vende-se cadeira com

aquecimento e 8 programas
R$ 1.200,00, maca branca R$
150,00.Tr: 8826-2565.

f'

• PAR DE PNEUS TOYO Vende-se

235/70/16 para caminhonete.
de R$ 608,00 cada nas lojas da

região por R$ 450,00 cada Tr:
9233-8008 ou 9600-1138.

• GAIOLA ESPECIAL PARA APTO

(própria pássaros médio e

grande porte) com 1,05 larg x

0,80 alt. Estilo grade, c/rodinha,
aço inox parte inferior. R$
250,00. Tr: 9973-9503 ou 3370-
1016 com Cristiano

.

e TAMPÃO Vende-se pia inox

R$100,00. Tr: Lurdes 3371-

8489, Jeferson-9166-4620.

• AQUECEDOR vende-se, Britania
AB 1800 óleo R$ 165,00. Tr: 47-
99755383 com Silvia.

• LEVANTAMENTO DE VIDROS
FRONTAIS Vende-se (NÃO é a

máquina) para qualquer carro.

Valor: R$ 50,00 (sem instalação)
Tr: 9973-9503 ou 3370-1016
com Cristiano

• VENDE-SE 4 mesas 2 mx 80

cm, 2 cavaletes e 2 bancos em

canela R$400,00 cada. Tr: 3371-
4377 ou 9128-1885

• MESA MÁRMORE Vende-se R$
100,00 cada. Tr: 3371-4377 ou

9128-1885.

• VENDE-SE 6 cadeiras boas e 4

banquetas em canela R$ 50,00
cada. Tr: 3371-4377 ou 9128-
1885.

• MESA Vende-se 1,25 x 80, em
ótimo estado R$ 200,00 em

canela. Tr: 3371-4377 ou 9128-

1885

• JOGO DE RODAS Vende-se

esportivas do Punto Atractive
ARO "15", pneus novos, rodas

originais FIAT. R$ 1.600,00. Tr:

9922.0868 com Jéferson.

• CARROCERIA GRANELEIRA Vende
se para caminhão, parte superior 8
metros R$1.000,00. Tr. 8817-0595.

• CRISTALEIRA Vende-se antiga, ano

1916. Tr. 9241-3121.

•CÂMERA DIGITAL Vende-se Semi
Profissional Sony HX1 9.1 MPEla
está nova, com muito pouco uso,

especificaçôes R$ 900,00 Tr. 9975-
2223 (Karin)

• RETIFICA CILíNDRICA Vende-se Ano

1980, Marca: Sulmecanica, Modelo
RCUAR 750/CLP, ótimo estado,
Com acessórios, R$ 40.000,00 Tr.

47 2107-0257.

• CELULAR SONY ERICSSON X10

MINI-PRO, COM TECLADO, WIFI-3G,
ANDROID, GPS, MAPS. R$ 570. Tr.
8802-9605.

• MÁQUINA DE LAVAR roupa da
marca Electroulux, 8 Kg, branca. R$
380,00. Tr. 33700983

• RACK p/C3 + som com MP3. R$
150,00. Tr. 8414-1898.

• CAMA DE CASAL Vende-se com

ondas magnéticas. R$ 1.500,00.
Tr. 3371-7687 com Iracema ( Ugar
á noite).

•AQUECEDOR BRITÂNIA Vende-se. R$
80,00. Tr. 3371-7687 com Iracema.

•AR CONDICIONADO CONSUL Vende
se 7.500 Btus, quente e frio. R$
400,00. TI': 3371-7687.

• ENGATE CARRETINHA Vende-se
latira (usado). R$ 120,00. Tr. 9669-
2009.

• JOGO DE RODA vende-se jogo de
roda de liga, aro 16, latira elite com

pneu meia vida. R$ 1.200,00. Tr:

9669-2009.

• MÁQUINA SOLDA Vende-se

completo. R$ 300,00. Tr. 8817-
0595.

•TV 29, Philips com controle remoto,
em perfeito estado. R$ 420,00, Tr:
9132-2339.

IMÓVEIS
APARTAMENTO

• AMIZADE vende-se apartamento
no BairroAmizadeR$100.000,00.
Aceita financiamento bancário. Tr:
3370-6624

• TRÊS RIOS DO SUL vende-se

apartamento R$ 110.000,00.
Aceita financiamento bancário.
Tr: 3370-6624

• VILA LENZI Vende-se apartamento
com 1 suíte, 1 quarto, sala dois

ambientes, cozinha mobiliada,
sacada com churrasqueira R$
149.000.,00. Aceito FGTS e

financiamento. Tr: 9104-8600
CRECI14482

JOÃO PESSOA Vende-se 2

apartamentos com 2 quartos,
com churrasqueira na sacada,
garagem, banheiro, sala, cozinha
e lavanderia integrada. Aptos
novos. Entrada de R$ 19,900,00
e o restante financiando pela
caixa econômica, facilitado o

encaminhamento pela construtora
Tr: 9233-8008 ou 9600-1138.

APARTAMENTO
•ALUGO APARTAMENTO com

dois quartos, sala, cozinha e

lavanderia. Bairro: Chico de Paula.
Tr: 3372 3558 com Beti ou Pedro

• ALUGA-SE apartamentos com �
e 2 quartos, situado na Rua Max

Whilhelm, 837, prédio azul no

Baependi. Tr: 33716021.

CASA
• BARRA Vende-se casa 206 m2 com

porcelanato, suíte máster mais dois

quartos, escritório, sala/ccoa/coz
conj. com churrasq., móveis plan.,
lavabo, garagem para dois carros,

murada, lugar livre de enchente e

terreno com 1019 m2. Aceita imóvel
na praia e Jaraguá do Sul, inclusive
terrenos/carros R$ 450.000,00 tr.

3370-0283 ou 91()9.9085.

•GEMINADOS ILHA DA FIGUEIRA
Vende-se alugadas no

momento, ótimo para investidor,
próximo estofados "TIRONI"

R$138.000,00, aceito carro como

parte do pagamento. Tr. 3370-
3500 ou 9145-6290.

• CASA GEMINADA TRÊS RIOS DO
NORTE vende-se 74 m2, sala e

cozinha conjuntas, 2 quartos,
banheiro, área de serviço,
garagem. Área do terreno 118,73
m2. R$ 135.000,00 (financiável).
Fone: 8825-7730

• VILA LALAU vende-se casa 1 suíte,
2 quartos, escritório, bwc, sacada,
cozinha, lavanderia, varanda,
garagem para 2 carros, área de

festa com churrasqueira.Área
construída 160 m2, área terreno

1.286 m2. Valor a combinar, aceito
apartamento. Tr: 3276-0618 ou

8801-9253 com Biro.

• CASA DE ALVENARIA Troca-se por
uma Chácara. Tr: 3370-8657 /
99626489 com Domingas.

• CASA DE ALVENARIAVende-se, com
240 m2, e terreno de 1400 m2,
João Pessoa. Valor a combinar. Tr:

99695540 com Valmor.
'

•VENDO uma casa alvenaria, com

273 m2 e terreno com 1819 m2.

Bairro Vila Lenzi, com uma suíte, dois
dormitórios, dois banhei roa, área de
festas, churrasqueira e piscina. Valor
a combinar. Tr. 3275-4811.

•VENDO uma caS<J em Barra Velha
área construída' 92 m, terreno

15x22, 2 quartos e uma sufte, toda
de laje. Tr: 3446-0998/9174-9103

CHÁCARA
•SCHROEDER Vende-se ou troca

chácara por casa em Jaraguá do Sul,
em Rancho Bom, terreno com 70.674

m2, com duas casas, 3lagoas. Pomar
de frutas. Tr.9148-2677.

• VENDE-SE OU TROCA-SE Chácara
em Schroeder por casa em Jaraguá
do Sul, Rancho Bom terreno com

70.674 m2, com 2 casas, 3 lagoas,
Pomar de frutas, água nascente

com poço semi artesiano.Tr: 9103-
9248 ou 9148-2677.

• VENDE�SE CHÁCARA (área total

8.000m) com casa próximo à

empresa Menegotti Malhas,
bairro Chico de Paulo. Valor: R$
130.000,00. Tr: 9165-3174

• VENDE-SE CHÁCARA no bairro Rio

Cerro II, 50.000 m2, com lagoa de

peixes, cachoeira e nascente. R$
100.000,00. Tr: 3376-0726

-

LOCAÇOES
• ALUGA-SE Quarto para pensionista
uso banheiro com a família. Tr:
8826-2565.

• SALA COMERCIAL Aluga-se 80 m2,
Rua Hein Beling, 141 Vila Nova. Tr:
9966-8193

• CONSULTÓRIO MOBILIADO Aluga
se (terças e quintas 8 - 18 hs) _

Rua João Picolli, 447, centro. R$
250,00 + taxas. Tr: 8405.0000 ou

unifono@ibest.com.br

• ALUGA-SE: Casa de alvenaria com

03 quartos, 02 salas, cozinha,
lavanderia, área de serviço,
banheiro e garagem, valor do

aluguel R$ 620,00,em Schroeder
no Bairro Rio Hern. Tr: 047 3374
0235 - 9996 0374 ou 9138 0995
com Marise.

• ALUGA-SE Quitinete para 2

pessoas, no bairro Baependi, valor
do aluguel 440,00. Tr: 3275-1185
/ 9912-6200.

• ALUGA-SE Quarto com banheiro
mobiliado. Tr: 3275-1185/ 9912-
6200.

• ALUGA-SE Casa para veraneio:

alugo em Balneário Barra do

Sul, com 4 quartos, a 500 m. da

praia, toda mobiliada. Pacote
fechado para dez dias (26/12/11
a 04/01/12), R$ 2.500,00. Dias
anteriores e posteriores ao pacote
R$ 200,00 a diária. Tr: 8817-2484

• PROCURO pessoa para dividir

aluguel, em frente a portaria III da

Weg. R$ 250,00. Tr: 9961-5310 /
9226-1599

• PROCURO uma Casa ou Quitinete
para alugar. Tr: 9151-7933.

SALA COMERCIAL

• CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
GNATUS Vende-se completo,
com aparelho de raios-X, valor a

combinar. Tr: 8802-3118 ou 3370-
6338.

• LANCHONETE vende-se no centro

de Jaragua çlo Sul na Rua Quintino
Bocaiúva 92 na Praça Angelo
Piazzera em frente ao palco de
eventos Tr: 3370-6767 ou 9961-
9282 com Cleverson.

·MINI MERCADO vende-se
com padaria, tudo novo, bom

faturamento, estoque, aceita
imóvel no negócio R$240.000,00.
Tr: 9197-1302.

• PANIFICADORA E CONFEITARIA
Vende-se com 10 anos de

mercado, ótima localização, bom
faturamento, aceita imóvel e

condições.Tr: 9969-1667.

• RESTAURANTE vende-se todo

equipado com clientela formada
Tr: 3370-3599 com João.

• SALÃO DE BELEZA vende-se
em funcionamento com ótima
clientela. Montado com estoque.
R$ 35.000,00. Tr: 9917-8368.

TERRENO

·SCHROEDER vende-se
dormitórios 85 rn-', na planta,
entrega em 2013 R$ 8,9.000,00.
Tr: 8817-1119.

• TÉRRENO Vende-se próximo a

Prefeitura Jaragua do Sul, com

área de 365 m2, escriturado, com
muro. R$ 98.000,00. Tr 8498-

. 3932 com Diogo.

TERRENO

• JOÃO PESSOA - Vende-se terreno

c/ 1.400m2, com casa de 240 m2,
em alvenaria. Preço a combinar.
Tr: 9969-5540.

• SCHROEDER Vende-se terreno

próx. Salão Bracinho com 351 m2,
de frente com Avenida Marechal

Castelo Branco. Com escritura,
somente à vista R$35.000,00. Tr:
9962-3664.

• TERRENO Vende-se no bairro Rio

Cerro II, 2.000 M2, plaino, fora
de risco de enchente. Valor a

combinar. Tr: 3376-0726

• TROCO TERRENO no bairro

Jaraguá 99, na Rua Bertha

Weege, com 457 m-; por um sitio
ou uma chácara. Tr: 3376-0181
no período matutino ou nos finais
de semana.

VEíCULOS

CAMINHÕES
• CAMINHÃO PUMA 914 - Com baú,
ano 95, aceita carro menor valor
até R$20, 000.00. R$38.000,00
Tr: 9163-8894.

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

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

• MERCEDES BENS-608, ano 1982.,
com baú, revisado, pronto para
trabalho. R$ 25.000,00. Tr: 9997-
1984

MOTOCICLETAS

• FALCON Vende-se ano 2004
cor preta R$4.500,00 + 22

parcelas de R$298,00. Tr:

3273-6708 com Antônio.

• CG TITAN 150 Vende-se ano

2008, rodas de liga leve,
partida elétrica, azul, IPVA
2012 pago R$4.000,00. Tr:

8817-0595.

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

• HONDA TITAN 125 Vende-se cor

preta, 2011, R$5.500,00. TR:
3374-1738 ou 9186-9256.

• BIZ 100C Vende-se ano

2005, em ótimo estado de

conservação R$2.400,00. Tr:
9189-9589 ou 9111-3639 com

Geovane.

• SUZUKI SAMURAl Vende-se JIPI
ano 97" R$ 22.000,00. TR:

3370-3500 ou 9145-6290.

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

2

• MOTO YBR 125 Vende-se ano

2007, preta, em ótimo estado,
sem partida elétrica, entrada

R$1.200,00 + 34 x R$145,00
somente com transferência.
TR: 3276-1410.

• BIZ 125 Vende-se com partida
elétrica, 2008, com apenas
9.000 km rodados, nova,

documentos pago até agosto
de 2012, manual e chave

reserva, R$4.900;00. Tr: 3275-
3538 ou 9658-5199.
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CHEVRO,LET

• MONTANA Vende-se 1.8 MPFI
SPORT 8V FlEX POWER
2007 - PRETA KM 58.000, Ar

Condicionado, Direção Hidráulica,
Alarme, Travas, Vidros elétricos,
Rodas de liga "15", Único DONO
Manuais. Valor R$ 30.990,00. Tr:
Diógenes - 8855-3800

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

• CHEVETTE Vende-se ano 83,
motor novo, precisando de alguns
reparos na lataria, documentação
em dia R$2.000,00. Tr: 8817-
0595.

·OMEGA CD 4.1 Vende-se ano 96,
GNV valor a combinar. Tr: 8802-
6399.

• ASTRA ELITE SEDAN Vende-se 2.0

8v, Flex, 4 portas, automático R$
31.000,00.Tr: 9966-8193.

• KADET Vende-se em ótimo

estado, álcool, documentos em

dia. R$ 7.500,00. Tr: 3055-3148
com Jonathan

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

• CORSA Gl 1.4 Vende-se 94/95,
cl VEjTR/ALjRll, cl som,
totalmente revisado, somente

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

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

3370-7144.

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

• SIENA FIRE ELX 1.0 Vende

se 2001, gasolina, 4 portas,
ar cond.,alarme, trava, som,

R$15.600. Tr: 9966-8193.

• MAREA 1.8 Vende-se 2002,
16v, completo, banco de couro,
rebaixado legalizado, valor a

combinar.Tr: 9118-7282 com

Roberto.

• PALIO Vende-se ano 2008 com ar

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

)

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

• ESCORT SW (PIRUÁ) Vende-se

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

• ESCORT EUROPEU 1.6 Vende

se ano 94, em ótimo estado

R$5.000,00. Tr: 8817-05.95.
• ESCORT EUROPEU 1.8 Vende

se ano 96, 8 v, direção, película
e som ( em bom estado), R$
8.000,00.Aceito carro 1.0 ou

moto.Tr: 3276-1410.

• DElREYGLX1.6Vende-sean088,
cinza, Motor direção hidráulica,
trava elétrica e alarme, álcool,
ótimo estado de conservação. Tr:
9961 8467 - 3371 9112

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

3273-5368 com Jean.

• FORD KA Vende-se Gl 1.0 2000
- Zetec Rocam - Prata (Dourado)
- 80.000km. R$ 9.000,00. Tr:
9924-3284.

• FORD Ka Gl Vende-se motor

Zetec 1.0 - Prata, desembaçador
e limpador traseiro, alarme,
trava elétrica, ar quente. Em
ótimo estado. R$ 15.000,00
negociávies. Tr: 9617-2252 com

Rafael.

• FORD FOCUS Vende-se 1.8,
2003, branco, rodas 16,

�

aerofolio, saia, spoiler, DH,
Volante escamoteavel. Valor R$
23.500,00. Tr: 9975-7522 com

Rafael.

PEUCiEOT
• PEUGEOT 2005 preto 1.0 completo
4P, roda esportiva R$3.000,00 +

44x R$ 624,81 Tr: 8826-8217

• PEUGEOT 2008 prata 1.4

completo 4P, R$ 7.800,00 + 24x

R$ 935,11. Tr: :8826-8217

• Peugeot 206 Vende-se ano

2005, motor 1.4, completo. Ar

condicionado, direção hidtáulica,
vidros e travas elétricas. R$
17.800,00. Tr: 9183-8050

• PEUGEOT PRETO 1.0 Vende-se ano

2005, completo, 4 portas, rodas
esportivas. R$ 3.800,00 + 44 x

R$ 624,81. Tr: 8826-8217.

• PEUGEOT PRATA 1.4 Vende-se
ano 2008 completo, 4 portas. R$
7.800,00 + 23 x R$ 935,11. Tr:

8826-8217

Região:Jaraguá do Sul e Guaramirim

Exige: Experiência com vendas preferencialmente de alimentos

ou bebidas, possuir carro ou moto

Oferece: Ajuda de custo, variável e bonus

Enviar curriculum para: rh@aliancadistribuidora.net.br

o
RENAULT

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

84489006

• CLlO PRETO 2 portas, 2011,
3 anos de garantia, ar

condicionado, trava elétrica, ar

quente! desembaçador traseiro,
carro impecável. R$ 15.000
+ assumir financiamento 30 x

550.00 ou R$ 25.000 a vista. Tr:

(47) 9995-8123

• HONDA NEW CIVIC 2007,
impecável, cor prata, banco de

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

Silvio

• MEGANE DYNAMIC 2008 Vende
se completo, 1.6, único dono.

Preço imperdível: R$ 34.500,00.
Tr: 9975-00351 9975-0937

VOLKSWAGEN

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

Márcio.

• FUSCA Vende-se, motor 1.300,
. prata, ano 1976, em ótimo
estado. Valor a combinar. Tr:

9111-8336.

• Gol G3 Vende-se 4 portas, branco,
1.0 ano 2000, valor a baixo da
tabela FIPE. Tr: 9612-9779 1
3371-8188.

CITROEn

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

R$28.000,00. Tr: 3373-3836
ou 8422-2576.

• PICASSO EXCLUSIVE Vende-se
2008 bancos de couro, CD
com regulagern no volante,
DVD de teto, Ar digital, ABS,
sensor de ré, revisão a cada

10.000km, único dono, carro

impecável. R$ 35.900,00. Tr:

47- 9186-1357

• XSARA PICASSO 2010, cor

prata, banco

completo, Km

45.000,00. Tr:

com Sílvio.

de couro,
24000. R$
9137-9050

I'

Rua Joaquim Francisco
de Paula, 1058.
Chico de Paula

."..,

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

Procurando

por um
veículo?

As melhores

opções de
veículos da região
você encontra
aqui no jornal
O CORREIO O OVO.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



4 I E ÓCIO I QUARTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 2011

�) ��
automóveis

lItJeê�,1I��.
-Conlalos: 3372-1070 •

r

Rua Walter Marquardt, n° 1850 Bairro Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul.

3370-4714 • 9125·2008

TUCSON 2.0 16V ADT.
R$ 45;900,00

206 Prata Completo
2004

VOYAGE COMFORTLlNE 1 6 MI T
FLEX 8V 4P 2010

C4 PALLAS 201 O 2.O FLEX
R$ 44.900,00

CLlO 2000 AR CONDICIONADO
+ ALARME. R$ 14.900,00

206 SW PRESENCE 1.4 FLEX 8V
5P 2007

FIESTA SEDAN 1.6 07
COM AR + DH

FOX 2008 2P COM
OPCS

STlLO 20071.8
COMPLETOSENTRA 2009 2.0 AUt

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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KM 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

3 x R$ 160,00 3 x R$ 175,00 3 x R$ 160,00 3 x R$ 160;003xR$ 99,00AIRCROSS

VENHA FAZER UM TEST-DRIVE

OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

1- Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên AirCross GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 56.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada

de 55% + 30 parcelas fixas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em uma de nossas

lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. Oferta válida até 22/10/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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R$ 70.585,00 x 918,68
170 X 140 X 110 X R$ 78.640,00 x 1.023,52

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

R$ 60.000,00 469,41 531,43 654,65
R$ 80.000,00

.
625,88 708,57 872,73

RS 90.000,00 704,12 797,14 981,82
R$100.000,00 782,35 885,71 1.090,91

03 contemplações mensais
Grupo 904com aruecipação de tase em 1iJ lM!iedJíl % a.m II� FR· Opção de Pilreela redulida 70%

63 MESES

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

Inscrição para o vestibular até 20/11

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

senac I
Vestibular

Faculdade SENAC Jaraguá do Sul

Cursos Superiores deTecnoloqla

Processos Gerenciais
* Turma matutina ou noturna

* Gestão da Tecnologia da Informação
* Turma noturna

Cursos de Idiomas SENAC

Informe-se sobre o curso de seu interesse!

senac

••

.

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC JARAGUÁ DO SUL
Rua dos Imigrantes, 410 I Vila Rau I Jaraguá do Sul Fone: (47) 3275-8400

E-mail: jaraguadosul@sc.senac.br I Site: www.sc.senac.br

C4 Palias Exclusive 2.0
f' automático

6 .500,00

207 Passion Xr
Sport 1.4

4.800,00

2011 - Cinza - 17.000 km - Flex • Ar-condicionado Digital, Direção
Hidráulica. Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador
Traseiro. Rodas de Uga-leve,Cd Player, Faróis de Neblina, Sensor de
Estacionamento Traseiro e Dianteiro, Bancos em Couro, Piloto
Automático, Freios Abs, Air Bag' S, Sensor de Chuva, Sensor de Luz,
Cambio Automático.

livina S11.8 Aut.

Ilu'1� ftWl (U"'�k f'J';· '/II/ln,lIII �f,,,i,JUU, �/I d

Ecosport XII i
Freestyle 1.6 j

43.500,00 I
�

2009 - Prata - Fíex- Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas �
e Espelhos Elétricos. Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de
liga-leve, Cd Player, Faróis de Neblina.

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

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

Agite Uz 1.4

�""'O 11� f�' unl/nH 'IO:::J I, � I�",i �:I, �'/I,J 7�""

2007 - Preta - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Diregão Hidráulica,
Vidros, Travas e EspelhOS Elétricos, limpador e esembaçador
Traseiro, Rodas de U�a-Ieve, Faróis de Neblina, Cd Player; Computador
de Bordo, 4x4, CâmbiO Automático, Bancos em Couro, Freios Abs, Air
Bagll.

2010 - Amarelo - Flex - 28,800 KIT' A. condicionado, Giração
Hiclráulica, Vidros, Travas e Espelhos t=létricos, Limpador e

Desernbaçacor Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd
Player, Acendimento Automático dos Faróis, Piloto Automátíco, Alarme.

New Civic EXS AT 1.8

2007 - Cinza - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Faróis
de Neblina, Bancos em Couro, Cd Player. Piloto Automático, Cambio Automático
+ Shift, Freios Abs. Air Bag Duplo.

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

9669.2118

Atendimento:
.

Segunda à Sexta 811 às 19b
Sábado das 9h às 18h

speedvcmullimarcas@gmail.com

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORSA HATCHMAXX 1.4 'ELTA LS2p 1.'0

RS
RS

PRISMA I,".
. .�

R$ RS PREÇO DE NOTA fiSCAL
DIRETO DA FÁBRICA

F aça revi sões em seu ve í cu lo regu I arme nte '

Celta LS 1.0, 2 portas, Flexpower (contig R9A), ano/modelo 2011/2012, com preço promocional à vista de R$23.990. Çlassic LS 1.0; Flexpower, (contig R8A), ano/modelo 201112012, com preço promocional à
vista a partir de R$25.990,00. Corsa Hatch Maxx 1.4, Econo.flex (config R7C), ano/modelo 201112012, com preço prcmocione] à vista de R$29.990,00. Agile LTZ 1.4' Econo.Flex ano/modelo 2011/2011. (modelo

GMAC 5N48XB opcional R9J), com preço de Nota Fiscal de Fábrica comprovado pela Nota Fiscal da General Motors. R$ 1.000,00 de bônus válido para troca de um veiculo usado (importado ou nacional ?om no
- máximo 5 anos de fabricação, considerado o ano corrente e com ate 60.000 km certificados pela concessionária Chevrolet, após aprovado na inspeção de 50 itens) na compra de um Agile LTZ 1.4 Econo.Flex

ano/modelo 201112011 (modelo 5N48XB opcional R9J). Condições válidas para Agile LTZ O km faturado para a concessionária até 29/912011 e disponivel nos estoques das concessionárias participantes, não válidas para
modalidadr de venda direta da fábrica. Prisma LT 1.4, 4 portas, Econo.flex (configR7R), ano/modelo 2011/2012, com preço promocional à vista a partir de R$29.990,00. Ofertas válidas para o período de 18 a 23 de outubro
de 2011 no Estado de Santa Catarina para veiculas Chevrotet O km adquiridos nas Concessionárias Chevrolet. Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da fábrica, taxistas e produ,tores rurais.'
Consulte condições em sua concessionária Chevrolet. Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. www.chevrolel.com.br-SAC:
06007024200. Ouvidoria GMAC - 0600722 6022. Perlodo de Participação: 12/10/2011 a 20/11/2011. Certificado de Autorização SEAE1MF nO 0610328/2011. Consulte o Regulamento completo no site www.chevrole!.com.br

Família = vencedor mais 3 acompanhantes.
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BOL-SHOI

I

com outras novemeninas na ida-
de entre 12 e 17 anos.

O teste não estava previs
to para Iaraguá. I'A seleção para
dança contemporânea dessa fai
xa etária é feita por vídeo", expli
ca a avaliadora Marileia Cani.

Quem garantiu a oportunidade
a elas foi Lisa Jaworski.

IiElas têm
bastante vontade, querem ser pro
fissionais e trabalhar com dança",
afirma a coordenadora. IIPor isso
insisti por essa 'olhada rápida'''.

A. seleção nacional exige um

certo conhecimento teórico em

dança. 110 que elas vão fazer no
Bolshoi é desenvolver e aperfeiço
ar o que já sabem", explica Silvana.

Chalimar dança há cinco
anos e está no terceiro ano do

Projeto Dentro da Dança. "Aqui
eu estava confiante, mas não

muito tranquila", diz. IILá (Ioin
ville), vou ter que ralar".

Jaraguaenses sonham com vaga
Escola de balé mais
famosa do mundo
escolheu dançarinas
para participar de
seleção nacional
em [oínvílle

JARAGUÁ DO SUL

GUSTAVO CIDRAL

OSOnhO de fazer parte do Balé
Bolshoi nunca esteve tão per

to de se realizar para cinco meni
nas jaraguaenses. Quatro delas

passaram no teste de balé clássico:
Beatriz Lemos Lima, 10 anos; Ga
brieli Correia, 10 anos; Gabriela
Luana Schiochet, 10 anos; e Luana
Beatriz Sassi, 11 anos.

A seleção foi realizada na tar
de de ontem, no Centro Cultu
ral da Scar, onde 24 crianças de
9 a 11 anos foram avaliadas. l'As
bailarinas não precisavam de
conhecimento técnico. As reais

condições de competir na etapa
nacional é que foram levadas em

conta", diz a coordenadora de se-

leção, Silvana Albuquerque.
As meninas vão para Joinville

nos próximos dias 29 e 30 para
disputar vagas na Escola de Te

atro Bolshoi com cerca de 500

outras dançarinas do Brasil todo.
O teste em Jaraguá foi organi

zado pelo Projeto Dentro da Dan-

ça. A coordenadora, Lisa Jaworski,
vê a oportunidade como uma

chance única na vida das meni

nas, 110 Bolshoi tem muito mais

possibilidade de desenvolver o

dom destas meninas e oferecer o

que a gente não pode proporcio
nar no projeto Dentro da Dança".

VILA NOVA

.

Rua Profa. Marina Frutuoso

MARCELE GOUCHE

Colocação de
galerias na rua José

.. Theodoro Ribeiro
.
.

Exceção que
valeu a pena

Outra dançarina que terá a

chance de entrar para o Bolshoi é
Chalimar Iunkes, de 16 anos. Ela

dançou para as avaliadoras junto

II. seleção foi
realizada ontem, .no
Centro Cultural da

Scar, onde 24 crianças
de 9 a 11 anos

foram avaliadas.

Colocação de galeriasmuda
trânsito na Ilha da Figueira

do Sul modificou o trânsito nas

imediações da obra.
Até amanhã, motoristas que

circulam pela Rua 25 de Julho, no
bairro Vila Nova, sentido Recrea
tiva Duas Rodas para a Ilha da Fi

gueira' deverão dobrar à esquer
da no semáforo do Posfo Mime

(antigo Posto Behling) e logo em

seguida entrar à direita, acessan
do a rua Rinaldo Bago, que está
em sentido duplo até a rua Sérgio
Sabel. Os veículos também pode
rão seguir em frente, em direção
ao semáforo da rua Barão do Rio
Branco. O trecho do posto até a

rua Barão do Rio Branco está em
sentido duplo.

O sentido foi alterado tam

bém na rua Sérgio Sabel, O trân
sito seguirá no sentido rua Ri
naldo Boga - rua José Theodoro
Ribeiro. Veículos que descem a

rua Coronel Procópio Gomes de
Oliveira poderão dobrar à es

querda logo após a ponte Tavares
Sobrinho e acessar a rua Rinaldo

Bago, ou seguir em frente e do
brar à direita no posto, entrando
na rua 25 de Julho.

�..........�R:u:a�2�5:d:e:J:W�h:O....�::::
.....

....

.... .

Começou ontem o trabalho
de instalação de galerias na rua

José Theodoro Ribeiro, na Ilha
da Figueira. Estão sendo coloca
das 30 peças, de 1,5 x 3 metros'

diâmetro, no trecho onde exis
tia uma ponte. De acordo. com
o secretário municipal de Obras
e Serviços Públicos, Odimir Les
cowicz, cada tubo custou R$
2.940,00. A obra toda foi orçada
em cerca de R$ 90 mil e deve ser

concluída até amanhã. A instala

ção deveria ter começado na úl
tima quinta-feira. Porém, devido
ao mau tempo, a obra foi adiada
para esta semana.

O recapeamento da rua José
Theodoro Ribeiro, também in

terrompido pelo mau tempo,
deve ser retomado amanhã. O
novo asfalto irá se estender por
1567 metros, no trecho entre o

posto Behling e a Ponte do Tra

balhador. A via é uma das seis

que deverão ser pavimentadas
nos próximos meses.

Alteração no trânsito
Por causa da colocação das

galerias, a Prefeitura de Iaraguá

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

Tenho certa dificuldade de entender

algumas coisas. Talvez sejam óbvias

para alguns, mas me fogem à razoabili
dade. Hoje falarei de dois destes assun

tos referentes a duas das mais belas pro
fissões entre todas.

O primeiro é o que chamo de misté
rio dos médicos de Jaraguá do Sul. Co

nheço vários médicos e tenho bons ami

gos de longa data que enveredaram por
este caminho e fizeram ou partilharam o

Juramento de Hipócrates. Todavia, algo
me incomoda quando se trata de medi
cina e saúde aqui na nossa cidade.

Em algumas boas discussões com es

ses meus amigos de branco, quando os

provoco, eles sempre me falam que não
há qualquer tipo de "máfia branca", que
isto não passa de lenda ou de balela.

Então questiono: por que é tão difí
cil marcar uma consulta? Por que não
se consegue uma consulta com um

otorrinolaringologista ou um ortope
dista (apenas para usar dois exemplos
de pessoas que me reclamaram recen

temente do assunto) para um prazo de
um ou dois dias, ou mesmo uma sema
na? E há as reclamações da diferença
no tempo entre consulta particular e

por plano de saúde (que chega a ter fila

s
s

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVADOB�

ESTADO DE SANTACATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes

deOliveira,380-Centro
89251-201- JARAGUA DO SUL- SC
NovoTélefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Apontamento: 190849/2011 Sacado: AMANDA SILVADE OUVEIRA Endere

ço: RUA JOAOMARCATID 265 SL03 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-670
Credor: RCF INCORPORADORA LIDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo:
NPOOO16510 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 500,46 - Data para paga
mento: 24/10/2011- Valor total a pagar R$566,68 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 500,46 - Juros: R$I,66 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 190851/2011 Sacado: ANA LUCIA TORRES BENEDITO ou
VEIRA Endereço: RUA GUSTAVO LESSMANN 170 - Iaraguã do Sul-SC - CEP:
89257-200 Credor: MECANlCA NECKEL LTDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 09092011 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 80,00 - Data para
pagamento: 24/10/2011- Valor total a pagar R$155,39 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 80,00 - Juros: R$ 0,18 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 190694/2011 Sacado: BERENICE BARCELOS Endereço: R
TRAVESSA PAULO VOU'OLINI 1164 - Jaraguá do Sul-SC,- CEP: 89265-830
Credor: MUNDUS DETERGENTES LTDA ME Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 10045/02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 713,79 - Data para
pagamento: 24/10/2011- Valor total a pagar R$805,12 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 713,79 - Juros: R$ 1,66 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 34,77

Apontamento: 190946/2011 Sacado: CLEUMIR KUMM Endereço: RUA ruo
GRANDE DO NORTE 30 ex 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor:
BV FINANCElRAS/ACFI Portador: - Espécie: CB1- N°Titulo: 131029686- Mo
tivo: falta de pagamento Valor: R$ 848,34 - Data para pagamento: 24/J 0/2011-
Valor total a pagar R$1.093,55 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 848,34
- Juros: R$175,32 Emolumentos:R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condu

ção: R$21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 191009/2011 Sacado: COUROFLEXINDUSTruA E COMERCIO
U'DA Endereço: RUA JOAO JANUAR10 AYROSO, 2185 - JARAGUA ESQUER
DO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-100 Credor: IMOBILIAR1A KASIL
GRAFEU'DA Portador: - Espécie: CT - N° Titulo: 1352-671-10 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 810,00 - Data para pagamento: 24110/2011- Valor
total a pagarR$887,51 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 810,00 - Juros:
R$ 8,37 Emolumentos. R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 190939/2011 Sacado: ELIANDRO ALVES DOS SANTOS Ende

reço: RUAAGUAS CLARAS 100 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89258-466 Credor:
BV FINANCEIRA S/A CFI Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 131037155
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.562,30 - Data para pagamento:
24/10/2011-Valor total a pagar R$1.813,41Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$1.562,30 - Juros: R$181,22 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 190745/2011 Sacado: ESQUADR1AS E VIDRACAR1A" SAO
LUIS Endereço: RUAVIRGIUO PEDRORUBINI 444 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89260-190 Credor: REALVIDROS COMERCIO DEVIDROS U'DA Portador:

Espécie:DMI - N°Titulo: 92732-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 916,38
- Data para pagamento: 24/10/2011- Valor total a pagar R$993,11 Descrição
dos valores: Valor do título: R$916,38 - Juros:R$I,52Emolumentos: R$10,85-
Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 191028/2011 Sacado: IND.COM. UNIFORMES MR LTDA En

dereço: AV. PREEWALDEMAR GRUBBA 1311 SL 3 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89256-500 Credor: TEVIX COMERCIO DE TECIDOS U'DA Portador: - Espé
cie: DMI - N° Titulo: 1204/02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 735,81 -

s

ença" foi a mulher de um desembarga
dor) para colocar em xeque todo o traba
lho desenvolvido pelo Poder Judiciário
naquela unidade jurisdicional.

Algunsmagistrados sentem-se acima
do bem e do mal por conta de seu cargo
e do poder de sua caneta.

Os sintomas podem ser a simples e

perigosa arrogância com servidores, ad
vogados, partes, testemunhas e mesmo

com outras autoridades; a aceleração
de processos de amigos, sejam partes
ou advogados; a morosidade extremada

pela falta de interesse no trabalho; o fe
chamento dos olhos em relação à reali
dade social; rompantes em audiências e

corredores dos fóruns, e por aí vai.
Dessemal para fatos e atosmais graves

é um passo. Como admitir que ummagis
trado, concursado e estudado, que está em
seu cargo para garantir a lei e a ordem, em
quem a sociedade, como um todo, depo
sita sua esperança e confiança, fique com
processos parados 10 anos em seu gabi
nete' julgue processos que envolvam inte
resses de familiares ou vá visitar bicheiro
detido no presídio? Não dá!

As pessoas têm o direito de se sen

tir tranquilas com o sistema de saúde e

com o Poder Judiciário.

DO LEITOR

V �l' C

NSTITUIÇÃO
DECIDAD IA

Obrasileiro passou por um período de alie

nação política após o período da ditadu
ra. Foi necessário algum tempo para que esse

povo tomasse ciência que não sofre mais,
pelo menos abertamente, dos males da re

pressão e da censura, Por décadas, o que se

viu foi um povo sem vontade de lutar, pa
recendo contente ou despreocupado com

o que acontecia, fosse a âmbito municipal,
estadual ou nacional.

Contudo, podemos perceber que ultima
mente vem sendo perpetuada uma mudança,
ainda que silenciosa, no ideário político bra
sileiro. O jovem brasileiro procura orientar-se
mais sobre a forma como a política vem sen

do difundida no país, e também cobra mais
dos políticos por eles eleitos. Pois esse jovem
vem descobrindo que a melhor forma de se

constituir como cidadão é através do voto, in
serindo sua marca, auxiliando na introdução

.

de uma nova identidade ao modo brasileiro
de se fazer política.

PhilipeMacedo Pereira,
estudante de Letras

FALECIMENTOS
Faleceu no dia 17/10 às llh o Sr. Antonio T. De

Ávila, com idade de 89 anos. O sepultamento
foi realizado ontem, dia 18/10, às 14h, saindo
'féretro de 'Sua residência- na Rua Marcelino dos
Santos n° 1150, seguindo após para o Cemitério
de Guaramirim.

de meses). Logo do plano de saúde que
se paga caríssimo e dói no bolso ainda
mais porque lembramos que também

pagamos diversos tributos para sus

tentar a área da saúde.
•

Não quero aqui, que fique claro,
meter-me na forma de trabalho dos
senhores médicos. É direito do profis
sional distribuir seus atendimentos da
forma que lhe aprouver. O que espan
ta (e normalmente indigna), porém, é
o fato de que se o paciente for para a

vizinha cidade de Joinville conseguirá
um especialista para um ou dois dias

depois, quando não no mesmo dia. Hi

pócrates deve se revirar em seu túmulo
de vez em quando.

O segundo assunto é a crise de juizite
de alguns magistrados. Embora normal
mente aguda, às vezes se torna crônica.
E aqui devo fazer outra ressalva: padece
desse mal um número extremamente

reduzido do universo de juízes de Direi
to que já conheci. Pelo contrário, tive a

felicidade de trabalhar com muitos ma

gistrados inteligentes, humildes e verda
deiramente preparados.

O grande problema é que basta um

magistrado sofrer dessa síndrome (e
quem me abriu os olhos para essa "do-

EDITALDE INllMAÇÃODE PROfESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Nor
mas da CGj /SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de
títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de
3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sus
tação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa,
dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROrESTO:

Data para pagamento: 24/10/2011-Valor total a pagarR$808,43 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 735,81 - Juros: R$I,96 Emolumentos: R$1O,85 - Pu

blicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 15,76

Apontamento: 190742/2011 Sacado: JACI DOS SANTOS Endereço: MARCOS
EMIllOVERBINEN,84AGUAVERDE - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: MA
RIA FERNANDA OLIVEIRA DE BARROS lACERDA Portador: COUROCESL
IND E COM Espécie: DMI - N° Titulo: 150912 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 196,66 - Data para pagamento: 24/10/2011- Valor total a pagar
R$267,00 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 196,66 - Juros: R$ 0,45
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 -

Diligência: R$ 14,99

Apontamento: 190942/2011 Sacado: JOELCIO ALVES MARTINS Endere

ço: RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULO 1015 - Iaraguá do Sul-SC - CEP:
89254-710Credor: BANCO PANAMEruCANO S/A Portador: - Espécie: NP - N°
Titulo: 44633543 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.801,03 :Data para
pagamento: 24/10/2011-Valor total a pagar R$3.067,76Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 2.801,03 - Juros: H$196,07 Emolumentos:R$1O,85 - Publica

ção edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 190963/2011 Sacado: K & B LAJES PREMOliADAS U'DA EPP

Endereço: RUA JOSE PICOLLl, 512 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89254-350
Credor: CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMlC Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 2546-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.305,00 - Data pala pagamento: 24/10/2011-Valor total apagarR$1.382,93Des
críção dos valores: Valor do título: R$ 1.305,00 - Juros: R$ 6,52 Emolumentos; R$
10,85 - Publicação edital: R$22,35 Condução: R$21,70 - Diligência: R$16,51

Apontamento: 190782/2011 Sacado: MARIA DO SOCORRO DE pLIVEIRA
SILVA Endereço: RUAGEMERSONRODRIGO SILVA 201 - JARAGUADO SUL
SC - CEP: 89250-000 Credor: STAR LUCK LTDA Portador: - Espécie:DMI - N°
Titulo: 4522/003 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 330,37 - Data para
pagamento: 24/10/2011- Valor total a pagar R$409.37 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 330,37 - Juros: R$ 0,77 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 23,33

Apontamento: 190786/2011 Sacado: NICHOLAS ALEXHRUSCHKA Endere

ço: HUAARLNOLDO SUNAT 26 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-444 Credor:
ASSOCIACAO XlTAO TEAM DE VALE TUDO Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 2011/128/06 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$105,00 - Data para
pagamento: 24/10/2011- Valor total a pagar R$174,73 Descrição dos valores:
V�l<)rdo título: R$105,00 - Juros: R$ 0,59 Emolumentos: H$10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 190835/2011 Sacado: SOCI-TRl MODAS COM.DE CONFEC.

Endereço: AVGETUliOVARGAS 142 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor:
LIDERATACADOU'DAME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0616-E- Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 599,73 - Data para pagamento: 24/10/2011-
Valor total a pagarR$714,14Descrição dos valores: Valor do título: R$ 599,73 -

Juros: R$ 9,59 Emoiumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$49,92

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal
"Correio do Povo", na data de 19/10/2011.

Iaraguá do Sul (SC), 19 de outubro de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 14

REPÚBliCAFEDERATIVADO BRASIL-ESTADODESANTACATARlNA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim -

CHRISTA INGE HILLEWAGNER, Interventora
Rua 28 deAgosto n° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

Horário deFUncionamento: 8h30 às 12h e 13h30 às 18h
EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta
serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados
a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3
dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento
de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser la
vrado e registrado o protesto correspondente.Apresente publicação se deve
ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em)
desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em)
residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serven
tia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço
fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c
1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 22478 Sacado: AUGUSTINHO PEREIRA CPF: 480.918.719-53
Cedente: ARNO FRANCISCO DEREI11 .ME CNPJ: 86.727.989/0001-55
Número do Título: 000000472 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIR1M
Data Vencimento: 30/09/2011 Valor: 310,00 Liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 22199 Sacado: CLADTR VIEIRA BORGES CPF: 576.429.310-34
Cedente: VALCANAIA AUTO PEÇAS LIDA ME CNP]: 03.387.767/0001-03
Número do Título: 2686/02 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por In

dicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM

DataVencimento: 20/09/2011 Valor: 309,00 Liquidação após a intimação:
R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 22294 Sacado: EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA OTTOMAR
LIDA EPP CNP]: 82.857.764/0001-62 Cedente: LINCK SA EQUIPAMEN
TOS RODOVIARlOS E INDUSTRIAIS CNPJ: 92.747.492/0001-00 Número
do Título: 475701 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data Vencimento: 14/09/2011 Valor:
520,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 27,20, Diligên
cia: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 22364 Cedente: RB RECAPAGENS
BLUMENAU U'DA ME CNP]: 07.564.353/0001-63 Número doTítulo: 515-1
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
BRADESCO SA. Data Vencimento: 14/09/2011 Valor: 2.000,00 Liquidação
após a intimação: R$1O,85,Condução: R$ 27,20,DilígêncióR$ 33,30, Edital:
R$ 15,00 Protocolo: 22492 Cedente: RB RECAPAGENS BLUMENAU U'DA
ME CNPJ: 07.564.353/0001-63 Número do Título: 542-1 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA
Data Vencimento: 16/09/2011 Valor: 280,00 Liquidação após a intimação:
R$ 10,85, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$ 33.30, Edital: R$15,00

Protocolo: 22560 Sacado: FREDI MARLOS ROWFF - FM CHAVEIRO E CA
R1MBOS CNPJ: 11.436.845/0001-40 Cedente: FLEXOGRAFF MAQUINAS
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO U'DA CNPJ: 02.638.760/0001-54 Número
do Título: 2771/03 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIR1M DataVen
cimento: 03/10/2011 Valor: 220,88 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 24,14,Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 22605 Sacado: HARI ZERBIN JUNIOR ME - SUPERMERCA
DO ZERBIN CNPJ: 06.020.913/0001-56 Cedente: OESA COMERCIO E

REPRESEN1AÇOES LIDA CNPJ: 81.611.931/0001-28 Número do Título:
2014433U Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre-

sentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 29/09/2011 Valor:
453,68 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Dili
gência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 22425 Sacado: ISRAELAROCZINSKI CPF: 034.677.979-03 Ce
dente: AUTO MECANlCA DIESEL ITALYU'DAME CNPJ: 06.197.703/0001-
38 Número do Título: 2287 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por In

dicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
27/09/2011 Valor: 673,74 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condu
ção: R$ 70,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 22189 Sacado: IVETEALVES DUARTE CPF: 015.459.129-71 Ce
dente: IMOBILIAR1A BEMVIVERU'DA CNPJ: 04.573.125/0001-61 Número
do Título: X299/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVen
cimento: 20/09/2011 Valor: 941,60 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$18,31, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 22633 Sacado: JOICE APARECIDA FWR1ANO CPF: 083.059.749-
28 Cedente: COMERCIO DE CELULARES BANDEIRA U'DA ME CNPJ:
10.722.871/0001-72 Número do Título: 9115009 Espécie: Duplicata deven
da Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL)
SA. DataVencimento: 10/09/2011 Valor: 30,38 Liquidação após a intima

ção: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 22480 Sacado: JOSE EDUARDO SOBruNHO ME CNPJ:
05.677.969/0002-04 Cedente: BECKER ATACADISTA LIDA CNPJ:
82.147.414/0001-02 Número do Título: 116704/1 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil Apresentante: BECKER ATACADISTA U'DA Data Venci
mento: 16/08/2011 Valor: 3.603,05 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 22481
Cedente: BECKER ATACADISlJ\ U'DA CNPJ: 82.147.414/0001-02 Número
do Título: 11806511 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante:
BECKERATACADISTA LTDA DataVencimento: 01/09/2011 Valor: 4.065,52
Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 22396 Sacado: NErO IMPORT COMERCIO E INDUSTRIA DE

CONFECÇOES U'DA ME CNPJ: 07.034.463/0001-13 Cedente: SALLO

CONFECÇÃO E COMERCIO DE ROUPAS LIDA CNPJ: 01.968.595/0002-
17 Número do Título: 0001185011 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil

por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento:
28/09/2011 Valor: 802,64 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu
ção: R$ 32,99,Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 22398 Sacado: RODOMAQUINAS IlDA - ME CNPJ:
05.365.225/0001-65 Cedente: AUTO PEÇAS MER1DIONAL U'DA CNPJ:
93.364.818/0002-55 Número do Título: E102042205 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA
DataVencimento: 30/09/2011 Valor: 426,70 Liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 22503 Sacado: SIMONI TATIANE DA SILVA CNPJ:
11.966.666/0001-15 Cedente: HYGIE SYSTEMS COML E OIST U'DA CNPJ:
01.517.623/0001-07 NÚI)1ero doTítulo: 10682/ Espécie: Duplicata deVenda
'Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data Venci
mento: 19/09/2011 Valor: 295,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Guararnirim, 19 de outubro de 2011.

CHR1STA INGE HILLEWAGNER, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PRÊMIO INTERNACIONAL

Cadela ganha título
na capital paulista
Filhote de cinco
meses concorreu

com mais de mil
cães do Brasil e
do exterior, no
final de semana

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIAPILLON

Ela é um "bebê" de cinco meses,
nasceu em São Paulo, em 17 de

maio de 2011, vive em Jaraguá do
Sul e no final de semana venceu o

Best in Show do 19° São Paulo Dog
Show e 5° Grand Prix, que reuniu
mais de mil cães inscritos de todo
omundo. Estamos falando da dog
alemão. Ilha do Gererê Ully Shatt,
que pesa em torno de 30 quilos e

é o grande "xodó" dos proprietá
rios, Daiene Machado, 26 anos, e

Daniel Alves, 23. A honraria sur

preendeu os donos, que não es- i

condem a alegria pelo prêmio, já
na primeira competição enfren
tada por Ully Shatt. Apesar do ta
manho' a cadela é dócil, afetuosa
e brincalhona, o que torna a vitó
ria aindamais festejada.

Acampeã recebeu os títulos
de Melhor Inicial da Raça,

Melhor Inicial do Grupo e Bis
Inicial. Também foi Reserva de
Bis Inicial por sua performance,
porte, elegância e naturalidade.
Foi apresentada na competição
internacional pelo handler Luiz
Guimarães de Rezende e recebeu
um troféu e certificação. Não há

premiação em dinheiro.

Ully veio do Canil Ilha do Gege
rê, deCuritiba, através daamigaAna
Lucia Bourguignon Maciel. O pedi
gree aristocrático não nega a voca

ção para o estrelato: é neta domaior
campeão que o Brasil já teve nesse

segmento, o Ilha do Gererê Dom

Phanton Von Graf, de propriedade

EDUARDOMONTECINO

, 'v "
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Imóvel abandonado causa

reclamações no Centro
Com a aproximação do verão,

um caso de abandono tem cau

sado preocupação nos morado
res da ruaWalter Breithaupt, no
Centro. No número 60, em frente
ao clube Beira Rio, a piscina de
uma casa abandonada há cerca

de três anos virou um depósito
para a água da chuva. "Durante
a noite mal dá para aguentar o
cheiro, e com o verão chegando,
não só o mau cheiro deve piorar,
mas vai acabar virando foco de

;" mosquito", reclama o vigilante do
clube, RuyGrassmann.

De acordo com Grassmann,
a comunidade local já fez várias
denúncias à ouvidoria da Pre

feitura, mas nenhuma medida
foi tomada. "É uma questão de
saúde pública, quando tem vaso

exposto, a vigilância vem rapidi
nho, ali é uma piscina e não fa
zem nada", afirma. O imóvel foi
interditado pela justiça em 2008,
e a única medida para manter a

,

piscina vazia é uma lona - que
quando a redação do O Correio
do Povo visitou o local, havia caí
do dentro da piscina.

O diretor de vigilância em

saúde, Walter Clavera, afirma

que estão sendo estudadas me
didas para resolver o problema.

"Na última queixa que recebe
mos nós contatamos o respon
sável e ele limpou o local, agora
vamos ver se há uma solução
mais duradoura", diz. Mas se

gundo Grassmann, a resposta
é insuficiente. "Já cansamos de
ouvir que a casa está na justiça
e não podemmexer, precisam fa
zer algo logo, antes que vire um

problema grave", critica.

.

'I o"

A encantadoraDog JIIemão impressionou
por se� porte, etegân� e natarali�de

I I" II., I n. .�., ,j,i, Jll!.1�.I1,_. iii 'ti! Ui I!!i. u,.) ii, iIt.i!lil .'1,
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deKarin eAguinaldo Graf.
O investimento na aqUISI

ção de Ully girou em torno de

R$ 5 mil. Para alimentá-la, o ca

sal gasta em média um quilo de

ração por dia, mais reforço para
a cartilagem, com Condroitina, e

visitas quinzenais ao veterinário,
somando investimento médio
de R$ 600 mensais. Para eles, o
esforço é recompensado com ca

rinho. Interessados em conhecer

Ully Shatt podem contatar pelo
(47) 3275-3872 e 9113-3138.
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BairroAmizade, pronto
para recebermelhorias
Localizado entre o

Czerniewicz e Três Rios
do Norte, o Amizade
passa por obras de

tubulação e asfalto

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

Onome do bairro remete à camaradagem
entre amigos, que no início da década

de 1950 decidiram abrir um salão de baile.
A localidade que incorporou nome da fa
mosa sociedade já fez parte do dote de dona

Francisca, foi colonizada por alemães e faz
limite com os bairros Czerniewicz, Chico
de Paulo, ÁguaVerde, Rau, Três Rios do Sul
e Três Rios do Norte. Já foi área rural, mas
hoje é um dos bairros que mais crescem

em Iaraguá do Sul. O Amizade também é

apontado como área nobre da cidade, e

nos últimos 11 anos, praticamente dobrou
o número de moradores. Basta ver o cres
cimento demográfico para comprovar:
2.358 habitantes em 2000, para os atuais
4.880 moradores. E ao mesmo tempo em

que cresce em população, também aumen

tam as reivindicações de infraestrutura.

Desenvolvimento

São 12.589 empreendimentos registrado
junto à Prefeitura. Destes, 2.107 de comércio

varejista; 1.274 de empresas de consertos e

restauração em geral; 962 de construção civil
e serviços auxiliares; 772 de representação co

mercial e 656 de bares, lanchonetes e similares.

Enquanto a Associação de Moradores
busca melhorias na qualidade de vida, es
pecialmente entre a população carente, a

Prefeitura garante que cumpre gradativa
mente o cronograma de obras, em parte
prejudicadas pelas enxurradas sucessivas
nos últimos meses. Muitas obras seguem
dentro do planejamento, segundo a ad

ministração municipal, e alguns projetos
ainda dependem de liberação de verbas do

governo federal.

ESPERA Posto de saúde aguarda vinda demédico. Com o

concurso público, vaga deve ser preenchida em breve

�

,[f .,M:'"

�"""�
RD"ERÊNCIA Salão Amizade é o símbolo da

tradição desde 1954 e deu o nome ao bairro

Endereço: Rua Carlos Ziemann, 3222 ao lado do salão Amizade - Amizade

Associação reivindica obras
"Nosso bairro é o terceiro que Outros destaques são a im-

mais cresceu em Jataguá do Sul,' plantação de tubos de 2 metros

em número de habitantes e ha- de diâmetro na região que faz

bitações", salienta o presidente limite com o Três Rios do Nor

da Associação de Moradores do te, recuperação da área de lazer
Bairro Amizade, Idezides Resen- (hoje ocupada por tubos) e as

de Filho, mais conhecido como soreamento de parte do terreno

Dinho, 54 anos. Ele, morador há localizado no número 66 da rua
oito anos do Amizade, mostra 1207, loteamento Ville de Lion,
as reivindicações encaminhados junto ao córrego. Desde maio,
em 14 de julho de 2011 à Prefei -

-

a cada enxurrada uma parte do

tura, em um documento des- terreno da rua 1207 é engolido
tinado às secretarias de Obras, pelo ribeirão. O caso já foi estu

Educação, Saúde, Planejamento, dado pelaDefesa Civil, Secretaria
Habitação e Defesa Civil. de Obras e Serviços Públicos e

Dentre as prioridades estão a Samae (Serviço Autônomo Mu

tubulação, novo asfalto e ciclo- nicipal de Água e Esgoto), mas o

faixa na rua Roberto Ziemann; impasse permanece. "Queremos
reconstrução da Praça Martinho que o crescimento do Amizade

Lutero, da comunidade evangé- seja com estrutura e com plane
lica luterana; construção de cre- jamento", resume Dinho.
che; funcionamento da unidade
de saúde; cobertura da quadra
de esporte da Escola Municipal
Loteamento Amizade; ponte de

ligação com o bairro Rau; maior . Nosso bairro é o terceiro
rigor na liberação de novos lo-
teamentos e regularização dos
loteamentos irregulares. Outra

preocupação é quanto às áreas
consideradas de risco, nos mor-

ros da Tífa.Schubert. I I •

FOTOS EDUARDO MONTECINO

OBRA PraçaMartinho Lutero será reconstruída
pela Prefeitura, a pedido da comunidade luterana

que mais cresceu em

Jaraguá, em número de
habitantes e habitações.

Idezicles .�6V�_

l1Iho, presicIente'da
Assodação eleMoI'adores
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CRESCIMENTO
HABITACIONAL

2000: 2.358 habitantes

2007: 3.963 habitantes

2010: 4.880 habitantes
• Dados do IBGE

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS
• Área de 3.783.327,64 m2
• 12.589 empreendimentos
• Crescimento urbano

dobrou em 10 anos
• 100% água tratada
• Cobertura de esgoto
sanitário

• Uma escola de

Ensino Fundamental

Loteamento Amizade
• Duas igrejas: Católica
São Cristóvão e

Evangélica Luterana
Apóstolo Tiago

PRINCIPAIS

REIVINDICAÇÕES
• Tubulação nas vias que

alagam nas enxurradas
• Manutenção e limpeza
• Pavimentação de ruas
• Posto de saúde
• Centro de Educação
Infantil

• Regularização
de loteamentos

clandestinos
• Definição das áreas

consideradas de risco

OBRAS E PROJETOS
EM ANDAMENTO

• Entrega de galeria
pluvial na Tifa Schubert

• Substituição da
tubu1ação na rua
Roberto Ziemann

• Colocação de tubulação
pluvial no limite com
Três Rios.do Norte

• Asfaltamento e

ciclofaixa na rua

Roberto Ziemann
• Construção-do posto de
saúde na Tifa Schubert

• Contratação demédicos
ao posto de sa�de

• Centro de Educação
Infantil (previsto no
PAC2)

Obras e projetos em andamento
A administração garante que os trabalhos de

infraestrutura urbana no Amizade foram reto

mados após o término das enchentes. O secre

tário municipal de Obras e Serviços Públicos,
Odimir Lescowicz, ressalta os esforços daPrefei
tura em iniciar a instalação de tubos de 2metros
de diâmetro ao longo da rua Roberto Ziemann,
próximo à sede da Arsepum (Associação Re

creativa dos Servidores Públicos Municipais), na
quinta-feira passada. O trânsito permanece par
cialmente interditado, emmeia pista. Lembra que
o novo sistema ligaainda as ruas 13 demaio e João
Baptista Rudolf, entre oAmizade e o Czerniewicz,
com560 tubos de 1metro de diâmetro.Visaasanar
os alagamentos no período das chuvas.

As obras foram iniciadas em setembro. Por
causa das enxurradas, foram interrompidas vá
rias vezes. Lescowicz comenta sobre a galeria já

ÔNIBUS
A jovem Ana
Carolina
da Silva
reclamado

transporte
coletivo

entregue, naTifa Schubert."Vamos instalarmais
de 100 galerias e mais 225 tubos nos próximos
dias", assegura o secretário.

Dentre as áreas mapeadas está a localiza
da no limite com Três Rios do Norte. "Estamos

aguardando novos tubos de 2 metros de diâ

metro, que compramos de Ascurra", informa. O
passo seguinte será recuperar a área de lazer.

Quanto à praça Martinho Lutero, destruída

pelos alagamentos, a administração assumi
rá a reconstrução, a pedido da comunidade. "A

prefeita (Cecília Konell) mandou refazer, possi
velmente nos próximos 60 dias, executada pela
Codejas (Companhia de Desenvolvimento de

Iaraguá do Sul) ", assinala.
A diretora de Saúde, Eunice Andreatta, afir

ma que falta apenas o resultado do concurso pú
blico, realizado na semana passada, para prover

as vagas de médicos e abrir o posto de saúde. A

previsão é abrir as portas nos próximos 15 dias.

Já o secretáriomunicipal de Educação, Sílvio
Celeste Bard, assegura que falta apenas a libe

ração da verba PAC 2 (plano de Aceleração do

Crescimento) para construir o centro de edu

cação infantil na Tifa Schubert, no loteamento

próximo ao SalãoAmizade: "Já foi assinado con
vênio com o governo federal. Esperamos averba
para esse ano ainda".

A ponte de ligação com o Rau permanece
em aberto, porque depende de desapropria
ções e de pareceres técnicos. Outro ponto
são os mapeamentos das áreas de risco que
irão nortear ações. Semana passada, a pedi
do da Defesa Civil, um helicóptero da Polícia
sobrevoou a cidade para detectar os pontos
mais críticos.

FOTOS EDUARDO MONTECINO
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Moradora quer
mais linhas

A recepcionistaAna Carolina Rodrigues da
Silva, 21, quemora na ruaHildegard Piermann
há pouco mais de dois meses, reclama do

transporte coletivo feito pela concessionária

Viação Canarinho. Conta que a linha Três Rios
do Norte, que corta o bairro, oferece horários
insuficientes e frequentemente atende com

atraso os usuários. Também aponta a urgência
na colocação de tubos para escoar a água das
chuvas. 'Aqui chovemuito", resume.

A localidade que hoje integra o bairroAmiza
de, àmargemesquerdado rio Itapocu, pertenceu
às terras dotais daprincesa dona Francisca, irmã
de dom Pedro II, como presente de casamento
com o príncipe de Joinville. Foram colonizadas

pela Companhia Colonizadora Hamburguesa e

vendidas nametade do século 19.Amaioria dos
colonizadores foi de alemães protestantes.

O início da colonização foi por volta de

1890, quando os primeiros colonos alemães
ali se estabeleceram. Nos primeiros tempos
da Colônia Hansa, hoje Corupá, por ali pas-

FSCOAMENTO Galeria construída no primeiro semestre deste ano, na TUa
Schubert, solucionou problemas enfrentados com as enchentes no local

Curiosidades históricas
sava o primeiro caminho terrestre, a chama
da "Estrada Itapocu - Hansa".

Teve especial importância no crescimen
to da cidade, berço de figuras históricas,
como Max Schubert,Venâncio da Silva Porto
e JoaquimAtanásio Rosa, assim como Maria
Walter de Machado, a primeira mulher pro
fessora de Jaraguá do Sul.

O nome 'Amizade" surgiu em função da
Sociedade Recreativa e Desportiva Amizade,
fundada em janeiro de 1954, na rua Roberto

Ziemann, por moradores da Estrada Itapocu-

SEU BAIRRO, SUA FARMÁCIA.

Hansa. No começo, antes da entrega da sede, em
maio de 1955, os bailes e festas foram promovi
dos nas residências dos associados. Na década
de 1970 a edificação teve sua primeira amplia
ção.Amais recentemodernização foi em 2010.

Como ainda não havia outro nome para
identificar a área, as pessoas costumavam lo
calizar como "lá perto do Salão Amizade". Ao

integrar o perímetro urbano, o nome passou a

ser oficial.A sociedade até hoje é ponto de refe
rência para os próprios moradores, que vivem
"antes ou depois do SalãoAmizade".

Tudo que o seu pet precisa.
47 3371.0657

(47) 3371 0600
De 2aa sáb. das 7h às 21h
e Domingo das 8h às 12h

, .

Rua Roberto Ziemann, 2091
I

(anexo ao Posto Rudnick) - Bairro Amizade
. -- -------
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[uventus faz as contas do acesso
Sem vencer no

returno, o Moleque
Travesso tenta

projetar o caminho
que deverá trilhar a

partir de agora

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Com duas derrotas seguidas
no returno do Estadual, o

Juventus vai hoje a Ibirama en

frentar o Atlético de Ibirama, às

20h30, com o intuito de se reabi
litar e manter vivas as chances de
acesso. O adversário, que já está

garantido na Divisão Principal
de 2012, joga pensando em ven

cer o returno ou fazer uma boa

campanha para levar a segunda
partida da final do campeonato
para Ibirama.

A comissão técnica e a dire
toria do Iuventus já começaram

a m�nos qy,e o vencer
• r,( da CO(rtd�::12stfeanténa;,,I

categdria, !�refs se di�
,

satisfeito com a décima
. colocação no geral e
garante que pretende
continuar.

MARCELE GOUCHE

a fazer as contas para saber o

que a equipe precisará fazer

para se classificar. O treinador

Nino Padilha acredita que se a

equipe somar 17 pontos dos 21

que ainda vai disputar garante

atletas de to
.

O' o país,
A diferença para a

dupla carioca, que
estava logo atrás, foi de
34 segundos; Os dois

.

,

. 1fazem P''l�t
.

hClup�
de Canoage entúcky
Ao todo, foram quatro
vitórias e um terceiro

lugar conquistado ainda
na primeira etapa.

COMUNICADO DE UTILIDADE PÚBLICA

Prefeitura de Jaraguá solicita prese' _..a de Thaís Chiquetti Rebonatto, Angela Maria Gonçalves, Daiane Lopes
Flores, Rubia Veiga Dias e Lislei de Perpetua Trentini no setor de RH

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul solicita o comparecimentodas sras Thais Chiquetti Rebonatto, Angela
Maria Gonçalves, Daiane Lopes Flores, Rubia Veiga Dias e Lislei de Perpetua Trentini, de 20 de outubro a 10 de

novembro de 2011, na Divisão de Recursos Humanos (RH), para tratar de assunto referente a concurso Público

002/2007. Na impossibilidade do comparecimento, entrar em contato ligando para o número (47) 2106-8063.

Diretoria de Recursos Humanos - Secretaria Municipal da Administração
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

a vaga. Seriam cinco vitórias
e dois empates, algo parecido
com o que o Moleque Travesso

fez no turno, quando venceu cin
co e empatou quatro.

Sem Roberto, Geovane e Le

andro, expulsos no jogo contra o

Camboriú, Nino terá dificuldade

para escalar a equipe que encara

o Atlético de Ibirama. Para pio
rar a situação, o zagueiro Peixoto
sentiu dores e talvez não entre em

campo. Apesar disso, o treinador
garantiu que o time não jogará
somente na defesa. "Aideia é ten
tar surpreender e trazer os três

pontos de Ibirama", diz Nino. De
acordo com o comandante, os jo
gadores e a comissão técnica vão
lutar até o final para conseguir
o acesso. "Vamos tentar honrar
esse campeonato. Não podemos
perder mais nenhum jogo e os

jogadores estão com esse pensa
mento", conta.

No turno, Iuventus e Ibirama

empataram em O a O no estádio

João Marcatto. Na sequência
do campeonato, o Tricolor en
frenta o XV de Outubro no pró
ximo domingo, às 16h, diante
da torcida.

Leão doVale briga pelo
primeiro lugar no returno

.

Na segunda colocação do re

turno do Campeonato Catarinense
da Divisão de Acesso, o Sport Club
Jaraguá enfrenta o Biguaçu, hoje,
às 20h30, na casa do adversário. O
Leão do Vale precisa vencer para
não se distanciar ainda mais dos
concorrentes ao acesso à Divisão

Especial de 2012. Na classificação
geral, a equipe jaraguaense está na

quarta colocação, com dez pontos.
O time tem dois caminhos para
conseguir a vaga no quadrangular
final da competição: vencer o retur
no ou semanter até o final entre os

quatro primeiros.
.

O elenco trabalhou aparte física
na última segunda-feira e ontem

foi feito treinamento tático. "Te
mos que pontuar amanhã, vamos
buscar o maior número de pontos
possíveis fora para garantir em casa

depois", comenta o treinador Biro,
De acordo com ele, o foco agora é

garantir a quarta ou a terceira vaga.
"Vamos brigar com o Biguaçu, mas
também podemos levar o returno.

Ainda temos 12 pontos para dispu
tar, se conseguir tudo estará ótimo",
conclui o técnico.

PAR DE GUADALAJARA 20 II

CoI. País Ouro Prata Bronze Total

1° Estados Unidos 18 17 12 47

2° Brasil 9 6 8 23

3° México
'I

8 5 9 22

4° Colômbia 5 3 3 11

5° Argentina 5 3 2 10

6° Canadá 3 5 13 21

r República Dominicana 3 O 1 4

8° Venezuela 2 4 4 10

9° Cuba 1 7 5 13

10° Guatemala 1 ·1 1 3

11° Chile O 1 6 7

12° EI Salvador O 1 O 1

13° Peru O 1 O 1

14° Trinidad e Tobago O 1 O 1

15° Guiana O O 1 1

Atualizado às 17h do dia 18/10
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Brasil continua em

I segundo no geralI Delegação brasileira continua na ceíra vitória e �OO% de aproveita-
m f d M'

.

d d
mento, garantiu vaga nas quartas

� rente o eXlCO no qua ro e de final, hoje.

I :=�:��_��s :e�:�j��:�::!�:dO ou- ��:e;�:��{�::J:���a��
� tra medalha de bronze, no tiro a minton individual por 2 sets a O,

� 10 m com pistola de ar. ontem. Como nesta modalidade

� obrasileiro JúlioAlmeida con- Atuais - campeões mundiais não há disputa de terceiro lu-

I quistou �ntem sua segunda do vôlei de praia, � os brasileiros gar, Paíola faturou a medalha de

�
medalha de bronze no Pan -de Alison e Emanuel foram surpre- bronze. Até o Pan-2011, o Brasil

m Guadalajara, na final do tiro a 50
"

endidos na segunda rodada do somava apenas uma medalha na

i metros com pistola. A pontuação Pan de Guadalajara. Os cubanos modalidade, também um bron-

"� final do brasileiro foi 639,9. Com- Gonzalez e Pina fizeram 2 a O em ze, conquistado no Rio-2007 nas

II�I
pletaram o pódio Sérgio Sanchez, Puerto Vallarta. i'A dupla jogou duplas masculinas. Até por isso
da Guatemala, que ficou com o abaixo do que pode. Eles de- o campineiro comemorou o pó
ouro ao pontuar 648,9, e Daryl vem ter sentido o calor absurdo dio em Guadalajara e disse que

� Szarenski, dos Estados Unidos, e o cansaço de uma temporada seu resultado já era esperado.
i que somou 640 pontos. O outro exaustiva", explica Amilton Bar- "Estou feliz pelo resultado. Vim

� brasileiro que chegou à final, Ste- reto, chefe da delegação do vôlei para ficar entre os três primeiros
� nio Yamamoto, termiriou a com- de praia. A dupla feminina Iulía- e consegui. Queria ter jogado um
wj petição no sétimo lugar, com 631 na e Larissa, por sua vez, bateu as pouco melhor na semifinal, mas
� pontos. No domingo, Júlio Al- cubanas Sinal e Sinal. Com a ter- me senti meio preso"; dizo atleta.
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Henrique Porto
_

henriqueporto@yahoo.com.br

ArthurMuller

Hoje acontece a audiência pública sobre o uso do ginásio
ArthurMüller. De um lado os favoráveis à demolição, que

devem ser representados pelo próprio Secretário deAdministração,
Ivo Konell. Do outro, os contrários à ideia, capitaneados porJean
Leutprecht e Carlos Chiodini. Já expus minha opinião neste espaço
e estarei presente na audiência, como ouvinte. Mas já adianto:
se a discussão descambar para a politicagem, eu emuita gente
deixaremos o auditório, envergonhados com nossa classe política.

Javentus
"Enfim o empresário Antônio Silvério quebrou o silencio e

- resolveu' falar sobre a crise financeira pela qual sua empresa
está passando, com reflexo no Grêmio Esportivo Iuventus,
Concordo com muitos de seus argumentos, mas duvido que
alguém investiria quase 1 milhão de reais sem saber onde
estava pisando. Ou émuita tolice oumuita ingenuidade. Creio
que Silvério não se enquadre em nenhum dos perfis citados.
Mesmo porque, caso se enquadrasse, não teria capacidade de

juntar tanto dinheiro. Pensem nisso ...

Javentas (1)
Cavalo encilhado não

passa duas vezes. O Iaraguá
deixou escapar uma grande
chance no sábado. Caiu no
'ferrolho' do Oeste e ficou

apenas no empate, jogando
em casa. Segundo Da Silva,
dirigente do Clube, a equipe
de Chapecó viajou no dia
do jogo e tinha feito apenas
uma refeição (café com
pão). Jogaram com garra e

conquistaram um importante
ponto fora de casa.

Jaraguá (2)
O trabalho de base do Sport
Club Iaraguá vem registrando
importantes resultados.
No sábado a equipe ,"

Juvenil venceu o estadual
da Divisão de Acesso. Na

segunda, conquistou o vice

campeonato na.categoria
Juniores. Reflexo do trabalho
sério realizado pelo clube,
que começa na escolinha
do Botafogo e segue até o

futebol profissional. Quem
planta colhe!

PI�ilneil®()na «1)
O H Bordados conseguiu mais uma façanha. Depois
de bater o João Pessoa, enl pleno João Lúcio da Costa,
goleou oVitória, nõ IIugo Koehn.lgualou o auriverde ern

pontos, 111as está eln defasagenl no núnlero de vitórias.A
última rodada define quem fica conl a vaga e desenhou
um jogaço entre Flamengn eVitória. Urn lutando pela
ponta, O outro, pela sobrevivência.

Primeirona (2)
O João Pessoa, que liderou
a maior parte da primeira
fase, acabou sofrendo por
causa da importação de
atletas. Nas últimas rodadas
da fase de classificação a

equipe mal tinha os onze

atletas para entrar em campo
e acabou derrotado em
três ocasiões. Decisões em
outras cidades desfalcaram o

Vovô. É o preço que se paga
.

para'manter uma equipe
competitiva.

Futsal
Foi sofrida a classificação
da equipeADJ /FME para
o mata-mata do estadual.
Poderia ter sido mais

tranquila, caso empatasse
em casa com o Ibirama.Veio
a derrota e a necessidade
de irpara o tudo ou nada

"

, em Concórdia. No final,
tudo deu certo. Agora resta
saber como Florianópolis
virá. Classificados para a

semifinal da Liga Futsal,
devem poupar atletas.

GASPAR NÓBREGA I INOVAFOTO I COB/DIVULGAÇAO

Fífa define tabela daCopa do Mundo do Brasil
Após 57 versões, a tabela

da Copa-2014 está pronta. Foi

aprovada ontem pelo novo de

partamento do Mundial da Fifa
e será chancelada pelo Comitê
Executivo. O anúncio oficial deve

a informação de onde será cada

jogo de grupos.
A abertura será em São Paulo

com a Seleção Brasileira, e a final
no Rio de Janeiro. Ainda é prová
vel que o Brasil atue em Brasília
e Fortaleza na primeira fase da

competição. Os locais das outras

partidas já foram marcados, mas
não há os times conhecidos por-

Para se marcar os jogos, le
vou-se em conta o clima. Locais

quentes como Cuiabá e Manaus
terão partidas mais tarde. Já as

cidades de clima mais frio, mais
cedo, como Curitiba e Porto Ale

gre, terão jogos mais cedo.

que isso depende da fase de clas
sificação, já que nenhuma vaga
foi definida.

ocorrer na amanhã. O esforço
foi para conciliar pontos como

clima, distâncias, infraestrutura,
política e dinheiro. Agora, já há
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Com desconto de até

R$3. O

www.vw.corn.br Promoção válida até 19/10/2011 para veiculas com pintura sólida. Frete incluso. Novo Gol 1.02011/2012,4 portas, código 5U11C4, com preço promocional à vista a partir de
R$27.990,00. Novo Goll.0 Total Flex, 4 portas, ano modo 11112, completo,com preço promocional à vista a partir de R$ 33.990,00. Novo Go11.0 com desconto promocional de até R$ 3.000,00, confira
condições na Caraguá Auto Elite. Novo Fax 1.0, 2 portas, código 5Z31 R4, com preço promocional à vista a partir de R$30.490,000. Fax 1.0, 2 portas, ano mode 11/12, completo, com preço promocio
nal á vista a partir de R$ 34.990,00 ou financiado com entrada de R$ 16.795,00 (48%) e mais 48 prestações mensais de R$ 557,00, taxa de juros: 1,29% am e 16,63% aa. Total da operação: R$
43.531,00. Promoções validas apenas para veiculas disponíveis em estoque. IOF, Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrõnico das operações inclusas na operação e no CET
Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2011, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi,
limitada a 80.000 km). É necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a

aprovação. SAC: 0800 770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 08007701935. Ouvidoria: 0800 7012834. Veiculas em conformidade com o Proconve.

www.autoelite.com.br Grupo A'uto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOlKSWAGEN 47 3274 6000

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

@coordproerdsc

secretaria de
Eslado da
segurança Pública
www.ssp.sc.gov.br

®

A Polícia Militar une-se a 'todas as escolas do ensino fundamental (sa 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 vtotêncla. Com informações, nossas crianças e jovens dão
um passo seguro para um futuro melhor.

I Programa Educacional de Resistência
às Drogas e à Violência

Participe do Proerd. Informações, acesse: Coord Proerd Santa Catarina SANTA CATARINA
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