
De volta!
Depois de dois anos pedalando
pelomundo afora, Charles

Zimmermann estacionou, enfim, a
bicicleta em Iaraguá do Sul.

MIX

Licitação da BR-280
fica para o ano que vem
De acordo com o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Oliveira, o edital de licitação do

projeto que prevê a duplicação da rodovia entre Jaraguá do Sul e São Francisco do Sul, uma
das obras mais importantes e esperadas na região, será reaberto apenas em abril de 2012.

Governo federal quer projeto detalhado para evitar superfaturamento na obra.

Página 4

DEBATE QUENTE
MARCELE GOUCHE

Atletas e estudantes lotaram o plenário da Câmara ontem,mostrando insatisfação com a proposta da
Prefeitura de demolir o ginásioArthurMüUer. Defesa do projeto &Cou sob a responsabilidade do secretário

de Administração, Ivo IloneU, que por várias vezes teve sua fala interrompida por vaias. Págiaa 7

rnansofsa.com.br

IFSC promove
Feira de Ciências
com escolas
ALUNOS DO ENSINO BÁSICO

participam até amanhã da
Feira de Iniciação Científica
organizada pelo Instituto
Federal de Santa Catarina,
com o objetivo de estimular o
desenvolvimento de projetos
na área. Página 19

Cinzas de vulcão
chileno chegam
a [araguá do Sul
CIDADE AMANHECE ONTEM

com os automóveis cobertos

por uma camada de fuligem
vinda do vulcão chileno

Puyehue.A nuvem atingiu
principalmente o Meio

Oeste e o Litoral do Estado.
Página 17

BR-280
Balde

de água
Iria em

Brasília.

PATRÍCIA MORAES
Página 5
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Lourival Karsten

Falta de mão de obra
A menos de 32 meses para o

início da Copa doMundo no

Brasil, a indústria da construção
civil, responsável pelas obras do
campeonato, aponta a escassez

de mão de obra como o maior
obstáculo para a realização do
evento. De acordo com pesquisa
realizada pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI),
com mais de 400 empresas,
71 % acreditam que a falta ou

alto custo da mão de obra são

os principais gargalos para a

execução dos jogos mundiais
em 2014. Entre as empresas
de grande porte, a percepção
é ainda pior: 76% disseram
considerar o problema de mão
de obra a principal dificuldade
para a realização da Copa.
Outras dificuldades apontadas
na sondagem da CNIforam
a burocracia do processo de

,�,.

Ikarsten@netuno.com.br

licitação (48% do total); prazo
curto para o término da obra
ou do serviço (45%) e a alta
tributação (43%). Considerando
apenas as grandes empresas
ouvidas pela pesquisa, a segunda
principal queixa é quanto ao

tempo restrito para finalizar as
obras e serviços (57%). Em seguida,
aparece a burocracia, que, para as

pequenas empresas, é a segunda
maior preocupação.

f'

Pior setembro
A criação de 209.078 vagas com carteira assinada em setembro
- segundo dados do Caged - Cadastro Geral de Empregados e

Desempregados - é o pior número para um mês de setembro desde
2006. Embora ainda vestejamos tendo crescimento no número de

empregos, é certo que o crescimento está bem mais modesto o que
aumenta o risco de pressões pela redução da jornada de trabalho e

outras intervenções no mercado ..
Decisões pontuais sempre causam

distorções significativas no médio e longo prazo.

Mais
·um bilhão
No práxiIl)odia 31de
outubro o mundo passara a
contar com

sete bilhões de habitantes.
Esta população tinha
chegado aos seis

bilhões em 1999, ou seja,
leyamos12,,�pos par,� ,

acreséentar 'maisum oH
de bocas a� planeta. O sal "

de cinco para seis bilhões
também levou 12 anos o

que mostra uma relativa
estabiliza ão, mas, quantas
pessó Terra'

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL

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

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1184

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

MEGASENA
SORTEIO N° 1328

la - 23 - 27 - 43 - 53 - 59

QUINA
SORTEIO N° 2724
30 - 51 - 57 - 66 - 79

Seminário
de Negócios
Iaraguá do Sul será sede, nos
dias 20 e 21 de outubro, do O
12° Seni (Seminário de Negócios
Internacionais) reunirá hoje e

amanhã no Centro Cultural da

Scar, especialistas e grandes
personalidades para discutir
o que há de mais atualizado
em projetos do segmento.
Promovido pelo Núcleo de
Comercio Exterior da Associação
Empresarial de Joinville, a
expectativa é de que o evento

traga a Jaraguá do Sul um

público de 700 pessoas.

Mais policiais
Presente à plenária daAcijs/
Apevi na última segunda - feira,
o tenente coronel Gonçalves,
comandante do 14° Batalhão
da Polícia Militar, informou a

vinda de 10 novos policiais da
última turma de formandos.

.

Embora pequeno, é um reforço
no efetivo que mereceu os

parabéns pela sua atuação no
episódio de Schroeder.

I ÍNDICE PERÍODO

N SELIC 12% l.SETEMBRO.20II

D TR 0,080% I9.0UTUBRO.20II

I CUB 1.126,42 OUTUBRO.20 I I

C BOVESPA -0,12% I9.0UTUBRO.20II

A POUPANÇA 0,6296 I9.0UTUBRO.20II

D CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
O DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1.7750 1 7758 to 0,98%
R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1.6500 1,7900 " -1,11%
E EURO (EM R$) 2,4375 2,4396 'Mr 1,12%
S LIBRA (EM R$) 2,7952 2,7971 to 1,45%

Este ano o destaque daWeg na Santos Offshore
2011 - que acontece entre 18 e 21 de outubro - será
a apresentação da sua rede de Assistentes Técnicos
certificados para reparo, revis�io e recuperação
dp nJotnln-�1Q elé"J'dcol;;' 'lw{)]if'7�do(i;' PIU Atrnosfer'�s. ,." ... ,.

.
.. , , .•,;::' e, ,,,,,!. , . l.I ii: 1 ...,,1.. • '" h," . . •. .. . l. ... iI( ••

Explosivas,. conforrne normaABNT NBH IEC (iOO'79··

19 e com os requisitos do sistema. internacional
de certificação "Ex" da IEC, o IECEx System. No
mundo pouco mais de 50 empresas pOSSUeiTI esta

certificação. AV\!egp só no BrasH, possui seis ATs
"" ).;Jj " .,:' , ..

, -� ., �"' )1' .. " I� ·1·· '111 '1;'./6:: 1, '" I/i,' WC�'·Y·· "Ih ·"1
•.

".1i.'c.rtA.�el�CH1UO,:h eta rlw..EJlJOc;ld:J es JLuh,.p'ftOS1V,d.',"i.

Transparência
AArnvali promove no próximo dia 26 no auditório da Católica
de Santa Catarina a 1 a Conferência Regional sobre Transparência
e Console Social tendo como tema central "A sociedade no

acompanhamento e controle da gestão pública".

Na cidade sem meu carro

o Núcleo de Responsabilidade Social Empresarial
considera como um sucesso este evento que aconteceu

no dia 22 de setembro, muito embora o fluxo de veículos
medidos pelos semáforos tenha sido apenas 0,85%
superior à média medida antecipadamente. Em diversas
vias aconteceram significativas reduções e naquele dia o

fluxo estava bem melhor.

Papel dos gestores
o professorMarciano de Almeida Cunha da pue/
PR esteve na plenária daAcijs a convite da Católica
de Santa Catarina para falar sobre o papel dos
gestores na redução das possibilidades de passivos
trabalhistas. Ele demonstrou o efeito desastroso de

algumas práticas - especialmente no "incentivo"
na busca das metas - que podem gerarmuitos

problemas para as empresas. Também aposta num
processo seletivo muito mais criterioso que "desnude
o candidato" como forma de conhecer sua verdadeira
natureza antes da contratação.

InduJtrl'aJ'E
Fundada eUI 196�� �, portaJlto cmrn quase 50 anos .. a

Indumak, empresa que oferece a.Unhamais completa
de acondicíonamento do Brasil e classificada como
uma das três maiores do país, conta hoje commais
de 140 profissionais. Com soluções completas para
qualquer sistema de embalagens verticais. Para
valorizar a equipe, que atende amais de 2500 clientes
no Brasil e no Inundo, a Indumak mantém uma
série de programas internos, que segundo Gelson
R. Schmidt, "é uma forma de nos aproximarmos
de nossa equipe emostrarmos o quanto sua
participação na empresa é importante para nós" .
EU12010, a Indumak registrou um faturamento de

aproximadamente R$ 45 milhões e a expectativa é
fechar 2011 com um crescimento de 100/0.
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Dia destes, lendo o meu horóscopo,
que na verdade não passa de men

sagens para a vida postados em diversos

jornais pelo Oscar Quiroga, achei esta

preciosidade:
- "Nunca negocie os princípios, pois

a longo prazo será sempre muito mais
benéfico ter criado inimizades do que
amolecido a própria alma em nome da

preservação de relacionamentos de duvi
dosa reputação".

É exatamente o que vivo dizendo nas

minhas palestras em salas de aula para
jovens de todas as séries. Os amigos cos

tumam nos tentar, as tentações são de

moníacas, elas sempre surgem em forma

ELAS
Todos os dias vocêfica sabendo de acusa

ções contra vagabundos em cargos públicos
ou políticos. Tudo verdade. Costumamos de

sejar o pior para esses imundos, mas é bom
não esquecer que asmulheres deles são iguais
a eles, ou piores. Ninguém faz nada de errado
sea mulherzinha não der o aval, ah, nãofaz.
E não adianta negarem...

Uma noite fria, urn balde de tinta

branca, dois homens de unifor
me com pincéis nas mãos. Repenti
namente, um deles coloca urn aviso

paravirar àdireita. Então percebo que
eles estão ali a serviço domunicípio e,
é claro, em benefício da população,
para pintar urna faixa de pedestres.

Paro e fico a olhar. Eles em silêncio
vão pintando, concentrados no traba
lho. O que estarão pensando? Talvez
nem pensem em nada, ou pensam
no fim de semana que tiveram. Mas,
com certeza, não estão pensando que
seu trabalho será em vão, ou será que
pensam: o nosso trabalho vai servir

para auxiliar as pessoas? Os motoris
tas vão entender amensagem?

Qual não foi a surpresa destes
homens quando observaram que o

trabalho tão perfeito com as listras
brancas e largas não conseguiu nem
passar amensagem da educação re
cebida em casa (dar a vez a quem de
direito), e nem o respeito às leis de
trânsito?

Sim, minha gente, o trânsito de
nossa cidade se tornou um caos. É
muito difícil sair a pé e ter que atra-

FAlmlJE CONOSCO

Jl
II. I JII.

de prazeres e grandes emoções.
Se o jovem não souber resistir às tenta

ções, vai usar de modo indevido o automó

vel, vai consumir drogas semvontade, vai, no
caso da garotas, fazer sexo "descuidado", vão,
enfim, todos, colocarem-se em alto grau de
risco só para não frustrar os amigos...

Amigos? Os verdadeiros amigos não

nos tentam para o mal, pelo contrário,
nos seguram pelo braço quando estamos

dispostos a fazer uma tolice. Eu disse

amigos. Não disse "amigos"...
Sai - nos muitos mais barato na vida

magoar maus amigos que a eles ceder nas

tentações. Outra coisa que vivo dizendo
.

aos jovens nas minhas palestras é que não

LOJAS
Entregamos amanhã, diz o lojista.

E não entrega amanhã nem depois de
amanhã. Nem depois... É preciso ligar
várias vezes. Sugestão ao lojista: se que
res uma baita propaganda de graça e

muito eficaz, prometeentregara compra
amanhã de tarde. E entrega amanhã de
manhã. Depoisme conta do resultado.

I
III

vessar uma rua. Certo dia, vi uma
senhora atravessar com uma crian

ça do lado e mais um bebê no carri

nho, e omotorista distraído não pa
rou na faixa de pedestres. A mulher

que já tinha começado a atravessar

teve que voltar para não ser atrope
lada com as crianças.

Não vamos julgar, talvez omoto
rista não conhecesse este sinal, mas
vamos tentar nos lembrar de todos
os sinais de trânsito, porque uma

distração ou falta de conhecimento
das leis de trânsito podem ser fatais,
e nem sempre temos um policial à
disposição para chamar atenção
do motorista. Afinal, eles têm mui
tas outras coisas mais importantes
para resolver, e a população precisa
ter a consciência do seu dever de ci
dadão e cumprir as leis sem precisar
ser obrigado a fazê-lo. É preferível
perder um minuto na vida que a

vida num minuto. Se não for por
você, faça por seu filho.

redac:ao@oc:orreiodopovo.c:om.br

esqueçam que uma concordância hoje
para algo indevido, vai levá-los mais tarde
apronunciaruma dasmais cáusticas frases
que um ser humano pode produzir: - ''Ah,
como eu me arrependo do que fiz". Essa
frase é irmã gêmea desta outra: - Ah, se eu
pudesse voltar atrás, como fui burro".

Não ceder, não negociar as virtudes

pode parecer burrice num primeiro mo

mento, só num primeiro momento. É a

melhor das decisões que podemos tomar.
Manter-se probo, correto, fiel, é o que nos
leva à felicidade. Fazer tolices, seja para
agradar a quem quer que seja, só nos in
felicita a vida. Ouviste bem, guria? E tu,

garotão?Ainda bem!

MENINAS
Abri uma revista e dei de cara com uma

reportagem sobre misses infantis, concur

sos de beleza infantil, essas patologias que
brotam na cabeça de mulheres vulgares que
se dizem mães. Pobres das guriazinhas, elas
repetem às mães, escravizam-sepor vaidades
adultas. Crescem antes do tempo emais tarde
serão viciadas em calmantes. Coitadinhas.

CHARGE

"PUo QUe, O
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A constanteampliação
do ensino técnico e

profissionalizantena região
,
do Vale do Itapocu vempara
corrigirum problema de
longa data: a carência de
mão de obra qualificada,
que só tendea aumentar

conformeapopulação
aumenta e osmunicípios
se desenvolvem.Énotável a
construção do novo bloco do
Centro deEnsino Técnico e
Educacional deSchroeder
- evidência de como a

questão tem recebido parte
daatenção devidapelas

'.

autoridades.
Masapenasampliaro
acesso não éo suficiente
- éprecisogarantira
qualidade do ensino, eao
mesmo tempo, estimular

.' amen para aceitaros
égres:

.

ensino "técnico,
em um cido continuo de

serll emp7regadó'res, nâo
podemos segurar essa
mão de obra na região".
�jusÚ}mehtepela

. im;pâr;tância 'do s
.:,

!'! .',' )i' 1/1
I

!'

prafissionQI técnicopara o
desenvolvimento regional,
há uma outra questão que
precisa de atenção de todaa
sociedade: a discriminação
sutil com baseno nívelde
ensino.' 'Écerto que o exercício
demuitos cargos depende
de umaformaçãosuperior
ou pós-graduada - mas a

ausência dela não torna

alguém inferioroumenos
impanpntepara oconjunto

I
, -fi; ',<, ,�

dopàfs;,pais ttfi1Ul4 que
�

serventia teria uma sociedade
só depós-doutores, semmão
de obra esem técnicos?
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DIVULGAÇÃO

Obras devem
sair do papel
Para o senador Paulo Bauer, que

agendou a audiência com Paulo

Sérgio Oliveira, "foram muito im

portantes as palavras do minístro

assegurando que as duas duplica
ções vão sair do papel.ABR-280, por
sinal, el€ visitou, conheceu a situa

ção que a região vive. Mas a infor

mação de que o projeto definitivo só
deve ser entregue em abril de 2012

para aí então ser lançada a licitação,
não é agradável". Nessa citação, o se
nador faz referência as duplicações
das rodovias 280 e 470.

O prefeito de Guaramirim dis
se que saiu "frustrado" da reunião.
"Ano passado o edital foi aberto e

depois cancelado ...", criticou Byla
ardt. Já o prefeito de Corupá admite
estar otimista quanto à agilidade do
governo federal. "O fato de o minis
tro propor um novo encontro sig
nifica que há vontade que as coisas

Lideranças políticas e empresariais da região se reuniram ontem com oministro dos Transportes, emBrasília aconteçam", disseTamanini.�:t:::��.:1!J

8-280

Edital será relançado
, , . ,

so no proximo ano
Ministro dos Transportes, 'Paulo Sérgio
Oliveira, quer elaboração de um projeto
executivo para a duplicação da rodovia

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

Aobra mais esperada pela re

gião Norte de Santa Catarina
entra em um novo ciclo de proce
dimentos técnicos e burocráticos

que a prorroga para o calendário
de 2012. Segundo o ministro dos

Transportes, Paulo Sérgio Olivei

ra, o edital de licitação do projeto '

que prevê a duplicação da BR-

280, entre Iaraguá do Sul e São
Francisco do Sul, será reaberto

apenas em abril do ano que vem,

pois o governo federal optou por
desenvolver um projeto executi
vo dos trabalhos na rodovia com
detalhamento completo dos ser

viços e seus custos no total. O
anúncio foi feito às lideranças
locais dos meios político e em

presarial durante audiência, em
Brasília, ontem à tarde.

No encontro, explicou-se que
o projeto executivo visa evitar o
encarecimento da obra ao lon

go do período de execução. Isso
porque hoje há apenas o projeto
básico da duplicação da rodovia,

que permite adicionar gastos no

decorrer dos trabalhos deixando
brecha para superfaturamento
do preço pago pelos serviços. O

deputado federal Mauro Mariani

(PMDB), que participou da reu

nião, avalia positivamente esta

iniciativa, apesar de somar mais
atrasos. "O ministro ficou assus

tado ao saber que a duplicação
teve valor de R$ 940 milhões", diz.

Convém recordar que o pri
meiro edital lançado em 2010, às
vésperas da eleição presidencial,
previa investimento de R$ 941

milhões para duplicar 73,9 qui
lômetros da rodovia. Mas, sus

penso no final do mesmo ano, o

segundo documento publicado
pelo governo indicou que a exe

cução do projeto custaria R$ 885

milhões.

Apesar dos entraves, o com

promisso de realizar a obra, ga
rantida pelo PAC (Programa de

Aceleração do Crescimento),
segue mantido. Mariani avalia

que a mobilização política con

tribuiu para pressionar o minis
tro, que já agendou uma nova

reunião para o dia 9 de novem

bro' às 15h, em Brasília. Na pró
xima oportunidade, o peemede
bista espera que seja anunciada a

redução de prazos no cronogra
ma previsto pelo Ministério dos

Transportes. "Pela experiência
que possuo como político, preve
jo que vamos conseguir o relan
çamento do edital dois meses

antes de abril", enfatiza.
Além de Mariani, o prefeito

de Guaramirim, Nilson Bylaardt,
representando a Amvali (Asso
ciação dos Municípios do Vale do
Itapocu), o prefeito de Corupá,
Luiz Carlos Tamanini, o prefei
to de Schroeder, Felipe Voigt, o

presidente da Acijs (Associação
Empresarial de Jaraguá do Sul),
Durval Marcatto, e os senadores
Paulo Bauer (PSDB), Luiz Henri
que da Silveira (PMDB) e Casildo
Maldaner (PMDB), entre outras

'lideranças, também participa
ram da reunião.

Relembrando
A trama envolvendo o projeto

de duplicação da BR-280, entre

Jaraguá do Sul e São Francisco
do Sul, apresentou complica
ções graduais de 2008 para cá. O

pontapé que deveria ser defini
tivo para iniciar o processo bu
rocrático da obra proposta não

pode ser levado adiante. Pouco
antes da eleição presidencial em
2010, o governo federal publicou
o edital da disputá pública para
as empresas interessadas se ins
creverem. Dois meses depois,
dezembro do mesmo ano, duas

prestadoras de serviços concor

rentes contestaram informações
no regulamento, o que resultou
na suspensão do procedimen!o
licitatório.

Somente em maio deste ano,
os trabalhos toram retomados,
mas apenas por um espaço cur

to de tempo. Em julho, o Minis
tério dos Transportes suspendeu

as licitações de projetos, obras
e serviços de engenharia por 30
dias em todo o país. A decisão foi
tomada após a revista Veja de
nunciar um suposto esquema de

corrupção em trabalhos da pas-
'

ta. A reportagem surtiu efeito do
minó com o afastamento' de 24

funcionários, inclusive de Alfre
do Nascimento, titular do órgão
na época. Em agosto, o processo
foi revogado.

No mês passado, o governo
anunciou que o edital de licita

ção do projeto seria relançado
pela nova Diretoria do Departa
mento Nacional de Infraestru
tura de Transportes. Também
em setembro, o relatório da
Controladoria-Geral da União foi
concluído apontando prejuízos
de R$ 682 milhões, provocados
por desvios e superfaturamento

,

no Dnit e na Valec Engenharia,
Construções e Ferrovias.
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Torcedor
"Como em Jaraguá está difícil, o jeito é torcer pelo Ioínvílle", do
presidente daCâmara, Jaime Negherbon (PMDB), na sessão de
terça-feira, arrancando risos da plateia, formada por atletas que
aguardavam a aprovação de repasse para. o setor.Patricia Moraes 2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Frustração em Brasília
A informação de que não existe projeto
executivo para duplicação daBR-280foi
um balde de águafria para delegação da
região que participou de audiência com
ministro dos Transportes, Paulo Sérgio
Oliveira, ontem em Brasília. O encontro

durou 1h30 e teve presença maciça. Para
o presidente daAcijs, DurvalMarcatto
Junior, o movimento de pressão conjunta
émuito importante, por isso, sob este
aspecto o encontrofoi considerado
positivo. "Ficamosfrustrados com esta

novidade.A obra é uma reivindicação
de 10 anos de uma das regiões quemais

Pegou mal
A comitiva que foi à Brasília não
entendeu a ausência da prefeita
Cecília Konell (PSD) no encontro com

o ministro dos Transportes. Pareceu
pouco caso com a prioridade número
um para toda região ..

Ambiental
Militantes do PV também

participaram das discussões sobre
sustentabilídade. Ana Paula Perotti,
secretária do partido, e o vereador
Arnarildo Sarti abriram o painel
prestando esclarecimento sobre
corno atua o PartidoVerde entre
atividades políticas e filosofia
ambiental. Foram explanados
também alguns ternas corno o

-projeto de lei de autoria do vereador
Arnarildo que prevê o pagamento
por serviços ambientais (PSA)
para proprietários de áreas rurais
e urbanas que.prestam serviços ao

,

meio ambiente através de ações
conservacionistas.

Motivo
O ex-prefeito Davio Leu diz que
não saiu do DEM devido à briga
deegos na formação da comissão

provisória do PSD em Massaranduba.

Segundo ele, teve aval do governador
Raimundo Colombo para permanecer
no Democratas e por isso não corre o

risco de ter que deixar o cargo de diretor

geral da Secretaria Regional. Deve ser
candidato à Prefeitura em 2012.

Titular
Danilo Fernandes, de Chapecó, deve
mesmo ser o novo titular da Delegacia
da Mulher em Jaraguá do Sul. A

expectativa é de que a nomeação seja
oficializada na próxima semana.

cresce no país. O processo deveria estar
muitomais adiantado.Mas saímos com
a certezamaiorainda de que precisamos
pressionarpara ser atendidos". Por outro
lado, Durval e a comitiva ouviram da
boca doministro que a obra éprioridade
para o governofederal ejá tem recurso

garantido. Porém, agora com o projeto
executivo sendo elaborado, a previsão
dadaporOliveira édequea nova licitaçÇín
sejaaberta somente em abril de 2012.
Uma segunda reunião está marcada

para o dia 9 de novembro, onde os

prazos oficiais serão anunciados.

Convênios
assinados
o secretário Regional Lia
Tironi (PSDB) assinou ontem
convênios com diversas entidades

esportivas da região. Ao todo,
foram repassados mais de
R$ 179 mil para entidades
corno João Pessoa, Santo
Antonio, Sociedade Rio da

Luz, Associação de Futebol
Americano de Corupá, Projeto
Hóquei de Guaramirim e

Sociedade Hansa Humboldt,
de Corupá.

Segurança
o tenente-coronel da Polícia
Militar, José Luiz Gonçalves da
Silveira, vai participar de uma
reunião do Conseg (Conselho de
Segurança) da Ilha da Figueira,
no dia 11 de novembro. O
convite foi formalizado pelo
vereador Francisco Alves (PT),
na última segunda-feira.A
preocupação COID o aumento da
crimínalídade é grande.

Sim ou não
"Depois da viúva casada, não
adianta falar", do vereador
Afonso Piazera (PR) criticando
o discurso de vereadores que
usam a tribuna para reclamar do

repasse a algumas modalidades
em detrimento de outras, mas
acabam votando pela aprovação
dos projetos. E nisso ele- tem

razão, tem parlamentar que"fez
discurso de mais de 20 minutos,
quando da apreciação do repasse
para o futsal, e depois votou
favorável. Não querem ficarmal
na foto com ninguém.

Verba e milhas
o esporte dominoumesmo a pauta da
última sessão da Câmara. Foram aprovados
em segundo turno dois projetos para a

área. O primeiro destina R$ 310mil para
as modalidades esportivas corno voleibol e
natação e, outro, de autoria de Jean Leutprecht
(PC do B), transfere as milhas geradas por
viagens feitas por agentes políticos para custear
viagens de atletas do município.

Parque de Eventos
Desde que se decidiu construir o Cedup
no lugar do Pavilhão de Eventos de

Guaramirim, o prefeito Nilson Bylaardt
(PMDB) afirma que está negociando
um terreno na Rodovia do Arroz para

.

dar espaço ao parque. Porém, o tempo
está passando, 2012 é ano eleitoral e os
investimentos precisam estar previstos
no orçamento.

Código
As Comissões deAgricultura e de Ciência e Tecnologia daCâmara Federal decidiram ontem que
a votação do relatório do senador Luiz Henrique da Silveira (PMDB) nas duas comissões
será no próximo dia 25 de outubro. A expectativa em torno do Código Florestal é grande.

DIVULGAÇÃO
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Do bem um mal Concurso
o trabalho voluntário é uma das formas mais belas A Prefeitura recebeu 51 recursos
de contribuir com o próximo, e com a sociedade em referentes a prova do concurso

geral. Porém, a política, aquela cheia de sacanagem e realizado no último domingo. No
falcatruas, consegue manchar até mesmo esta ideia total, foram mais de cinco.mil

que nasceu tão formosa. Os governos, agora com participantes que' concorreram a

força no PT, descobriram um filão para manobras 258 vagas. Corno os recursos ainda
de malandragem, usando a imagem das ONG� para serão analisados, a divulgação do
acobertar falcatruas. O custo disso, corno lembrou gabarito oficial vai acontecer no
ontem o jornalista Gilberto Dimenstein, da Folha início da semana que vem no site
de São Paulo, pode ir muito além dos milhões www.sociesc.org.br/concursos.
desviados. Pode gerar o aumento do desencanto Já a lista de classificados será .

dos jovens e das pessoas que queremmelhorar divulgada na primeira semana de
sua comunidade. Por isso, a fiscalização destes novembro. Os aprovados para as

convênios com entidades da área deve ser rígida, e a áreas de Educação e Saúde serão

prestação 9.�. contas, trÇln�p'Çl.r.��t.�." ..... " .. ,,, .. , , ....... " � . . . .. . ... 9� primeirosa �Yrchamados, .

,. f.
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Começa a ser revelado o
retrato social de [araguá
Pesquisa de
vulnerabilidade
social iniciou em

março e vai até
início de 2012

JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

Pai concluída esta semana a primeira eta
pa da pesquisa de vulnerabilidade social

realizada pela secretaria da Assistência So

cial, que mostra um retrato preliminar do
quadro social jaraguaense, a partir de dados
numéricos e estatísticos. O relatório produ
zido pela empresa Painel Instituto de Pes

quisas, de Joinville, foi entregue à Prefeitura
na segunda-feira, dia 17.

Segundo a diretora de Proteção à Criança
e ao Adolescente e uma das coordenadoras
da pesquisa, Janice Anacleto, o estudo - ba
seado nos dados do IBGE e do Ideb (Índice

. de Desenvolvimento da Educação Básica) -

busca confirmar se os Centros de Referência
deAssistência Social (Cras) domunicípio es

tão atendendo as áreas corretas, e viabilizar
o planejamento de novos Cras.

"Essa pesquisa é uma exigência da políti
ca nacional de assistência social, que preci
sa ser feita antes que possamos abrir novos

centros", explica Ianíce. Com um investi
mento de R$ 68 mil, a pesquisa ainda tem

mais duas etapas pela frente: o mapeamen
to detalhado das áreas de vulnerabilidade
e da área de atendimento dos quatro Cras
existentes no município, nos bairros Boa

Vista, Iaraguá 84, João Pessoa e Santo Antô

nio, além da confecção de mapas temáticos

para cada centro.
O município precisa ter um Cras para

cada cinco mil famílias referenciadas para a

assistência social. Atualmente, cada centro

está trabalhando com um referencial de cer
ca de quatro mil famílias, que deve ser ava

liado pela pesquisa.

o que já se sabe

Embora ainda não tenha um mapea
menta preciso, a pesquisa já conseguiu con
firmar as áreas mais vulneráveis de Jaraguá
do Sul, com base nos indicadores sociais. As
localidades mais frágeis são Rio da Luz, Três
Rios do Norte, Nereu Ramos, Estrada Nova '

e Jaraguá 99. "Felizmente os Cras estão bem

posicionados, o que demonstra que nossas

pesquisas antigas estavam certas", afirma

Janice. Iaraguá do Sul tem atualmente cerca

de 1.600 famílias recebendo aUXI1io do pro
grama Bolsa Família. O trabalho de pesqui
sa começou em março deste ano, e deve ser

concluído até março de 2012.

EDUARDO MONTECINO

Pesquisa vai indicar quais são as áreasmais vulneráveis domunicípio, a6rina fanice lInacIeto

Samae abre concurso para fechar 27 vagas
Com a expansão da rede de

atendimento e a demanda cres

cente, o Samae (Serviço Autôno
mo Municipal de água e esgoto)
de Jaraguá do Sul precisa de mais
funcionários, e para atender essa
necessidade, ontem foram aber
tas as inscrições para o concur

so público da autarquia. São 27

vagas de emprego, em cargos
de níveis fundamental, médio e

técnico. Segundo a assessoria de

comunicação do Samae, algu
mas das vagas visam regularizar
cargos de ACTs (Admitidos em

Caráter Temporário).
O plano de carreiras e cargos

foi reestruturado recentemente,
e com isso é necessário contra

tar mais funcionários, afirma a

assessoria de comunicação. São
cinco vagas no nível fundamen

tal, 15 em nível médio e sete em

nível técnico, para os cargos de
auxiliar de serviços gerais, jar
dineiro, telefonista, pedreiro,
vístoríador de redes e ramais,
motorista, agerite de operações
hidráulicas, operador de máquí-

nas, mecânico de manutenção,
escriturário, e técnico em ope
rações, segurança do trabalho e

informática.
Os salários variam entre R$

1.167,27 e R$ 2.585,89. As inscri

ções podem ser feitas até o dia 17

de novembro pelo site da Sociesc

(www.sociesc.org.br/concursos) ,

onde está disponível o edital do
concurso. A taxa é de R$ 40 para
nível fundamental e R$ 60 para ní
vel médio ou técnico. A prova será
realizada no dia 4 de dezembro.
Horários e locais das provas serão

divulgados no dia 24 de novembro.

C
I

'VAGAS
NívELFUNDAMENTAL
(INSCRIÇÃO R$ 40)

"

Operador demáquinas: 1 vaga
- R$ l.737,36 - Ensino médio
completo e CNR C

•Auxiliar de serviços gerais:
3 vagas - R$1.l67,27 -

Fundamental completo e

CNHAB

•Mecânico demanutenção: 1 vaga
- R$ 2.119,58 - Ensinomédio

completo, curso especifico
na área, conhecímento em
informática eCNR B• Jardineiro: 1 vaga-R$1.l67,27-

Fundamental completo e CNHB
• Escriturário: 1 vaga - R$
2.119,58 - Ensino médio

. complete e conhecímeàro em
informática

' .

I
• Pedreiro: 1 vaga - R$ 1.424,07

� FtWdam.e;otal completo e

CNHB

NívELMÉDIO (INSCRIÇÃO
R$60)

• Técnico em operações
ETA/ETE: 5 vagas - R$
2.119,58 - Curso técnico
ou superior e registro na
área, conhecçento em

informática, ÇNHAB

NÍVELTÉCNICO (INSCRIÇÃO
R$ 60):

<Telefonista; 1 vaga- R$1.l67,27
- Ensino médio completo e

conhecimento em informática

" • Vi$t9l7iad.or dê redes e ramais:
2 vagas - R$1.424,07 - Ensino
médio completo, conhecimento
em informática e CNH B • Técnico em segurança do

trabalh�: 1 vaga - R$ 2.119,58
u

•

- Nível técijic� .�;):l1 seg�ran(i;:t,h
do 'trabalho, com registro :do
setor, CNHB

•Motprista: a vaga(\ - R�
1.4Mm - Ensino mé(Uo
completo e CNH C

•Agente de operações
hidráulicas: 6 vagas - R$
1.424,07 - Ensinomédio

completo e CNHAB

•Técnico em informática: 1

. vaga, R$ 2.585,I}9 - NíV�1
técnico ou superior em
informática
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MARCELE GOUCHE

Vídeo, bate-boca,
vaias, aplausos

o vereador Jean Leutpre
cht, profissional da área de

educação física foi o terceiro a

falar. Criticou a politização do
debate e lamentou a falta de

apoio enfrentada pela classe

esportiva no município. Logo
depois, um vídeo foi transmiti
do através do telão retratando
as grandes conquistas vividas

pelos atletas no município. Ao
todo, são 20 pólos envolvendo
mais de 1.200 jovens. No final,
muitos aplausos da plateia.

Depois disso, o presidente
do Conselho Municipal de Es

portes usou o microfone. Be
nhur sugeriu que no local do
atual terminal sejam constru

ídas várias quadras para aten

der todas asmodalidades, libe
rando assim espaço para que
seja construído um terminal
onde hoje funciona o Arthur
Müller. "Os usuários do trans

porte público merecem um

tratamento melhor, mas nós
atletas tambémmerecemos".

Mais contundente e cri-

Debate sobre o ArtltarMüller deixou a Câmara completamente lotada

oNÃo CAI,OUO SIM
depois que a pesquisa feita com

usuários do transporte estiver
tabulada. "As pessoas que estão

aqui estão desinformadas, não
so Piazera (PSD), Justino da Luz conhecem nada. Eu não estou

(PT) e Francisco Alves (PT), que �aqui para ir contra os interesses

chegou com uma hora de atraso. do povo, mas certas facções polí
Nenhum especialista em trânsito ticas estão fazendo desse assunto
e também nenhum representan- um cavalo de batalha. O ginásio
te da Canarinho, empresa con - não tem condições de uso, não
cessionária do transporte coleti-

.

tem medidas necessárias. A fia
va, participou. ção, o telhado, a parte hidráulica,

O microfone foi estreado pelo o piso, tudo precisa ser trocado.
secretário Ivo Konell, que foi Também tem que se construir
vaiado pelos estudantes e atle- saídas de emergência e implan
tas diversas vezes, obrigando o tar um sistema de para-raios,
deputado Chiodini interceder está tudo errado. Não queremos
pedindo calma aos manifestan- demolir por demolir. Precisamos Entenda o caso
teso Konell voltou a afirmar que atender o povo e nosso terminal
o local onde fica o ginásio Arthur é uma vergonha. A Prefeitura não
Müller é ideal para abrigar um ter- quer confronto. Nós, se não en

minal de ônibus. Lembrou a histó- - trarmos em consenso, simples
ria do ginásio e ainda garantiu que mente vamos devolver o ginásio
para se fazer uma ampla reforma para o governo do Estado e ele
no local seria necessário R$ 1 mi- que resolva, então, o que fazer".
lhão. Informação contestada por Depois, foi a vez do presí
Jean, que fez um apelo à Associa- dente da Câmara usar a pala
ção de Engenheiros e Arquitetos vra, cada representante teve de

para que faça um projeto e levan- tempo cinco minutos cronome
te os custos que, ele acredita, não trados. Jaime tentou acalmar

passariam de R$ 300 mil. os ânimos propondo que pri-
Konell continuou o discurso me ira se faça um estudo para

falando do estado precário do que a Prefeitura apresente uma

ginásio, que hoje serve de pon- proposta mais concreta à pa
to de encontro para usuários de pulação e que construa antes

drogas e prostitutas e está sem da demolição um novo ginásio
condições de sediar treinos e para "atender as diferentes mo

muito menos competições. Ad- dalidades esportivas. Lembrou
solicita que o governador
Raimundo Colombo altere amitiu que ainda não existe um o contrato de renovação do . . . . _

estudo aprofundado sobre o as- serviço de transporte, assinado
lei, p.ermItm�o a demohçao. A

sunto mas prometeu que con- 2006 d id d d movimentação revoltou atletas
, em ,e escumpn o es e

diê
.

iblíclusões poderão ser anunciadas 2008.' , .1; , : .. 'l.e)�er?�:aj�H I�pCla pu ica.

Manifestações contrárias à demolição do

Arthur Müller deixaram Prefeitura isolada

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

PATRICIAMORAES

O clima foi quente. A Câmara
ficou completamente lotada

na noite de ontem, todas as ca

deiras estavam ocupadas, havia
gente de pé e outros tiveram que
se sentar no chão. A audiência

pública para debater o futuro do
.

ginásio Arthur Müller nem havia

começado e uma discussão entre
o secretário de Administração,
Ivo Konell (PSD), e o presidente
do Diretório Central dos Estu

dantes da Católica (DCE), Luís
Fernando de Almeida (PP), cha
mau a atenção. Houve troca de
insultos e a turma do deixa dis
so teve que ser acionada. Logo
depois, a mesa principal foi for
mada por Konell, Almeida, junta
mente com o presidente da Câ

mara, Jaime Negherbon (PMDB),
o vereador Jean Leutprecht (PC
do B), o presidente do Conselho

Municipal de Esportes, Benhur

Sperotto, e o diretor de marke

ting da Associação de Basquete,
Dino de Lucca Moreira. No co

mando dos debates, o deputado
Carlos Chiodini (PMDB), que
propôs o encontro. Na mesa la
teral ainda estavam a presiden
te da Ujam (União Jaraguaense
das Associações de Moradores)
Andréa Ziehlsdorff, os vereado
res Natália Petry (PMDB), Afon-

Lamento que
quem .tenha sido
realmente eleita,
não esteja aqui.
(referindo-se
à ausência da

prefeita Cecília
Ilonell).

Há dois anos, a Prefeitura
anunciou a intenção de
demolir o ginásio Arthur
Müller para construir um
terminal de passageiros no
local. Os custos seriam pagos
pela Canarinho, conforme
prevê o contrato de concessão.

Porém, na lei de doação do
espaço do Estado para o

município, ficou estipulado
que a Prefeitura perderia a.
posse do local caso a finalidade

esportiva fosse alterada. Em
setembro, porém, o deputado
Dirceu Matos (PSD) teve
uma indicação aprovada na
Assembleia. O documento

tico foi o representante do
basquete, Dino de Lucca. "Antes
a gente estivesse aqui discutin
do a melhor alternativa para re

formar o Arthur Müller. Sei que
pela nossa posição o basquete
pode até acabar prejudicado.
Mas o tempo da política velha já
passou, vivemos em uma demo
cracia. O Executivo precisa ter

humildade". Ao voltar para ca

deira' foi chamado de trouxa por
Ivo Konell e assim começou um

novo bate-boca.

Já o representante dos estu

dantes, Luís Fernando deAlmeida,
fez questão de ressaltar o descum

primento do contrato de conces

são do transporte coletivo.' "Está
parecendo que o abandono do
Arthur Müller é proposital, fazem
isso para demolir achando que
todo mundo vai ficar quieto. Onde
está o estudo que mostra que ali
é o melhor local para o terminal?
Tem um terreno que já foi desapro
priado para isso. Até o futsal que
era o único lazer que o jaraguaen
se tinha conseguiram acabar".

,

_ A base aliada da prefeita
Cecílíâ Konell (PSD),
diante do clamor popular
que gerou o debate,
preferiu silenciar. Nenhum
vereador de situação
defendeu a proposta
apresentada por Ivo
Konell. O líder de governo,
José de Ávila (PSD), nem

Um povo que não

preserva a sua

história é um povo
sem identidade.
,1II"'·1,6).U/"""'lnh'l"" ,,:DI<I�I' O'�IfR'lIJlj"")$,Wi,,..�,,'Ilhm/l'l/Jij/'''u.."I/IIIU'JIlf,/llh Iff'IJJJk'IUim< 3/fu'llJi 'lUJl'ljjhll�1/U1J1II1 rllGJ/H/9f
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Isso aqui foi
uma palhaçada.

MiWll(Jw ,1'wa,e�J,� [-1lel(�wlê"f:ff:�:áJnrWi!11tJ
de Jfj,�"IDID�.a!çiiIMItJ
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ADOLESCENTE
EAUDACIO O

No túnel do tempo
Di o Zico que me mostrou a foto. Sim o Zico do Flamengo, não o que jogava na
rseleção brasileira, mas o outro, aquele torcedorfanático do rubro-negro que
trabalha no setor de ferramentaria da Weg.A foto estampa o time juvenil do Baependi
Tricampeão Norte Catarinense (1974/75/76). No transcorrer das conquistas o timefoi
treinado por nada menos do que quatro técnicos: Zéca Lanznaster, Hermes Coelho,
Mário Verbine e LulaMalheiro. Olhei a foto e reconheci todos:Passarinho, Camarão,
Zico, Zehnder, Benício, Foguinho, Spézia, Nicoluzzi, Nazinho, Campestrini, Orlando,
Loro, Celso, CésarPapp, Peters, Benício e Sanson.O treinamento do time iniciava às 18

horas; pelo menos duas horas antes vinha o "bando': todos de bicicleta e devidamente

uniformizados. Alguns iam direto para o gramado bater bola, outros ficavam assistindo

aos treinamentos da equipe de atletismo. Os adolescentes eram ousados, gostavam de

participar do treino- teste. O Passarinho chegou a alinhar algumas vezes ao lado do
WalterSonnenhohl e correu os 100m rasos com bom desempenho; o Camarão insistia
em enfrentar oWalmor Schmitt no arremesso do peso (sem nenhuma chance); o Zico
também entrava na parada, um dia alinhou junto com o Caglioni para correr os 800m
rasos e deu trabalho... Para os socorristas: o valente caiu duro na altura dos SOam.

__....__,..
__

José Auguslo···'
Caglioni

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Baependi Tricampeão
Juvenil (1974/75/76). Em
pé: PiroUto (Massagista),
MárioVerbine (TécniCô),
Spézia, Nicoluzzi, Nazinho,
Camarão, Campestrini,
Orlando, Zico, Foguinho,

Zelmder eMário
RassweiIIer (Presidente
LJF).llgachados • Loro,

Celso, Passarinho,
Papp, Peters, Benício

e Braz Sanson.

POR ONDE ANDAM VOCÊS?
Ontem um grupo de adolescentes sonhadores, irreverentes e talentosos, cuja paixão pelo futebol os tomaram Tricampeões.

Hoje, decorridos quase quatro décadas, fica a indagação: por onde andam vocês? Zico e Camarão me auxiliaram nesta busca.

Gilmar Spézia - Zagueiro clássico quatro linhas se destacou como um Formou-se na Escolinha do Centro rompedor. Disputava com os representante comercial.

jogava com o corpo ereto e os olhos dos principais bolonistas de Iaraguã Weg e sempre trabalhou nesta
.

zagueiros todas as bolas semmedo

na linha do horizonte.Atuava como do Sul (bola 23), tendo representado empresa. É o chefe do setor de de cara feia. Era um dos artilheiros do Décio da Silva (Passarínho)-
líbero e tinha ampla noção de tempo nossa cidade nos JogosAbertos. ferramentaria. time. Trabalhou naTupy em Joinville Atacante irreverente abria caminho

e espaço. Comandava o time com Pelo campeonato do Sesi, sagrou-se e naWegem Iaraguá do Sul. Está com audácia e velocidade.

sabedoria. Hoje é proprietário do Campeão Estadual, Brasileiro e Sul Eraldo (Foguinho) - Meia-armador aposentado e curtindo a vida. Infiltrava-se pela defesa com
Escritório Master Serviços Contábeis. Americano. Formado pelaEscolinha clássico e inteligente.Atacava e fintas e dribles e arrematava com

Está feliz e de bem com a vida. do CentroWeg, trabalhou nesta defendia com eficiência. Excelentes César Papp - Atacante rápido precisão. Foi o artilheiro do time.
empresa até se aposentar. nos passes. Jogou no time principal efetuava ótimas tabelas, finalizava Poderia seguir a carreira de jogador

Carlos Nicoluzzi - Foi um goleiro do Baependi e foi campeão. É com eficiência. É funcionário da profissional com sucesso. Optou
arrojado e de extrema coragem, Campestrini - Excelente goleiro. funcionário do Banco do Brasil. Prefeitura de Iaraguã do Sul. pelos estudos. Formou-se: pela
atirava-se aos pés dos atacantes Elástico e acrobático. Enfeitava as Escolinha do CentroWeg. É Técnico
adversários semmedir as defesas com voas espetaculares. Ronaldo Zehnder - Era a coluna Luís Carlos Peters - Meio-campista Mecânico pela EscolaTécnica
consequências. Sofreu algumas Orientava bem a defesa e repunha mestra da zaga baependiana. Ali na criativo e inteligente. Um craque Tupy Engenheiro Mecânico pela
contusões por conta disso. Saía a bola em jogo com sabedoria. zona do agrião, nenhum atacante na concepção da palavra. Trabalha UFSC, Administrador de Empresa
bem do gol e transmitia segurança Não o localizamos. Nada sabemos encontravamoleza. Jogava com no escritório de contabilidade do pelaUdesc. Fez estágio em
ao time. Hoje é um próspero do seu paradeiro. raça quando preciso e com classe irmão em Corupá. GestãoAvançada pela Fundação
representante comercial. quando a situação permitia. Jogou Dom Cabral e Insead, na França.

Orlando Leszkiewicz - Volante no time principal do Baependi e Benício Pedri - Ponteiro esquerdo, Em 1989 assumiu o cargo de

Nazinho - Lateral direito vigoroso de contenção. Incansável na conquistou o título de campeão. É habilidoso, veloz e matreiro. diretor-presidente do GrupoWeg
dividia todas e dificilmente era marcação, imbatível no combate um bem sucedido comerciante do Tinha uma canhota poderosa que permanecendo até dezembro
batido. Subia ao ataque com precisão mano amano. Fazia a proteção da ramo Eletroeletrônico. aterrorizava os goleiros. Marcou de 2007. É o atual presidente do
e efetuava ótimos cruzamentos. zaga permitindo que os armadores muitos gos de média e longa Conselho deAdministração daWeg.
Possuía chute forte e era excelente fossem à frente sem perigo. Loro - Meio-campista tipo distância. Exímio cobrador de

nas cobranças de faltas. Hoje é um Trabalhou naTêxtil Cyrus e naWeg. carregador de piano. Corria o faltas. Não foi localizado. Campeões para sempre - Este

bem sucedido corretor de imóveis. Hoje está aposentado. campo todo, dava cobertura grupo de adolescentes, plural como
aos avanços dos companheiros, Braz Sanson - Ponteiro esquerdo ouniverso, onde cada indivíduo

Ivo Zeh (Camarão) - Lateral direito Odair da Silva (Zico) - Lateral distribuía ótimos passes. Era arisco, vencia amarcação buscou da suamaneira e do seu

bommarcador. Forte e viril ganhava esquerdo de fina estampa. Clássico um grande guerreiro. Reside em adversária com dribles cortantes e jeito avitória. O tempo foi o autor,

todas pelo alto. Dividiu comNazinho e habilidoso subia ao ataque com Curitiba e atua no ramo comercial. incisivos. Ótimo nos cruzamentos, desta epopeia que teve final feliz:
a posição. Chegou a jogar algumas sabedoria, hora cruzando, hora eficiente nas tabelas, mortal ontem campeões no esporte, hoje
partidas no time principal. Fora das ' tabelando com os atacantes. Celso Rosa - Típico centroavante nos arremates. Hoje atua como vencedores na vida!
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DEVOLTA

,

ui!
Depois de dois anos' viajando pelomundo,
CharlesZimmermann retorna à cidade
com a bagagem cheia de novas histórias

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

inta e dois mil quilômetros'
depois, ele está, enfim, de
volta aIaragua do SuL Nos ul
timas 'dóis anos, Charles Zim
-rnermann percorreu.mais de
40 países, passou por todos os

continentes' do globo e viveu do jeito
que mais gosta. Agora, desembarca
do em casa, ele festeja a realização do

maior sonho: viajou o mundo a bordo
de uma simples bicicleta.

. Sim, a 'magrela' nada de muito especial"
tem. Mesmo assim,.o levou embora e tam

bém o conduziu pelo caminho do retorno.

Além dos pneus,mais fortes do que os habi-

tuais, de resto, a fiel companheira pouco se

difere da usada por qualquer um de nós no
dia a dia. Assim, apesar da descoÍrliança de

muitos, o viajante comprovou o quanto so

mente duas rodas podem andar e carregar.
Foi com a 'bike' e algumas mochilas

que Zimmermann perambulou por estra
das muito distantes. No roteiro, entraram

.

ruas da Índia, do Vietnã, daTurquia, da
Alemanha, da França, da China, da Polô
nia e de mais algumas dezenas de lugares.
_.os mais apaixonantes, segundo o ciclista,
foram os reencontrados na Ásia.

Adorador da Tailândia e de toda a região,
próxima ao país, ele é só sorrisos ao lembrar
o povo, os cenários e as diferenças sociais
com os quais se deparou em cada parada.
"São pessoas que matam uma cobra, por

I
,.

EDUARJ)O MONTECINO

NAÁSIA
O viajante
atravessou o
maior rio do

continente,o
Mekong,de
balsa

EM BEIU.JM' O sorriso no
rosto serve como prova da felicidade
sentida por ZinInlermann ao se deparar com
o Portão .de Brandenburgo, marco demna
geração qUe viu o MW"O de Berlim cair

\

exemplo, para comer .logo em seguída,
têm umavida simples, mas profundamen
te feliz", explica. Também no territóriotai

landês, o jaraguaense precisou superar um
episódio bem marcante. Foi lá que Zim
mermann sentiu a primeira e mais incô-
'moda dor de dente da vida inteira;

Durante o percurso, ele ainda con
.

tabilizou outras situações inusitadas.
. Em Lyon, na França, enquanto' passava
por um bairro muçulmano, como 'boas
vindas,' ganhou uma surpresa pouco
agradável. De alguma janela desconhe
cida surgiu um pacote recheado de urina

para atingi-lo em cheio. Já em Istambul,
na Turquia,' um policial pouco receptivo

I não o autorizou a atravessar a ponte de
acesso à cidade e, diante da insistência
do ciclista, até chegou a sacar a arma.

Independente disso, e talvez também
por essas circunstâncias não planejadas,
é que o viajante se diz satisfeito. "Estou
com 37 anos e no auge. Nunca estive
com tanto pique", confessa. O ânimo,
aliás, ainda o levará a pedalar mais da

qui por diante. Nos meses à frente, Zim-

mermann planeja dar sequência às an

danças indo' para o Nordeste brasileiro.

Qutra intenção é falar sobre. a bicicleta
como meio alternativo de locomoção ao

maior númeropossível de ouvintes. "Ela
quebra estereótipos e não serve apenas
para ir à padaria", diz.

. Enquanto estiver çom endereço fixo,
antes das próximas partidas, o mochilei-

.

ro pretende finalizar o mestrado, voltar à
sala de aula como professor universitário
e lançar mais um livro. Este já conta com
rascunhos e deve ser apresentado aos
leitores no início de 2012.

A bicicleta diminuiu
o distanciamento das

pessoas. Ela quebra
estereótipos e não serve

apenas para ir à padaria.

Charles Zinunermann
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU
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HORIZONTAIS
1. Furor, ira; Sigla de uma importante companhia aérea

nacional
2. Uma parenta consanguínea / Homem belo, elegante,

que galanteia muito
3. Abreviatura de capitão; Que está como existe na

natureza
4. (Autom.) Fazer um motor novo ou retificado funcio

nar a baixa velocidade para posterior ajustamento
5. Suscetível de ser esticada, comprimida ou destorcida

e que depois tende a retomar a sua forma original
6. Firmar com o próprio nome

7. Medida Provisória; Formou uma famosa dupla ser

taneja com Tonico
8. (Anat.) Pequena elevação das mucosas, com termi

nações nervosas; As iniciais do compositor tcheco
Dvorák (1841-1904)

9. Que deixou de arder
10. Conto alegórico de finalidade moral
11. Querido; Abreviatura (em português) da Hungria
12. Quantidade muito pequena; Fécula de algumas pal

máceas muito usada para sobremesas

13.lnterjeição usada em saudações e chamadas; Ape
sar disso.

VERTICAIS
1. Aquela que possui muitos bens, muito dinheiro ou

muitas coisas de valor;' Muito molhado
2. (Pop.) Dinheiro, grana; Pequeno carnívoro, também

conhecido por irara
.

3. Automóvel fabricado pela Chevrolet, um clássico dos
anos 50; Desfile militar

4. Desprovida de consistência material; Punido
5. Diz-se de elemento linguístico (palavra, etc.) forma

do por duas sílabas
6. Diz-se de certos pratos de forno em cuja superfície,

geralmente polvilhada de queijo ralado, farinha de
rosca, etc., se forma uma crosta, tostada pela ação
do calor; Nada mais

7. Nascido no segundo signo do zodíaco, que vai de 21
de abril a 21 de maio; A capacidade visual

8. Tecla muito utilizada pelos usuários de computado
res / (Fam.) Coisa malfeita; Clímax

9. Locução popular que indica uma ajuda que chega
muito oportunamente / No interior de, junto de.
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Dia será de

tempo instável j�
A circulaçãomarítima ®
continua influenciando o !
tempo em Santa Catarina, !
nesta quinta-feira. Por causa \

, dela, especialmente na
madrugada, manhã e noite,
há variação de nuvens com "

condição de chuva na m.�\.�
maioria das regiões do Estado.

, JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 12°C
MÁ)(: 20°C

SEXTA

MíN: 11°C
MÁ)(: 22°C

SÁBADO
MíN: 13°C
MÁX: 25°C

DOMINGO

MíN: 15°C
MÁ)(: 26°C

f;:�

Ao contrário de grande parte do
. Estado, onde há variação de nuvens e

possibilidade de chuvas, no Extremo
Oeste, Oeste eMeio Oeste, hoje, o sol
aparece. Em toda Santa Catarina, os
termômetrosmarcam temperaturas
amenas. Os ventos sopram de nordeste
a sudeste e vão de fracos amoderados.

Ensolarado Instável

Parcialmente
Nublado

J

Chuvoso

Nublado
JI

Trovoada

Revelações
Um casal de idosos já bem velhinhos, somente esperando amorte

chegar, conversava na sala de casa quando amulher perguntou:
,- Amor, já que estamos à beira da morte, bem velhinhos, responda-me:

, \1;Qcê jáme traiu alguma vez?
,

'

'
.

;n j.: i
,

'
.,' ;5;_',. .,

'
'.. ',-1,' ,I,

,

.'

", O velho meio desconfórtável com a perguntarespondeu:
."

J:' Lembra daquela-morena que morava em frente de casa? Então, aquele
lindo corpo foi todo meu por algum tempo! Mas, e você, jáme traiu
alguma vez?
Sem pensar duas vezes, a velhinha retrucou:
- Lembra daquele corpo de bombeiros que tinha ao lado de casa? Então,
aquele lindo corpo foi todo meu também!

DIVIRTA-SE

SÃO JOAQUIM
'Y"
10° 19�,",

·U
Tanto na sexta-feira, quanto no
sábado, o tempo continua estável
e com sol no Oeste do Estado. No
fim da semana, porém, o tempo
aberto abrange também o Sul. Nas
demais áreas, permanece a condição
de chuva. As temperaturas seguem
amenas e os ventos são de nordeste.

Sf: voe � VAI PARA,.
GUARACIABA

A quinta-feira será de sol
com poucas nuvens no

céu de Guaraciaba. Os
termômetros registram
temperaturas que ficam
entre os 14"C e 26°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.

CRESCENTE 4/10

CHEIA 11/10

NOVA 26/10
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beatriz.sasse@terra.eom.br I 4784330306

Caco BclrCellos em Jaragu.cí
o Núcleo de Jovens Empreendedores Acijs/
Apevi promove o 5° Encontro Regional de Jovens
Empreendedores (ERJE), dia 17 de novembro,
no Centro Cultural da Scar. A grande atração é o

jornalista Caco Barcellos, com a palestra "Profissão
Empreendedora". No encontro, Caco contará ao
público aspectos da trajetória pessoal e profissional
e também revelará como surgiu o projeto "Profissão
Repórter", programa que vai ao ar pela Rede Globo.
Caco ainda falará sobre valores, família, ética emoral.
O jornalista vai destacar a importância da formação
intelectual e da atualização diária, independente da
área de atuação. O evento marca o décimo segundo
aniversário do NJE e os ingressos já estão disponíveis
com valores entre R$ 50 e R$ 20, com descontos

para estudantes, associados e participantes que
comprarem o ingresso até 30/10. Informações no 3275-
7012 ou consultor4@acijs.com.br.

WMt'<gmwJC..��

(41))J1tA7oU'

Promoção no Facebook
Seguidores da catarinense Lez a Lez, no Facebook, podem participar,
até o dia 25 de outubro, da promoção "Eu ontem, eu hoje", na página da marca
na rede social. A promoção inspirada no projeto Young Me/Now Me

(www.zefrank.com/youngmenowmel).iniciou na semana das crianças e

propõe aos participantes que elaborarem uma foto no estilo antes/depois. Para
participar, basta visitar o endereço www.facebook.com/lezalez e postar uma

imagem que remeta para o tema da campanha. A foto mais votada dará direito
ao autor (a) a ganhar uma câmera Lomo que faz quatro fotos sequenciais.

PROGRAME-SE!

DIA20
LONDONPUB

Luciana Arouca é atração inédita na

região e faz show a partir das 22h.
Na sequência, DJ Adrian P assume a

pista com música eletrônica. Mulheres
entram de graça até 23h30 e as 50

primeiras ganham um drinque.

DIA21
PARQUE DE EVENTOS -

PavilháoA

Jaraguá in Rock com início às 21 h e show
de Ovos Presley (psychobilly), Cadaveric

Hotel (one man band), Fatal Blow
(harcore), A Repelente Band (psychobilly),
Rota de Saloon (punk rock) e Camaleão
Robô (pop rock).lngresso: 1 litro de leite

longa vida. Apoio: Fundação Cultural e
Associação de Bandas de Jaraguá do Sul.

LICOBAR
Show com Daniel Lucena, recordando

os maiores sucessos do grupo
Expresso e da sua carreira solo.

MOVING UP - Schroeder
Festa "Sou Feda; a partir das 22 horas

com sertanejo deMazzo &Gabriel, pagode
do grupo PontoCom e DJs Residentes
Adrian P. e Eddy Amaranto. Elas free até

meia noite e eles pagam RS 15.

SEVEN CHOPERIA -

Guaramirim
Show com Allan Diaz e mais DJ Alan e

convidados. Elas entram de graça até
23h30 e eles pagam RS 15.

CONTATOS eOUTRASOPÇÕES
LONDON ·3055-0065. BJER HAUS • 3275-4866.

SACRAMENTUM PUB· 3370-1727.ARRIBA· 3371-1160.
MADALENACHOPE ECOZINHA· 3055-3058.

ESPAÇOOOOCA. 3370-9160. ZUM SCHLAUCH· 33764822
UCOBAR· 3054-0855. KANTAN LOUNGE. 33711584.

ENOTECA DECANTER· 3370-0220. MOVlNGUp· 8856-8389.
sevENCHOPERIA· 9951-4497. MR. BEEF • 3275-2230.

CACHAÇARIA ÁGUA DOCE· 3371-8942.
FUEl EVENTOS· 8433-0083. PATWAMUSIC· 3054-0800.

�"11�@�Hlnmt.tll'flUf

�,>;dl tm
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Difuso
7f1,pete vermelho, pipocar dos flashes by
.1 Mauricio Hermann da Revista Nossa,
champanhe geladinho e comidinhas - que
é para completar e concentração de convi
dados do bem pormetro quadrado, além de
outras surpresinhas -, assim será o coquetel
preparado por Silvio Ewald, hoje, a partir
das 16h, para comemorar" os 20 anos da

empresaDifuso e da reinauguração da loja.
Ah, para quem não sabe ou não foi avisado,
pode aparecer, tá!?

Bola murcha!
Dá série morro e não vejo tudo: a confusão"
com o ministroOrlando Silva chegou a
Zurique, onde a cúpula da Fifa está reunida
para tratar da Copa de 2014. Omedo da turma
é que o escândalo atrase a aprovação da Lei
Geral da Copa no Congresso. Só o que faltava.

fgmur��o!
Café colonial
Nada como Georgete Adam na área. "

Seus almoços para os de fino paladar - e

muito bons - acontecem a qualquer dia
da semana, o importante é que todos
estejam disponíveis para saboreá-los.
Outro item que conta: é ela que ajuda a

organizar tudo. Outra coisa você acha que
ela para no sábado? Que nada! É nesse dia

que a Confeitaria Bela Catarina promove,
sempre a partir das 15h, o delicioso Café
Colonial. Bom demais, né?

UPPER k\d&

Pensando bem
apara obter algo que você nunca teve,
precisa fazer algo que nunca fez.

Quando Deus tira algo de você, Ele não
está punindo-o, mas apenas abrindo
suasmãos para receber algo melhor.
A vontade de Deus nunca irá levá-lo
aonde a Graça de Deus não possa
protegê-lo".

-".

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita Moa Gonçalves

Troféus e Medalhas

3275-4044

SAÚDE Veja que coisa bonita, a TransUgue
também entrou na campanha do Outubro Rosa Imprensa x

Caubóis
Hoje, às 18h, acontece na
Arweg, o tradicional jogo
de futsal de fim de ano,
entre a Imprensa local
e o time dos Caubóis.

Após a pelada todos serão
recepcionados pelo time
da casa, com um delicioso

jantar, no chalé da
diretoria.

Demode
O cantor Luan Santana
foi passado para trás.

.

O novo queridinho das
meninas tem 29 anos,
1,83cm e atende pelo'
nome de Alessandro

Campos. O moço está
desbancando qualquer
galã da música sertaneja
com sua calça jeans
justa no corpo, cinto
de fivela larga, chapéu,
botas e camisa xadrez.
E, pasmem: é intocável.
Temos que orar!

SCAR Os empresários llmauri Jacobi,
da Jamo, e o innão Acácio Jacobi, Kavros
Automóveis, no espetáculo da bailarina
Ana Botafogo, terça, na Scar

1 11-

cecomt rhotel
ACORDE COM A MELHOR VISTA DE FLORIPA

Reservas:

moagoncalves@netuno.com.br

_ CO.. .'I'EI
..

'

", ,"'", ',.'
.

'" _'o,

'iii,

• Simone Gesser recebe

hoje o carinho dos amigos
pela estreia demais um

li!! anive'rsUtio.Mil vivas!: I

• O Espaço do Oca promove
no próximo dia 29"de
.outubro; na Sociedade I

Diana, em Guaramirim. O
shotu da banda Sepultura.
Imperdível!
• No sábado o grande dia
do Sim de Chico Piermann e

TâniaRegina de Souza.

• A dica de hoje é saborear
as delícias do Restaurante

-

Mime. São mais de 60 pratos
no cardápio.
• Na próxima terça-feira,
dia 25, inauguraem Iaraguá
do Sul, a BartzenMóveis
Planejados.
• Maraluci Coimbra, aMari,
e o jovem estudante direito
Silvio Fagundes são o novo

parzinho da urbe sorriso.

• Respeite e valorize
os idosos.

NIVER Parabéns para a Rita de Cássia

que comemorou seu aniversário no dia 18

Conheço
pessoas
que estão

fazendo uma

preparação
tãominuciosa
para os dias
de chuva

que eles
não estão

aproveitando
o brilho do

Com essa, fui!

SHOW Sonia Regina e a integrante do Bolshoi,
CarlaMaximo, no show da bailarina Ana Botafogo

(ÓVpit I
www.irnovetscapítal.net

11] 3.370.2900

Níver do Renato
Não ousem esquecê-lo: o empresário gente boa Renato Koslowski,
daMenina Linda, é o grande aniversariante de hoje e vai adorar

saber que foi lembrado. Parabéns, amigo! O meu desejo é que você

tenhamuita saúde e seja eternamente feliz. Viva!

NIGHT Dani Shultz

presente na TheWay

Santas

De volta
Os amigos Eduardo Fogaça
e Nando Raboch voltam, em
novembro, com a festa Flora

Style. Desta vez, os bambambãns
convidaram paramovimentar a
festa que é considerada uma das
mais charmosas de Iaraguá, os
promoters Thiago Mattos e Pepe
Narloch. O evento será dia 19, na
TheWay. Volto ao assunto.

Fala sério! Por que tem
tanta gente "SANTA"

que sai ficando por aí na
frente de todo mundo e

depois nega? Tenho medo
de qualquer dia desses
uma delas virar virgem
novamente...

1 o7.
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CRÔNICA
ALEXANDRE PERGER.

JORNALISTA

PARA ONDE
VOCÊ VAI

Certa vez me disseram que a rodoviária de
uma cidade é o local que concentramais

pessoas estranhas. Fui obrigado a discordar
veementemente. Não são pessoas estranhas.
Paramim, é o local que reúne a diversidade,
os mais variados estilos. Afinal, é por onde
passa gente de todos os lugares. Se você sentar
no banco da rodoviária, vai ver todo o tipo de

pessoa. Provavelmente, aqueles com os quais
você não está acostumado a encontrar na sua

rua, no seu prédio ou na sua família.
Mas acho que entendi porque aquela

pessoa falou em gente estranha. Claro,
quando não estamos habituados a ver vamos

dizer que é bizarro, exótico. Será que sua

visão de mundo é pequena ou tais pessoas são

estranhas? O terminal rodoviário é mesmo um
dos lugares mais democráticos que existem.

Para viajar, precisa de dinheiro, nadamais.
Claro, um destino é necessário, mas isso não me

importamuito.
Muitos homens, sem lar fixo ou sem família,

.

perambulam de rodoviária em rodoviária,
como o sujeito que vendia carrinhos feitos de

garrafa plástica para levantar uma grana e pagar
a passagem até o próximo destino. Ele dizia

que estava indo de cidade em cidade. Parou
f\

em Jaraguá do
Sul, foi a pé até
Guaramirim
e de lá pegou
um ônibus e

foi até Joinville.
Conseguiu
vender o carrinho

Será que sua visão
de mundo é pequena
ou tais pessoas são

estranhas?

para o motorista

do ônibus, que lhe deu 10 reais. Ele não sabia
ao certo se o dinheiro seria suficiente, mas
garantiu que iria até a próxima cidade e de lá
tentaria chegar a Florianópolis.

Assim como ele, há também os que viajam
do Pará a Santa Catarina e ficam meses

morando em um hotel barato em frente ao

terminal rodoviário. Os filhos estão espalhados
pelo Brasil e o marido não viu mais e nem quer
ver. Para ela, a vida agora se resume a rodar o

país vendendo artesanato e vivendo em uma

condição que considera a mais digna, que
é fora do sistema. Assim ela é feliz, conhece
muitos lugares, pessoas, costumes. Não tem
mais raízes e não quer mais se prender a
lugar nenhum. Ainda sonha em encontrar um

homem parecido.
Mas o que seria dessas pessoas se não fosse a

rodoviária: o ponto de encontro dos "malucos",
"estranhos" e das pessoas que passaram a

viver de forma diferente daquela com a qual
você está acostumado. Desse jeito, eles viajam
o Brasil e arrumam histórias para contar e

conseguem uns trocados para viajar.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

o Neguinho, como vem sendo chamado, foi
abandonado no bairro Água Verde. Ele tem sido alimentado, de

maneira muito precária, por pedreiros que trabalham em uma obra.

Nos fins de semana, quando não há ninguém no local, o cãozinho
fica sem comida alguma. Para se proteger do frio, ele dorme

·enrolado em sacos de cimento. Para adotá-lo, entre em contato

pelos telefones (47) 3370-0786, 9909-4278 e 9170-0025.

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Wallace se revolta com Teodora ao vê-Ia acenar

para o filho. Tereza Cristina enfrenta íris e afirma que
não vai tirar Marcela de sua casa. Griselda fala com

o corretor de imóveis que gostaria de comprar uma
mansão. Tereza Cristina invade a casa onde Griselda
está com o corretor para tentar ímpedl-ta de comprar
o imóvel. Teodora diz a Wallace que vai continuar in
vestindo em seu plano para conseguir arrancar dinhei
ro de Griselda. Amália conta para Antenor que a mãe
deles comprou uma mansão e ele fica animado para
morar com elas.

• A VIDA DA GENTE
Eva humilha Manuela, que fragilizada pede apoio

a Iná. Rodrigo passa sua primeira noite com Júlia no

hospital. Lúcio diz a Eva que Ana já pode ir para o

quarto, mas avisa que ela deve permanecer no hos

pital para dar continuidade ao tratamento. Manuela é

obrigada a ficar na casa de Iná por conta de uma febre
alta e deixa Rodrigo cuidando de Júlia sozinho. Rodri

go se despede de Ana e deixa o hospital com Júlia.

• VIDAS EM JOGO
Rita briga com Francisco, ao telefone, e o deixa

chateado. Cleber paga uma prostituta para ter rela

ções sexuais. Elton tenta seduzir Margarida para
convencê-Ia a desistir de forçá-lo a trabalhar. José

pede Marizete em casamento e os dois planejam a

cerimônia. Rita volta a morar com Zizi e pede que a

mãe confie em Carlos. Daniel deixa um bilhete para
Severino dizendo que está indo morar com Divina. O

delegado prende Molotov e abre o resultado da perí
cia do sequestro de Patrícia. O delegada conta para o

dono de Zé que ele não será mais acusado pela explo
são e pela morte de Armando, mas prende Rita pelo
sequestro de Patrícia.

• AQUELE BEIJO
Rubinho deixa Brigitte em casa e Agenor apare

ce. Lucena confirma que vai mesmo se casar e Vicente
fica arrasado. Ele passeia por Cartagena e relembra

dos bons momentos que viveu com a moça. Regina
repreende Camila por tratar o marido com desprezo.
Alberto comenta que Grace Kelly é prima de Sarita e

Maruschka decide se aproximar da vendedora. Regina
comenta com Camila que Rubinho saiu com Brigitte e

ela pressiona a mãe a contar para Claudia. Claudia fica
arrasada com a suposta traição do namorado.

ANIVERSARIANTES
20/10
Antoniele Merini

Antonio L. Filho

Arilton Gerent

Carla Grutzmacher

Cariar Grutzmacher

Cindia Nara

Claus Melcher

Dirceu Hister

Dorizete Andreghetoni
Dusnilda K. Schumacher

Edson Junckes

Everson Jagn
Gerson M. de Oliveira

Giovani Venturi

GiseleWeingardner
Jaime Teodoro de Ávila
Jair da Silva

.

Jardel tange
Jardes tange
João C. Coelho

Jonas Dematte

Jusemar Boing
Marcos Gumz

Maria T. Kath

Mariana Nelmann

Mariza Iria Klein

Marli de S. San Clemente

Maurici A. Perkoriski

Mauricio dos A. Junior

Mauricio Peres
Ronaldino Rahn

Ruth Z. Friedemann

Sara A. dos Santos

Valmir S. de Lima

Vanderlei W. H. Lenz

LlVRO� VIDA

o que o mito do rock, Keith
Richards revela, no livro 'Vida',
verdades até hoje não ditas.
Na publicação, ele conta, de
maneira crua e feroz, sua
história. Uma trajetória vivida
de forma intensa desde a

primeira infância, quando
cresceu em um bairro pobre
ouvindo obsessivamente os

discos de Chuck Berry e Muddy
Waters, até o modo como levou
a guitarra ao limite absoluto e

uniu forças a Mick Jagger para
formar os Rolling Stones. Com
honestidade rasgada, o astro
revela altos e baixos do rock

n'roll, a subida meteórica para
a fama, as notórias prisões, as
mulheres que teve, o vício em

álcool e heroína.

A voz marcante é a primeira
coisa que chama a atenção
em Adele, jovem cantora e

compositora inglesa que
despontou com canções
intimistas, cuja sonoridade

pop, acrescida de elementos
-do jazz contemporâneo e

efeitos modernos, a levaram
a atingir o primeiro luqar nos
'charts' britânicos. A facilidade
e desenvoltura com que Adele
canta canções como 'Best For
Last', 'Chasing Pavementes' e

'Right as Rain" mostram que a

cantora não é apenas dona de
uma voz bonita. Adele parece
brincar em 'Crazy For Vou'

esganiçando a voz acompanhada
basicamente de um violão.
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TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br
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SHOW?

BEM•. NÃO SEI O QUE
HÁ DE REAL EM UM

MONTE OE GeNTE RUIM,
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FECHADO e TORceNDO
PARA Que O OUTRO

SE FERREI

CINEMA

GUSTAVO SANCHez

"" \ I 77

OS TRÊS
MOSQUETEIROS

D'Artagnan é um jovem do interior treinado pelo
pai para se tornar um mosqueteiro. Ele segue para
Paris afim de realizar o sonho, mas logo enfrenta

problemas. Após esbarrar com Athos; Aramis e

Porthos, D'Artagnan agenda duelos com eles para o

mesmo dia. O quarteto acaba lutando junto contra os

guardas do cardeal Richelieu, o que faz com que o

jovem se aproxime do trio de amigos. Athos, Portos
e Aramis estão desanimados e sem função definida,
após serem traídos pela Milady. Eles voltam à ativa
ao lado de D'Artagnan quando Richelieu e Milady
tramam contra a rainha Anne, tentando forjar um
romance 'entre ela e o Duque de Buckinqharn,

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

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

,

• Os três mosqueteiros - Leg (19h e 21 h30)
• Cine Norte Shopping 2

.

• O zelador animal- Dub (13h, 15h20, 17h35, 19h50 e

22h10)
• Cine Norte Shopping 3
• Winter, o golfinho - Dub (13h15, 15h45, 18h1 O e 20h35)
• Cine Norte Shopping 4
• Os três mosqueteiros - Leg (15h1 O, 17h45 e 20h1 O)

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

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

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

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

Ensaio de Galisteu
não anima os lãs
A edição daPlayboy que trouxe o ensaio nu da
apresentadoraAdriane Galisteu, em agosto,
vendeumenos do que as revistas estampadas
por duas ex- BBBs.Aedição chegou apenas a
159mil exemplares, enquanto a de Jaqueline
comercializou 169mil e a de MariaMelilo, 183
mil. Em 2010, nomesmo período, a revista
comCleo Pires comercializou quase 700mil.
Em 1995, Galisteu vendeu 921mil exemplares.

MayanaMoura
termina namoro
A atrizMayanaMoura está solteira
novamente. Conforme os fofoqueiros de
plantão, ela acaba de terminar o namoro
com o fotógrafo Guilherme Dalvi. Os dois se

conheceram durante a semana demoda de
São Paulo, em janeiro deste ano. Ela ficou
famosa durante a novela Passione, quando
vivia a personagemMelina. Mayana é

modelo e também cantora.

Marcelo Faria

apresenta a filha
O atorMarcelo Faria, 40 anos, está feliz da
vida desde o nascimento da primeira filha,
em fevereiro deste ano. "Felipa é uma doçura.
Cadadia eu ficomais encantado com ela. Por

isso, não há espaço para pensar que estou
ficando mais velho. Agora, só penso nela",
explicou.Amenina é filha de Camila Lucciola,
de 26 anos. Segundo o ator, a vontade de ser
pai sempre foi notável nele.

Winits e Pasquim
passam dias juntos
Os atores DanielleWinits, 37 anos, e
Marcos Pasquim, 42, são amigos hámais
de dez anos, mas ultimamente têm curtido
um "algo amais". A química entre os dois
rendeumuitas cenas românticas em quatro
trabalhos na televisão e, agora solteiros, eles
estão vivendo um romance que era para ser
secreto. No último fim de semana, o casal
não se desgrudou, além de festejar, junto,
o último capítulo de Morde & Assopra.

o dia revela um conflito entre os desejos mais íntimos e o que
os outros esperam que faça. Mas, com a entrada da lua em

seu 'paraíso astral', você terá a chance de transformar uma

situação adversa a favor.

TOURO
O dia será muito produtivo para quem trabalha em casa ou em

lugares isolados. Não permita que os problemas familiares interfiram
nos planos. Na paixão, é tempo de ganhar a independência

GÊMEOS
Tenha cuidado com especulações ou promessas de dinheiro

fácil. Não faltará segurança para tomar decisões importantes
nem para expressar as ideias. Na paixão, porém, o clima é de

insegurança e apatia.

CÂNCER
Há certo descontentamento em família. Pessoa autoritária ou

intransigente poderá entrar em atrito com você. Nos assuntos do

coração, a distância pode se transformar no maior desafio neste

momento.

LEÃO
A lua minguante pode afetar o astral, mas isso será passageiro.
Há boas chances de vencer uma situação adversa. Urano ajudará
você a enxergar a vida sob uma nova perspectiva.

VIRGEM
Tenha cuidado para não misturar negócios e amizade. Respeitar a
necessidade de reflexão pode ser importante. Esta é a chance de
fazer uma autocrítica e de ficar mais consciente de suas limitações.

Regiane Alves está
de bem com a vida
A atrizRegianeAlves, que está no ar emAvida
da gente, não tem tirado o sorriso do rosto. Ela
curte o namoro com o câmera da Globo, João
GomezDuarte, 29, filho de ReginaDuarte, 64.
Os dois se conheceram durante as gravações
deTemposModernos, em 2010. "Eume

apaixonei! Foi algo que não era para ser, mas

as coisas acontecem de repente. O barato da
vida é o inesperado", comemora ela.

Tom Cavalcante
deve sair da Record
O humoristaTom Cavalcante, provavelmente,
não continuaránaRecord, no próximo ano.
O contrato dele com a emissora termina

em dezembro e as negociações não têm
avançado. O comediante estaria chateado
com a Record desde que perdeu o horário
de sábado à noite paraMarcosMion e

o programa Legendários. Para amigos
íntimos, Cavalcante contou que gostaria
de voltar à primeira casa, a Globo.

LIBRA
No trabalho, o astral revela um clima de grande competição. Você se
perceberá mais sensível às necessidades alheias. Eis o momento
certo de refletir sobre o que você realmente quer no campo afetivo.

ESCORPIÃO
Evite gastar energia em projetos que estão amarrados ou poderá
se frustrar. A lua traz o impulso que precisava para dar uma
nova alavancada na vida. Conflitos podem acabar desgastando o

relacionamento afetivo.

SAGITÁRIO
Talvez seja preciso abrir mão de objetivos. Não descuide da saúde.
Os estudos superiores, as viagens e os contatos com pessoas de
fora estarão favorecidos. Mas, no romance, poderá aumentar o
distanciamento.

I CAPRICÓRNIO
Tenha cuidado com a concorrência Evite alimentar o clima de

competição. Você poderá perceber um conflito que envolve a carreira
e os anseios pessoais. Uma crise afetiva pode ser desencadeada

AQUÁRIO
O trabalho de rotina exigirá atenção, mas por outro lado, você
manifestará uma grande necessidade de alargar os horizontes. A
ajuda de terceiros será bem-vinda. Mas, no campo afetivo, o astral
deixa muito a desejar.

Sua autoridade natural estará em evidência. Além disso, poderá
descobrir maneiras alternativas de ganhar dinheiro. No amor, há
uma forte tendência a sacrificar a vida a dois.
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FENÔMENO

Cinzas de vulcão chegam até aqui
Jaraguá do Sul
amanheceu com
os automóveis
cobertos por uma
camada de fuligem
vinda do vulcão
chileno Puyehue

JARAGUÁ DO SUL

GUSTAVO CIDRAL

Quem reparou nos carros, on

tem, percebeu que todos es

tavam cobertos por algo que pa
recia uma poeira branca. Não se

tratava de sujeira comum, mas de
cinzas que viajaram cerca de 2600

km. A fuligem foi lançada pelo vul
cão Puyehue, localizado _no Chile.
Desde terça-feira, o Litoral e o Sul
de Santa Catarina foram atingi
dos pelas cinzas. A nuvem atingiu
principalmente o Meio-Oeste e o

Litoral mas, por causa do tempo
nublado, não é possível notar a né
voa formada pelas partículas.

A substância pode ser vista
nas latarias dos carros porque
caiu junto com a garoa. "A umi
dade fez a poeira se precipitar e

cair junto com a chuva", explica a

MARCELE GOUCHE

Cinzas do vulcão chileno fonnaram camada branca em cima dos veículos

meteorologista do Ciram (Centro
de Informações de RecursosAm
bientais e de Hidrometeorologia
de Santa Catarina) Marilene de
Lima. Segundo. a profissional,
as cinzas poderão ser vistas até
amanhã e depois serão dissipa
das com o vento.

O fenômeno não apresenta ris
co à saúde da população. "Por es
tar pouco concentrada, espalhada
em ambiente externo, é pequena
a possibilidade de problema em

razão da cinza", afirma o pneumo
logista Mauro Sérgio Kreibich. Se
gundo o médico, apenas algumas

pessoas que sofrem com doenças
pulmonares e têm pré-disposição
podem ter o caso piorado.

O conselho do pneumologis
ta é que os locais fechados se

jam umidificados para que o pó
se deposite e não seja inalado. A
sujeira também deve ser tirada

Por estar pouco
concentrada,
espalhada em

ambiente externo,
é pequena a

possibilidade de

problema em

razão da cinza.

Marilene de Lima,
meteorologista

doCiram

com pano úmido e não espana
da. Muita água deve ser ingerida
- de dois a três litros por dia.

A poeira também caiu no

solo e na água. Porém, de acordo
com o Samae (ServiçoAutônomo
Municipal de Água e Esgoto), a

população não será afetada pela
ingestão da fuligem. Os trata

mentos químico e físico da água
removem a substância.

O vulcão Puyehue entrou em

erupção no início de junho. As
partículas passaram pela Argen
tina, Uruguai e pelo Estado do
Rio Grande do Sul, Na terça-feira,
chegou a parte de Santa Catarina.

DIVULGAÇÃO

IJartaruga não faz parte do ambiente local
e deve ter sido abandonada, diz biólogo

Tartaruga é resgatada na Ilha
da Figueira de forma irregular

Ontem' um episódio inusi
tado surpreendeu moradores
do bairro Ilha da Figueira. Uma
tartaruga foi encontrada por
operários da Secretaria de Obras

que trabalhavam na instalação
de galerias da rua José Theodoro
Ribeiro, mas o recolhimento do
animal não foi feito de acordo
com o procedimento padrão in
dicado pela Prefeitura.

A presidente da Associação
de Moradores do BoaVista, Cris
tiane Balduíno, diz que depois
que a tartaruga foi encontrada,
as máquinas foram desligadas e

funcionários perguntaram quem
gostaria de ficar com o animal.
Um popular garantiu que faria
o encaminhamento aos órgãos
responsáveis. Mas a pessoa sol
tou a tartaruga nas encostas do
Rio Itapocu, lugar impróprio
para a espécie.

Segundo o presidente da Fu

jama (Fundação Jaraguaense de
Meio Ambiente), César Rocha,
a fundação não recolhe animais

silvestres, por isso, os casos são

dirigidos para a Prefeitura. Para
esse atendimento, há apenas
um profissional. O responsável
é o biólogo Ulisses Sternheim,
que também trabalha na Dire

toria de Desenvolvimento Rural
da Secretaria de Agricultura. Ele
conta que não recebeu nenhum
chamado dos operários da Secre
taria de Obras que encontraram

o animal, nem da população.
"O bicho foi solto em lugar

impróprio, porque é uma es

pécie exótica, não faz parte do
nosso ambiente. Já não há mais
como fazer o resgate. Deveria ter
ido para um criadouro ou zooló

gico, já que pode desequilibrar
o meio ambiente, comendo pei
xes, espantando répteis, além de
colocar ovos que podem gerar a

reprodução na cidade", afirma. O
biólogo conta que a espécie en

contrada (a tigre-d'água - uma

tartaruga de aquário) provavel
mente cresceu e foi abandonada.

Ulisses orienta que, ao en-

contrar animais silvestres, a po
pulação deve ligar para a ouvi

daria da Prefeitura, nos números
156 (das 7h30 às 17h), 199 (fora
do horário de expediente) e no

0800-642-0156 (para ligações
feitas de celular). Os animais são

recolhidos, tratados e libertos no
habitat natural.

O diretor de Obras e Serviços
Públicos da Prefeitura,Alcides Do
nat, afirma que esse foi um caso

raro e que as obras não precisaram
de concessão de licença ambiental
da Fujama, já que os procedimen
tos não fazem parte da lista de ati
vidades causadoras de degradação
ambiental, contida em resolução
do Consema (Conselho Estadual
deMeio Ambiente).

Segundo o diretor
da Fujama, César
Rocha, a fundação
não recolhe animais

silvestres..
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No dia 5 de outubro de 2011, Steve

Iobs perdeu a batalha contra o cân
cer que ele lutou por alguns anos. Este é
um homem que será reverenciado daqui
a 100 anos, pois, as criações que ele dei
xou de legado tornaram o dia a dia mais

agradável e eficiente para a sociedade.
Sua história é cheia de situações e

experiências interessantes. Logo que
nasceu, foi entregue para adoção, e nos

mostra que não há nada de ruim em ser

adotado, pelo contrário, amaioria das ve
zes é benéfica para a criança. No ano de

1986, criou a empresa Pixar, voltada para
animação em computação gráfica e que
em 1995 lançou o sucesso de bilheteria
de animação Toy Story. Iobs será sempre
lembrado pelos seus produtos criados, a
sua famosa linha de produtos ''1'', o iPho
ne, o iPod, o iPad e sua última criação o

..... iCloud (um sistema de computação em

nuvem, que permite ao usuário ter todos
os seus arquivos em diferentes aparelhos
tecnológicos, como celular, computado
res, tocadores de MP3 e tablets, sem a ne

cessidade de sincronizacão).)

Lendo a revista Veja que-fez uma ma-

-téria especial sobre Iobs, me deparei com
as 10 Lições de Steve Iobs, são lições sim-

J
ples, mas que merecem ser partilhadas.

Lição 1: Faça aquilo de que você gos
ta - mesmo que no começo pareça que
não vai dar certo.

Lição 2: Aprenda com os erros e jamais
pare de errar. Nessa lição faço questão de
citar uma frase de Iobs: "Se continuam
correndo o risco de fracasso, eles ainda
são. artistas. Dylan e Picasso sempre cor

riam o risco de fracasso".

Lição 3: Trabalhe com equipes pe
quenas.

Lição 4: Faça as perguntas certas e

pense diferente do que você pensa.

Lição 5: Crie uma cultura corpora
tiva, mesmo na administração domés
tica. Tão importante e vital é esta lição
que Iobs dizia o seguinte: "Não é uma

questão de dinheiro. É a equipe que
você tem, como você lidera e quanto
você entende da coisa".

Lição 6: Simplifique e diga não ao'
supérfluo.

Lição 7: Guarde segredos e os alimente.

Lição 8: Ouça os outros, mas não te

nha medo de tomar decisões sozinhos.

Lição 9: É sempre melhor pegar um
caminho alternativo do que correr onde
todos já estão.

Lição 10: Um pouco de autossuficiên
cia é bom, valorize sua própria marca. E
olhem a frase que Iobs disse certa vez: "Eu
valia mais.de 1 milhão de dólares quando
tinha 23 anos, mais de 10 milhões quando
tinha 24, mais de 100 milhões quando ti
nha 25, e isso não era importante, porque
nunca fiz nada por dinheiro".

Que tal você leitor, tentar e por que
não aplicar as lições de Iobs no seu dia a

dia? Tenho certeza que elas irão mudar o
seumodo de pensar e agir diante das situ
ações que você vivenciar. E para encerrar
esta homenagem a Steve Iobs, deixo-os
com a bela frase que Iobs tinha como fi
losofia de vida. "Você pode encarar um

erro como uma besteira a ser esquecida,
ou como um resultado que aponta uma

nova direção".

DO LEITOR

ca
Meu coração precisa de história
De vivência
Me atrai a inteligência expressada nos
gestos e olhares
Não a acadêmica
Não a intelectualóide estampada em
artigos científicós
Mas aquela que se depreende de um
sornso

Um sorriso inteligente
Que chega ria hora certa promovendo
a mudança inesperada do teu humor
E humor também é inteligência
E até a beleza também o é

Quando não se a usa

Mas se a tem

Quando é inata e faz parte de você de
uma forma tão indelével

Que não precisa sermostrada
Ela simplesmente é

Apenas está
É a estética inteligente
Que muda o mundo ao nosso redor ao
nos fazer pensar em coisas alegres e

festivas só pela sua presença
Enfim, meu coração precisa de QI
para amar.
E uma dose de burrice inata para se

apmxonar.. ..

Rubens Menezes Rau, diretor de
serviço • Tribunal Regional do

Trabalho da 12aRegião
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o Braço Pneumático, de Albert )anke (E) e Felipe Scherer (D) é um dos 32 trabalhos inscritos para participar da Feira, que vai �té sexta

ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR

Projeto aproxima
alunos da ciência
Crianças e adolescentes de sete escolas
do município participam de Feira de

Iniciação Científica, idealizada pelo IFSC

JARAGuÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

Quando as disciplinas ultra

passam as paredes da sala
de aula, é possível compreender
que fazem parte do dia a dia, A 1 a

Feira Interdisciplinar de Inicia

ção Científica, que acontece no

IFSC (Instituto Federal de Santa

Catarina) até amanhã, tem como

objetivo aproximar a entidade
e alunos da educação básica,
estimulando as crianças e ado
lescentes a desenvolver projetos
científicos que utilizam algumas
das metodologias existentes no

campo das ciências.
De acordo com o professor

Julio Eduardo Bortolini, que co

ordena a Feira em parceria com

o professor Gerson Ulbricht, o

processo teve início dentro do

grupo de licenciatura em Ciên
cias da Natureza com habilitação
em Física. A intenção era fazer
do evento um espaço onde os

acadêmicos de física pudessem
pesquisar e se aproximar do pro
cesso de ensino. "Essa, inclusive,
foi a justificativa para conseguir
mos recursos do governo federal

por meio do CNPq (Conselho
Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico)", conta.
Segundo Julio, o IFSC de Jaraguá
foi contemplado com R$ 34 mil,
investidos na montagem de ten
das e estandes, pagamento de

serviços e compra de um compu-·
tador, um projetor, entre outros

materiais. O evento faz parte da
8a Semana Nacional de Ciência e

Tecnologia.
O professor explica que o

convite às escolas de ensino

médio e fundamental de Iara
guá foi feito por meio de folders
e cartazes. Mas, apenas seis

instituições, além das turmas

do próprio IFSC, toparam o de
safio. Professores das escolas

municipais Anna' Tõwe Nagel,
VitorMeirelles eWaldemar Sch

mitz, das estaduais Professor

José Duarte Magalhães e Alvino
Tribess e do Senai estimularam
seus alunos a desenvolverem

projetos - a maioria deles em Fí
sica. Cerca de 90 alunos e 32 dife
rentes trabalhos foram inscritos.
"O desenvolvimento dos projetos
seu deu extraclasse e contou com

um orientador, representante
da escola, e um co-orientador,
do IFSC", comenta. Os melho
res trabalhos serão premiados
com medalhas e os dois eleitos
como destaque receberão bolsa
no valor de R$ 1 mil para apri
morarem a pesquisa apresenta
da ou realizarem novo estudo.

Hoje, a visitação inicia as 10h e

é aberta à comunidade.

Aprendendo
de um jeito
diferente

Um dos trabalhos apresentados,
o Braço Pneumático atraía olha
res curiosos. Por trás da estrutura

com fios elétricos e madeira, Albert
Ianke Neto e Felipe Scherer, do 2°

ano da Escola Estadual Alvino Tri

bess, manuseavam um controle
remoto. O "braço" é movido por ar

comprimido, pistões e cilindros e foi
desenvolvido pelos garotos. "Paras
as ligações, procuramos um ele

tricista, até para evitar ligar algo
errado", diz. A turma da Escola Es
tadual Duarte Magalhães desen
volveu o projeto Fenômenos da
Natureza Elétrica. Jaime Dalcanale
e os irmãos Marclen e Marlon Sa
cht montaram um gerador deVan
de Graff, uma esfera produtora de
tensões elétricas, que quando é

tocada, faz os cabelos arrepiarem.
A demonstração das meninas da
escola Anna Nagel impressionou
os visitantes. Era possível interagir
com o trabalho Associação de Es- .

pelhos Planos das alunas Gabrielle
Alves, Leila Schmauch e Schayena
Correa. Nos dois caleidoscópios
criados por elas, via-se o reflexo do
outro ou de sua própria imagem,
dependendo da quantidade e dis

posição dos espelhos.
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INGRESSOS

Jaraguá
em Dança

CDL

Mágico
palestrante

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 violência. Com informações, nossas crianças e Jovens dão
um passo seguro para um futuro melhor.

INSCRIÇÕES·
Capacitação
paramotoristas
Estão abertas até o

próximo dia 31 as

inscrições para o curso

"Qualificando motoristas
para o trânsito e para
a vida", promovido
pela Secretaria de
Desenvolvimento
Econômico de
Guaramirim. A

capacitação é voltada para
profissionais do volante
com habilitação C, D ou E,
e que tenham pelo menos
seis meses de experiência
registrada na área. O
curso é gratuito e tem o

objetivo-de preparar os
condutores para lidar com
as evoluções tecnológicas
do seguimento de

transporte rodoviário de

carga e também agregar
competências técnicas
em busca da redução de
acidentes. As fichas de

inscrição estão disponíveis
na secretaria. Informações
pelo telefone 3373-0247.

-

TUBULAÇAOTROCADA DMILGAÇÃO

o sistema de drenagem de uma das laterais da BR.2.8O, no
bairroÁguaVerde, começou a: ser trocada essa semana. No
local, logo após o postoMarcoDa (sentidoNereu Ramos),
está sendo instalada uma 6Ieira com 45 tubos. Segundo o
secretário de Obras e ServiçosPúblicos,Odimir Lescowicz,
o� visa resolver os problemas de alagamentos

naquele trecho comuns em períodos de chuvas contínuas.

®!
, I

Programa Educacional de Resistência
às Drogas e à Violência

.
f I. • t j, ' I

Coord Proerd Santa Catarina @coordproerdscParticipe do Proerd. Informações; acesse:

Os ingressos para o Iaraguá em
Dança já estão à venda na Scar
aos valores de R$ 5 (inteira) e R$
2,50 (meia). O evento acontecerá
de 26 a 31 deste mês, no Grande
Teatro da Scar. De acordo com a

coordenadora do evento, Miriam
Meier, a programação divide
os seis dias em dez períodos,
sendo que nos três primeiros
e no último (26 a 28 e 31) as
apresentações ocorrerão somente
à noite, com início às 19h30.
Sábado e domingo (29 e 30),
espetáculos em três períodos:
das 14h às 15h30; das 16h30 às

18h30; a partir das 19h30.

A Câmara de Dirigentes
Lojistas traz a Iaraguá do
Sul o mágico-palestrante
Dalmír 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. Informações
pelo telefone 3275-7070.

PROGRAMA

Bolsas de Pesquisa
Estão abertas até o próximo dia 25 as inscrições para o Programa
de Bolsas de Pesquisa com recursos do Art. 170 da Constituição
Estadual, para o segundo semestre de 2011, do Centro Universitário
Católica de Santa Catarina. As inscrições devem ser feitas através
do preenchimento dos formulários disponibilizados no site www.

catolicasc.org.br, link Calendário Acadêmico. Para confirmar a
inscrição o aluno deverá preencher e imprimir o formulário em

duas vias e entregá-lo junto aos documentos no Setor de Pesquisa.

S8cr8Iada de
,EsIado da
SIguranÇaPública
www.ssp.sc.gov.br SANTA CATAIIIIA
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BRASILEIRÃO

Santos segura a onda do Botafogo
SANTOSFC

escalou Felipe Menezes como

titular no meio de campo e Loco
Abreu sozinho no ataque. Já o

Santos tinha o retorno de Neymar,
suspenso na última rodada. É o

camisa 11 desequilibrou. Primei
ro, provocou um cartão amarelo

para Bruno. Depois, abriu o placar
com um belo gol. Aos 15 minutos,
ele cortou seumarcador por duas
vezes e, já dentro da área, chutou
de bico para as redes.

Caio Júnior sacou o meia Bru
no e colocou Léo. Antes lento na

saída de bola, o Botafogo chegou
a equilibrar a partida. Mas o time
da casa foi mais objetivo no ata-

.

que e chegou ao segundo gol aos
28. Borges chutou forte de fora
da área, a bola tocou na trave e

entrou. O lance foi como um ba
nho de água fria no time carioca,
que ameaçava reagir, mas voltou
a mostrar pouca mobilidade no

meio de campo.
No intervalo, Caio Júnior sa

cou Elkeson e colocou Herrera.

Assim, passou a atuar com dois
atacantes. O Botafogo criou
mais chances, mas parou no go
leiro Rafael. Na próxima rodada
do Nacional, o Santos encara

o Flamengo, no Rio, domingo,
enquanto o Botafogo vai até a

Ressacada para enfrenta o Avaí,
no sábado.

Jogando em casa,
time da Vila não
deixa o time

. .

carioca assurrur a

liderança isolada
da competição

AGÊNCIA FOLHAPRESS

SemMuricy no banco de reser
vas' o Santos derrotou o Bo

tafogo por 2 a O, na Vila Belmiro,
ontem à noite, em jogo adiado da
21 a rodada do Campeonato Bra
sileiro. Com o resultado, o Corin
thians permanece na liderança,
com 54 pontos. O Botafogo se

manteve com 52 pontos, na ter

ceira colocação. Com este triun

fo, o Santos chega aos 41 pontos
e ocupa agora a 11 a colocação.

O time da Baixada Santista
não pôde contar com Muricy Ra
malho, que sentiu dores nas cos
tas e também na perna esquerda
e foi encaminhado para exames

em São Paulo. O auxiliar técnico
Tata comandou a equipe e, do

banco, viu o show de Neymar.
Sem Renato, suspenso, o téc

nico botafoguense Caio Júnior
Em mais uma noite inspirada, Neymar foi o autor do primeiro gol santista

CAMPEONATO BRASILEIRO · SÉRIE A

Juventus perde e agora é
o lanterna da competição

CLASSIFICAÇÃO 31" RODADA - 22/10
18h - Palmeiras x Figueirense •

18h - Fluminense x Atlético-MG
18h - Avaí x Botafogo
18h - América-MG x Grêmio

31" RODADA - 23/10
16h - São Paulo x Coritiba
16h -Internacional x Corinthians
16h - Atlético-PR x Ceará
16h - Bahia x Vasco

.
18h - Flamengo x Santos

u 18h - Cruzeiro x Atlético-GO

partida e o Iuventus continuou

perdendo gols. O castigo veio
no segundo gol do Atlético de
Ibirama, aos 21, corri Adriano. O
Tricolor ainda tentou descontar,
mas não conseguia aproveitar as
chances. Para fechar o placar, no
fim do jogo, Adriano fez mais um

para a equipe de Ibirama.
Para o técnico Nino, a equipe

ainda foi bem no primeiro tempo;
mas pecou nas finalizações. "Ago
ra é pensar na próxima partida e

esperar para ver o que vai acon
tecer durante a semana dentro do

A situação do Juventus no

returno do Campeonato Catari
nense da Divisão Especial ficou
mais difícil. A equipe perdeu por
3 a O para o Atlético de Ibirama
na noite de ontem. Foi a terceira
derrota consecutiva do Moleque
Travesso, que agora é o lanterna
do campeonato. O próximo jogo
está marcado para domingo,
contra o XV de Indaial, no João
Marcatto .

O Atlético de Ibirama come

çou sufocando o Iuventus e teve

as primeiras chances de gol. A

13° Palmeiras

14° Bahia

15° Ceará
'16° Cruzeiro

...,. lr Atlético-MG

...,. 18° Atlético-PR

...,. 19° Avaí

...,. 20° América-MG

equipe jaraguaense segurou a clube", comenta o treinador.

pressão e conseguiu equilibrar o
jogo. Chegou a dominar quando
sofreu o primeiro gol. Aos 39 mi
nutos do primeiro tempo, Rafael
Costa arriscou de fora da área e

abriu o placar.
No intervalo, o treinador

Nino ainda tirou Jairo e colocou
o atacante Gustavo. A substitui

ção não mudou o panorama da

Contabilidade
Consultoria Empresarial

C1H�'fsr:, tIDll!llWD

www.gumz.oolll_bt

{47}l311-47-47
r rI,
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SULDOAMERICANA

São Paulo abre pequena vantagem
Equipe paulista vence Libertad do

Paraguai por placar núnimo no Morumbi
AGÊNCIA FOLHAPRESS

O São Paulo não fez uma gran
de partida, mas Luis Fabia

no marcou um gol no seu quinto
jogo após a reestreia e garantiu
a vitória do time paulista sobre
o Libertad, do Paraguai, por 1 a

O, no Morumbi, pelo jogo de ida
das oitavas de final da Copa Sul
-Americana.

Com o resultado, o São Pau
lo joga agora por um empate na

partida de volta, terça-feira, em
Assunção. Se fizer um ou mais

gols na capital paraguaia, uma
derrota simples também classifi
ca o time do Morumbi. Repetição
do placar de ontem leva a decisão
para os pênaltis. Quem passar vai
encarar a LDU, do Equador, nas
quartas de final.

Depois de se ver fora da zona
de classificação para a Liberta
dores-2012 pela primeira vez

após 30 rodadas do Campeonato
• Brasileiro, o São Paulo resolveu

tentar a vaga para o torneio con

tinental via Copa Sul-Americana.
Milton Cruz tentou dar nova

vida ao São Paulo trocando De
nilson e Cícero por Casemiro e

Marlos, respectivamente. O time
melhorou um pouco. Mas conti
nuou sofrendo riscos. O Libertad
só não marcou porque falhou na

hora do último passe.
Mas aí Luis Fabiano apare

ceu. Aos 32 minutos do segundo
tempo, Juan cruzou e Dagoberto
tocou de cabeça. O centroavan

te matou no peito e encheu o pé
para marcar o seu primeiro gol
com a camisa do São Paulo desde
o seu retorno.

Flamengo e

Universidad

Com Ronaldo e Thiago Neves,
o Flamengo estreou o seu tercei
ro uniforme com derrota por 4
a O para a Universidad de Chile,
ontem, no Engenhão, pelas oita-

vas de final da Sul-Americana.
Três gols do jogo foram mar

cados no primeiro tempo, dois
deles após a expulsão do volan
te Airton. O quarto tento saiu na

etapa complementar, quando os

dois times tinham igualdade nu

mérica de atletas. José Rojas, Edu
ardo Vargas (duas vezes) e Loren
zettimarcaram para os chilenos.

Agora, o Flamengo terá de
vencer por cinco gols de diferen

ça no Chile para se classificar às

quartas de final da Sul-America
na. O jogo da volta ocorrerá na

próxima quarta-feira, em San

tiago. O vitorioso do confronto

jogará contra o classificado do
duelo entre Olímpia e Arsenal, da
Argentina.

IDÁRIO CAFÉ/VIPCOMM

Luis labiano joga bem e marca seu

primeiro gol após o retomo ao Tricolor

PAR DE GUADALAJARA 2011

QUADRO DE MEDALHAS

,-'-

Coi. País Ouro Prata • Bronze Total

DIVULGAÇÃO 1° Estados Unidos 27 21 21 69
2° Brasil 10 10 12 32
3° México 9 7 14 30
4° Canadá 7 9 17 33
5° Cuba 6 8 6 20
6° Argentina 6 5 5 16
7° Colômbia 5 4 5 14
8° República Dominicana 3 O 1 4
9° Venezuela 2 6 5 13
10° Guatemala 2 1 1 4
11° Ilhas Cayman 1 1 1 3
12° Chile O 1 7 8
13° Peru O 1 2 3
14° Jamaica O 1 1 2
15° EI Salvador O 1 O 1

Atualizado às 18h do dia 19/10

lltIeta exibe a conquista logo após o témüno da prova em Guadalajara

Brasil ganhamedalha de prata histórica no remo
Fabiana Beltrame conquistou

a primeira medalha da história
do remo feminino nos Jogos Pan
Americanos. Prata na categoria skifI
individual ontem, ela enalteceu o

ineditismo da conquista. "Fico meio
engasgada coma perda damedalha
de ouro. Mas, por outro lado, fico
feliz de ter participado de uma con

quista inédita para o remo do país",
diz a remadora ao site do COB (Co
mitê Olímpico Brasileiro). i'Ameda
lha é de prata, mas é bonita."

Antes de Fabiana, o Brasil soma
va 41 medalhas no remo, mas todas

conquistadas pela equipe masculi
na. r�o Pan-2011, a única medalha
do remo havia sido da dupla João
J.Ilidebrando e Alexis Árias Mestre,
na categoria dois sem timoneiro.

Fabiana já tinha feito histó
ria no Mundial de remo, em Bled

(Eslovênia), em setembro último,
quando foi ouro, a primeira de
um remador brasileiro em cam

peonatos mundiais. Ela, contu-

do, não soube explicar o resulta
do em Guadalajara. "Talvez tenha
tido um pico de rendimento lá
(no Mundial), que é seguido por
momentos de queda, antes de
voltar ao topo. Talvez tenha sido
isso que aconteceu hoje", diz.

O tempo no Mundial, quando
foi ouro, foi de 7min44s58 con

tra 7min55s42 do Pano Agora, ela
vai se concentrar na obtenção de
uma vaga para a Olimpíada de
Londres-2012.

NÚCLEO DOS TÉCNICOS AGRíCOLAS DO LITORAL NORTE CATARINENSE NURTALlNC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

o Presidente do NURTALlNC com base no Artigo 26° do Estatuto Social convoca os Associados que estão
em acordo com o Artigo 27° do Estatuto para Eleição da Nova Diretoria que realizar-se-á no dia 14 de
novembro de 2009, em primeira convocação as 10:30 horas com 50% mais dos associados e em segunda
convocação as 11:00 horas com no mínimo 10 associados, no Pesque Pague Colonial situado na Rua
Pastor Albert Schneider n. 1674, no Bairro Barra do Rio Cerro em Jaraguá do Sul- SC , com a seguinte
Ordem do Dia:

- Apresentação do relatório anual das atividades; ;

- Eleição da Diretoria e Composição do Conselho Fiscal
- Assuntos Gerais.

'\ Araquari, 19 de Outubro de 2011
A Diretoria

NÚCLEO DOS TÉCNICOS AGRíCOLAS DO LITORAL NORTE CATARINENSE NURTALlNC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do NURTALlNC com base no seu Estatuto Social convoca todos os Associados para
Assembléia geral ordinária que realizar-se-á no dia 05 de 'novembro de 2011, as 11:30 horas, no Pesque
Pague Colonial situado na Rua Pastor Albert Schneider n. 1674, no Bairro Barra do Rio Cerro em Jaraguá
do Sul - SC, com a seguinte Ordem do Dia:

.

- Alteração do Estatuto de acordo com o novo Código Civil;
- Assuntos Gerais

Araquari, 19 de Outubro de 2011
A Diretoria

, ,
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DIVULGAÇÃO /PM

Viatura da PM foi atingida durante tiroteio. Nenhwn policial &COU ferido

QtJADRILHA

Bandido dá
nome falso
para aPolícia
Perito do Paraná chega em Jaraguá do
Sul essa semana para comparar digitais
JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Um dos cinco bandidos que
participou de uma persegui

ção com a Polícia na terça-feira
passada, em Schroeder, se apre
sentou no momento da prisão
com nome falso. Maycon Antô
nio Meirelles, 22 anos, na verda
de é Jonathan da Silva.

Ele foi alvejado por um tiro na

perna. Dois dias após o tiroteio,
outro integrante da quadrilha,
Sedmar Teixeira da Silva, 30 anos,
também baleado, morreu no hos

pital São José, em Jaraguá do Sul.
Um terceiro comparsa, Jeferson
Souza da Veiga, permanece inter
nado em estado grave na UTI do
mesmo hospital. Um dos integran
tes da quadrilha, Juvenil Ferreira
de Oliveira, 27 anos, foimorto pela
Polícia no dia do tiroteio.

Segundo informações do dele

gado de Guaramirim, Walter San
tín, uma equipe da delegacia do
Paraná chega em Iaraguã essa se

mana para colher as digitais do de
tento. A ideia é comprovar que de

fato ele é Jonathan da Silva. Com
a confirmação do nome verdadei
ro' a Polícia terá a certeza de que o

rapaz é um foragido do Estado do
Paraná pelo crime de homicídio. O
acusado responderá por falsida
de ideológica. "Provavelmente ele
deu o nome falso para não desco
brirmos que ele é foragido do Pa

raná", afirma o delegado. O golpe
foi descoberto no presídio, duran
te uma entrevista.

O rapaz foi preso depois que
a quadrilha que integrava passou
a trocar tiros com a Polícia, em
Schroeder. A intenção do grupo
era assaltar uma malharia na ci

dade, mas a ação foi interceptada
pela PolíciaMilitar.

Os homens foram abordados
dentro de um Fiesta, placas de São
José dos Pinhais (PR), em atitude

suspeita, na região central da ci
dade. Ao ver a aproximação da via- .

tura, o veículo acelerou e seguiu
em direção à localidade de Duas

Mamas, estrada que dá acesso a

Ioinville, O Fiesta entrou em uma

rua sem saída e colidiu em uma

residência em construção.
r r

RESULTADO

Dois mortos
e um lerido
A operação durou
madrugada adentro e contou

com o apoio de militares
de Guaramirim, Joinville
e Jaraguá do Sul. Além do
detento que se apresentou
com o nome falso, está preso
também Felipe Ferreira
Oliveira, que foi baleado no
abdômen. Um dos bandidos
morreu na hora, outro
dois dias depois e ainda há
um terceiro internado em

estado grave, em Jaraguá.
Com a quadrilha, a Polícia
apreendeu três revólveres
e uma réplica de pistola,
além de dois coletes à

prova de balas, dois rádios
comunicadores, celulares e

pé-de-cabra.

Menor tenta roubar notebook
Nanoite deterça-feira, aPoliciaMilitar registrou uma tentativa de

, assalto realizada porum adolescente de 15 anos, no Centro de Jaraguá
do Sul.A vítima, um jovem de 20 anos, conta que estava sentado no
muro de sua casa e utilizava um notebook, quando o rapaz armado,
anunciou o assalto. e levou o; objeto. Avítima e um amigo
conseguiram alcançar omenor e imobilizá-lo até a chegada daPM.

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 18/10 às 12h30 o Sr.
José Aanderle, com idade de 69 anos.

O sepultamento foi realizado ontem, dia
19/10, às 16h, saindo féretro da Cape
la Mortuária de Nereu Ramos, seguindo
após para o Cemitério Nereu Ramos.

zado ontem, dia 19/10, às 15h, saindo
féretro da Capela Mortuária Maria Leier,
seguindo após para o Cemitério Centro.

• Faleceu no dia 18/10 às 16h40 a Sra.
Natalia Carvalho, com idade de 70 anos.

O sepultamento foi realizado ontem, dia

19/10, as 17h, saindo féretro da Cape
la Mortuária de Santo Antonio, seguindo
após para o Cemitério Nereu Ramos.

• Faleceu no dia 18/10 às 13h30 o Sr.
Ivo Pellis, com idade de 38 anos, deixan
do enlutados. O sepultamento foi reali-

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERViÇOS

DE ENGENHARIA N°. 07/2011 - PMS
PROCESSO LlCITATORIO N°. 109/2011-PMS

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conheci
mento dos interessados Cancelamento da Licitação Processo de liCitação na.
109/2011-PMS, na modalidade Tomada de Preços na. 07/2011-FMS, para a

contratação de Empresa Especializada para prestação de Serviços de Consul
toria em Engenharia Sanitária e Gestão Ambiental e de Qualidade, para suprir
as necessidades da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental da Pre
feitura Municipal de Schroeder/SC, devido a duas tentativas de abertura da

licitação para contratação e ambas deserta.
Schroeder, 18 de outubro de 2011.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADODE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

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

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

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

Apontamento: 191164/2011 Sacado: ANGUlAR FOTO EVTDEO LTDA Endereço: R REINOLDO RAU SL 404 60· CENI'RO
- JARAGUADO SUL-SC· CEP: 89251-510Credor: QUADRlSOMCOMERCIODE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS POlia
dor: - Espécie:DMI- N'Titulo: 1305/004 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$475,64 - Data para pagamento: 25/ 10/2011-
Valor total a pagar R$546,06Descrição dos valores: Valor do título: R$ 475,64 - Juros: R$ 5,86 Emolumentos: R$ 10,85· Pu
blicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70· Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 191187/2011 Sacado: J F JARAGUA FURGOES Endereço: AV PROFWALDEMAR GRUBBA 4955 - Iaraguá
do Sul-SC - CEP: 89256-501 Credor: RONCHI IND E COM DE MADEIRAS ITDA Portador:· Espécie: DMI- N°Titulo: 296
. Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 720,00 - Data para pagamento: 25/10/2011- Valor total a pagar R$793,78 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 720,00· Juros: R$ 3,12 Emolumentos: R$ 10,85 - PUblicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70· Diligência: R$15,76

Apontamento: 191198/2011 Sacado: NLlANO TlBES SGARBOSSA Endereço: RUA PRIMEIRO DE MAIO 241 - JARAGUÁ
DO SUL·SC - CEP: 89254·400 Credor: BFB LEASINGSAARRENDAMENTO MERCANTIL Portador:· Espécie:Cf - N'Títu
lo: 82607-38093829 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$30.900,00 . Data para pagamento: 25/10/2011·Valor total a pagar
R$42.l36,61 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 30.900,00 - Juros: R$I1.165,20 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70· Diligência: R$16,51

Apontamento: 191192/2011 Sacado: MICHELE RAMOS GANDRA DA SILVA Endereço: RUAWILLYBARTEL370 - Jaraguá
do Sul·SC· CEP: 89256-150 Credor:VALDOCIR HAAS ME Portador:· Espécie: DMl- WTitulo: 29177-1· Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 221,00 . Data para pagamento: 25/10/2011·Valor total a pagar R$290,95 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 221,00 - Juros: R$ 0,81 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70· Diligência:
R$14,24

Apontamento: 191133/2011 Sacado: PEDROAlMIRALVESCABRAL Endereço:PROFHENRICH GEFFERT 821- Jaraguá do
Sul·SC - CEP: 89256·290 Credor: GffiACOMERCIODEAUTO PECAS ITDA Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo: 763607644
. Motivo: falta de pagamento valor: R$10.636,64 . Data para pagamento: 25/10/2011·Valor total a pagarR$10.753,39 Des
crição dos valores: Valor do título: R$10.636,64 - Juros: R$ 46,09 Emolumentos: R$10,85· Publicação edital: R$ 22,35 Con
dução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 191137/2011 Sacado: ROSICLElA MARA ZlPF Endereço: RUA FRANCISCO HRUSCHKA 539 - JARAGUÁ
DO SUL-SC . CEP: 89253·600 Credor: VENTUS PNEUS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA Portador:· Espécie: DMJ -

N° Titulo: 7054.1/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 38,00 - Data para pagamento: 25/10/2011· Valor total a pagar
R$I11,lO Descrição dos valores: Valor do título: R$ 38,00 - Juros: R$ 0,15 Emolumentos: R$lO,85 . Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 18,05

Apontamento: 191141/2011 Sacado: ROSICLEIA MARA ZIPF Endereço: RUA FRANCISCO HRUSCHKA 539 - JARAGUÁ
DO SUL·SC . CEP: 89253-600 Credor: VEN1US PNEUS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA Portador: - Espécie: DMJ -

W Titulo: 7055.1/1 . Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 615,00 . Data para pagamento: 25/10/2011-Valor total a pagar
R$690,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 615,00 . Juros: R$ 2,46 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70· Diligência: R$18,05

Apontamento: 190940/2011 Sacado: WANDERLEYWPES DE MIRANDA Endereço: RUA EXP FlDEUS STINGHEN 270
CASA· Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256·740Credor: BVFINANCEIRAS/ACF! Portador: - Espécie: CEI - N°Titulo: 131038767
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.377,64 . Data parapagamento: 25/10/2011·Valor total a pagar R$1.588,17 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$1.377,64· Juros: R$136,84 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condu
ção: R$ 21,70 - Diligência: R$18,79

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 20/10/2011.
Jaraguá do Sul (SC), 20 de outubro de 2011.

ManoelGustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 8
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PHOLIANEGRA: A PÍLULA ANTI-FOME!
Extraída de uma planta indígena e utilizada há

séculos como bebida medicinal, a Pholianegra é o
mais novo fitoterápico indicado para quem quer
perder peso e diminuir medidas.
A Pholianegra age na saciedade, ajudando a retardar
o esvaziamento gástrico, ou seja, a comida demora
mais a sair do estômago para o intestino, assim não

se sente fome por mais tempo do que o normal.
Além de possuir efeito diurético, reduzir os níveis de
glicemia no sangue e aumentar o HDL (colesterol
bom).
A Pholianegra também acelera o metabolismo, ou
seja, acelera o gasto energético e a queima de

gordura, o que contribui muito para a perda de
peso.

�\RA DE JARAGUA 00vo� S�
Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas. Fitoterápicos

Benefícios:
- Retarda o esvaziamento gástrico, provocando a

sensação de saciedade.
- Queima gordura localizada, principalmente na

região abdominal.
- Diurético.
- Reduz a formação de celulite.
- Antioxidante.
- Reduz o cansaço e a fadiga do dia a dia, dando mais

energia e disposição.

Conheça também o CREME DE MASSAGEM HIPERTERMICO. Com extrato de centella e ginkgo. Ativa a circulação,
combate gordura localizada e celulite, diminuindo o aspecto "casca de laranja".

A Farmácia Ekilíbrio sempre atenta no que tem de melhor para seu bem estar!

Consulte seu médico ou nutricionista!

Faça-nos uma visita e conheça estas e outras
fórmulas que auxiliam na perda de peso.

SEXTA. SÁ ADO OMNGO•

ARENA JARAGUÁ
Com desconto de até

R$3.000

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOlKSWAGEN 4732746000

www.vw.corn.br Promoção válida até 22/10/2011 para veículos com pintura sólida. Frete incluso. Novo Gol 1.02011/2012,4 portas, códígo 5U11C4, com preço promocional á vista a partir de
R$27.990,00. Novo Go11.0 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12, cornpíeto.com preço promocional à vista a partir de R$ 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$30.490,000. Fax 1.0,2 portas, ano mode 11/12, completo. com preço promocio
nal à vista a partir de R$ 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 válidas apenas para veículos disponfveis em estoque. IOF, Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações inclusas na operação e no CEI.
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 ás pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800701 2834. Veículos em conformidade com o Proconve.
Caraguá Auto Elite

A escolha perfeita
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