
Vitalidade
Centro de Referência do
Idoso de Jaraguá do Sul
promoveu ontem à tarde
um Shaw de Talentos,
quemostrou toda

energia e disposição da
terceira idade.

MlX

C7� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

._.� ESTE JORNAL PARA OUTRO lEITOR. INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO

FESTA DIFERENTE
EDUARDO MONTECINO

CONECTADOS Encontro regional promovido pelos blogueirosMaxPires eRicardo Treis acontece amanhã à

tarde, e vai reunir usuários doTwitter e do Jacebook em uma festa onde a interação será real e virtualPágiaaa 17

Cincomilhõesfarão exame
doBnem nofim desemana
AMAN E DOMING , • 89,J0 ENS DE CIDADES DO

Vale do Itapocu,mais de 83mil catàrinenses e 5,3milhões em
todo o país realizam o Enem, uma dasmais importantes
provas do sistema nacional de ensino. Página 7

Eleitoresjápodem retirar
ou alterar títulosno Cartório
NOS ÚLTIMOS ANOS DE ELEiÇÃO, OS VOTANTES DE ,JARAGUÁ
do Sul e Corupá procuraram os serviços do Cartório Eleitoral
na última hora e tiveram que enfrentar longas filas. Para
evitar transtornos, melhor é se antecipar. Página 4

1
'1/11.

RECUO
Prefeitura decide estudar

projeto para reformar o
Arthur Müller.

PATRICIA MORAES

Página 5

Portal turístico
". .

germamcovai
voltaraatender
DESATIVADO DESDE ,JULHO

de 2010, o portal turístico
germânico do Rio Cerro 2, às

margens da rodoviaWolfgang
Weege, reabrirá suas portas
aos visitantes em novembro.

Página 19

Iaraguá sedia
competição
de triathlon
PROVA VALERÁ COMO

etapa do Campeonato
Estadual damodalidade
e deve reunirmais de 200
atletas de diversas idades e

regiões do Brasil.As provas
serão realizadas no Parque
Malwee, a partir das 9h.
Página 21
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Ikarsten@netuno.com.br

Weg e Ceslari

-

AWeg e a Cestari Industrial
e Comercial anunciaram
a assinatura de acordo de
entendimentos para a formação
de joint venture para o

desenvolvimento, a fabricação
e comercialização de redutores
e motorredutores. Com o

fechamento do acordo, aWeg vai
adquirir 50% mais uma ação
da joint venture, que vai ser
composta dos ativos relacionados
à fabricação de redutores de
velocidade da Cestari. Estima-se

que estes ativos atinjam receita

e sistemas de automação
industrial oferecidas pela Weg
e os redutores de velocidade e

motorredutores desenvolvidos
pela Cestari em pacotes
de soluções integradas. As
soluções power transmission,
que integram motor elétrico,
inversor de frequência e redutor
de velocidade, são cada vez mais
demandadas pelo mercado,
pois melhoram o desempenho
operacional emaximizam a

eficiência. A Cestari tem 110 anos
de existência.

líquida de aproximadamente
R$ 70 milhões em 2011. A
Cestari é um dos líderes no
mercado brasileiro de redutores
de velocidade e está sediada
emMonteAlto, Estado de São
Paulo, onde possui estrutura
verticalizada de produção,
com processos de fundição
em ferro, bronze e alumínio,
usinagem em modernos
centros computadorizados.
Ajoint-venture entreWeg
e Cestari vai combinar as

, soluções de motores elétricos

Porto de Itajaí
o Complexo Portuário do Itajaí comemora um
crescimento de 7% no acumulado dos nove primeiros
meses do ano quando movimentou 7,76 milhões de
toneladas. Estes números, no entanto, poderiam ter

sido melhores se não fossem negativamente afetados

pelas enchentes que tumultuaram as operações
por diversos dias. Este crescimento nas operações
marítimas em Santa Catarina não passou despercebido
de outros Estados que atribuem aos incentivos fiscais
todo o mérito desta evolução.

DIVULGAÇÃO
-

o jornalista daGlobo que se consagrou
com o "Profissão Repórter" estará no
evento promovido pelo Núcleo de
Jovens Empreendedores (NJE) Acijs
- Apevi, em comemoração aos seus

12 anos de existência. Já podem ser

adquiridas naAcijs as credenciais para
apalestra que acontece no dia 17 de
novembro, às 20h, na Scar. O renomado

jornalista falará sobre o tema Profissão
Empreendedora durante o 5° Encontro

Regional de Jovens Empreendedores do
Norte Catarinense.

Resgate europeu
o fundo de resgate europeu que está
sendo costurado deverá contar com
um valor entre um e dois trilhões
de euros. Isto pode parecermuito,
mas devemos considerar que os
devedores a serem amparados
são, inclusive, países e, portanto,
suas necessidades de recursos são
muito grandes. Espera-se que não
acontecem mais contratempos e

que até o final do mês saia o anúncio

que poderá acalmar pelo menos por
algum tempo o mercado.

I I I 'I

QUINA
SORTEIO N° 2725
10 - 12 - 42 - 48 - 60

1

LOTl,KERIAS
LOTOFÁCIL
SORTEIO N°

02 - 07 - 08 - 10 - 11

12-13-14-15-17
18 - 19 - 20 - 21 - 22
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abitação
O governador Raimundo COIOlllbo, o mínístro das Cidades,
Mário Negromonte, e outras autoridades participaram no

último dia 18 do evento de assinatura do ato de adesão do
f:stado à, segunda fase do PrograrnaMínha CasaMinha
Vida. Iaragua do Sul e Cuaramirim também Ofi(,.>ic....zaram
a adesão ao programa habitacional.

Tecnologias ambientais
Temas como a nova norma ISO 50001, que trata de eficiência
energética, Política Nacional de Resíduos Sólidos, mudanças
climáticas, a nanotecnologia aplicada ao setor têxtil e design
estratégico estão entre os temas que serão abordados noWorkshop
Internacional Ambiental e Têxtil, que o Senai promove nos dias 26
e 27 de outubro, no Hotel Himmenblau, em Blumenau. A abertura
contará com palestra do jornalistaWashington Novaes, além de
conferencistas internacionais e nacionais.

Selic
Adecisão do Comitê de PolíticaMonetária de reduzir em mais 0,5%
a taxa básica de juros, que agora foi para 11,5% ao ano, mantém uma

aposta que está sendo contestada por analistas uma vez que o Banco
Central vai na direção contrária das pressões da inflação. A aposta é

que a crise internacional provocará uma redução na demandamundial
que afetará a inflação interna. Sempre lembrando que a inflação anual
deve ser deduzida a taxa básica de juros para se obter a taxa efetiva.
Se a inflação não cair, as aplicações no Brasil perdem bastante sua

atratividade. É esperar para ver.

Aluguéis
Segundo o Secovi - Sindicato daHabitação - de São Paulo, os contratos
novos de aluguel cresceram emmédia 17,55% no último ano na cidade
de São Paulo.Atualmente está em curso uma grande concentração de
propriedades nasmãos de algumas grandes empresas de locação o que
pode ser parte da explicação para o fenômeno.

�,mUA 126, Nereu Ramos, Jaraguá do Sul.
ttULO(�

_ 26'6-20P1ro1c8e2s4so0:00336)6.11.004520-9 (0004520-
EDITAL DE PRAÇAllEllAO .... .

COMARCA DE JARAGUA DO SUL Exequente: Marinato Representações
Ltda,

-...1 a VARACíVEL Executado:Wiest S/A
12_I",Jll'i..oIPra�: 27/10/2011 -14:00hs - Por Bem: Máquina curvadeíra hidráulica
valor igual ou superiorà avaliação. horizontal Pedrazolli, modelo BM 65, código
��_�Uª.ºlE.@_.Ç_�: 08/11/2011 -14:00h5 - A de identificação 2211; avaliação R$
quemmais ofertar, desde que não a preço vil 180.000,00 em 09/02/09. Depositário:
!,...Q,Ç-ªJ: Átrio do Fórum de Jaraguá do Sul-SC Jamiro Wiest. Vistoria: r. Erwino Menegotti,
- Rua: Guilherme CristianoWackerhagen, n? q88, Jaraguá doSul-SC.
87 - VilaNova, fone: (47) 3275-7200. Onus: Os tributos incidentes sobre os bens
A�Yªcrj.nçiª-�: 01) Ficam intimadas as móveis e imóveis, multas sobre os

partes através deste Edital, caso não o sejam automóveis bem como contas vinculadas às
pelo Sr. OficiaI de. Justiça (Artigo 687 CPC).; concessionárias telefônicas, oorrerão por
02) Os credores hipotecários. usufrutuários conta exclusiva do arrematante, Para
ou senhorio direto que não foram intimados arrematação em primeira praça, os valores
pessoalmente, ficam neste ato intimados da das avaliações serão corrigidos
realização dos respectivos praças/leilões monetariamente até a data do leilãofpraça,
(art. 698 CPC); 03) A verificação do estado de onde, o v�lordo lanço não poderá ser tnferíof à

. conservação dos bens poderá set realizada avaliação efetuada, sendo que, não
pelo pretenso arrematante, se desejado, -ocorrendo a venda ou adjudicação nesta,
mediante acompanhamento de Oficial de será levado à segunda oportunidade,
Justiça, conforme data e horário supra, onde haverá a
VICENTEALVESPEREIRANETO,Lei!oeiro alienação a quem mais ofertar (art. 686, VI,
Público Oficial e Rural, devidamente CPC), desde que não a preço vil (art. 692,
autorizado pela Exma. Sra. Ora. KAREN CPC). Os honorários do leiloeiro na razão de
FRANCIS SCHUBERT REtMER Juiza de 5% (cinco por cento) correrão por conta do
Direito da ia Vara Cível da C�marca de comprador, remitente ou adjudicante em

J a rag u á doS u 1- S C , ve n de rá em caso de arrematação, acordo/remição ou

Praça/Leilão, na forma da Lei, em dia, hora e adjudicação, respectivamente, conforme
local supracitados, os bens penhorados nos competente Portaria expedida por esta
processos aseguir:' Comarca. Informações com o leiloeiro
1 - Processo: 036.10.010623-0 (0010623- Público Oficial e Rural VICENTE ALVES
26.2010.8.24.0036) PEREIRA NETO, fone/fax (47) 3026-1615,
Exequente:Hotel dosAçores Ltda. .

site �.agençj_ÇJjflllª"Q,_.QºID_,_Qr, end. - R. XV
Executado:AfonsoJosé da Cunha de Novembro, 4315, sala 109/111, Centro
Bem: Máquina de bordar Marco, 05 Comercial Expoville, Glória,. Joinville-SC.
cabeçotes, 1981, nO 8873; avaliação R$ Exma. Sra. Ora. KAREN FRANCIS
40.000,OOem23/04/09. Depositário: Afonso SCHUBERT REIMER, Juiz de Direito da ia
José da Cunha. Vistoria: r.AntonioMachado, Vara Cível daComarca de Jaraguá doSul,
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Qual é a obrigação de um jovem? Aju
dar em casa, ser bem-comportado

e estudar, estudar muito. Ser ótimo alu

no, isso é obrigação. Obrigação, eu disse.
Mas há pais parvos que prometem pre
sentes aos filhos para passar de ano ou

no Vestibular. Isso é obrigação dos filhos,
ora bolas! .IJb;.

Depois, esses filhos crescem e nada
farão se não lhes for oferecido um

"prêmio"de incentivo, não havendo prê
mios, passam a mão no que estiver pela
frente. Esses que andam por aí, nos ór

gãos públicos e fora deles ...

Agora vem o governo (?) do Rio de Ja
neiro, só podia mesmo ser no Rio, a ofe-

ELES
Eles são os melhores terapeutas da vida,

meu Deus, como são competentes na arte

de curar meus momentos de aborrecimen
to... Estou falando dos meus vira-latas.
Basta-me chegar perto deles, encostar cara
com cara quejáme reergofortepara a vida,
não émesmo Bob, Greiciele, Piti e Lelé?

redacao@ocorreiodopovo.com.br

11M I
..

recer prêmios em dinheiro para ótimos

alunos, para os que tirarem ótimas notas
ao longo do ano, de todos os anos do se

gundo grau das escolas públicas.
O prêmio será em forma de poupan

ça, R$ 700 para alunos do 10 ano, R$ 900

no final do 20 ano, e assim por diante.
Ótimos alunos vão ganhar dinheiro, uma
poupança. Completamente errado. Insis
to, é obrigação de aluno tirar ótimas no

tas, obrigação.
Pais abobados, não os quero chamar

de coisa pior, acenam com viagens a Dis

ney, festas especiais, dinheiro, carros,

prêmios materiais de todo tipo para os fi
lhos que cumprirem com a "obrigaçãona

ELA

Sempre que vou a Porto Alegre dou
uma volta no Bric da Redenção aos do

mingos. Dia destes, encontrei uma cachor
rinha no colo de uma "retardada' que me
deu nojo. A cachorrinha usava vestido e

'lenço no pescoço. Vontade de pegaraque
le lenço efazer "uma coisa'; na dona.

DO LEITOR

s

Que grupo é aquele" que faz
barulho e grita com orgu

lho que ama seu país?
Estão de preto, mas as caras

pintadas de verde-amarelo,por
que isso? As roupas pretas o

Brasil de Luto?
As caras pintadas de uma es

perança tão bela, roupas pretas
mostrando as caretas de uma

escuridão calada, acabou o si

lêncio, os caras pintadas estão

na rua dizendo: agora basta.

Respeito aos Direitos do ci

dadão, brasileiros conscientes é

política eficiente, 10 de Setem

bro o primeiro passo na longa
caminhada da limpeza na po
liticagem, vem para rua, vem

junto, resgatando a ética da ho
nestidade e transparência, sem
violência, só queremos a sua

presença.
Ficha Limpa em 2012, Fim

do Sigilo Parlamentar, Criação
da CPI contra a Corrupção, 10%
do PIB para educação, tem ob-

FALE CONOSCO

jetivos específicos a manifesta

ção, a voz do Brasil é a voz de
seu povo, pinte a cara mostre

orgulho pela sua terra, e juntos
busquemos um futuro melhor.

Manifestação pelo fim da

utilização da máquina pública
em benefícios próprios, esta':

mos atentos, estamos ativos,
a política é linda e juntos va

mos exaltar sua beleza, 12 de
outubro mais um dia de luta

por uma política limpa, 15 de
novembro vamos aderir a esse

movimento, não tem graça essa

história de falar que brasileiros
aceitam calados com poses de

palhaços que lhe roube o di
nheiro do suor de seu trabalho,
vamos mostrar a cara e dizer
sim que há esperança, juntos
temos voz de Mudanças!

Mariana de Paula

Rigon, estudante de
Direito • ·Católica de
se · Jaraguá do SUl

escola. Com a obrigação, eu disse.

Olhe, minha amiga, dá vontade de

largar tudo e ir para o meio do mato. A

coisa vai de mal a pior, vagabundos an

dam pegando o que não lhes é de direito,
jovens gozando de direitos em excesso e

nenhum compromisso com os deveres,
tudo, de tudo, de mal a pior.

Em troca das mesadas, os pais de
vem cobrar alguma coisa dos filhos, caso
contrário, fica o ganho pelo ganho, sem
nenhuma razão. Esse tipo de comporta
mento acomoda e gera saciedades inde

vidas. Quanto aos estudos, notas máxi

mas são obrigação dos jovens, de todos,
incondicionalmente.

LIBERDADE

Que tratemos bem aos animais e os dei
xemos ser eles mesmos, sem roupas, bem

cuidados, sim, mas livres. Quando eles

quiserem fazer "algo" na pracinha que nin

guém lhes fique puxando pela trela, impa
ciente. E coitadinhos dos que vivem em apar
tamentos, é crime hediondo contra eles.

CHARGE

o P�Bl.!MA
,

e eSSE

Mu�oj

Embora asduasprimeiras
ediçõesdo exame tenham
sidomarcadaspor
irregularidades - como o
vazamento das provas em

2009, e os cadernosdeprova
erradosftoanopassado-o

, teste unificado éumamedida
não apenas bem vinda,mas
quehámuito tempo deveria
tersido adotada.

mtmllY� tétit1/f,! '1�I�LI,ifi�:ii�'kdfJ�
é uma medida não

apenas bem vintta.,
..Di�, f�!"��' II.á I01Iil("
telnpo dJ.�t�V'eJtia. ter
sido· adotada" ...

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

�:ones: (47) 2106-1919· Fax: 2106-1945 • ASsiv�al'�w.n'i$s: 2106-1936 • PJ·3ntâo 9:221-1268· Comerêiâ'l: 9107 ..6932· gml!�a;'JtãoF.i�trlg/ls: 21Ó6-1919. 9132-5491/8446-6817
Horário de atendimento: 8h às 17h30· Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 -, Jar�.guá do Sul • SC Impr�ssão: Gráfica e Editora Correio do Povo Uda
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E hora d� regularizar o título
Cartório Eleitoral
quer antecipar
atendimentos para
os votantes que

precisam alterar ou
retirar o documento

JARAGUÁ DO SUL/CORUPÁ
DAIANA CONSTANTINO

Se você não quer esperar quatro
horas de pé em uma fila com

cerca de 600 pessoas na sua frente,
antecipe a regularização do título de
eleitor o quanto antes. Nos últimos
anos de eleição, os votantes de Iara
guá do Sul e Compá procuraram os

serviços do Cartório Eleitoral na úl
tima hora e viveram situações para
além de estressantes.

Para que este episódio não
se repita em 2012, a orientação é
entrar em contato com o Cartó
rio Eleitoral, localizado na aveni
da Marechal Deodoro da Fonse

ca, no Centro de Jaraguá do Sul, a
partir de agora para garantir um

ARQUNOOCP

CARTÓRIO Em 2010, cerca de 600 pessoas tiveram que esperar nama por atendimento

atendimento de qualidade e tran

quilo. A responsável pela Zona sr
do órgão, Simone Ladeira, informa
que, até 9 de março do ano que
vem, serão alterados os cadastros

dos eleitores que devem transferir
o título por causa da mudança de
domicílio, retirar a primeira cédu
la ou modificar entre outras infor

mações do documento.

Para o eleitor que preci
sa transferir o local de vota

ção' a exigência é apresentar
a carteira de identificação,
comprovante de residência re-

cente, título e comprovantes
de votação ou de justificativa.
Para obter a segunda via da cé
dula, basta ir ao cartório com

documento de identidade e

comprovantes de votação ..
Os jovens, a partir de 16 anos,

que solicitarem o título devem le
var documento de identificação,
comprovante de endereço recen

te e compro�Jé1y-tI!.�J��<�?.iítação do

serviço militar, para homens que
já completaram IS anos. Em 2012,
pessoas com 15 anos que comple
tarem 16 anos até 7 de outubro, dia
da eleição, também poderão reti
rar o documento para votar.

Vale lembrar que ficou decidido

que para votar é obrigatório apre
sentar documento de identificação
com foto, além do título de eleitor.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Patricia Moraes 2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Demolic;ão engavetada. relorma negociada
"Nós vamos esquecer isso. Não
vamosficar nos desgastando. Eles
quefiqul,.-&�násio'� foi com
essa deci! UM 6 secretário
deAdministração, Ivo Konell
(PSD), afirmou ontem à coluna

que o projeto para demolição do
ArthurMüllerfoi engavetado. Ter
que tomar a decisão contrariado,
porém, irritou Konell, que afirma

,

que a audiência pública foi uma
palhaçada. "Onde já se viu fazer
uma audiência pública com o final
já pronto, o que este deputado fez
(Carlos Chiodini), foi um desrespeito.
E ainda queriam que a Cecília fosse
lá. Ela não tem que se expor dessa
maneira. Atéporque ninguém queria
realmente ouvir o que a Prefeitura
tinha a dizer.Apelaramfeio. Passar
filminho de treino?Aqueles alunos

ganham bolsa atleta do municipio",
desabafou e ainda questionou por
que a antiga administração, que
tinha Jean Leutprecht (PC do B)
como presidente da Fundação
Municipal de Esportes, não propôs
uma audiência pública quando
da construção daArena laraguâ.
"Contraditório que só agora esta

turma se interesse em ouvir o que
a população tem a dizer. Gastaram

quase R$ 18 milhões na Arena, por
,

que não deixaram R$ 1 milhão

para investir em melhorias no
ArthurMüller se este espaço é tão

importante para eles': retruca.
O certo é que a noite de quarta
feira vai entrar para história
como um momento que marca o

amadurecimento da democracia

jaraguaense. Assim como aconteceu

com o debate em torno do possível
aumento no número de vereadores.
Houve excesso, é verdade, porém,
de um lado os jovens atletas se

fizeram ouvir, participaram e, de

outro, mesmo que contrariada,
a administração decidiu recuar.

Ontem, a prefeita Cecília Konell
orientou a seus subordinados que
iniciem um estudo para reforma do
ginásio. A medida visa diminuir o

desgaste, que no fim se comprovou
desnecessário, sofrido pelo governo.
Mas os problemas ainda carecem de

solução. A Prefeitura precisa decidir
o destino que dará ao transporte
urbano e à construção dá terminal.
Vai ter em breve uma pesquisa em
mãos, que custou R$ 75 mil, tendo
mais suporte para tomar uma
decisão.

MARCELE GOUCHE

Conflito de Avalia9,ã,o
uA_8udiênclaoonfinnouque:
aOPimio,púbtitaétontm
amaneiracomooassunto
vemsendo tratadoe também
émntraademo1içãodo
�ásio.Aeheibom�J apesar
de�msexce.sSO�fO�lDDa
marúfesmçio democlátka'��,
do. vereadocrjean lempreclJt

o causador
Proposítor da indicação que
gerou a audiência pública sobre
a demolição do ArthurMüller, o
deputado Darci de Matos (PSD)
não participou do encontro.
"Só vi no jornal que teve uma
discussão acalorada ai. Mas eu
como deputado só atendi um

pleito da prefeita. Ela é que tem

que decidir o que é melhor",
argumenta.

-

geraçoes
Na chegada da audiência pública,
uma discussão entre o secretário de

Administração, Ivo Konell (PSD), e o
presidente do Diretório Central dos
Estudantes da Católica, Luís Fernando de
Almeida, já sinalizou que anoite iria ser

qúente, Melhqr. que o. desentendimento
só tenha ficado em palavras.

I·

Time quase formado
Os tucanos preparam o voo, cerca de 20 nomes para compor a nominata para
Câmara nas eleições do próximo ano já estão definidos. Entre eles,Adernar
Wmter, Eugênio Garcia, AnésioAlexandre, JairPedri e Rogério Khumlen, que
por sermilitar ainda tem prazo para oficializar seu registro no partido.

T-ratado
Um almoço promete esquentar os
bastidores da política local hoje.
Lideranças do Pp, PSDB, PR e DEM
sentam para iniciar um acordo.

DIVU�GAHDO
GUARAMIRIM

orante reuni�o em Brasília na�gJ.1ar
ta-feira, o" pr�feito de Guaramírím,
ilson Bylaardt, entregou ao minis

tro dos Transportes, Paulo Oliveira,
o livro Perfil Cultural- Guaramirim. O senador
Paulo Bauermostrou interesse pela publicação.

'ilIUnnUundli/'ldlkl/HU/miUIIIIIU/lHIII/ll/lllmlI/I/I/UIIII/U/l/llllllill/lI/lI/II/lIIUInI11I1I111I/HimllUll/lnlllllihlllll/imll/m/lI/IJ1iIIilIIlIillWnJllIl/lln�II//lliIJiII/UIIIII1I/lI/IIIIHlllllllmIlIlIIlIlIlUlilnllldnlllmiIlI/lI/IIIHlUU/liJllI,inll/HII//HIU/UO/IIIIIIUlIlHllllnlllfllUllllillllUlll/lllllll1l

E_co.lro
'

OPPmarroupaIaomallill/l �Dúmem
simbóico�,mnwrandeeftDofmS�,.·� .

aptresen1açãCIdcspr.é-QBJdjdatma�í1l
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Prefeitura,deJamguá.,

Prefeito interino
Vice-prefeito de Corupá, Carlos DieterWerner

(PSDB) assume a Prefeitura por 30 dias, a partir
de IOde novembro. É a segunda vez que o tucano

substitui Luiz Carlos Tamanini (PMDB), que irá tirar
férias no período.

Emenda
Emenda parlamentar de R$ 400 mil do deputado
federal João Pízzolatti (PP) será destinada para
pavimentação no município de Schroeder.

Porta-voz
O senador Paulo Bauer (PSDB) será o porta-voz da
região nas tratativas com o governo federal para
duplicação da BR-280. Quem afirma é o também
senador Luiz Henrique da Silveira.
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SUSTENTÁVEL

Energia solar em
vez de eletricidade
Ideia -do vereador Adernar Possamai
é que o Executivo regulamente o uso

do sistema alternativo em [araquá
a população a utilizar a energia
solar. O primeiro passo seria a

Prefeitura passar a usar o equi
pamento em prédios públicos.
Outra dica é a redução do IPTU
das unidades habitacionais que
aderirem ao projeto. "Não quere
mos padronizar nenhum mode

lo, nenhum fabricante. Cada um
escolhe o que achar o mais viá
vel. O importante é que devemos
buscar alternativas que vão pro
porcionar .um benefício maior
no' futuro sem grandes danos.
A energia solar me parece uma

grande saída", enfatiza.
O projeto será analisado pelas

comissões da Câmara de Verea
dores de Jaraguá do Sul e depois
submetido à votação. Pode rece

ber emendas e ter seu conteúdo

parcialmente alterado.

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Trocar a energia elétrica

pela energia solar para o

aquecimento de água. Essa é a

proposta do vereador Ademar
Possamai (DEM) em projeto
de lei protocolado na Câmara
essa semana. A ideia é que o

Executivo crie uma norma que
obrigue todas as novas edifica

ções à instalação de sistema de

aquecimento de água por ener
gia solar ou a gás. "É um investi
mento necessário, pois além da
economia com o tempo, iremos
contribuir para a redução do
consumo de energia elétrica",
enfatiza o vereador.

No projeto, Possamai aponta
alguns recursos para estimular

SAIBA MAIS

Como lunciona um

aquecedor solar
• Um sistema básico
de aquecimento de água
por energia solar é composto
de coletores solares (placas)
e reservatório térmico (Boiler).

• As placas coletoras são

responsáveis pela absorção
da radiação solar. O calor do

sol, captado pelas placas, é
transferido para a água que
circula no interior de suas

tubulações de cobre.
• O reservatório térmico é um

recipiente para armazenamento
da água aquecida. São cilindros
de cobre, inox oupolipropileno,
isolados termicamente. Desta

forma, a água émantida aquecida
para consumo posterior.A caixa de

água fria alimenta o reservatório
térmico do aquecedor solar,
mantendo-o sempre cheio.

ARQUrvOOCP

VereadorMemar Possamai diz que exemplo deve iniciar nos prédi� públicos

'f'IM DE SEMANA

Lil\'l?e·•.
'.1'. r

AGRADECIMENTO E CONVITE

A familia de

Elvis Andreatta
agradece os pêsames e solidariedade

apresentados, por seu falecimento,e
convidam parentes e amigos para a Mis

sa de Sétimo dia de seu encontro com o Pai,a ser

celebrada às 19 horas,desta sexta feira,dia 21 de

outubro,na igreja matriz São Sebastião,

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
.

LICITAÇÃO N°: 162/2011

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO DE

VAZAMENTOS, TIPO DATA LOGGER
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 21/10/2011 das 8h às 11h30 e das

13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 10/11/2011 14 horas

,

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
Rua Erwino Menegotti, n? 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.sarnae]s.
com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone

047- 2106-9100.
Isair Moser

Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 161/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE PÓ DE BRITA
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 21/10/2011, das 8h às 11 h30 e das

13h às 16h
• DATA DA ABERTURA: 04/11/2011 14:00 horas

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, n° 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.
com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone

047- 2106-9100
Isair Moser - Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO N°: 160/2011

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REDE DE

RECALQUE DE ESGOTO POR MÉTODO SUBTERRÂNEO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 21/9/2011 das 8h às 11h30 e das 13h

às 16h
DATA DA ABERTURA: 10/11/2011 10 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.
com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone

047- 2106-9100.
Isair Moser

Diretor Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

�r.rl AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 016/11

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para con

strução de ponte de concreto armado sobre o Rio Pedra de Amolar, na Locali

dade do Bairro João Tozini no Município de Corupá, incluindo o fornecimento

de materiais, mão de obra, ferramentas e equipamentos, conforme projeto
arquitetônico, orçamento, cronograma, memorial descritivo e quantitativo
anexos.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 21/10/2011, às

14hOOmin do dia 07/11/2011.
INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h30min do dia 07/11/2011

TIPO: Menor Preço.
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LlCITATÓRIO: No endereço
Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443 e também no site

Http://www.corupa.sc.gov.br.
HORÁRIO: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs

Telefone (47) 3375-6500
Para recebimento do edital é imprescindível que a licitante retire o arquivo de

itens junto ao setor de licitações pelo email: compras@corupa.sc.gov.br.
Corupá, 20 de Outubro de 2011.

LUIZ CARLOS TAMANINI
PREFEITO MUNICIPAL
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Provas do Enem serão
f

neste fim de semana
5,3.milhões de jovens
em todo o país devem
participar do exame
unific o de acesso
,

ae

REGIÃO

PEDROLEAL

Neste fim de semana, 2.189 jovens de
cidades do Vale do Itapocu, mais de

83 mil catarinenses e 5,3 milhões em todo
o país realizam uma das mais importantes
provas do sistema nacional de ensino. Ama
nhã e domingo acontece o Enem (Exame
Nacional do Ensino Médio), em sua terceira

edição. O resultado da prova dará a classi

ficação dos candidatos no Sisu (Sistema de

Seleção Unificada), que dá acesso a cerca de
87 mil vagas em universidades federais - no

caso da UFSC (Universidade Federal de San
ta Catarina), a nota do Enem compõe 30%
da avaliação no vestibular.

Para quem quer ingressar no ensino federal,
o Enem é de suma importância, e para esse fim,
o jovemDenisRocha daCosta, 19anos, tem usa

do todo o tempo livre para estudar. Inscrito para
o vestibular de Medicina da UFSC, o rapaz está
estudando cerca de sete horas por dia e afirma

que já lhe disseram que não é o bastante. "Tem

amigosmeus que jáestão cursando e estudaram
lO, 12 horas por dia para passar no vestibular,
que é muito concorrido", afirma. Porém, Denis
está confiante na sua capacidade. "Acho quevou
tirar notas boas no Enem e noVestibular, desta
vez eu tenho certeza de que entro", diz.

Sobre o Enem 20 II

O Enem 2011 é composto por quatro provas
objetivas de 45 questões cada, e uma redação de,
no máximo, 30 linhas, cujo tema será revelado
na aplicação da prova. No sábado serão realiza
das as provas de ciências humanas e da nature

za, enquanto no domingo serão as de matemá
tica e linguagem, além da redação. As provas
começam às 13h, mas os candidatos devem se

apresentar no local de prova aomeio-dia.

Segundo a coordenadora do curso pré
vestibular da UFSC, Deise de Borba, é extre

mamente importante prestar atenção nos

horários, além de lembrar-se de ter junto con

sigo o cartão de inscrição e um documento
de identificação. "Outra coisa importante é
manter a calma e respeitar todas as regras do

Enem, para não ter risco de ser desclassificado

por levar algo não permitido".
Os resultados do Enem serão divulgados

em janeiro, e as notas obtidas no exame ser

vem para o ingresso nas 59 universidades fe
derais do país. Em 32 delas, a nota substitui
o vestibular, enquanto nas outras 27 a apli
cação da classificação no Sisu é explicada no
edital do processo de seleção.

• Cartão de confirmação O candidato pode
da inscrição - pode ser ser eliminado por:

, iD,1pre§�o no site do Inep
". Falar com outros

• Colégio EstadualAbdon
• Sá&ado (dia 22)- CwWw.enem.inep.gov.br) , Batísta> rua Presidente

inicio às 13h .; término às participantes Epitácio Pessoa, 473,

17h30
• Caneta esferográfica Centro

preta em.material '
• Usar lãpís.borracha, "

• Domingo (dia 23) - transparente. Outras material de consulta, • E.E.B Roland Dornbusch

início às 13h- término às cores de tinta não são óculos escuros ou - ruaArthur Henschel,
18h30 aceitas pelo sistema de qualquer dispositivo 117, Barra do RioMolha

leitura ótica do cartão eletrônico ,

O que levar: de respostas.
• E.E.B Valdete Piazera -

• Documento de • Deixar a sala de ruaMarina Frutuoso,

identificação Não levar: prova antes de 545, Centro

nacional com foto passadas duas horas.
(carteira de identidade, • Material de consulta • UNERJ - rua dos

carteira de trabalho, luiIl('�'t:ais de Imigrantes, 500, Rau
identidades emitidas • Lápis, lapiseira
pelo ministério de ou borracha l'ffil:�ilt::,qV'f;1 l&f;1 • IFSC - avenida Getúlio

relações exteriores (para
"'_

Vargas, 830, Centroreglao:
estrangeiros) ou por • Dispositivos eletrônicos
ordens ou conselhos de Jaraguá do Sal: Guaral11irim:

classe, certificado de • O candidato deve

reservista, passaporte, marcar no seu cartão de • E.E.B Holando Marcellino • Fameg/Uniasselvi -

e carteira nacional de respostas a cor da capa Gonçalves - rua José rodovia BR-280, 15885,

habilitação com foto). do caderno de questões. Theodoro Ribeiro, 689, Imigrantes.

Secretaria de Educação contrata temporários
Na próxima segunda-feira,

dia 24, a Secretaria da Educação
de Jaraguá do Sul abre as ins

crições para mais um proces
so seletivo simplificado para a

contratação de professores ad
mitidos em caráter temporário
(ACT). Segundo o secretário da

Educação, Silvio Celeste Bard,
a contratação serve para sanar

-

as necessidades do município
quando um efetivo sai de licen

ça. "Não podemos chamar ou
tro concursado, pois a pessoa
só está fora temporariamente e

dentro da lei, por isso o tempo
rário", explica.

O edital pode ser consultado
e as inscrições feitas pelo site da
Prefeitura (www.jaraguadosul.
com.br) ou pelo site da Secre
taria da Educação (educacao.
jaraguadosul.com.br), e vão até
o dia 31 deste mês. O processo
está aberto para professores nas
áreas de educação infantil (10
ao 50 ano), educação especial,
português, inglês, matemática,
ciências, história, geografia, en
sino religioso, artes, artes com

habilitação em música e educa

ção física.
Os candidatos precisam ter

nacionalidade brasileira, serem
maiores de 18 anos, e estarem

quites com as obrigaçõesmilita
res e eleitorais, além do nível de
escolaridade exigido pelo car

go. A contratação de ACTs pode
ser mantida por até dois anos,
e a Secretaria busca incentivar
os temporários a participarem
'dos concursos para contratação
de efetivos. "A nossa situação é
muito favorável, pois, muitos
dos nossos ACTs são pós gradu
adas, o que mantém a qualida
de do ensino", afirma o secretá
rio. A remuneração pode chegar
a até R$ 2.300.

,Iffi
Celeste diz que contratações
são para substituir Ucenciados
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. HISTÓRIA DAS COISAS

Para amenizar o desconforto
de dias quentes e úmidos, os con
dicionadores de ar e ventiladores
são grandes aliados do homem
moderno. E o resfriamento de
ambientes já era comum na anti

guidade. Na Roma antiga, o con

dicionamento de ar era aplicado
com água de aquedutos através de
paredes das casas, para garantir o
esfriamento.

No' século 2, o inventor chinês

DingHuan criouumventilador ro

tativo, constituído por sete rodas e

operado manualmente. Ainda na

China, no ano 747, o imperador /

Xuanzong ordenou a construção

o condicionamento de ar
do "Salão Fresco" (Liang Tian) em
seu palácio. O salão tinha ventila
dores acionados à água e fontes

. produziam esguichos de água.
Na Pérsia medieval (território

que compreende hoje o Irã), alguns
edifícios usavam cisternas (reserva
tórios de águas pluviais ou abasteci
das com o degelo da neve) e torres
de vento para resfriar os quentes e

secos verões. Em 1600, o inventor
holandês Cornelius Drebbel adicio
nou sal à água e demonstrou ao rei
Jaime I da Inglaterra a "transforma

ção do verão em inverno".

Após experiências, em 1758, o
estadunidense Benjamin Franklin

e o britânico John Hadley confir
maram que a evaporação de líqui
dos como o álcool e éter podiam
ser usados para diminuir a tempe
ratura de um objeto, podendo ser

até inferior ao ponto de congela
mento da água.

Em 1842, o médico estaduni
dense John Gorrie usou a tecnolo

gia de compressor para criar gelo,
o qual usava para esfriar o ar para
pacientes de seu hospital. Nove
anos mais tarde, ele conseguiu uma
patente por sua máquina de fazer

gelo. O ventilador foi inventado nos

Estados Unidos em 1882, pelo ame
ricano Schuyler S.Wheeler.

Caps Illesteja quatro anos de atividades
�,

Na última quarta-feira, o Centro de Atenção Psicossocial II (Caps II) festejou os seus quatro
anos de atividades, reunindo pacientes, familiares e profissionais do centro. A festa contou com

apresentações de canto e de instrumentos musicais feitas pelos próprios pacientes portadores
de transtornos mentais. O atendimento psicossocial já acontecia antes de 2007 no Ambulatório
de Saúde Mental (anexo ao Caad, no bairro Nova Brasília) e o atendimento coletivo, com espaço
para oficinas e grupos, passou a funcionar a partir de 2007, quando o Caps II passou a atender
na Rua Luiz Kienen, no Centro, em uma casa alugada. Hoje, o centro atende cerca de 300
pacientes com transtornos mentais, como esquizofrenia, depressão grave e transtorno bipolar.
Os pacientes recebem atendimento de profissionais como psiquiatra, psicólogo e terapeuta
ocupacional e têm a oportunidade de desenvolver habilidades em oficinas terapêuticas.

PELO MUNDO

Pai do Prêmio Nobel
No dia 21 de outubro de 1833, nascia o químico, engenheiro
e inventor sueco Alfred Bernhard Nobel. Antes de falecer de

hemorragia cerebral, em 1896, ele deixou em seu testamento

a indicação para criar uma fundação que premiasse pessoas
que mais tivessem contribuído para o desenvolvimento da
Humanidade. Surgiu assim a Fundação, que atribui prêmios nas
áreas da química, física, medicina, literatura e pazmundial.

Explosão em Porto Alegre
Nesse mesmo dia acontecia uma explosão em um comitê daAliança
Democrática (pacto entre partidos para vencer a eleição presiden
cial de 1985) na cidade de Porto Alegre, que daria início à abertura

política, processo de liberação da Ditadura Militar no Brasil. Mesmo
com as tentativas de derrubar o pacto, a Aliança Democrática ven
ceu o PDS (Partido Democrático Social), com a eleição de Tancredo
Neves e José Samey como presidente e vice-presidente.. J II

Já o primeiro aparelho moder -

.

no de ar condicionado foi inven
tado em 1902, por Willis Carrier, '

nos Estados Unidos. Trabalhando
em uma gráfica, ele buscou so

lucionar os problemas causados
no verão: o papel absorvia a umi
dade do ar e se dilatava e as cores

impressas nos dias úmidos não se

fixavam como as cores impressas I" •

em dias mais secos. Melhorando
a temperatura e umidade do ar, a

tecnologia de Carrier foi aplicada
para aumentar a produtividade
nos postos de trabalho e ele fun
dou uma dasmaiores empresas de
ar condicionado do mundo.

INVENÇÕES ANTIGAS

No dia 21 de
outubro de 1879,.
o estadunidense
Thomas Alva Edison
inventou a primeira
lâmpada elétrica, feita
com filamento de

carvão, que ficou acesa

por 45 horas. O invento
veio do desejo de fazer

.

pequenas lâmpadas
que substituíssem o

gás, principal meio de

iluminação da época.

I
J

�L
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oCORREIO 00 POVO
SEXTA·FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2011

EVENTO

Con abi id de
Consultoria Empresarial

&�C, Ott6Zii$tV

Competfult,;ril
Credibilidade COl1fianç,a
'M"fiN"gurnz�COm.bf

(41')3311-4147 Desde: 1978

ara universitário ca
Seguem abertas, até o início de novembro,
as inscrições do Festival da Canção
JARAGUÁ DO SUL

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

KELLY ERDMANN

s acadêmicos que gos
tam de soltar de voz,
não só entre as quatro
paredes do banheiro,
mas também no micro
fone, podem preparar

o gogó e ir à luta. Ou melhor: ao

palco. Estão abertas, até o início
de novembro, as inscrições para o

Festival Universitário da Canção.
Destinado a estudantes matri

culados em instituições de ensino

superior de Iaraguá do Sul e cidades

próximas, o evento vai acontecer no
dia 19 do próximo mês. Até lá, os in
teressados devem entrar em contato

com a direção da faculdade e, se for o

caso, obter o ok da entidade ou ven

cer as seleções internas. Cada unida
de tem o direito a enviar, no máximo,
cinco representantes à competição.

Além disso, os candidatos preci
sam conferir o regulamento, dispo
nível para consulta no WWW.cultu

ra.jaraguadosul.com.br, e também

preencher a ficha cadastral. Elas são

recebidas, até o dia quatro, na Fun

dação Cultural, instalada na Aveni
da Getúlio Vargas, 405, no Centro. O

órgão funciona de segunda a sexta

feira, das 8h às llh e das 13h30 às
16h30. Junto da inscrição, os canto

res e cantoras confirmam a partici
pação se anexarem um CD contendo

gravação original da música esco

lhida para interpretação, três cópias
da letra e um atestado de frequência
emitido pela universidade.

A disputa acontece no Grande
Teatro da Scar. Os vencedores rece
bem medalhas e os cinco primeiros
colocados dividem R$ 5,1 mil em
dinheiro. Para outras informações
basta entrar em contato pelo telefo
ne (47) 2106-8700.

AGENDE-SE! .

,
. .

Hoje, é dia de se deliciar com à Noite das Sopas e Cremes da As-

.sociaçãoRecreativa e Cultural Rio da Luz - Salão Barg. Com anima

ção de Eder e Jane, o evento começa às 19h30. O acesso custa R$ 13.

As reservas de mesas podem ser feitas no Parque de Eventos, com
Salete. A sociedade fica na Rua Eurico Duwe, no bairro Rio da Luz I.

Informações: (47) 3370-9795.

LEITIJRA NO TERMINAL
Quem tem transitado pelo Terminal Urbano de Jaraguá do Sul já

deve ter se deparado com livros dispostos sobre cinco expositores es

palhados pelo local. Pois é para manter esse projeto que a Biblioteca
Pública Rui Barbosa está sugerindo à população a doação de publica
ções. As revistas, jornais, gibis e livros, principalmente, destinados ao

público infanto-juvenil, podem ser entregues à supervisara do espaço,
Dianne Chiodini, naAvenida GetúlioVargas, 245, no Centro. Informa
ções: (47) 2106-8708 ou no e-mail biblioteca@jaraguadosul.com.br.
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SCRUZADAS SUDOKU

VERTICAIS 11

1. Frente do edifício I O poeta Olavo (1865-1918),
i ',1

autor da letra do "Hino à Bandeira"
e:

2. Que não pára em casa e só fica passeando I A '18
capital de um estado da região Norte do Brasil

3. Pôr em execução I A plantação que dá uma nota

de beleza e ternura às paisagens do Extremo
Oriente

4. Faixa de barba de cada lado do rosto I Tempo me

morável de mais ou menos longa duração
5. Abrev.: idem I Comédia musical I As iniciais do

músico Bellotto, ex-Titãs
6. Interjeição que exprime dúvida, desprezo I Com

plicar uma situação
7. O No dos químicos I Os anos de cada um em

relação às funções físicas e psíquicas ou aos as

pectos sociais da vida
8. Cativar com ternura e agrados I Indivíduos encar

cerados
9. Dar cobertura ao rei, com a torre, no xadrez,

movendo-os simultaneamente / Pequena porção
de uma mercadoria usada como prova de sua

qualidade.

HORIZONTAIS
1. Dividir em partes
2. Local destinado a corridas de carros

3. Interjeição que designa surpresa ou dor I Associa

ção Brasileira da Indústria de Café
4. Intervalo I Ave sul-americana, a única espécie de

avestruz
5. Puxar pelos cabelos
6. Daquele I Acalmar
7. Assédio, bloqueio, especialmente a uma praça de

guerra
8. Fazer entrar I Polícia Militar
9. Que vende por bom preço
10. Gelo, em inglês I A cordilheira onde se localiza o

pico do Aconcágua, o "teto das Américas"
11. Pedra de superfície planai (Ingl.) O conjunto dos

intérpretes de um filme ou de uma peça teatral
12. Aquele que separa, que afasta
13. Um tipo de linguiça muito usada em pizzas.
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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 .
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BaJo difícil de aguentar ,I '

,

Era uma vez um Cidadão com um bafo tremendamente horrível,'
Certa vez, ele foi acampar com dois amigos. Os três dormiriam

"

juntos na mesIhâ:barntcá. Os c'olegas; 'sabeb.ao do'famosO' chêíro
desagradável que pairava na boca do amigo, disseram:

, ",' Se 'oeê 'f(i1r fà1�[�go,YfltlS1clilt]Jque;,:ffât:a eilil�-rm:o:�!'a�abéça
embaixo da coberta, assim evitamos esse seu bafo cruel.
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Certa hora damadruga a, ele cutucou os ãmígos é os dois,
i.rn�diataI:Hl�l;;lt�,rs;�!:es,co.Jil!fleraIIJ :eroq��11 dQ�pp . Mª��'�!i,10
seguida, o camarada do bafo ínsuportãvel avisou:
- Soltei um Rum.I, ,I.rl 'r" II f '"f/, ,I
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Instabilidade

persiste em se
Neste fim de semana, com

exceção das regiões Oeste e

.

Meio Oeste, todas as demais
áreas do Estado têm tempo #'I,l.t�\
instável com variação de c���ó
nuvens e condição de chuva, T .Â.
em suma, namadrugada,

.
-r-«.«: ',....

16° 28°

manhã e noite por causa �'.wJ. ���
da circulaçãomarítima.

-r
'

�

CA"OIN�AS,
TA.
7° 21° i"

,

dARAGUA DO SUL
'Y.Â.
17° 240

I

JOAÇABA
T.
170280

SUtE EGI
-

HOJE SÁBADO DOMINGO SEGUNDA

MíN: 17°C MíN: 17°C MíN: 18°C MíN: 19°C
MÁX: 24°C MÁX: 25°C MÁX: 27°C MÁX: 29°C

Ensolarado
_ ii: i

Tanto hoje, quando amanhã,
OS termômetros registram
temperaturas amenas em todas as

regiões de Santa Catarina. O sol só
brilha forte e em meio a poucas
nuvens no Oeste e Meio Oeste. Os

ventos sopram de nordeste em

direção a sudeste. Nos dois dias,
eles são fracos amoderados.

Parcialmente Chuvoso
Nublado

,I
.
Nublado Trovoada

No domingo, o tempo estável

abrange uma faixamaior do Estado,
assim, o sol aparece de Oeste a Sul.
Nas outras regiões, permanece a

condição de chuva e a variação
de nuvens, principalmente, na
madrugada, manhã e noite. As

temperaturas ainda são amenas

e os ventos sopram de nordeste.
f ,I. I,!:

NOVA 26/10

SEvoe.:VAI PARA.u
IOMERÊ

A sexta-feira será
ensolarada e sem qualquer
previsão de chuva. Os
termômetros da cidade

marcam mínimas de 14°C e

máximas de 25°C, hoje.

CRESCENTE 4/1 O

CHEIA 11/10
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Diverso
Elijane Jung universotpm@oeorreioclopovo.eom.br

Dica Amaleras
Para começo de conversa aGiika lá do amaleras.blogspot.com fez urna.
malvadeza no blog: postou a foto de um ovo de chocolate recheado
comNutela (nham, nham). Mas tudo bem! O post legal (e que não dá
fome, mas também dá vontade) é a promoção da B Side que vai dar
urn batom retrátil, Eu confesso que vivo participando de promoções e

já ganhei várias coisinhas, só preenchendo formulários e respondendo
algumas perguntas.Vale a pena, meninas. Confiram lá no blog.

Verdade
com.sutileza
maciona bem.

TRlCOTAND
• Então vem um

JlHiegador evangélico
I

� "laimerieano e diz que o

mUndo acaba hoje. Não
sei vocês, mas eu nem
chapinha fiz, porque das
outras vezes foi pura perda
de tempo. Se acontecer, eu
vou de chinelinho e roupa
de faxinamesmo. Pode ser?

Uma sobre a outra
Tem gente que gosta de simplicidade e que ficamuito bem
com um short ou saia e uma blusinha básica. Mas sempre tem

aquelamulher que adora inventar e incrementar a produção.
E aí entra a sobreposição. Mesmo no clima mais quente dá

para variar muito as combinações, usando peças leves, bem
soltinhas. Fica uma graça jogar uma camisa estampada sobre
uma blusa lisa. E depois finalizar com um cinto. Blusas mais

larguinhas por baixo de uma bem justinha também fica
bacana. É só ver o que fica legal no seu corpo, se o arranjo
não a desfavorece, e mandar ver na criatividade. Certo?

Estampas localizadas. Muito tem se falado das
estampas corridas, aquelas de tecido inteiro, que
eu acho fabulosas. Mas as localizadas também são

espetaculares. Cada tipo de estampa dá um toque
diferenciado ao look. Um visual meigo vai bem com

animaizinhos fofos, flores, bonecas. Algo mais retrô ou

"maduro" envolve rostos e alguma sensualidade. Daí
tem os abstratos, as personalidades ... Ah, tudo flash!

, • 'J

• Parece que hoje é
comemorado o Dia da

Maçã (Apple Day). Parece
uma invenção americana
e eu fico pensando se

tem a ver com o Iobs ...
Apesar de que poderia ser
uma comemoração nossa
também, afinal, temos São

Joaquim. E a Grace Kelly!

• AAssociação Brasileira
doVestuário já prepara

ento para a,
,

'11 ornzação dasmedid.as
'

'de�roupano país. É isso'
mesmo, sai o P, M, G e entra

algo como "normal, atlético,
obeso",mais algumas
especificações das peças.
Seráque vai?

,

E ATREVA
A (des) organização da
prova do Enem. Em 2009,
o vazamento das questões.
Em 2010, os cadernos
impressos errados. Agora,
o erro na divulgação dos
locais de prova. Não sei
o que é pior: se os erros
propriamente ditos ou
se uma cambada de
gente que ganha (bem,
provavelmente) para fazer
isso, com tempo, verba
e demais recursos e que,
ainda assim, faz nas coxas,
prejudicando muita gente.
Muito treva! .,
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Verão
Agalerinha do trade aqui do litoral ca

tarinense está sorrindo para as pare
des, com mil motivos. Pasmem...protestos
e cinzas de vulcão no Chile, Argentina,
Uruguai e Rio Grande do Sul. E para pio
rar ainda mais a cena, as coisas também
não andam nada boas na Europa. E nem

todo mundo gosta de bater o queixo defrio
nos Estados Unidos e em outras partes do
mundo, no mês de dezembro. Sem ter para
onde ir, as nossas praias viraram a grande
opção. Os hoteis estão esgotados. Vem pan
demônio por aí!Aguarde.

'1linor Beber
Ontem fiqueimuito triste ao saber da partida
de IlinorAmbrósio Beber. Uma figuramuito
conhecido em Iaraguápor ter dirigido vários
anos a antigaHM - HermesMacedo. Ilinor
era uma pessoa querida e vai deixarmuitas
saudades. Fique com Deus, amigo!

ImI '

1

uem será?
Dizem as boas e fidedignas fontes que
um ex-vereador tem todo interesse em
robustecer a chapa encabeçada pelo ex

prefeito Moacir Bertoldi. A oposição, por
enquanto, fica riamoita. Quem será?

Liliane Rocha
A grande aniversariante de hoje é a querida
amiga Liliane Rocha, que vai comemorar a
data com osmelhores amigos, família e com o

maridão Roger. Parabéns querida e que Deus
continue iluminando vocês!

A Garagem
Ontem, na reabertura de A Garagem,
quem deu rasante por lá foi o pré
candidato a prefeito de Guaramirim,
Mário Sérgio Peixer, o Dego. Está
animadíssimo com as pesquisas.

�---rs
Para a galera que adora cozinhar e quer
adquirir um pouco mais de experiência,
o meu amigo Leandro, da Confraria do
Churrasco, está promovendo, no dia 24
de outubro, um curso de cortes de carnes,
utensílios, brasa, harmonização de cervejas
(três rótulos) e técnicas para assar carne. Mais
informações no fone 3275 1449 ou 9196-7342.

www.imovelscapitat.net

47 3370,2900 Moa Gonçalves

CAMPANHA AYázigi Idiomas movimentou uma importante arrecadação
de brinquedos para grupo GAS, no Dia das Crianças. Foi um sucesso. Na

foto, a empresária Esther Bauer e o representante do Gas, Idalgo dos Anjos

Modéstia
Tem 'coleguinha' no quesito
empresarial, em Iaraguá
do Sul, que já chegou na
hora de 'calçar sandálias da
humildade'. Apesar de apenas
estar patinando, ainda.

" .

I UPF'ER k\€l2>

41

LONDON Gisele Vicente nos
corredores das baladas da moda

moagoncalves@netuno.com.br

MARCELE GOUCHE

,
.

BALADA Janine IloneU prestigiando
a festa na ruel Eventos

.• A revista NossaWeekenâ,
que estampa a capa com
SandraWagenknecht, rainha
da Schútzenfest, já está
circulando.

• O meu abraço de hoje
cheio de energias positivas
vai para o boa gente egoleiro
dos Caubóis, Rubens Roeder,
carinhosamente chamado

pelos amigos de I/Saraiva': Ele
também acompanha a coluna
todos os dias.

• Respeite e valorize os idosos.

•Meu tuiitter:@colunadomoa

• Com essa, fui! '.

Dica
Para quem não

sabe, todos os

domingos, o
Restaurante
Kantan tem uma

promoçãomuito
show de rodízio.
Confira no site
www.kantan.com.
br. Bom demais!

MARCELE GOUCHE

CAFÉ
Danusa

Araújo,
Eduardo

Heideke, Paula
Ampessane
Dieter Truppel,
conferindo
as delícias da
Confeitaria
Bela Catarina.

Fininho!
Aindameio assim, do tipo 'carrancudo', Arno Bebber já
revela silhuetamais 'ligth', por assimdizer, O resultado é
de quem caminhamuito e andou pegando pesado nas
academias de ginástica nas horas vagas.

,

ga as!
A amada por todos, Clarice Backmann, estará
comandando um grupo de modelos gatas durante
a festa de aniversário da manaLarissa, dia 5 de

novembro, na sua residência.

Beijando muito
Solteiro, o jovem empresário Orlando Matos Ir. tem
circulado na city e beijado várias, mas não quer
compromisso sério com ninguém.

•. 5,1990 À'VISTA

ENtIADADf RS 2"031,71
...�«OE IS 14100..00

Promoção nA decisão é sua" (válida até 24/10/2011 ou enquanto durarem os estoques - 100 Uflidades). Ford Focus Hatch 1.612012 (caí. OAB2) a partir de R$ 52,990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% arn

e 0,00% a.a., 52,9% de entrada (R$ 28.031,71) e Saldo em 24 parcelas de R$1.100,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (It)F). Valor
total a prazo de R$ 54.431,71. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 03110/2011 a partir de 0,44% a.rn e 5,42% a.a, através do Programa Ford Credit Ford Focus Sedan 2.012012 (cal. PDA2) a partir de R$
59.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., 51,7% de entrada (R$ 31.014,83) e Saldo em 36 parcelas de R$ 850,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1 a

parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 61.614,83. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 30/08/2011 a partir de 0,30% a.rn. e 3,63% a.a., por meio do Programa Ford
Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET
poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não
incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados peta Banco Bradesco Financiamentos SA Valores válidos
para cores sólidas. Frete incluso. CARTÃO FORD ITAÚCARD. SOUCITE JÁO SEU.

I Fa� .rev� em seu '(F!ículo r%1ll1iMúml1OO1r.1
Ford Empresas: (11) 4174.3900

.,..;_.�... ..'
Acumule até R$ lO.OOO em descontos na compra de seu Ford Zero.

. Capttal•• teglQes metropolitanas: 4001·4SS810I!maI. localidades; 0000 722 4858.

I' � ....""""''''Qr. Seguros'hd MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3274.2800
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CHARLES ZIMMERMANN,
ESCRITOR

CRÔNICA
HÁBITOS E MANIAS
DOS MORADORES
DE JARAGUÁ DO SUL.
O QUE DESPERTA
NELES ESSA PAIXÃo
PELA CIDADE?

Quem
ama Jaraguá do Sul tem manias esquisitas.

A primeira e a mais estranha é de admirar que
não existe cidade melhor, mais bonita, mais comple
ta. Apostando que outra igual não há em todo omun

do. Quem ama Iaraguá do Sul vê beleza em tudo: nos
montes que nos cercam dizem que aquelas clareiras
de desmatamento que avistamos são sinais do pro
gresso. Até nos retirados bairros que se incham com

suas casas desordenadas, nas calçadas quebradas do
Centro da cidade prontas para torcer o pé de alguém,
nas construções quase dentro do leito dos rios.

Quem ama Jaraguá do Sul é exagerado a si mes
mo. Ama e pronto. E vive contando vantagens, que
aqui os motoristas param na faixa de pedestres, que
não temos trânsito nas horas de pico, que se pode
chegar a qualquer lugar por vários caminhos, que
todo mundo se entende, apesar das diferenças cul
turais entre os nativos colonizadores e os trabalha
dores vindos de outras regiões com diferente cultura
e sotaque.

Quem ama Jara

guá do Sul grita aos

quatro cantos que
aqui tem vida sim,
mesmo vendo as

pessoas esperando
horas por um ôni
bus gastando quase
um salário mínimo
somente para se

deslocar para o tra

balho e para a uni
versidade. Quem
duvida é porque

nunca caminhou no belíssimo Parque Malwee
em um fim de semana ou foi ao rodízio de pizza
e teve que esperar em pé por uma mesa, ou ja
mais deu trocados a um desses malabaristas que
vivem nos semáforos, cheios de vida. Não curtiu
uma apresentação teatral ou musical no Sesc ou
na Scar, que tem para todos os gostos e idades.

Quem ama Iaraguá do Sul odeia quando falam
mal da cidade, quando insistem em achar que aqui
a grande maioria dos leitores se limitam a somen

te passar os olhos ao redor da uma coluna social,
se interessando quando alguém foi fazer lazer pelo
'nordeste ou querer saber quem está se relacionando
amorosamente com quem, aguçados pela particular
fantasia de uma foto para a coluna. Pior, confundem
a vida de seus habitantes quando dizem que aqui não
tem praia perfeita a poucos quilômetros.

Quem ama Iaraguá do Sul de verdade responde
estufando o peito: ah, se aqui tivesse praia não seria
mais uma cidade, seria o paraíso!

Quem ama Jaraguá
do Sul de verdade

responde estufando
o peito: ah, se aqui
tivesse praia não
seria mais uma

cidade, seria o

paraíso!

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Veja que graça é o Dodô! Mas, perceba também o olhar tristinho que ele tem. É porque
esse cão tão esbelto está sem casa para morar. Ele, e também o irmão Pepo, vem

esperando por um lar cheio de carinho. Por isso, se você procura companhia, que tal
adotar os dois? Informações: (47) 3275-1887, na Clínica Veterinária Amizade.

Um grupo de estudantes
organiza uma expedição a

aldeias místicas isoladas. Em
uma delas, Marina, uma garota
fascinada pelo misticismo,
encontra uma tumba antiga
e nela um escudo mágico.
Quando ela toca o escudo,
desperta espíritos adormecidos
e raivosos sobre si mesma.
Os estudantes nem imaginam
o que os espera, e, para
sobreviverem, terão que lutar
contra as forças sobrenaturais.

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Teodora dá seu preço para Griselda, que fica horro

rizada. Quinzé exige que a mãe não dê dinheiro para a

ex-mulher dele. Wallace treina pesado, não sente dor
no coração e fala para Teodora que vai desafiar o cam
peão de MMA novamente. Tereza Cristina tenta impe
dir Griselda de se mudar para o condomínio. O corretor
entrega o recibo de vénda da casa para Griselda, que
fica radiante. Amália avisa a Antenor que eles irão visi
tar a nova casa e pede carona a Patrícia. Tereza Cristina
se enfurece ao verAntenor chegar com Patrícia.

• A VIDA DA GENTE

Rodrigo leva Júlia para a casa de Lourenço e Ce
lina e se esforça para cuidar da menina sozinho. Eva
conversa com o diretor da empresa para tentar manter
o patrocínio de Ana. Maria ajuda Rodrigo a cuidar de
Júlia. Wilson tenta consolar Laudelino, que está chete
ado com a falta de cuidado de Iná com ele, mas acaba
falando sobre seus problemas com ele. Cris pede para
fazer uma inseminação artificial e Jonas fica chocado.

• VIDAS EM JOGO
O delegado conta a Rita que um brinco dela foi

achado na cena do crime. A jovem chora de deses
pero. Carlos diz que irá acompanhá-Ia na delegacia.
Cleber conta a Regina que o plano deu certo e que
Rita foi presa. Marizete conta a Augusta que Ivan foi o
autor da explosão. A doceira conta para Zizi que fica
desolada em saber que o amigo mentiu. Rita depõe na

delegacia. O delegado diz a Rita que ela será transfe
rida para uma casa de custódia. Carlos vai até a casa

de Zizi e conta que a dançarina foi presa. Patrícia vai
até a delegacia e revela que Rita não estava envolvida
no sequestro.

• AQUE'LE BEIJO
Claudia desabafa com Vicente e ele a conforta e

a convida para jantar. Ela liga para Rubinho e conta

que já sabe que ele saiu com Brigitte. Gisele anun

cia que Grace Kelly é a nova gerente do setor e avisa

que ela foi escolhida por Maruschka. íntima encontra
Belezinha aos beijos com Agenor no cinema. Rubinho

repreende a mãe por ter contado a Claudia que ele
saiu com Brigitte. Claudia janta com Vicente quando
Rubinho telefona. Enquanto fala com o namorado, ela
sai do restaurante e se perde no caminho.

SHOW: TEATRO MÁGICO

"A Sociedade do Espetáculo"
é o novo trabalho de O Teatro
Mágico e vem para completar
a trilogia dessa companhia
musical. Há oito anos na

estrada, a trupe se consolidou
como principal fenômeno da
internet no Brasil, obtendo mais
de seis milhões de downloads
oficiais na rede, milhões de
views no Youtube, centenas de
seguidores e fãs em redes sociais
além de aparições importantes
em programas da mídia
tradicional. Este novo trabalho
representa o amadurecimento

I

musical da banda. Com o

confronto de idéias no estúdio,
o TM agora se propõe a fazer
um pop moderno, sofisticado e

fundamentalmente brasileiro.

ANIVERSARIANTES
2i;10 Diego F. Fragoso
Adenice A. B. Sardanha Dionéia Puttbs
Alcides Zastrow Evanilda Backes
Anderson Nasato Fabiano L. Bastos
Antonio Schwirkowsky Gabriel Assis
Avenita Gessner Hans Kanzler
Bruno Schimiguel Hilário Weber
Charles F. Garcia HildaWolf
Charles R. Gomes Ida C. de Andrade
Clara Guths Inaura Mattos
Claudio Ronclavilo Ivo H. Júnior
Claudio Straub Ivo O. Piazetzni
Denise Ramos Jeane Schmidt

Josué Lossi
Marcia G. Bassani
Marli Rengel
Neuritânia M. de A. Nagel
Odirlei Marins

Olga Saibert
Richard Mahnke
Roseli Westphal
Silvino Forlim
Terezinha G. Ristou
Vitória G. Schroeder
Waldemar Blanke
William Voigt
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TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

GIGANTES DE AÇO
Charlie, personagem de Hugh Jackman,
é um ex-boxeador que está, agora,
envolvido no ramo de lutas de boxe
entre robôs. Ao lado do filho Max

(Dakota Goyo), de quem tenta se rea

proximar, ele passa a treinar um robô
descartado, no intuito de torná-lo •

um grande campeão dos ringues.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Gigantes de aço - Leg (14h, 16h30, 19h e 21 h30)

• Cine Breithaupt 2
• Amizade colorida - Dub (15h15, 17h15, 19h15 e 21 h15)

• Cine Breithaupt 3
• Os três mosqueteiros - Leg (14h40, 17h, 19h1 O e 21 h20)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Gigantes de aço - Leg (13h45, 16h15, 19h e 21 h40)

• Cine Garten 2
• Os três mosqueteiros - Leg (17h45, 19h50 e 22h)
• Winter, o golfinho - Dub (13h1 O e 15h30)

• Cine Garten 3
• O filme dos espíritos - Nac (14h20, 16h30, 18h45 e 21 h)

• Cine Garten 4
• Amizade colorida - Leg (20h e 22h10)
• Eu queria ter a sua vida - Leg (17h40)
• Os Smurfs - Dub (13h30 e 15h40)

• Cine Garten 5
• Atividade paranormal5 - Leg (14h45, 17h, 19h15 e 21h15)

• Cine Garten 6
• Os três mosqueteiros - Dub (14h e 16h45).
• Os três mosqueteiros - Leg (19h30 e 21 h50)

• Cine Mueller 1
• Gigantes de aço - Dub (14h, 16h40, 19h1 O e 21 h45)

• Cine Mueller 2
• O zelador animal- Dub (13h20, 15h30 e 17h40)
• Os três mosqueteiros - Dub (19h50 e 22h)

• Cine Mueller 3
• Fechado.

• Cine Neumarkt 4
• Amizade Colorida - Leg (19h40 e 21 h50)
• O zelador animal - Dub (13h20, 15h30 e 17h40)

• Cine Neumarkt 5
• O filme dos espíritos - Nac (14h, 16h1 O, 18h45 e 21 h1 O)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h1 O e 21 h30)
• Winter, o golfinho - Dub (14h30 e 16h50)

• Cine Norte Shopping 1
• Gigantes de aço - Leg (13h15, 16h, 18h45 e 21 h30)

• Cine Norte Shopping 2
• Gigantes de aço - Dub (14h45, 17h30, 20h15 e 23h)

• Cine Norte Shopping 3
• Os três mosqueteiros - Dub (14h30 e 19h20)
• Os três mosqueteiros - Leg (16h50 e 21 h45)

• Cine Norte Shopping 4
• Atividade paranormal5 - Leg (13h05, 15h, 17h, 19h, 21h

e 23h10)

• Cine Norte Shopping 5
• O zelador animal - Dub (13h35, 15h55, 18h15 e 20h35)

• Cine Norte Shopping 6
• O filme dos espíritos - Nac (13h e 15h1 O)
• Os três mosqueteiros - Leg (17h20, 19h40 e 22h)

• Cine Norte Shopping 7
• Winter, o golfinho - Dub (14h05 e 16h30)
• A hora do espanto - Dub (18h55)
• Eu queria ter a sua vida - Leg (21 h1 O)

• Os três mosqueteiros - Dub (15h1 O e 17h30)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h50 e 22h10)

• Cine Neumarkt 2
• Gigantes de aço - Leg (13h40, 16h20, 19h e 21 h40)

• Cine Neumarkt 3
• Atividade paranormal 3 - Leg (14h15, 16h30, 19h20 e

21h20)
. I

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• A hora do espanto - Dub (13h1 O)

Jessica Simpson
curte gravidez
A atriz e cantora Iessíca Simpson estaria
grávida do noivo ErickJohnson. A informação
vem ganhando força na imprensa norte
americananos últimos dias. Segundo fontes,
aos poucos, ela tem contado a novidade para
os familiares e estámuito animada com a

gravidez.A irmã,Ashlee, até já fez brincadeiras
a respeito e disse que, agora, Iessica pode
comer o que quiser sem receber críticas.

Scarlett pode estar
de namora o novo

Tudo indica que a atriz Scarlett Iohansson
está namorando o também ator Joseph
Gordon-Levitt. Ele ficou famoso por atuar nos
filmes '500 dias com ela', de 2009, e 'Iü coisas

que eu odeio em você', de 1999. Scarlett foi
vista na companhia de Joseph durante uma
noitada emNova Iorque e uma fonte afirmou

que os dois estavam se beijando, trocando
carinhos e que pareciammuito felizes.

Giane responde
bem ao tratamento
o atorReynaldo Gianecchini, que vem
lutando contraum câncer no sistema linfático
nos últimosmeses, tem respondido bem ao

tratamento. Ele acaba de fazerum exame e o

resultado foi animador. O teste acusou que as

lesões no organismo já regrediram de forma

significativa. Nesta semana, Gianecchini
perdeu o pai, tambémvítima de câncer,
porém, no sistema digestivo .

HORÓSCOPO

Juju e Nicole foram
demitidas do Pânico
A direção do programa Pânico na TV;
da RedeTV!, resolveu dar um basta nas

polêmicas brigas entre as panicats Nicole
Bahls e Iuju Salimeni. As duas, que já
protagonizaram discussões calorosas via

Twitter, foram demitidas. O diretor da

atração, Alan Rapp, já recebeu candidatas
ao posto e novos testes devem acontecer na

sede da Rádio Jovem Pan, nesta sexta-feira.

ÁRIES
Não abuse da sorte! Problemas que você vinha tentando evitar podem
transbordar. Manter o bom humor é fundamental para conseguir dar a
volta por cima. A vida amorosa está bem-amparada.

• LIBRA
Tenha cuidado com perdas ou prejuízos. Do ponto de vista
emocional, nem tudo são flores. Coloque mais energia nos

projetos que deseja realizar. A noite será palco de muita diversão,
romance e entretenimento!

TOURO
Seus desejos mais íntimos podem bater de frente com o que os

outros esperam de você. Tenha cuidado com a interferência da
família. No campo afetivo, as relações mais sólidas contam com

boas vibrações.

II ESCORPIÃO
O dia começa com instabilidade, deixando você insatisfeito. No

campo profissional, o prestígio será inegável. Evite comentar sobre
a vida amorosa.

GÊMEOS
Atenção com perda de dados ou intrigas no trabalho. Marte
favorece as atividades mentais, os contatos e os estudos. A noite
beneficia o romance, a inspiração e o làzer.

•
SAGITÁRIO
Não se deixe levar pela desmotivação. Algo em que acreditava

pode desmoronar por completo, por isso, tenha cuidado. No campo
sentimental, o clima é de maior cumplicidade e romantismo.

•
CÂNCER
Não abuse da sorte, principalmente quando o assunto é dinheiro.
Na vida a doís, o astral pede um pouco mais de intimidade,
carinho e aconchego. As relações sólidas serão especialmente
protegidas.

CAPRICÓRNIO
Cuidado com discussões no convívio social. Talvez seja o momento
ideal para selecionar melhor o círculo de amizades e afetos. As

relações mais sólidas estão protegidas ..

IJ LEÃO
Cuidado com o clima de instabilidade no ambiente doméstico.
Você pode receber notícias desagradáveis com relação à família,
herança ou propriedade. O setor afetivo está bem-amparado.

AQUÁRIO
Tenha cuidado com o clima de competição no trabalho. Será difícil
conviver com pressões ou exigências. Já no campo afetivo, o
astral não poderia ser melhor. Romance recente pode ganhar ar de

VIRGEM
Cuidado com problemas de comunicação, mal-entendidos ou
dificuldade com documentos. A vida amorosa está reprimida.
Mantenha discrição com relação às questões da intimidade.

compromisso sério.

PEIXES
O dia revela problemas de comunicação, cancelamento de contrato,
aborrecimentos com papeis e assinaturas. Tenha cautela, pessoas que
julgava de confiança podem causar decepções a você.

Orçamento Gratuito.
Cartão Construcard

até 4Bx
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FAZENDO
CINEMA,
�ARAGUA

Os apaixonados por cinema estão em êxtase, nos dias
281 29 e 30 de outubro, rola, no Sesc, o primeiro

Fazendo Cinema Jaraguá.
A galera vai poder assistir a vários filmes e depois das
seções ainda tem bate papo com diretores de filmes

importantes do Brasil. Para engrossar esse caldo vão
rolar oficinas sensacionais de construção de
personagens e linguagem áudio visual.
O mentor disso? Carlos Daniel Reimef

(cdreichel@gmail.com).
Imperdível!

S-revJA�TCO�
reM.�.l>A\JU)

Um dos bateristas mais virtuosos do rock'n'roll vai estar em São
Paulo, no próximo dia 12.

, O motivo é o festival Panorama Percussivo Mundial, que
acontece nos dias 11 e 12 de novembro.

Em sua passagem pela teninha brazuca, Copeland se apresenta
ao lado da Orquesta Foldórica Italiana.

Pra quem quiser curtir o que o cara anda aprontando
ultimamente, procura no Youtube o drum solo que ele fez no

Late Show with David Letterman. Simplesmente demais!

NO�!
" 3° Jaraguá in RodeI
" Pfé.-venda do novo disco de M .

". .

. ansa Monte;
Plastic Fire + Ponto Nulo Céno. u emJarag

...

d" MurrOS DISCOS DE ..' .' ua o Sul;
VlNJlA VENDA Não perca!

�
cabana

cU ,ll

resTA 1:>0 VW\t..- 20ff
DIA 28 DE OUTUBRO

LONDONPUB

DJS:

-NENEWOLF

-MACARRÃO
- MARCELO lUIS

-PAUUCO

INGRESSOS ANTECIPADOS:

-DOCE MEL

RESERVAS DE MESA: 3OS5-{fi)5

Depois do enorme sucesso do FESTIVAL TEATRO \/WO,
aqui em Jaraguá, encabeçado pelo Gats, a galera está
fazendo as malas e voa pro Piauí, dia 25 de outubro,
para apresentar a peçaO Patinho Feio, na cidade

turística Floriano, onde acontece a tradicional encenação
da Paixão de Cristo.No final dos anos 00, John Lennon teve que

arrancar um dente seu e enlregou-o para
sua empregada jogá-lo fora. Quando

lembrou que a filha da empregada era fã
,

dos The Beatles, pediu para que elas

guardassem o dente como recordação.
No próximo dia 5, vai a leilão na Inglaterra, o

tal dente do músico.
O responsável pela casa de leilões espera
arrecadar a quantia de 10 mil libras, o
equivalente a quase 30 mil reais.

./ HOJE - ? JARAGUÁ IN ROCK

(" ./ HClJE - DANIEL LUCENA e
. .

Guimarães
üeo Bar-23h

Pavilhão de E\lentos - 23h

--a.&:I1-+./_� e� - DESERTA
Saaamentum Pub - 23h

..--<c c AMANHÃ - TlMEUVE

_-I-Saaamentum_Pub - 1511.----'-�'-'------_--_.

______
./ AMANHÃ - CDJer lNe li.�iilute;...;.......;_ ---l't

.

NIRVANA - ACIOC. - BlACK SABBATH

( Ueo Bar - 22h

Quer ver sua sugestão de conteúdo aqui? Então mande seu material para vjnícius�abana@gnlaiLcom ou paulicocapana@gnlail.com
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EDUARDO MONTECINO
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Max Pires e Ricardo 'freis, do blog Por Acaso, promovem o TimeLive - um encontro de usuários de redes sociais da Intemet

TIMELIVE

A balada das redes
sociais é amanhã
Encontro reunirá usuários do Twitter e
do Facebook em uma' festa na qual a
interação será virtual e pessoal
JARAGUÁ DO SUL

GUSTAVO CIDRAL

Usuárias de mídias sociais

já têm data marcada para
a próxima festa. O evento será

amanhã, a partir das 15h, no Sa
cramentum Pub. O Encontro Re

gional de Redes Sociais irá reunir
tuiteiros e tuiteiras de plantão,
que vão poder bater papo muito
além dos 140 caracteres. A novi
dade desta edição é a abertura

para quem tem perfil no site Fa
cebook. A intenção é que as pes
soas passem de apenas "cutucar"
no mundo virtual para interagir e
curtir pessoalmente,

Será a quinta festa que reúne
internautas de Iaraguá do Sul des
de 2009. A balada é promovida pe
los blogueiros do Por Acaso, Max
Pires e Ricardo Treis. Com a adi

ção dos usuários do Facebook, o
encontro ganhou um novo nome:

TimeLive. "É uma brincadeira que
a gente fez com a palavra 'timeline',
que tem no Facebook e no Twitter,
e com o termo 'live', que significa

'ao vivo'. A ideia é que as pessoas
levem as relações das redes sociais
para a festa, onde a interação será
também 'face a face''', explica Max.

Mais de 100 pessoas confir
maram presença na página do
evento no Facebook. Mas a ex

pectativa é que bem mais pes
soas apareçam no dia. "A última

edição teve 80 confirmações,
mas cerca de 500 pessoas pas
saram na festa", afirma Ricardo.
Não há restrições para participar,
os convidados devem apenas ser
usuários das mídias sociais.

Interação
•

ao VIVO

Durante o TimeLive, os festei-
. ros pedirão asmúsicas viaTwitter

por tablets, smartphones e note

books. A lista será tocada pelo
projeto Cubo Mágico, que costu
ma discotecar interagindo com o

público ao vivo e pela internet. O
som da festa será transmitido via
web pela rádio ChinaBird.

SERVIÇO
o quê: TimeLive - Encontro

Regional de Redes Sociais
Quando: amanhã, a
partir das 15h
Onde: Sacrametum Pub

Quanto: gratuito

Agenda
TimeLive
Além da festa amanhã, o
projetoTimeLive programa
paraacontecerno dia quatro
de novembro oTimeIive

,Experti Digital. Trata-se de,
'

',," um ,sã"redonda" sobre '61
tema (iBo�tstrapping - Como
empreender digitalmente
sem dinheiro". Participarão
da conversa os profissionais
FilipeBoldo, fundador da grat.
es; Cleíton Castelhano, diretor' .

,

, .,

90 gtllf?qAbuse;'Rlcardo
.

Magrí, (fuetor do flogs.com; e
a equipe doPorAcaso. Outro
evento promovido pelamarca
será oTimeLiveWorkshops,
no dia25 de novembro.Max
e Ricardõfalarão sobre como

: ,'; apr "p,'�t�nGia.!Q.
fé

'

cHgitais €i'gàdg

CAMINHÃO ROSA CONTRA
O CÂNCER DE MAMA

Uma carreta cor-de-rosa saiu ontem, às 18h30, ela
sede ela Rede Feminina de Combate ao Câncer e puxou
uma carreata pelas ruas ela cidade. A ação faz parte
doOutubro Rosa, um programa de conscientização

sobre a prevenção do câncer demama. O veículo é da
Transmagna e irá levar a campanha por todo o BrasiL

Imobiliária Bem Viver Ltda., torna público que requereu a

Fundação do Meio Ambiente (FATMA) a Licença Ambiental
de Operação - LAO, para parcelamento do solo urbano,
loteamento residencial, localizado na rua 154 - Vergilio
Filipe, bairro Avaí, em Guaramirim - se.

Rua Felipe Schmidt. 485, Centro
88010-001 - Florianópolis - Santa Catarina
Fone: + 55483216-1700
Ernail: fatma@fatma.sc.gov.br
URL: www.fatma.sc.gov.br

-

FAT,MA
fUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
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PONTO DE VISTA

B -280:
E NOVAPDUBVAL MARCATTO JUNIOR.

PRESIDENTE DA AClJS

ximo ano, fez aumentar a frustração de
todos que foram a Brasília. Diante das

manifestações, apoiadas pelos represen
tantes da bancada de Santa Catarina na

Câmara e Senado, o ministro prometeu
reavaliar o cronograma e buscar uma an

tecipação para fevereiro de 2012.
Aindaque a decisão anunciadapelomi

nistro não seja a aguardadapela comitiva,
não nos resta outra coisa a fazer do que es

perar. E, principalmente, continuaramobi
lização de maneira cada vezmais intensa e

organizada com o propósito de pressionar
o governo federal para que a obra definiti
vamente seja realizada. Sem essamobiliza

ção com certeza não se chegaria até aqui.
Como foi muito bem lembrado pelos

senadores Luiz Henrique e Paulo Bauer

quando de suas vindas a uma plenária da

Acijs recentemente, mais do que nunca é

preciso não esmorecernapressão, no lobby
positivo, articulado, com a legítima repre
sentação da sociedade. Porque essa é uma

obra, como dissemos, que pertence a toda
a região. Uma região que de acordo com a

pesquisa realizada pelo Instituto McKensey
e divulgada recentemente pela revista Exa
me é demaior potencial de crescimento no
Brasil até o ano de 2025. Mais do que o eixo

Otítulo acima é emprestado de al

guns meios de comunicação que
divulgaram na quinta-feira resultado da
audiência no Ministério dos Transpor
tes por grupo de pessoas representando
a região Norte/Nordeste de Santa Ca
tarina para tratar da duplicação da BR-

280, realizada no dia anterior.
O sentimento do grupo representativo

dos municípios é de fato de inquietação
diante de novo revés a um pleito que já se

arrasta há alguns anos. Diante de segui
das promessas e de anúncios, retornamos
ao início desta luta que não é de uma ou
outra cidade. A resposta do ministro Pau

lo Sérgio Passos de que a licitação só deve
retornar à pauta do governo a partir de
abril do ano que vem, nove meses depois
da suspensão do edital, posterga uma de
cisão que o próprio governo já havia se

comprometido a cumprir.
A alegação agora é de que se torna

imprescindível providenciar um projeto
executivo para ser lançado juntamente
com o edital e com isso evitar que a licita

ção sofra adequações posteriores, trazen- ,

do mais transtornos à obra. Entretanto, o

prazo definido para retomar o processo,
inicialmente como sendo abril do pró-

REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL
ESTADODESANTACATARINA

Tabelionato do Município eComarca deGuararrúrim -

CmuSTA INGEHILLEWAGNER,lnterventora
Rua 28 deAgosto no 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

Horário de Funcionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h
EDID\LDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apre
sentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados,
ficando os devedores intimados a partir da publicação deste
edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), aler
tando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento
de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o

fazendo, ser lavrado e registrado o protesto corresponden
te. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s)
indicada(s) para aceitartern), ou pagar(em) serrem) desco
nhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível,
ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circuns

crição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém
se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo
apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c
1023, todos do GNCGJ.

Protocolo: 22242 Sacado: ALlMENTOS SANT'ANNA &.
WEBER[[DAMECNPJ: 08.652.706/0001-40Cedente:VALCA
NAIAAUTO PEÇAS [[DA ME CNPJ: 03.387.767/0001-03 Nú
mero doTítulo: 2550/01 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN

CIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 23/09/2011 Valor:

147,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: H$ 15,00

Protocolo: 22526 Sacado: BRACOL - COMEHCIAL E IMPOR

TADORA ITDA CNPJ: 85.109.932/0001-20 Cedente: FAMAC
INDUSTHIADEMAQUlNAS ITDACNPJ: 84.432.087/0001-66
Número do Título: 9235'1 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIAGUAHAMIRIMDataVencimento: 03/10/2011 Va

lor; 488,71 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,OO

Protocolo: 22667 Sacado: FLAVIA JOANA HAMMES CNPJ:
10.954.821/0001-10 Cedente: BANCO ABC BRASIL SA

CNPJ: 28.195.667/0001-06 Número doTítulo: 894/4Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
!TAU UNlBANCO SADataVencimento: 08/10/2011 Valor;

511,75 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 5,00,Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,OO

Protocolo: 22644 Sacado: N PEUCULAS CNPJ:
07.989.969/0001-86 Cedente: JETVILLE COMERCIO DE
ACESSORlOS LTDA CNPJ: 05.150.251/0001-76 Número

doTítulo: 4643 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Vencimento: 30/09/2011 Valor: 240,00 Liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 13,87, Diligên
cia: H$ 33,30, Edital: H$15,00

Protocolo: 22647 Sacado: LOCADORA DE MAQUl
NAS DE TEHRAPLENAGEM 011'0 ilDA ME CNPJ:
07.639.819/0001-42 Cedente: G. MAlOO-ll E CIA [[DA

CNPJ: 84.091.974/0001-18 Número do Título: 0693040lU

Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apre
sentante: CAIXAECONOMICA FEDERALDataVencimento:

13/08/2011 Valor: 883,83 liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 10,88, Diligência: R$ 33,30, Edital: H$

15,00 Protocolo: 22646 Cedente: G. MAlOCHI E ClA ITDA

CNPJ: 84.091.974/0001-18 Número do Título: 003835011

Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apre
sentante: CAIXAECONOM}CAFEDERALDataVencimento:
13/08/2011 Valsr: 103,59 Liquidação após a intimação: H$
10,85, Condução: R$ 10,88, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$
15,00

Protocolo: 22668 Sacado: LUIZ CARLOS LOURIVAL DA
SILVA CPF: 645.411.429-53 Cedente: ROGER THIAGO
M1NGORl DA SILVA CNPJ: 13.572.068/0001-97 Número
do Título: 262/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantilpor
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN
CIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 10/10/2011 Valor:

267,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo:

22728 Cedente: ROGER THIAGO MINGOR] DA SILVA
CNPJ: 13.572.068/0001-97 Número do Título: 276 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 13/10/20ll Valor: 76,00 liquidação após a in

timação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$15,OO

Protocolo: 22417 Sacado: MAHCIO FABIANO LINDN13R

CPF: 970.016.199-49 Cedente: BV FINANCEIRA SA
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CNPJ:
01.149.953/0001-89 Número do Título: 131028717 Espécie:
Cédula deCrédito BancárioApresentante: SERGIO SCHUL
ZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento:

18/12/2009 Valor: 38.838,00 Liquidação após a intimação:
R$ 10,85, Condução: R$ 20,53, Diligência: H$ 33,30, Edital:
R$15,00

Protocolo: 22595 Sacado: MARCOS SOUZA DE PAUU CPF:
053.000.349-08 Cedente: CINDER COMEHCIO ETRANS

PORTES [[DA ME CNPJ: 82.885.518/0001-14 Número do
Título: 02017/02 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN
CIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 23/09/2011 Valor:

3.937,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo:
22596 Cedente: CINDER COMERCIO E TRANSPORTES
[[DA ME CNPJ: 82.885.518/0001-14 Número do Título:
04015/01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por indica
ção Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUA
RAMlRIM Data Vencimento: 22/09/2011 Valor: 3.854,00
liquidação após a intimação: H$ 10,85, Condução: H$ 5,00�
Diligência: R$ 21,70, Edital: H$ 15,00 Protocolo: 22671 Ce
dente: CINDEH COMEHCIO E TRANSPORTES LTDA ME

CNPJ: 8/885.518/0001-14 Número do Título: 07003/01

Espécie: lJuplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCODOBRASILSA - AGENClAGUARAMIRlM
Data Vencimento: 29/09/2011 Valor: 3.125,00 Liquidação
"óo d intimação: H$ 10,85, Condução: H$ 5,00, Diligên

cia: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 22672 Cedente:
CINDcR COMERCIO E TRANSPORTES [[DA ME CNPJ:.
82.885.518/0001-14 Número do Título: 04015/02 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data
Vencimento: 29/09/2011 Valor: 3.854,00 liquidação após
a intimação: R$ 10,85, Condução: H$ 5,00, Diligência: H$
21,70, Edital: R$15,00

Guararnirim, 21 de outubro de2011.
CHRlSTA INGEHIl.LEWAGNER, Interventora

'i
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Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

Apontamento: 191260/2011 Sacado: ADHlANO MAHCIANO CAHLOS Endereço: HUA AH
DUINO PRADl390 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-670 Credor: BANIF-BANCO INTERNA
CIONALDO FUNCHAL (BRASIL)S.A Portador: - Espécie: CBI- N°Titulo: 504552260 - Moti
vo: falta de pagamento Valor: R$ 1.424,75 - Data para pagamento: 26/10/2011- Valor total a
pagar H$1.596,56 Descrição dos valores: Valor do títuJo: R$ 1.424,75 - Juros: H$101,15 Emo
Iwnentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: H$15,76

Apontamento: 190941/2011 Sacado: ALElÇANDRE DA HOCHA Endereço: SOPHlA MARIA
WII.LE SPREDMANN 92 CASA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89257-590 Credor: AYMORE
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A Portador: - Espécie: CF - N° Titu
lo: 20012612447 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.037,38 - Data para pagamento:
26/10/2011- Valor total a pagarR$3.094,23 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.037,38
- Juros: R$ 978,62 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: H$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 23,33

Apontamento: 191126/2011 Sacado: ALEXANDRE TAUFENBACH M.E Endereço: RUAVAL
MOH ZONTA 480 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-720 Credor: H I INDUSTRlADE ETIQUE
TAS SA Portador: - Espécie: DM)- N'Titulo: 0004158701- Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 246,52 - Data para pagamento: 26110/2011- Valor total a pagar R$320,86 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 246,52 - Juros; R$ 0,65 Emolwnentos: R$10,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: H$ 21,70 - Diligência: H$ 18,79

Apontamento: 190943/2011 Sacado: ALEXSANDHO ROLIN DOS SANTOS Endereço: RUA
ALFREDO MANN 67 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: PANAMERlCANO ARREN
DAMENTO MERCANTIL S/A Portador; - Espécie: NP - N° Titulo: 39127515 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 3.920,46 - Data para pagamento: 26/10/2011- Valor total a pagar
R$4.799,16 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.920,46 - Juros: R$ 814,14 Emolumen
tos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 191165/2011 Sacado: CAMARGO INSTAlADORA ELETRlCA E HIDRAU En

dereço:RUAROBERTO ZIEMANN2959 SALA02 - Iaraguá doSul-SC - CEP: 89255-300Credor:
J.M.CMATERIAIS PARACONSTHUCAO ITDA Portador: - Espécie: DMl- N°Tltulo: N5964/1
- Motivo: falta de pagamentoValor: H$ 152,65 - Data para pagamento: 26/10/2011-Valor total
a pagarR$223,36 Descrição dos valores: Valor do título: R$152,65 - Juros: R$1,57Emolumen
tos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: H$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 190945/2011 Sacado: CffiO FERREIRA Endereço: R-PEDRO SCHMIDT 144
CASA - ILHA DA FIGUEIRA: Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-806 Credor: AYMORE CRE
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A Portador: - Espécie: CF - N° Titulo:
20014808633 - Motivo: falta de pagamento Valor: H$ 4.582,43 - Data para pagamento:
26/10/2011- Valor total a pagar R$5.707,80 Descrição dos valores: Valor do título: R$
4.582,43 - Juros: H$1.055,48 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condu

ção: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 191084/2011 Sacado: CORUPAMAQUINAS DE COSTURA ITDAME Ende

reço: RUAJOHGE LACERDA - 125 - CENTRO - COHUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: ROLE
MAl< COMEHCIAL [[DA Portador: - Espécie: DM1 - N° Titulo: 1-39499D - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$230,00 - Data parapagamento: 26/10/2011- Valor total a pagarR$337,58
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 230,00 - Juros: R$ 2,76Emolwnentos: R$10,85 - Pu

blicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 191060/2011 Sacado: EHON FAGUNDES Endereço: HUA CESAH FHANCES
CHI 26 PT 03 - JARAGUA DO SUL - CEP: 89265-825 Credor: COMERCIO DE CELULARES
BANDEIRA ITDA ME Portador: - Espécie: DMl - N° TituJo: 5306007 - Motivo: falta de pa
gamento Valor: R$ 48,05 - Data para pagamento: 26/10/2011- Valor total a pagar R$130,60
Descrição dos valores: Valor do título: H$ 48,05 - Juros: R$ 0,52 Emolumentos: H$1O,85 - Pu

blicação edital: R$ 22,35 Condução: H$ 21,70 - Diligência: H$ 27,13

Apontamento: 190924/2011 Sacado: FEHNANDO OECHSLEH Endereço: RUA GABRfEL OE
CHSLER 121- Iaraguá do SuJ-SC - CEP: 89258-820 Credor: H.R SCABURI & CIA. ITDA Porta
dor: - Espécie: DM1- N°Titulo: 366-02 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$1.487,00 - Data

para pagamento: 26/10/2011-Valor total a pagar R$1.560,85 Descrição dos valores: Valor do
título: R$1.487,OO - Imos: R$ 3,96 Emolumentos: H$ 10,85 - Publicação edital: H$ 22,35 Con-

dução: H$ 21,70 - Diligência: R$14,99
.

Apontamento: 191213/2011 Sacado: HJ 1NF0RMATlCA LTDA Endereço: RUAWILLYHEN-

Rio-São Paulo, inclusive.
Vale lembrar ainda que a rodovia faz

tempo não atende às necessidades da re

gião, atualmente com uma população no
seu entorno de mais de 800 mil habitan
tes. Fora projetada para um fluxo de 8mil
veículos/dia e hoje recebe um tráfego diá
rio de mais de 50mil veículos, em grande
parte de transporte de carga, consideran
do o fato de que estamos no trecho mais

_
importante do corredor de exportações
para o Mercosul e restante-do mundo, e
de destino ao Sul e ao Norte do País.

, É na região que se concentram alguns
dos mais importantes investimentos, cer
ca de R$ 900 milhões até agora, em exe

cução ou previstos - muito mais do que o

custo da duplicação se considerarmos o

efeitomultiplicador destes investimentos
em relação a geração de receitas e de ar

recadação de impostos. Uma região que
contribui com 21% do PIB do Estado e de
onde sai 31% do volume exportado pela
indústria catarinense.

Há que se ter, portanto, urgência, para
vermos comprometido um desenvolvi
menta que tem se registrado promissor,
acompanhando com qualidade de vida e

sustentabilidade social e ambiental.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL

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

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

E s
Já dizia minha avó: "Vão-se os dedos e

ficam os anéis."
Mas tem jeito de estar bem com uma

casa bagunçada? Se você consegue, para
béns, pois para mim é terrível, as coisas

precisam estar cada qual no seu lugar, por
que se já é difícil manter uma casa arruma

da, imagine uma casa que vive desarruma

da, onde ninguém sabe o lugar de nada e

larga tudo em qualquer canto.
Daí quando precisa da chave do carro, se

perdem vários minutos a procura, o celular
toca e cadê ele? Um tempo precioso que talvez
seja justo aquele que você precisava para pas
sar no cruzamento antes daquele trem com 65

vagões que nunca mais termina de passar. Va
mos pensar juntos: qtíanto tempo vai precisar
para dar uma geral e colocar as coisas em or

dem? Dois dias? Uma semana? Émuito tempo?
E os benefícios? Com alguns ajustes a mais, e
mais umas técnicas de organização, podemos
aprender através do planejamento de cada eta

pa' a estratégia adequada para por ordem no

caos. Muitas vezes o tempo é curto, e então,
precisamos lançar mão de um plano tático,
adequado aomomento, para depois, commais

calma, organizar de acordo com nossas neces

sidades diárias.
E os anéis? Ah! Deixe-me ficar com eles

nos dedos que ainda vou viver muito!

lldelaide Bnuülde DombuschEnder,
empresária aposentada

EDID\LDE INTlMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 daLei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ/SC,
para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto
neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação,
sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmoti
vos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PHOTESTO:

R1QUE GUILHERME HARDT 46 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89261-532 Credor: MG E KJ
COMPONENTES ELETRlCOS ITDA Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo: HJOI0608 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 650,00 - Data para pagamento: 26/10/2011-Valor total a pagar
R$730,17 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 650,00 - Juros: H$ 3,46 Emolwnentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 21,81

Apontamento: 191201/2011 Sacado: 1LD0MAR STEINBACH Endereço: HUA RJ 13 120 -

THES lUOS DO NORTE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-300 Credor: BV FINANCEIRA S/A
CF! Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 131026088 - Motivo: falta de pagamentoValor: H$
1.479,68 - Data para pagamento: 26/10/2011- Valor total a pagar H$1.928,89 Descrição dos
valores: Valor do título: H$1.479,68 - Juros: R$ 369,42 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 24,89

Apontamento: 191072/2011 Sacado: KASA DEISGN COMERCIO DE MOVEIS Endereço: AV
GETULIOVAHGAS 5 - COHUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: EXITO INDUSTRIAMOVELEI
RA LTDA -ME Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 8403 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 221,67 - Data prua pagamento: 26110/2011- Valor total a pagar R$327,37 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 221,67 - Juros: R$ 0,88 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 191073/2011 Sacado: KASA DEISGN COMERCIO DE MOVEIS Endereço: AV
GETUUOVAHGAS 5 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: EXITO INDUSTRIA MOVELEI
RAaDA -ME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 8404 - Motivo: falta de pagamentoValor:
H$ 221,67 - Data para pagamento: 26/10/2011- Valor total a pagar H$327,37 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 221,67 - Juros: R$ 0,88 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 191298/2011 Sacado: KASA DES COM MOV DEC LTDA ME Endereço: AV
GETULIO VARGAS N 05 SALA 1 E 2 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: OMEGAVI
RAITO MOVEIS ESTOFADOS Portador: - Espécie:DMl- N'Titulo: 002308/01- Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 2.191,10 - Data para pagamento: 26/10/2011- Valor total a pagar
R$2.303,95 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.191,10 - Juros; R$ 8,03 Emolumentos:
H$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 190485/2011 Sacado: KATIA GIOVANI XAVIER WELKER Endereço: RUA
OTIO HILBRECI-IT, 1907 - ex 03 SERVID - COHUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: MAT DE
CONST HORIZONTE LTDA ME Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 10 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 200,00 - Data para pagamento: 26/10/2011- Valor total a pagarR$305,88
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 200,00 - Juros: R$1,06Emolumentos; R$1O,85 - Pu

blicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: H$ 49,92

Apontamento: 191195/201ÍSacado: LANCHONETE GESSER ITDA Endereço:VALDffiJOSE
MANFRINl60 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-800 Credor:AlIOALIMENTOS LTDAME Por
tador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 3323A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 310,58 - Data

para pagamento: 26/10/2011-Valor total a pagar H$384,97 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 310,58 - Juros: R$l,44Emolumentos:R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condu

ção: R$ 21,70 - Diligência: R$18,05

Apontamento: 191271/2011 Sacado: LINDA LIS LTDA-ME Endereço: AV MARECHAL DE
ODORO DA FONSECA,N 583 - CENTHO - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-701 Credor: I.
TEYKORSKl&CIA LTDAME Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: NFE000000008FF - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$169,50 - Data para pagamento: 26/10/2011- Valor total a pagar
R$234,51 Descrição dos valores: Valor do título: R$169,50 - juros: H$ 0,45 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 191305/2011 Sacado: MAIKEL RODRIGO MEIRA Endereço: RUA NEREU
RAMOS 631- CENTRO - CORUPA -SC 1 CEP: 89278-000 Credor: ABS EMPREENDIMENTO
MEHCANTlLLIDA Portador: - Espécie: CT - N°Titulo: 689395-1-Motivo: falta de pagamento
Valor: R$1.157,22 - Data para pagamento.zô/Iü/zül l-Valor total a pagar H$1.273,22 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 1.157,22 - Juros: R$ 11,18 Emolumentos: R$10,85 - Publi

cação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo",
na data de 21/10/2011.
Iaraguã do Sul (SCl, 21 de outubro de 2011.
Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto - Total de títulos publicados: 18·
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Portal turístico será
ativado novamente
Sem funcionar desde julho dê 2010, posto

.

de informações reabre dia 3 de novembro

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

Oportal turístico germânico
do Rio Cerro 2, às margens

da RodoviaWolfgangWeege, em
direção 'a Pomerode, desativa
do desde julho de 2010, reabrirá
suas portas aos visitantes em 3

de novembro, das 9 às 15h, de

segunda a sábado. A confirma

ção é do secretário da Indústria,
Comércio e Turismo, Célio Bayer.
O anúncio termina com um im

passe que se estendia desde a

transferência de servidora para
o posto de informações turísticas

da avenidaWaldemar Grubba, a
principal entrada da cidade, por
registrar maior movimento, se

gundo o secretário. _

De acordo com Bayer, a con
tratação de auxiliar de turismo
termina com um impasse rela
cionado ao preenchimento da

vaga, depois de três tentativas

anteriores, com classificados do
concurso público de 2007. O aban
dono do portal turístico foi ques
tionado por morador do bairro,
que registrou o fato ao O Correio'
do Povo, durante a Schützenfest
(Festa- dos Atiradores), de ,6 a 12
de outubro, época que atrai mais

visitantes ao Estado.
Outra novidade é que a loca

lização do posto de informações
turísticas da Waldemar Grubba,
anexo ao Museu do Colonizador,
passou a ser divulgada através
de uma placa, que aponta a dis
tância de 3,5 mil metros. A placa
foi colocada no início de outubro

junto à ponte que liga Guarami
rim a Iaraguá do Sul, próximo
ao Portal Shopping. A iniciativa
atende antiga reivindicação da
comunidade e de muitos visi

tantes, que até então não sabiam
como se informar sobre a cidade.
A questão foi "levantada recente

mente pela presidente da Ujam
(União Jaraguaense das Associa

ções de Moradores) e daAssocia
ção de Moradores do Bairro Cen

tenário' Andréa Ziehlsdorff.
EDUARDO MONTECINO

Prefeitura busca parceria para funcionar
O secretário de Indústria, Co

mércio e Turismo, Célio Bayer,
conta que a servidora contratada

para o portal germânico no Rio
Cerro 2 passa por capacitação
para o cargo no Museu do Colo
nizador, na avenida Waldemar
Grubba. "Tentamos uma contra

tação antes, mas muitos consi
deravam muito longe. Ninguém
queria trabalhar lá. Aí tivemos

que ir chamando os outros clas
sificados no concurso", justifica.

Uma parceria com a ACSTVI

(Associação dos Clubes e Socieda
des de Tiro do Vale do Itapocu) é

•• " ••• ,., •• 4"

estudada pela administração, para
agregarmais ao espaço, a exemplo
do que acontece em Blumenau. "A
ideia é colocar artesanatos e pro
dutos típicos da região, até porque
o local é isolado e tem uma área

ampla pra isso."
Sobre o comentário do mo

rador do Rio Cerro 2 de que até
a placa de divulgação da Schüt
zenfest (Festa os Atiradores) não
continha o local da festividade,
muito menos a localização para
o turista em busca das "Festas
de Outubro" catarinenses, o se

cretário reconhece que foi uma

falha da publicidade do evento:

"É uma situação para ser avalia
da na próxima edição".

O portal foi inaugurado em

agosto de 2007 na gestão de Mo
acir Bertoldi. A obra iniciou no

final de 2006 e custou R$ 170 mil:
R$ 100 mil do Ministério do Turis
mo e R$ 70 mil de contrapartida
da Prefeitura. Da inauguração até

julho de 2010, a média registrada
foi de 20 atendimentos por mês.
Já a Casa do Colonizador recebeu
de 300 à 420 visitas pormês nos úl
timos seis meses, segundo dados
fornecidos pela Secretaria.

MARCELE GOUCHE

Faccionista Aírton Volkmann diz que é
p,ocurado para ildormações tUrísticas'

Calendário 2011 resgata,
as Rotas daColonização

O folder "Caminhos de Iara
guá do Sul" traz o calendário de
eventos 2011 com as rotas turísti
cas da colonização italiana, hún
gara e alemã. "Reatívamos essas

três rotas ano passado. Entre
outubro e novembro, qualifica
mos agentes de turismo, através
da parceria com as empresas de

turismo", declara o secretário de

Indústria, Comércio e Turismo,
Célio Bayer. "Estamos divulgan
do as rotas, além do turismo, nas
festas das sociedades aos finais
de semana", complementa.

Bayer também ressalta outra

iniciativa, que é o Monumento da

Imigração ItalianaAlpina, em área
doada no BoaVista, com verba em

fase de captação. O bairro, que em
seus primórdios abrigou escravos

trazidos por Emílio Carlos Iour- ,

dan, já foi chamado de "Morro da
África". O secretário se mostrou

surpreso com a existência de um

movimento de mapeamento de

quílombolas no Brasil, em que o

Boa Vista está incluído, com pro
cesso correndo na justiça. O fato foi

divulgado na edição de 12 de agosto
deste ano do OCp, em reportagem
sobre o bairro. Bayer atesta que para
prestar homenagem aos afrodes
cendentes, o caso teria de ser levado
ao Comtur (Conselho Municipal
de Turismo) e ao Moconevi (Mo
vimento de Consciência Negra do
Vale dio Itapocu).
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VIVER A VIDA

Idosossóna
carteirade
identidade
Centro de Referência do Idoso promove
Shaw de Talentos e mostra a energia
e disposição da terceira idade

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

"

EPossível ter uma vida ativa

após os 60 anos? Descobrir
e aprimorar talentos, fazer no
vos amigos e perder a timidez

depois dos 60, também é pos
sível? Para de cerca de três mil
idosos jaraguaenses sim. Todas
essas pessoas fazem parte de

grupos de idosos dos bairros
onde residem. Aproximada
mente 40 delas se apresenta
ram no 2ô Shaw de Talentos do
Centro de Referência do Idoso

(CRI). Durante toda a tarde de

ontem, eles cantaram, tocaram
instrumentos musicais, decla
maram poesias, encenaram

peças de teatro e até fizeram
stand up comedy. Na plateia,

quase 60 espectadores se di
vertiram com as 12 atrações. A
coordenadora do CRI, Glacilda
Schramm, explica que o evento

é uma oportunidade para que
os idosos exerçam seus talentos
e habilidades. IICom isso conse

guimos o estímulo da memória
e eles acabam buscando coisas
da infância para as apresenta
ções'" comenta. De acordo com

ela, em torno de 600 idosos fre

quentam o CRI.
"Procuramos dar a essas pes

soas uma melhor qualidade de

vida", declara Glacilda. E é o que
os idosos encontram por lá.Além
de ser um ambiente onde é pos
sível criar novos laços, oficinas e

atividades físicas (como dança,
ginástica e ioga) também inte

gram a rotina do Centro. Os apo
sentados Livio Leitempergher, 61
anos, eArildo do Nascimento, 58,
perderam as contas de quantos
anos se conhecem. Sabem que
são amigos de infância e desde
lá se juntam para tocar música
- Arildo é acordeonista e Livio,
pandeirista. Eles fazem parte
do grupo de idosos do Ribeirão
Grande do Norte há cerca de dez
anos. '� gente adora tocar, mas
é amador", comenta Arildo. Eles
escolheram algo bastante ani

mado para a tarde de ontem. A
música condizia com o clima. 110

grupo de idosos é tudo e a tercei
ra idade é a melhor fase da vida.
É só viver", salientaArildo.

A peça sobre relacionamento
familiar despertou gargalhadas
na plateia e muitos pareciam se

identificar com alguns dos per
sonagens. Inês Kanzler, 52 anos,
Erna Hornburg, 56, Valtrudres

Peher, 60, e Erica Mathias, 71,
eram as atrizes. Elas fazem par
te do grupo de idosos Apósto
lo Paulo, do bairro Rio da Luz.

IINão ensaiamos muito. Fizemos

em cima da hora, mas foi bom",
diverte-se Inês. As aposentadas
acham importante participarem
de um grupo de idosos. Dona

Inês também cantou, sozinha, e

parte da plateia a acompanhou.

FOTOS MARCELE GOUCHE

% L

Livio eArildo são amigos e companheiros demúsica desde a infância .

CORPO E MENTE
Atividades'

,.

são estímulo
A secretária de Assistência
Social de Iaraguã do'

I

Sul, Edimara de Souza,
prestigiou o evento e

J se divertiumuito. "Eles
são o máximo", dizia ela
sobre as apresentações
dos idosos. "Eles estão

mostranqd tudo o que
sabem e sem inibição
nenhuma. Isso é qualidade
de vida", destaca. Para
a secretária, além da

socialização que o evento

e o trabalho do Centro

promovem, O§ idosos
são estimulados física e

mentalmente. "Trabalha
não só amemória, mas ,

principalmente a auto

estima", afirma. Entre
as atividades do CRI, os
idosos realizam trabalhos

manuais, quê estavam
expostos no evento.

Pinturas em tecido e.

crochê são só alguns dos ,

artesanatos. A terapeuta
ocupacional, Rosely Enke,
e a professora de Artes,

.,

Jõzilda BatlJQsa, lembram
que essas atividades
beneficiam a coordenação
motora e até. auxiliam a

,J,'il'I;!fi_
- -('

,
..' ',/11,

'

,1"-"
-_

,f,l I;,,:J" 'I

complementar arenB.à.

teve banda, lias Verticais", e to

cou em bailes, casamentos e fes
tas da região. IITocar bandoneon
e participar do grupo de idosos
é até o fim", brinca. A coordena
dora do CRI, Glacilda, aproveita
para chamar os interessados a

participarem do Centro. "Quem
quiser, é só trazer a boa vontade",
afirma. As atrações premiadas se

rão convidadas a se apresentar na
Festa da Primavera, que ocorre no

próximo dia 27, a partir das 13h30,
no ParqueMunicipal de Eventos.

Os destaques se apresentarão
em Festa da Primavera

O bandoneon de Seu Herbert

Borchadt, 71 anos, recebeu notas
de música alemã durante a apre
sentação. Amúsica fez os colegas
de CRI se levantarem de seus lu

gares e dançarem, O aposentado,
que brinca ter 17 anos, começou
a tocar o instrumento aos 15

e desde rapaz fez da atividade
um hobby e em certas ocasiões,
profissão. Ele participa, há nove

anos, do grupo de idosos Wolf

gangWeege, no bairro Rio Cerro.

Com o bandoneon, Herbert já

.....

Seu Herbert fez os colegas de grupo
de�em as cadeiras para dançar
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TRIATHLON

MARCELE GOUCHE

[araguá recebe etapa do Estadual
A competição vai
reunir mais de 200 /

atletas de diversos

lugares do Brasil
neste sábado, no
Parque Malwee

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Nadar, correr e andar de bicicleta. Praticar essas três ati
vidades em cerca de duas horas

. pode parecer algo extremamen

te difícil. Mas para os 130 adul
tos e 80 crianças que devem

participar da Copa Malwee de
Triathlon isso já faz parte da ro
tina ou virou profissão. O even

to acontece neste sábado, a par
tir das 8h, no Parque Malwee, e
será realizado pela Federação
Catarinense de Triathlon. A com

petição valerá pela 5a etapa do

Campeonato Catarinense e pelo
Campeonato Brasileiro Infantil,
que acontece em etapa única. O

padrinho da prova será o paratle
ta Eliziário dos Santos, conheci
do como "Motorzinho"

De Jaraguá do Sul devem

participar cerca de cinco atletas
na categoria adulto. O percurso

�.,
""",.: c-

TREINAMENTO

previsto é de 1,5 mil metros para
natação, dez quilômetros para a

corrida e 40 quilômetros de ci
clismo, que será percorrido fora
do parque. É a terceira vez que a

cidade recebe um evento de tria
thlon. De acordo com o presiden
te da Associação Jaraguaense de
Triatletas, Jonathan Mandalho, a

intenção é colocar Jaraguá do Sul
como rota permanente no calen
dário do triathlon catarinense.

O esporte ainda está cres

cendo em Jaraguá do Sul. A as

sociação conta com dez filiados
e foi fundada com o objetivo de
manter uma equipe permanente
da cidade nos Jogos Abertos de
Santa Catarina. "Também será

importante porque mostra para
o cidadão que triathlon é uma

superação individual, mostra que
o ser humano é saudável", diz Io
nathan, que também é dentista
e pratica o triathlon há oito anos.

Para ele, o evento vai atrair a curio
" sidade das pessoas, que poderão

se interessar pelo esporte.

_.

A competiçao
valerá pela 5a etapa
do Campeonato
Catarinense e

pelo Campeon�to
Brasileiro Infantil.

Dentista 'onathan corre no parque e se prepara para o desafio de amanhã

BufIalos tem jogo decisivo
pelo Torneio Touchdown

Parado há quase dois meses,
o Corupá Buffalos volta a cam

po amanhã para a partida mais

importante até o momento no

Torneio Touchdown. A manada
enfrenta o Curitiba Hurricanes,
precisando vencer para garan
tir classificação aos playoffs da

competição nacional. .0 con

fronto está marcado para as 14h,
no Seminário Sagrado Coração
de Jesus, e contará com a banda
Kravan para animar o início e o

intervalo do jogo. Para as crian

ças terá sorteio de uma bicicleta
e de um par de brincos.

Com uma campanha sur

preendente, depois de quatro
vitórias seguidas, o presidente
do Buffalos, Juliano Millnitz, ga
rante que a equípevai para cima,
buscando a vitória. "Não tínha
mos a pretensão de classificação,
mas já que chegamos até aqui,
vamos lutar pela vitória. Se eles

perderem, estarão praticamen-

te eliminados, já que são nossos

concorrentes diretos", conta o di

rigente, que reconhece a força do
adversário. aÉ um time bastante

antigo, que tem muitos jogado
res experientes, será o jogo mais

difícil", avalia.
O período sem jogar serviu

para a equipe treinar forte e se

preparar. No entanto, para Ju
liano essa folga é prejudicial aos
jogadores. "Seria melhor se esti
véssemos embalados, isso que
brou nossa sequência de jogo.
Pode demorar para recuperar a

adrenalina durante a partida",
comenta o presidente.

OVERTIME

Manada corupaense joga em� na busca da quinta vitória e da classificação i
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Henrique Porto henriqueporto@yahoo.com.br

Noite feliz

Mitefeliz para a população deIaraguá do Sul. Nesses quase
25 anos que a cidademe adotou, nunca tinha visto uma

mobilização popular tão grande. É claro que existe umamotivação
política envolvida na briga pelo ginásioArthurMüller, mas nunca vi
tantas 'tribos unidas em torno de um mesmo objetivo. Comofoidito
aqui nojornalO Correio do Povo, o não calou o sim. O povofaloumais
forte que o governo. Quepena que nem sempre éassim no nosso país,
onde os políticos são levados na brincadeira e os humoristas a sério.

Noite triste
Noite triste para o futebol profissional de Iaraguá do Sul. Tanto
o Iuventus, como o Iaragua foram derrotados na quarta-feira.
O Juventus levou um 'sacode' em Ibirama. No final, o sempre
centrado técnico Nino Padilha deu uma entrevista evasiva e

não sei quanto tempo dura no cargo. Já o Iaraguá perdeu por 1

a O para o Biguaçu. Não foi tão mal como na derrota de 3 a O no

turno, mas se complicou bastante na competição. Vai precisar de
muita competência para buscar a quarta vaga na fase semifinal.

Segundona
Tem equipe chiando com
a alteração dos confrontos
das quartas de finais da
categoriaAspirante, na
Segundona. Reclamam que
a Liga Jaraguaense alterou o

regulamento e não postou o

mesmo no site. Porém, não se

preocuparam em passar na
sede da entidade para retirar
uma cópia. Também falta aos

nossos dirigentes levarmais a

sério os congressos técnicos.

Triatlo
Legal descobrirem que o

Parque Malwee é um local

apropriado para a prática do
triatlo. Neste fim de semana
acontece lá uma etapa do
Campeonato Brasileiro,
seguida por uma competição
voltada aos jovens até 15 anos.

Esse é o tipo de evento que
contribui com a economia do

município, não polui e ajuda
a divulgar a cidade. Parabéns
para os idealizadores!

utsal
Atenção torcedor!A partida entreADJ/FME e

Ploriaaépolís Futsal, pelas quartas de finais d()
Campeonato Catarinensemudou de local. Da
Arena Jaraguá passapara o ginásio da Duas
Rodas, dotado de excelente quadra. O dia e o

horário permanecem os mesmos, sábado (22),
às 20h. Lembrando que Florianópolis é
semifinalista da Liga Putsal nesta temporada.

{

1
I
!

Primeirona
A Néki joga a partida do
ano contra o Botafogo. Se
vencer, segue na briga pela
última vaga na semifinal da
Primeirona. Depois precisa
bater o Cruz de Malta na
última rodada, além de
torcer para o JJ Bordados
não pontuar contra o

Botafogo e oVitória perder
para o Flamengo. Difícil?
Com certeza. Impossível?
Essa palavra não existe no
dicionário do futebol.

Fundesporte
Que o Fundesporte poderia
ser algo mais prático, não
resta dúvidas. Uma coisa é
ter a carta de captação na
mão. a outra é levantar o
recurso e outra é recebê-
1
'l. Mas continua sendo
uma forma interessante
das entidades esportivas
levantarem alguma
verba. Só nesta semana o

Governo do Estado liberou

R$179 mil para clubes e

associações da região.

COIJlII. DO M1JNrJO

Fifa anuncia tabela
i de jogos para 2014
Entidade divulgou
o calendário e a

Seleção Brasileira
só jogará no Rio
de Janeiro caso
chegue à final

AGÊNCIA FOLHAPRESS

Após 57 versões, a tabela da

Copa do Mundo de 2014 foi
oficialmente divulgada no iní
cio da tarde de ontem pela Fifa,
em evento na Suíça, e o estádio
do Corinthians, em Itaquera, vai
mesmo receber não só a abertura

(em 12 de junho), às 17h, como
outros cinco jogos -um a menos

que Brasília e Maracanã, no Rio
de Janeiro.

A capital fluminense abriga
rá a decisão (em 13 de julho), às
16h, repetindo o que aconteceu

no primeiro Mundial no Brasil,
em 1950. Naquela ocasião, a se

leção perdeu para o Uruguai.
"Nada melhor do que começar
em São Paulo, onde começou o

futebol no Brasil", diz o presiden
te da CBF, Ricardo Teixeira.

Na primeira fase, o time de
Mano Menezes atuará em São

Paulo, Fortaleza (17 de junho) e

Brasília (23 de junho). Se o Brasil
for primeiro do seu grupo, jogará
nas oitavas em Belo Horizonte,
28 de junho. Se for segundo, no
dia 29, em Fortaleza.

Nas quartas, sendo o líder do

grupo, voltará a Fortaleza (4 de

julho). Se passar como segundo
do grupo, 5 de julho, em Salva�
dor. Na semifinal, na opção A,
jogará em Belo Horizonte (8 de

julho). Na opção B, em São Paulo.
As semifinais' serão em Belo

Horizonte e em São Paulo é a

disputa do terceiro lugar, em

Brasília. Diferentemente do que
ocorreu naÁfrica do Sul-2010, o
dia da abertura terá uma parti
da única.

Após a largada, serão quatro
horários de jogos por dia na eta

pa de classificação: 13h, 16h, 19h
e 22h. Os locais das outras parti
das já foram marcados, mas não
há os times conhecidos porque
isso depende da fase de classifi

cação, já que nenhuma vaga foi
definida.

DIVULGAÇÃO

PAR DE GUADALAJARA 2011

QUADRO DE 1V'lEDAlHAS

1° Estados Unidos 33 29 25 87

2° Brasil 12 11 15 38

3° Canadá 10 10 17 37

4° México 9 7 16 32

5° Cuba 6 9 6 21

6° Argentina 6 5 6 17

7° Colômbia 6 5 5 16

8° Venezuela 3 6 9 18

9° República Dominicana 3 1 2 6

10° Guatemala 3 1 1 5

11° Chile 1 2 7 10

12° Ilhas Cayman 1 1 1 3

13° Porto Rico O 2 O 2

14° Peru O 1 2 3

15° Jamaica O 1 1· 2

Atualizado às 19h do dia 20/10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 015/11

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para con

strução de ponte de concreto armado sobre o Rio Pedra de Amolar, na Locali

dade de Pedra de Amolar no Município de Corupá, incluindo o fornecimento

de materiais, mão de obra, ferramentas e equipamentos, conforme projeto
arquitetônico, orçamento, cronograma, memorial descritivo e quantitativo
anexos.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 21/102011, ás

09hOOmin do dia 07/11/2011.

INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 07/11/2011

TIPO: Menor Preço.
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LlCITATÓRIO: No endereço
Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443 e também no site

Http://www.corupa.sc.gov.br.
HORÁRIO: Das 08h ás 12hs e das 14h ás 17hs

Telefone (47) 3375-6500 .

Para recebimento do edital é imprescindível que a licitante retire o arquivo de

itens junto ao setor de licitações pelo email: compras@corupa.sc.gov.br.
Corupá, 20 de Outubro de 2011.

lUIZ CARLOS TAMANINI

PREFEITO MUNICIPAL
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"Será apenas um paliativo"
A vinda de 14 policiais militares para
a região não supre falta de efetivo do

14° Batalhão da PM em Jaraguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Afalta de efetivo no 14°

BPM (Batalhão da Polí
cia Militar), em Jaraguá do

Sul, ainda é uma preocupa
ção constante. Mesmo com

a chegada de 14 policiais
que se formaram na semana

passada em Joinville, apenas
nove somarão ao número de

PMs, já que haverá a transfe
rência de cinco profissionais
para outros municípios, ex

plica o subcomandante interi
no do BPM, major Gildo Mar

tins deAndrade. "É apenas um

tapa-furo. Pouco vai ajudar
no efetivo", assinala.

Segundo ele, em Jaraguá
do Sul há ISO-policiais mili
tares para 143.206 habitantes.
"Temos um militar para cada

1.084 habitantes. Se fosse para
acompanhar o ritmo de cres

cimento populacional, deve
ríamos ter hoje um policial
para 630 habitantes", compa
ra. Em entrevista ao O Correio
do Povo, o major Andrade fala
dos serviços que tiveram que
ser cortados por falta de efe
tivo e outros aspectos relacio
nados à segurança pública.

A PolíciaMilitar
fica brincando
de gato e rato.

Nós prendemos
e logo eles
são soltos.

o Correio do Povo - Dos 51 po
liciais que se formaram em Ioín
ville, 14 irão integrar o Batalhão
-da região na próxima semana.

Ainda é um número pequeno?
Major Gildo Martins deAn

drade - Sem dúvida. Na verdade,
o número aumenta para nove,

.

uma vez que cinco policiais de
outras turmas serão transferi
dos para outras cidades. Desses

noves, três irão para Schroeder,
dois para Massaranduba e qua
tro para Jaraguá do Sul. Vai ser
um paliativo se lembrarmos que
desde o início do ano, somente

em Iaraguá, oito policiais deixa
ram o Batalhão, porque se apo
sentaram ou foram desligados.

Temos um índice
de criminalidade
baixo. Isso passa
uma imagem

falsa de que aqui
não precisa de

policial.

OCP - Há previsão da vinda
demais policiais ainda este ano?

Major Andrade - No início do

próximo ano, Iaraguá irá sediar o
curso de soldado para 40 policiais.

Desses, pelomenos 30 devem ficar
na sede do Batalhão, em Iaraguá, e
os outros dez serão distribuídos
entre Guaramirim, Schroeder, Co
rupá eMassaranduba. Mas, prova
velmente' só poderão atuar no fim
do ano que vêm, após o término
do curso. Ainda não vai ser o ideal,
mas vai dar uma aliviada.

OCP - No Estado, há cidades
com número de habitantes me
nor que Jaraguá, mas que ga
nham aumento de efetivo. Qual
seria o motivo?

Major Andrade - Na verda

de, apesar da falta de policiais, a
nossa região consegue dar uma

resposta para a sociedade. A gen
te cuida da segurança no trân

sito, na Prefeitura, no presídio ...
Temos um índice de criminali
dade baixo. Isso passa a falsa im

pressão de que aqui não precisa
de policial. Mas uma hora o mi

litar vai se esgotar, pois trabalha
por dois, três profissionàis. Se ti
véssemos mais homens, poderí-

. amos contribuir ainda mais com
a segurança da região.

OCP - E a falta de militares
também fez com que alguns
programas fossem desativados.
Há previsão de retorno?

Major Andrade - Tínhamos

pelo menos dez policiais que fa
ziam ronda de bicicleta. Fomos

uma das primeiras cidades a ter

o policiamento com bicicleta,
mas tivemos que deixar de lado.
Assim como o policiamento a pé,
que raramente acontece. Tive
mos que desativar a função para
poder colocar na rádio-patrulha.
As bicicletas ainda estão guarda
das, talvez voltemos com o pro
grama, mas só em 2013, quando
aumentar o efetivo. Também re

tiramos o Pelotão de Policiamen
to Tático (PPT) pelo mesmo mo
tivo: reforçar a rádio-patrulha.

OCf - E como está a instala-

ção do Posto Móvel? .

MajorAndrade - O caminhão
está no quartel, mas ainda não

colocamos o programa em prá
tica por falta de policiais. Mas,
diante das reivindicações da po
pulação, estamos tentamos co

locar a viatura trabalhando pelo
menos duas vezes por semana,

em bairros alternados. Serão qua
tro policiais que farão hora-extra
ou eventualmente funcionários
de outras atividades que serão

remanejados para este serviço.

OCP - Como funcionará?

Major Andrade - Ele terá es

critório, link de informática, note
book e irá reunir um comandante
e mais seis policiais, além do auxí
lio de duas motos e uma viatura.

Na verdade,
apesar da falta
de policiais, a
nossa região
consegue dar

uma resposta
para a sociedade.

OCP. - Quais os outros pro
blemas enfrentados?

Major Andrade - O efetivo
não é o único problema. Hoje,
com a lei nova que não permite
prisão para quem comete crime

cuja pena é de até quatro anos,
a Polícia Militar fica brincando
de gato e rato. Nós prendemos
e depois são soltos. Fizemos
muita abordagem e prendemos
traficantes, mas muitos entram

como consumidores e também '

são soltos. Não adianta dizer

que tem tráfico atrás da Câmara
de Vereadores, se a lei dificulta a

prisão. Também é preciso mais

engajamento dos membros dos

Consegs (Conselhos de Seguran
ças), precisamos de mais viatu

ras, vagas nos presídios, me

lhorar a legislação, aumento do
número de policiais civis. Não é
só aumentar o efetivo que a cri- j

minalidade irá diminuir.

o
. "

00

Banca é
echada

APolíciaMilitar fechou na
noite de quarta-feira,uma
Manca do jogo do bichQ,
localizadana rua Jorge
Lacerda, centro de Jaraguá
do Sul.Abanca funcionava
emum apartamento e estava

sendomonitoradapor
.

policiaismilitares daAgência
.

de Inteligência daPM. No local
foram encontrados cerca de
R$ 2,5mil reais entre dinheiro
e cheques, cincomotocicletas
usadas para recolher as

apostas, computador e
documentos'que comprovam
a prática de jogo de azar.
Cinco pessoas acusadas de
envolvimento com o jogo do
bicho também foram detidos,

I
rnas após assinaremumTC

.

(Termo Circunstanciado)
foram liberados.

No fim da tarde de quarta
feira,APoliciaMílítar-recebeu

!'a denrlfic1adeuHl··'(9mem.· !

que estaria frequentando
armado, estabelecimentos
comerciais na rua João
Ianuário Ayroso, no bairro

Jaraguá Esquerdo, em Jaraguá
do Sul. Militares abordaram
o suspeito de 48 anos e
verificaram que a arma era
uma réplica de uma pistola
de verdade,municiada com
chumbínhos, O acusado
foi levado à delegacia para
esclarecimentos.

LEI SECA

Dois rapazes
são detidos
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FECHE UM NEGÓCIO
NO FEIRÃO E GANHE·
1 GPSOU 1 CD
PLAYER MP3/USB

19 PARCEL
PARA JANEIRO

ENTRADA
FACILITADA

e

SEXTA, SÁBADO E DOMINGO'NA ARENA JARAGUÁ
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Com desconto de até

.000,

WWW.vw.com.br Promoção válida até 22/10/2011 para veículos com pintura sólida. Frete incluso. Novo Go11.0 2011/2012,4 portas, código 5U11C4, com preço promocional à vista a partir

de R$27.990,00. Novo Go11.0 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12, completo,com preço promocional à vista a partir de R$ 33.990,00.�G!lII1,O��4-�,��, 11"Z,.�

� !IlIf��I.����.®§., �1f4l11(if.Jjl�� IfMl���� lImíI!J.· Voyage 1. O Total Flex, ano modo 11112, código 5U21C4, com preço promocional à vista a partir de R$

30.490,00. Voyage 1.0 Total Flex, ano modo 11/12, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 36.090,00. Promoções válidas apenas para veículos disponíveis em estoque.

IOF, Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operaçôes inclusas na operação e no CET. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswaqen 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: 08007701926. Acesso às pessoas

com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 08007012834. Veiculas em conformidade com o Proconve.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

www.outoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 47 3274 6000
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