
Substituição
Emmeio à crise,
diretoria do Iuve
troca o treinador.
Sai Nino Padilha

CD) e entra

Rogerinho.
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Torcida vibra
Equipe daADJvenceu
o Florianópolis, no

sábado, por 6 a 3, e abriu
vantagem no confronto
das quartas de final
do Catarinense.

Página 21

� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�ç:J ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO DESDE 1919
JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU II EDiÇÃO N° 6.795 • TERÇA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2011 • RS 2,00

Estudomostraráviabilidade

Objetivo dos membros do Pró-Ia- Análise será feira em parceria com atender um trecho de 23 quilôme
raguá é levantar informações so- empresa daUFSC (Universidade Fe- tros entre Iaraguá do Sul e Guarami

bre custos, logística e necessidade. deral de Santa Catarina). VLT deve rim, integrando 17 estações.

Página 7

SUJEIRA RECOLHIDA
EDUARDO MONTECINO

Trêsmortos
emacidentes
de trânsito

E . E uÁ
Sul teve um fim de
semana violento no
trânsito. Três pessoas
perderam a vida em
acidentes. Duas pessoas,
entre elas uma criança de
cmco anos, permanecem
internadas. Página 23

-

UNIAOE
SERIEDADE
o exemplo que
vem do Japão
BEHYAMIH

PARHAMFARD
Página 17

Câmara debate

orçam.entopara
,. .

• opróximoano
E REU lÃ OIU"'l"'l:'.....,
vereadores sanaram as

dúvidas sobre o projeto
de lei com o secretário da
Fazenda, José Olívio Papp.
Previsão é que município

LIMPEZA GERAL Móveis antigos, galhos secos, colchões, garrafas velhas e outros objetos sem uso foram arrecade R$ 487.632.930 _

recolhidos ontem por funcionários da Secretaria de Obras, através do programa Aqui euMoro, Aqui eu 31,61% amais do que
Cuido. Quatro bairros foram atendidos e outros 12 receberão o mutir��,��.�.�,��,��•. ",�.g� 6

.... , .. em 201 J. �ág�na 4
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Lourival Karsten

I ÍNDICE PERÍODO
N SELIC 11.5% 19.0UTUBRO.2011

D TR 0,040% 24.0UTUBRO.2011

I CUB 1.126,42 OUTUBRO.2011

C B01J'ESPA Vh' 2,96% 24.0UTUBRO.2011

A POUPANÇA 0,5575 24.0UTUBRO.2011

D CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
O DÓLAR COMERCIAL 1,6960 1,6980 t- 1,07
R DÓLAR TURISMO 1.6400 1,8100 1111' 0,59
E EURO (DÓLAR) 1,3944 1,3946 " -0,61
S DÓLAR PTAX BACEN 1.6793 1.6801 .. -0,10

DNULGAÇÃO

Ikarsten@netuno.com.br

Recado deMário Corlella
Em laraguá do Sul a convite da
Associação dasMicro ePequenas
Empresas do Vale do Itapocu (Apevi),
ofilósofoMário Sérgio Cortella
falou para uma plateia de mais
de 700 pessoas, no ClubeAtlético

Baependi, sobre tema mais do que
atual: a necessidade de conciliar
vida pessoal e vida profissional.
Tema de seu mais novo livro, escrito
em dobradinha com PedroMandelli
e com lançamento nesse mês, trata

da harmonia entre o que ele aponta
como essencial efundamental
para que a pessoa realize-se e tenha

qualidade de vida. O educador
disse que o mercado de trabalho

hoje éformado por duas gerações:
os nativos digitais, que são aquelas
pessoas com menos de 30 anos, e
os migrantes digitais, acima de 30
anos. O primeiro grupo tem como

característica a simultaneidade,
a velocidade, conectividade e

o senso de urgência, enquanto
os mais velhos a paciência, a
capacidade dematurar e de
pensar estrategicamente.Ambos
se completam, entende Cortella,
não havendo mais espaço para
enfrentamentos tolos. E arremata:
no primeiro semestre de2011 o

Ministério do Trabalho e Emprego
registrou um aumento de 30% de

procura por pessoas com mais de
50 anos.

Projeto Jaraguá 20.30
Em 1991 foi lançado Q Jaraguá 2010 que
propunha uma série de medidas para o
planejamento de Iaragnã.do �ulha seradotado
pelo governo municipal. Apesar'Ho envolvimento

I

da comunidade, nem sempre as diretrizes
'

propostas formam seguidas e por isto hoje
convivemos com diversos problemas que
poderiam ter sido evitados. Para quem deseja
termaior conheciIJ?ento sobre opostas
a�rov�ga ti épQc .: '

\lI
à' edição

'

timO m de. s
, jt(í)Tnru

Correio doPovo, que,publica es ematerial na

íntegra. A proposta de revisão destematerial
já conta com diversos profissionais das mais
diversas áreas dispostas a repensar nossa cidade.
Se você também está disposto a colaborar, entre

,

/ em contato'com os organizado és-do movimento.
,

. , .,' .'
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.

,.,., "',,, ',.1"", ,I.," "i,
..'.,.,. ',< .

v.'
I ".'"

,

Bste que '�Qs éstré'V:ejá se,�fuI9:� ãis}?osição."

Notícias no papel
Recente pesquisa de um jornal brasileiro de grande
circulaçãomostra uma clara preferência dos brasileiros
pela leitura de notícias em papel, em detrimento do
formato eletrônico. Amudança nos rendimentos
da população também está ampliando o volume de

exemplares dos jornais em papeL Claro que existe um
crescimento na leitura de notícias pela rede, mas devido
a diversas questões ainda é ummovimento limitado.
A questão básica é que para coletar e formatar as
notícias são necessários profissionais e eles precisam
ser remunerados, por isto, o formato digital em algum
momento também vai exigir assinatura paga como já
ocorre commuitas informações especializadas.

.Pesse dos Jovens
Acontece nesta quinta-feira a posse da nova
diretoria do Conselho Estadual do Jovem
Empreendedor de Santa Catarina - Cejesc
- que será presidido por Marcelo Noronha,
ex-coordenador do Núcleo de Jovens
Empreendedores daAcijs/Apevi. Ao lado dele,
passam a integrar o Cejesc GrazielaBordin, como
primeira secretária; MarcosVieira, como vice
presidente para a Região Norte; GuilhermeVogel,
diretor paraAssuntos Estratégicos; e Tiago Coelho.
Omandato destes novos dirigentes vai até 2013.

IPI do carro
Com a recente decisão do SupremoTribunal Federal,
a alíquota só poderá ser cobradana segunda
quinzena de dezembro o que, além de permitir a
venda dos veículos com a alíquota anterior, abre
espaço para os compradores que pagaram a

alíquotamaior solicitarem na justiça a devolução
do dinheiro. Mais uma sobrecarga para o sistema
jurídico. Neste caso, o judiciário está apenas
fazendo cumprir um dispositivo constitucional
que jamais deveria ter sido ignorado pelo governo.
Claro que alguém foi beneficiado com isto.

COMUNICADO
Massao Minoru S. Wajima
e Shigueo S. Wajima torna

público que solicitaram à

Fundação Jaraguaense de
Meio Ambiente - FUJAMA

autorização para Supres
são de Vegetação Florestal
Nativa do imóvel localizado
na Rua José Martins, lado

par da Rua 918 no bairro
Três Rios do Norte, municí
pio de Jaraguá do sul/se.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOVO AMANHÃ
COMUNIDADE TERAPÊUTICA

Jaraguá do Sul, SC
EDITAL DÊ CONVOCAÇÃO· AGO

Através do presente edital e de acordo com seus Estatutos, a Associação Beneficente NOVO

AMANHÃ convida seus associados para participarem da Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se

no dia 27 (vinte e sele) de outubro de 2011 (quinta-feira), no Auditório da GUMZ Contabilidade,
à rua Carlos Hafermann, 21 - Centro, Jaraguá do Sul, SC, às 18hOO em primeira convocação.
Na falta de quorum far-se-á uma segunda convocação, às 18h30min, com qualquer número de

associados presentes.
ORDEM DO DIA:
1. Apresentação das chapas para nova diretoria.
2. Prestação de contas.
3. Eleição da nova diretoria.

Jaraguá do Sul, 13 de outubro de 2011.
Manoel Inacio Camilo Carreira

Presidente da Associação Beneficente NOVO AMANHÃ
CNPJ 02.846.626/0001-49

, I '. t \ t • E • t � _ I

arlache
o que não falta n'O

mercado regional são
diferentes propostas de
trabalho das empresas
no setor têxtil. Embora

aparentemente todas

façam asmesmas

coisas, naprática, a
maioria delas tem um

plano de neg6cio bem
diferenciado. Uma destas

empresas é aKarlache,
presididapor Edmar
Hélio l\1icheluzz.i, que
além de focar omercado

internacional, produz
para importantes grifes.
Esta que já se chamou
Lení Confecção - eu!

homenagem à esposa
busca agora o nl1ereado
do OrienteMédio e

Europa com agrife 610.

CONTRA-SE
VENDEDORA EXTERNA

Remuneração: Salário Fixo,
Comissão, Ajuda de Custo.

Requisitos: Experiência com

vendas, Possuir carro ou

moto.

Contato: 47/9107-6932

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04599
1 ° 27.267 600.000.00
2° 28.643 12.000,00
3° 46.044 9.000,00
4° 62.943 7.410,00
5° 51.831 6.000,00

DUPLA SENA
SORTEIO N° 1013
PRIMEIRO SORTEIO

07 - 18 - 28 - 36 - 42 - 45
SEGUNDO SORTEIO

15 - 21 - 25 - 38 - 39 - 45

QUINA
SORTEIO N° 2728
23 - 34 - 36 - 52 - 69

MEGASENA
SORTEIO N° 1330

08 - 18 - 21 - 30 - 48 - 49

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1186
01 - 03 - 07 - 14 - 24

28-46-51-52-57
61 - 63 - 64 - 67 - 68
73 - 78 - 87 - 88 - 93

Vendo
MOTO BROZ 150 com

10.000 km rodados, ano
2010, 15 parcelas já pagas,

emplacada. R$ 1.000,00 +

assumir as prestações.
Tr: 3370-3018/9106-5810

com Nelson.
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Luiz C
redaeao@oeorreiodopovo.eom.br

rios Prates
LÁ E AQUI. IGUAL

Eu tinha uma amiga em Porto Alegre
que era uma "fogueteira" existencial.

Que mulher bem-humorada, nunca a vi

para baixo, estava sempre sorrindo e com

uma piada no canto da boca. Tinha sido

radioatriz, fez muitas novelas no rádio.
Essa amiga casara-se três vezes e cos

tumava dizer que ela era uma excelente
dona de casa, toda vez que se separava
ficava com a casa ... Nunca esqueci. Boa
piada, boa piada! Mas será que era piada?

Lembrei dessa amiga depois de ler dia
destes uma notícia nos jornais, amanchete
dizia assim: "Nova regra de casamento cha
coalha a China". E no primeiro parágrafo,

lia-se: - "Em caso de separação do casal, a
Suprema Corte chinesa decidiu que o imó
vel fica só com quem registrou a proprieda
de; amedida prejudicamais asmulheres".

É pior que isso, a medida fere grave
mente as mulheres, os imóveis costu

mam ser registrados, todos, ou no nome

do noivo ou do pai dele. A mulher ao se

parar-se do marido vai ficar na rua. Mas

esperar o quê de uma nação que ainda

costuma, emmuitas regiões, jogar as me
ninas recém-nascidas no lixo ou nos rios?

Vim até aqui, leitora, para dizer que é

por isso que vivo "gritando" às meninas
em minhas palestras nas escolas para

que estudem, estudem muito. Depois de

estudar, qualifiquem-se para um traba

lho, muita e boa qualificação. E com esse

estudo e qualificação, tornem-se finan
ceiramente independentes, só depois,
bah, só depois, e se for o caso, casem.

É bom que as mulheres lembrem-se

disso, o Brasil não é muito diferente da

China, não. Muitos "homens" do Judi
ciário torcem o bico para a Lei Maria da

Penha, que visa a tratar com especial
atenção as mulheres desrespeitadas por
vagabundos covardes. Confiar na "justi
ça" ou nos casamentos é a mais refinada
das loucuras, na China e aqui...

ORAÇÕES
É por isso que as ora

ções produzem tão bai
xos índices de "milagres".
A pessoa reza pensando:
acho que não vai dar cer
to. E os santos odeiam dú
vidas. Mas adoram certe

zas, adoram a fé viva.

PENSAMENTOSMOLENGAS
É desnecessário dizer, os executivos, os gerentes sa

bem disso, é preciso infernizar a vida dos maus fun-
, cionários, dos que vivem chegando atrasados, dos que
vivem faltando. Qualquer gripezinha e a dengosa fica
em casa, são várias faltas em um intervalo pequeno, se
achando .sempre a vítima. Os molengas têm que pagar
por suas indolências, e os "brauos'e engajados nos esfor
ços da empresa têm que ser reconhecidos e premiados.

Se você acaba de entrar em algum
projeto ou pensa entrar e está em dú

vidas, - humm, será que vai dar certo?
Aconselho que desista, já, agora. Os ven
cedores não têm dúuidas.jazem e dá cer
to. É como chutar um pênalti, se o joga
dor não enxergar o gol convertido antes

de chutar, melhor é desistir, vai errar.

DO LEITOR

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
O FIM DE UMA ERA

Ocorreu semana passada a au

diência pública acerca da de
molição do ginásio Arthur Müller
para a construção de um termi
nal de ônibus no local. O que eu

tenho com isso? Nada, pois além
de não participar de atividades

esportivas, em virtude de minha

deficiência, também não usu

fruo do transporte coletivo em

nossa cidade, portanto, estava

neutro. O que o povo que usufrui

daquele espaço decidisse, pois
bem, eu iria apoiar.

Até que na semana que antece

deu o dia da audiência pública, o
ilustre secretário Sr. Ivo Konell pro
feriu a seguinte frase: "Com ou sem

audiência, o ginásio vem abaixo!".

Obrigado ao senhor, por acender
o espírito de democracia no povo
jaraguaense, e ao mesmo tempo ar

ruinar uma reputação que já estava

manchada nomeio político.
,

Como pode um cidadão profe
rir esta frase, sendo que o mesmo

depende do voto do povo para se

eleger ou eleger seu "padrinho" em
eleições futuras?

FIILE CONOSCO

O tempo autoritário.em que um
mandava e os outros obedeciam já
se foi. O tempo agora é de democra
cia, onde todos podem opinar dian
te determinada situação e decidir o
futuro da sua cidade, Estado, país.
Essa audiência foi o divisor de

águas, onde a população jaragua
ense mais uma vez mostrou a for- '

ça de seu povo diante de tamanho

absurdo, que é a demolição de um

ginásio que propicia lazer (quando
em condições), para a construção
deum terminal, do qual sequer pro
jeto foi apresentado aos munícipes.
Diante da situação adversa, restou
ao ilustre secretário proferir insultos
aos que vinham de forma humilde

expor a sua opinião sobre o referi
do caso, chamando os mesmos de
"trouxas" e outros xingamentos,
todos na tentativa de desestabilizar

quem estava fazendo o uso da pala
vra e transformar a plenária em um

verdadeiro "ringue de luta".

lmnIdinHanemann,
segundo secretário do DCE da

Católica de Santa Catarina

CHARGE

la uu�

que darâas zretrizes do
projeto para implantação do
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT)
que, a prinçipto, ligaria os

municíp,i eJaraguá.do Sul
e IGuara imo '0 estud» visa,
analisaraspeétos econômicos,
logísticos e sociais para, em
seguida, buscar recursosjunto
aosgovernos estadual efederal.
A proposta do VLTna região,

, quejá c
'

ta com o apoio
�" ,dQsdois,1

h '

nÚJ/n Z idéaiizada
pormemJj,ros daAeajs
(Associação deEngenheiros e
Arquitetes ileJaraguá do Sul)
e an" elhoRegiona,z,< "I,

"l1bquejá {

ocorre em algumas cidades
brasileiras, comoFortaleza e

Recife. Apartirda conclusão do
estudo, ogrupo terá asdiretrizes
parqmontarq anteprojeto} o

.

projeto (J. iniciar6l obra naprática.
"

,

Serão usados 23,4 quilômetros
de trilhos, em uma linha de
NereuRamos, em laraguâ;
atéo bairro CaixaD'água,
em Guaramirim. Cerca de 45
mil pessoas poderão usar o
transpoi5(epordia, o que dá
umamédia de 30mil veículos a
menos nas ruas. Estima-se que
o coletivo levará um milhão de

passageiros pormês.

"
"

, -

?SA.tARIO. , .•

-rOMA!!

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

,
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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Comissões estudam o

Orçamento para 2012
Em reunião, vereadores
sanaram as dúvidas sobre
o projeto de lei com o

secretário da Fazenda,
José Olívio Papp

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

Opresidente da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final, da Câmara de

Vereadores de Jaraguá do Sul, Amarildo Sarti

(PV), convocou uma reunião com o secretá
rio da Fazenda, José Olívio Papp, para escla
recer as dúvidas sobre o projeto de lei que
determina o Orçamento municipal para o

ano que vem. Parlamentares de outros gru
pos permanentes aproveitaram a oportuni
dade e também participaram da conversa

que aconteceu na sede do Legislativo, on
tem na parte da manhã.

Uma das dúvidas partiu da direção ju
rídica da Câmara que cobrou explicação
mais detalhada sobre o regime aplicativo do
dinheiro público. Segundo Sarti, "pairava a

pergunta sobre a regionalização ou não do

Orçamento". "O secretário da Fazenda nos

respondeu que o Orçamento da Prefeitura
é único e centralizado, e a administração o

distribui durante o ano conforme a deman
da das regiões do município". Portanto, para
que este ponto fique claro no projeto de lei,
uma mensagem explicativa será anexa ao fi
nal da redação da matéria.

O aumento do Orçamento da Prefeitura

para 2012, que prevê 31,61% a mais do que
foi estimado para 2011, também gerou ques
tionamentos. De acordo com Sarti, foi escla
recido que o acréscimo desta porcentagem
tem a ver com o aumento do valor dos re

passes para o município. "O avanço da faixa
habitacional de Jaraguá contribuiu para ele
var o repasse do FPM (Fundo Participativo
do Município) em 68%", cita o vereador.

Para Ademar Possamai (DEM), presiden
te da Comissão de Finanças e Orçamento, os
números apresentados no projeto de lei estão
dentro das perspectivas reais e conforme a

Lei de Diretrizes Orçamentárias com os ajus
tes devidos. Nesse sentido, os dois vereadores
entendem que não há complicações e devem
conceder parecer favorável ao projeto.

A matéria entrou na Casa no final de se

tembro e .agora está tramitando na Comis
são de Legislação, Justiça e Redação Final.
Nos próximos dias, o projeto deve receber
análise da Comissão de Finanças e Orça
mento. Não há previsão para a matéria en

trar em votação.
O projeto de lei que determina o Orçamen

to para2012 deve passar por duas votações em
sessão exclusiva.A data limite para apreciação
damatéria encerra dia 22 de dezembro, i

\
Papp diz que amnento da previsão é explicado pela expectativa demaior arrecadação de tributos

Governo planeja investirR$ 81milhões em obras
O Orçamento da Prefeitura

para 2012 prevê R$ 487.632.930
- 31,61% a mais do que os R$
370.513.439,65 estimados para
este ano. Fora os percentu
ais destinados. para as áreas de

Educação, Saúde e folha de pa
gamento, pouco mais de R$ 81
milhões serão destinados para
obras e ações em diversas áreas.

De acordo com o secretário

.

da Fazenda, José Olívio Papp, os
31,61% amais no Orçamento são

explicados pelo crescimento na

arrecadação de impostos e seu

fundamento foi feito com base
nas receitas reais prevendoíndi
ces inflacionários e a estimativa
de crescimento do PIB (Produto
Interno Bruto) para 2012.

"É preciso levar em conside-
.

ração que a arrecadação de tribu
tos está batendo recorde e parte
disso acaba retornando para o

município", afirma. Outro fator

que contribuiu para o aumento

.do Orçamento foi o repasse do

FPM. 110 acumulado de janeiro
a setembro superou as expecta
tivas da administração em R$ 4

milhões a mais, somando R$ 30
milhões ao invés de R$ 26 mi
lhões. É importante acrescentar

que esses acréscimos acontecem
durante o ano".

Nesta página, o quadro ao lado

apresenta o item Investimento
. Consolidado que corresponde ao

valor de R$ 81.766.471 disponível
para as obras físicas em todos os

setores da administração munici

pal, o que pode contemplar desde
a construção de pontes ao aumen
to da cobertura da rede de esgoto
sanitário. Já o item Prefeitura, se
gundo Papp, obedece ao valor or

çado para cobrir as despesas com
manutenção, material de expe
diente e folha de pagamento.

Para 2012, 46,96% do Orça
mento estão comprometidos
com a remuneração dos funcio
nários, somando R$ 186 milhões
e 780 mil.
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Patricia Moraes
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10e
2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Mobilização dos policiais civis
Etá marcada para esta quinta-feira,

em Florianópolis, a assembleia
estadual dos policiais civis de Santa
Catarina. A principal insatisfação da
categoria é quanto aos baixos salários,
o inicial é de apenas R$ 782, há mais de
dez anos sem reajuste. A situação dos

delegados é melhor, porém, também
muito abaixo da expectativa da carreira
no setor em comparação com outros

Estados do país. Será mais uma prova
de fogo para o governadorRaimundo

-

Colombo (PSD), que já enfrentou este

_ano uma grande crise na Educação.

E o salário defasado não é a única

reivindicação da categoria. Em Iaraguá
do Sul, por exemplo, há um policial
civil para cada 4.800 habitantes, o pior
índice de Santa Catarina. A média
estadual é de um profissional para
cada dois mil habitantes. E ainda os

profissionais precisam enfrentar a falta
de estrutura, nem sequerDiretoria
de Investigação Criminal existe no
município. A sobrecarga de trabalho
também gera insatisfação, na comarca,
os delegados realizam de sete a nove

plantões por mês e chegam a acumular

cerca de 100 horas-extras, porém, o
Estado só paga por 40 horas mensais.
O movimento da categoria começou há
um mês, sem paralisação das atividades
deste que é um serviço essencial e muitas
vezes emergencial para a população. De
forma inteligente, os policiais chamam
a atenção para as suas reivindicações
sem comprometer o atendimento, mas
mostrando à sociedade os problemas
que a categoria enfrenta. Sendo assim, o
governo já deve chegar à audiência com
algum esboço de proposta para evitar
que a situação se agrave.

Regional
o Conselho de
Desenvolvimento Econômico

Regional tem reunião marcada

para esta quarta- feira às 14h
no auditório da Fameg. Com a

coordenação do secretário Lio
Tironi (PSDB), o grupo debaterá
as prioridades doVale.

Fér,ias
AprefeitaCecíliaKonell
assinouna semanapassada
decreto que estipulaentre
os dias 26 a 30 de dezembro
como ponto facultativo
e férias coletivas para os
servidores de 2 a 22 de

janeiro de 2012.Os serviços
considerados essenciais
serãomantidos.

Caco Barcellos
Um dos melhores jornalistas
do país, Caco Barcellos vai
estar em Jaraguá do Sul no
dia 17 de novembro, quando
falará, a convite do Núcleo
de Jovens Empreendedores
da Acijs e Apevi, sobre o tema

"Profissão Empreendedora".
Os ingressos devem se esgotar
nos próximos dias.

.ENCONTRO EM JOINVILLE·
,

'

Deputado CarlosChiodini (PMDB) e ogovernadorRaimundoColombo (PSD) con
versaram na última sexta-feira, em Joinville. Trataram de assuntos do interesse doVale.

TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO
BOLíVIA-BRASIL - TBG

TBG CNPJ/MF N° 01.891.441/0001-93
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Torna público que requereu ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA a Licença de Operação para a Estação de Entrega Guaramirim Tipo IV,

i

localizada no km 614,6 do Trecho Sul do gasoduto no município de Guaramirim/SC.
Luciana Bastos de Freitas Rachid - Diretora Superintendente.

,

Na Asia
Na Coreia do Sul, o governador
Raimundo Colombo assinou ontem

protocolo de intenções com a empresa
Yudo Group, que deve investir R$ 100

milhões em Santa Catarina. A empresa
está instalada em Joinville, em uma

área de 192milm-, e é especializada na
produção e venda de ferramentas de

plástico para usabilidade no cotidiano.
A tendência é que nas próximas etapas
sejam produzidas placas demolde e

portamoldes, em um investimento
final de R$ 100 milhões, com a geração
de 250 empregos, nos próximos cinco
anos.A empresa estima ter uma receita
de R$ 500 milhões e faturar cerca de R$
50 milhões anualmente.

Silênci
IvoKonell (PSD) garante que os
vereadores da base governista só não
semanifestaram na audiênciaque
debateu o futuro do ginásioArthur
Müller porque não foram chamados.
Com isso, não haverá retaliação.

Código Florestal
o relatório do senador Luiz Henrique
da Silveira (PMDB) sobre o projeto
de reforma do Código Florestal (PLC
30/2011) será apresentado hoje em
reunião conjunta das comissões
de Ciência e Tecnologia (CCT) e de
Agricultura (CRA). Luiz Henrique
já prevê a possibilidade de algum
integrante apresentar um pedido
de vistas, sendo assim, a votação da
matéria ficará para o próximo dia
8. De acordo com o relator, o novo
Código Florestal vai transformar o

.

atualmodelo de comando e controle,
com base na fiscalização e na punição,
em um modelo de incentivos à

preservação ambiental.
Após a votação do projeto nas

comissões de Ciência e Tecnologia e

deAgricultura, a matéria segue para
a Comissão de Meio Ambiente, onde
será relatada pelo senador JorgeViana
(PT). Depois disso, o projeto estará

pronto para decisão em Plenário.

Jaraguaense no páreo
Cerca de 4.800 arquitetos catarinenses
elegem, nesta quarta-feira, em chapa de
consenso, os delegados do recém-criado
Conselho de Arquitetura e Urbanismo

(CAU). A etapa seguinte é definir o

presidente, e o nome de Ronaldo
Lima, de Iaraguá do Sul, surge
como forte favorito nas indicações.

Saúde
o presidente da Câmara, Jaime
Negherbon (PMDB) negocia com a

prefeita Cecília Konell (PSD) para que
R$ 1 milhão das sobras do Legislativo
seja destinado para as obras do

Hospital Jaraguá.
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Falta bom senso na Zona Branca
Locais em frente às
farmácias têm sido
usados para outros

fins, mas operadora
diz que ocupaçãoé
liberada para todos

JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

guem
precisa estacionar em

frente às farmácias no Centro
d araguá do Sul pode ter pro
blemas. As vagas de Zona Branca,
isentas da cobrança do estaciona
mento rotativo, frequentemente
estão ocupadas para outros pro
pósitos. Segundo o farmacêutico

Thiago Danab Rettor, 23 anos, nos

_ horários de pico é quase impossí
vel parar em frente ao estabeleci
mento em que ele trabalha. "E não
é só a vaga da Zona Branca, mas
também as de deficiente físico que
são usadas 'rapidinho', acho ina
ceitável que não respeitem essas

vagas", opina. De acordo com o

jovem, o espaço é usado por quem
precisa pagar contas, ir ao banco,
buscar o filho na escola e, às vezes,
até para fazer compras em estabe
lecimentos próximos.

EDUARDO MONTECINO

Vagas da Zona Branca não são de uso exClusivo das farmácias, diz lei

As vagas do rotativo são um pro
blema também para os motociclis
tas. Segundo a motogirl Silvânia de
Ramos, 34 anos, além de ser difícil
encontrar as vagas para as motos,
também é comum que elas estejam

e-

ocupadas por carros. "Dependendo

do dia, eu tenho que estacionar lon
ge do Centro e ir a pé, porque não
acho onde estacionar", reclama. Se
gundo Silvânia, em várias vias não
têm vagas para motocicletas. "Ao
menos eu não consigo encontrar, e
outros motoboys dizem o mesmo",

afirma. O problema seriamaior nas
vias laterais do Centro, onde não há
onde parar demoto, explica.

Segundo o supervisor operacio
nal daHoraPark,VitorHugo Rankel,
responsável pelo estacionamento

rotativo, há um problema de com-

preensão envolvido com a questão
da Zona Branca. "O espaço não é

para o uso exclusivo, ou sequer pre
ferencial, das farmácias, é uma zona
de uso rápido, não podendo passar
de 15 minutos", afirma, explican
do que essa vísão errada da Zona
Branca já foi debatida com os far
macêuticos. Caso o uso ultrapasse
os 15 minutos, aí sim ocorre o mau

uso da vaga. "Neste caso, se deve in
formar os agentes, que vão acionar
a polícia". Já no caso das vagas de

deficiente, o acionamento deve ser

imediato.

Quanto às vagas para motoci

cletas' Rankel afirma que o proble
ma deve ser resolvido em novem

bro' quando iniciar a cobrança,
pois a principal causa da falta de

vagas são motoqueiros que esta

riam usando a vaga como estacio
namento permanente. "Quando
começarmos a cobrar, as pesso
as que ocupam o espaço durante
todo o dia devem liberar avagapara
quem realmente precisa", explica.
Caso o problema continue, a am

pliação das vagas de motocicleta
deve ser discutida com a Prefeitura.

Hoje são 958 vagas para automó

veis (destas, 53 destinadas a idosos).
As 160 vagas existentes para motos
ainda não estão sendo cobradas.
Em novembro, metade destas vagas
passará a integrar a ZonaAzul.

Aqui euMoro,Aqui eu Cuido terá cinco etapas este ano
EDUARDO MONTECINO

Funcionários daPrefeitura recoIheram.-teriais em quatro bairros de laraguá
c

Móveis antigos, galhos secos,

colchões, garrafas velhas e outros

objetos sem uso. No fim de sema

na, funcionários da Secretaria de
Obras e Serviços, junto com a Fuja
ma (Fundação Jaraguaense doMeio
Ambiente) iniciaram a coleta destes
e outros materiais deixados nas cal

çadas pelos moradores dos bairros
Vieira, João Pessoa e Santa Luzia. A

ação compõe a segunda etapa do

programa Aqui Eu Moro, Aqui Eu
Cuido 2011, e vai continuarao longo
da semana. Além da limpeza, a Pre
feitura está fazendo pequenos !epa
ros em varias vias dos bairros.

Segundo o presidente da Fuja
ma, CésarHumberto Rocha, o pro
grama também ocorreu entre 2009
e 2010. "Temos um total de cinco

etapas para 2011, e os bairros que
não forem atendidos ficam para o

começo de 2012", afirma.
A equipe do programa está fa

zendo a triagem do material. O que
ainda está em boas condições de
uso será separado para doações, o
material reciclável recolhido pela
Associação dos Recicladores de Ia-

raguádo Sul, e o restante será aterra
do. Na primeira etapa do programa,
que atendeu a região central no dia
2 de outubro, foram recolhidas 420
toneladas de material.

O comerciante Lino Schwarz, de
74 anos, agradece o serviço. "Émeio
difícil fazer o descarte apropriado, e
é bom que a Prefeitura ajude nisso,
aínão fica aquele lixo apodrecendo",
afirma. Lino aproveitou o programa
para descartar um colchão e uma

poltrona sem condição de uso. "Não
vi muita gente deixar material para
recolher, dos meus vizinhos todo
mundo participou, mas muita gen
te parece ter esquecido", comenta.
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TRANSPORTE PÚBI..ICO

Trem poderá ser uma alternativa
Implantação do
Veículo Leve sobre
Trilhos em Jaraguá
e Guaramirim

depende de análise /

sobre viabilidade

J.ARAGuÁ DO SUL

GUSTAVO CIDRAL

Enquanto o diagnóstico preli
minar do transporte coletivo

de Jaraguá do Sul foi concluído

para mostrar o que a população
quer do sistema e nortear proje
tos, uma etapa significativa para
a instalação do VLT (Veículo Leve
sobre Trilhos) deve ser alcançada
nesta semana. Membros da Câ
mara Temática "Integração Sobre

Trilhos", do Pró-Jaraguá, irão a Flo

rianópolis para definir com o Lab

Trans, o Laboratório de Transpor
tes e Logística da UFSC (Universi
dade Federal de Santa Catarina), o
estudo de viabilidade que dará as

diretrizes do projeto.
O estudo analisará os as

pectos econômicos, logísticos e

sociais para concluir se é viável
ou não a instalação do trans

porte coletivo em Jaraguá do Sul
e Guaramirim. Quando estiver

pronta, a pesquisa será apresen-

o objetivo é
tirar das ruas os
carros que não
são necessários,
que6camaté
oito horas

estacionados.·

L'IB;1i21��rllLtôYU.lw lfegillt"i7Jj
f'.'Oo1Ut'IC.lerllialJoil' dw'ill!.
t�â,D1aJra, 1'f.!R�áti�=a

DIVULGAÇÃO

tada a políticos e ao Ministério
dos Transportes, para captação
de recursos. "O estudo dará cre

dibilidade à proposta", explica
Fábio Luiz Pereira, secretário da
Câmara Temática e geógrafo da
Prefeitura de Guaramirim.

O contato com o Lab Trans
ocorreu por indicação após visi
ta dos idealizadores à Trensurb,
empresa estatal responsável pelo
transporte coletivo em trens ur

banos de Porto Alegre. A viagem
foi realizada no começo deste
mês, com o objetivo de a equipe

adquirir conhecimento sobre os

procedimentos que devem bali
zar todo o projeto.

Segundo Maria CristinaQuinta
es, arquiteta e supervisara de Con
trole de Transporte Urbano de Iara
guá do Sul, a pesquisa deverá sanar
todas as dúvidas de quem ainda
'desconfia da ideia. "Alguns poucos
segmentos são contra, mas é por
falta de conhecimento", afirma.

De acordo com coordenador
da Câmara Temática, Luiz Antô
nio Negri, a partir da conclusão
do estudo, o grupo terá as dire-

trizes paramontar o anteprojeto,
o projeto e para a execução da

obra, além das definições dos go
vernantes para contratações ou

processo licitatório.
A equipe está otimista e crê

que em alguns anos os morado
res da região poderão se loco
mover em um transporte rápido
e eficiente. "A gente acredita na

ideia. Sabemos que vai funcio
nar", garante Maria Cristina. Po

rém, a instalação do VLT depen
de totalmente do que o estudo de
viabilidade dirá.

Como deve ser o transporte do futuro na região
Apesar de as definições a

respeito do VLT Jaraguá-Guara- .

mirim dependerem do estudo
de viabilidade, há algumas pro
jeções sobre o transporte. O sis
tema deverá integrar 17 estações
nas duas cidades, que ficarão

perto das principais empresas,
centros financeiros e faculdades.
O veículo levará cerca de 20 mi
nutos para concluir o trajeto in-

teira e a passagem deverá custar
em torno de R$ 2, em um sistema

integrado com os ônibus.
Serão usados 23,4 quilôme

tros de trilhos, em uma linha de
Nereu Ramos, em Iaraguá, até o

bairro Caixa D'água, em Guara
mirim. Cerca de 45 mil pessoas
poderão usar o transporte por
dia, o que dá uma média de 30
mil veículos a menos nas ruas,

segundo Negri. Estima-se que
o coletivo levará um milhão de

passageiros por mês.
"O objetivo é tirar das ruas os

carros que não são necessários,
que ficam até oito horas esta

cionados", explica o engenheiro.
"Em Jaraguá, são mais de 300 no
vos carros nas ruas todo mês".

Há também intenção de am

pliar o sistema para Corupá e

São Francisco do Sul. Com mais
12 Km de trilhos, o VLT pode ser

estendido também até o campus
da UFSC, em Ioinville.

A proposta do VLT na região
foi idealizada por membros da

Aeajs (Associação de Engenhei
ros e Arquitetos de Iaraguá do
Sul) e do Crea (Conselho Regio
nal de Engenharia, Arquitetura e

Agronomia de Santa Catarina).

As verbas para, a instalação dO,VLT de- uso das ferrovias foi desestimulado, mas,
vem vir das Prefelturás de Jaraguádo Sul com o atual governo, as vias devem ser

e Guaramírím, que apoiam a proposta, recuperadas. (f\s ferrofias são uma opção
do governo do Estado e, talvez, de parce- mais barata, rápida e segura do que as ro-

'

rias com a iniciativaprivada.Mas omaior dovias", afirma.
montante provavelmente será do gover- Se implantado no Vále do Itapocu,
no federal: Devem ser investidos R$ 30 o VLT usará a malha ferroviária em

bilhões para projetos em mobilidade ur- compartilhamento com a AtI (Améri
baba em todo o Brasil. "65% das ferrovias ca Latina Logística), sem depender. da
brasileiras não são utilizadas. O governo construção de um contorno ferroviário.

quermudar isso'� diz Negri. Segundo Ma- , A constatação foifeita ,após a visita da .

riq:' Cristina, houve l:Upa ép,oc9: em,que o . equipe àMetrofof, em novemhro do ano

passado. A empresa implantou o VLT em
Fortaleza e compartilha 13 Km de trilhos
com a 'Iransnordestína, que tem a con

cessão das vias da região. Além, da possi
bilidade' "o transporte de passageiros tem
prioridade sobre o transporte de cargas",
explica Negri, baseado no Artigo 34 do
Decreto 1832, de 1996. '

No Brasil, o VLT é usado em Fortale
za, Recife, Maceió e está sendo implan
tado em Macaé. Q modelo idealizado

mesmo das cidades nordestinas, onde,.

algumas adaptações nos veículos bara-
tearam o projeto.

Há fabricantes estrangeiras interes
sadas em enviar seus modelos para a

região. Porém, a tendência é que o car

ro escolhido seja o já usado e fabricado
no proprío país, da empresa Bom Sinal.

Negri acredita que sejgm necessários três
veículos, com quatro vagões cada, com
lotação para 'quase 800 pessoas. Cada

, tfem custa ent $.4e R$12 milhões,
"
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SONAGEM HISTÓRICO'
ARQUNO HISTÓRICO

Leônidas Cabral Herbster: o
tenente e preleito de Jaraguá_
No dia 5 de junho de 1903, nascia na cidade de Maranguape (CE),
Leônidas Cabral Herbster. Filho deManoel Herbster e Joanna
Cabral Herbster, o cearense veio para Joinville e se casou com

Anna Braga, com quem teve dois filhos. Em janeiro de 1938, o
Tenente da Polícia Militar Leônidas foi transferido para assumir a

Delegacia de Polícia da Comarca de Jaraguá. No mesmo ano, em

4 de fevereiro, o interventor do Estado, Nereu Ramos, nomeou
Leônidas como prefeito de Jaraguá. Em seu governo, ele priorizou
obras para a urbanização da cidade, obrigando proprietários
da área central a construirmuros. Entre as diversas obras que
construiu, destacam-se a antiga rodoviária, a sede do Paço
Municipal (hoje o Museu Histórico de Jaraguá do Sul), 17 pontes
de madeira e várias escolas. Leônidas havia sido prefeito de

Caçador em 1935 e vereador pelo partido Social Democrata. Ele
faleceu no dia 20 de novembro de 1969, aos 66 anos, durante uma
reunião do Lions Clube em Iaraguá do Sul (do qual eramembro).

ARQUNO mSTÓRICO EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL

ENÇÓES ANTIGAS

o ,limpador de
para-brisas
Em uma viagem para Nova Iorque, no início
do século 20, a estadunidenseMaryAnderson
percebeu que os condutores de bondes precisavam
abrir as janelas para poderem enxergar quando
chovia na cidade. A partir daí, ela criou um aparato
que através de umamanivela limpava a janela do
excesso de água e até mesmo de neve. Foi assim

que surgiu o limpador de para-brisas, patenteado
em 1903 e que mais tarde passou a fazer parte
dos ítens obrigatórios de todo automóvel.

Começa amanhã no Centro Cultural da Scar o 17° Iaraguá em
,
Dança, que até o dia 31 vai reunir 1.802 bailarinos, representando
41 entidade, e 181coreografias. A história do Iaraguá em Dança
começou há quase duas décadas. Através dos festivais que foram
realizados de 1992 a 1994, dos seminários e cursos, o município e

as pessoas envolvidas com a dança propuseram a criação de um
evento próprio, diferente dos demais e que tivesse a finalidade
de promover e integrar a arte em Iaraguá do Sul. Surge assim, em
1995, a primeira edição do Iaraguá em Dança. Em 20 de outubro

daquele ano, ocorria o lançamento do festival, realizado nos dias 27
e 28. No primeiro festival, o evento contou com a participação de
400 alunos/bailarinos. No ano de 2003, esse número subiu para 1,5
mil participantes. A princípio, o Iaraguá em Dança tinha o caráter

competitivo. Foi a partir de 2001 que o evento passou a ser uma

mostra de dança, entretanto, contando com uma banca de jurados,
para a avaliação e sugestão de crescimento dos trabalhos. Até 2009,
o festival foi realizado no ginásio de esportesArthurMüller, e a partir
do ano passado voltou a ocorrer no Centro Cultural da Scar. : II. '

,

No dia 25 de outubro de 1987, o jornal O
Correio do Povo noticiava as movimentações
de deputados estaduais para melhorias da in
fraestrutura rodoviária da região. lias deputa-

,

'dos Rauli1,io Rosskamp, Kdemar Duwe e Paulo
Afonso Vieira, do PMDB, através daAssembléia
Legislativa, encaminharam mensagem telegrá
fica ao governador do Estado, Pedro Ivo Cam

pos, ao secretário dos Transportes, Neri dos
Santos, e ao diretor geral do DER/SC, José An-
celmo Gaio, reivindicando que as regiões Norte
� Nordeste po Est�dó &eja� contempladas com
:"áções gue\renllam piopoidanar melho�ias Clá'
infraestrutura "rodoviária,' no que tange obras

I ,3';
Eixo Berlim-Roma
No dia 25 de outubro de 1936, aAlemanha
nazista de AdolfHitler e a Itália fascista de Benito
Mussolini assinaram um acordo de amizade que
isolou os dois países no cenário internacional.
A aliança foi expandidamais tarde, incluindo
também o Japão, Hungria, Romênia e Bulgária,
bloco que ficou conhecido como "Eixo".

I,G6"

Médici eleito presidente
Nessemesmo dia, em 1969, o gaúcho Emílio
Garrastazu Médici foi eleito presidente da república.
Com o afastamento definitivo do presidente Costa
e Silva, uma juntamilitar assumiu a presidência
por ummês e em uma consulta a todos os generais
do exército brasileiro, Médici foi escolhido o novo

presidente. Foi no governo dele que o país viveu o

chamado "Milagre Brasileiro", época de excepcional
crescimento econômico durante o regimemilitar.

DNULGAÇÃO

de terraplánagem e pavimentação", dizia a pu
blicação. Segundo o jornal OCP, as solicitações
para o Vale do Itapocu foram para os seguintes
municípios: Guaràmírim, Iaraguá do Sl11, Schro
eder, ,M:assaiariduba e Barra Velha. "Os' pleité
antes anotaram que a inclusão e a priorização
dos segmentos rodoviários listados, que inclui
ainda os municípios de Joinville, Campo Ale

gre, São Bento do Sul, Canoinhas, Porto União
e Itaiópolis, deverá ser procedida sem prejuízo
das ações já programadas pela Secretaria dos,

" Transportes e DÉRlSC e,ro outras lig�Sges ró, "

,'doviárias localiz<;tdas' n�s regiõe� �ohe!é N'or
deste do Estado", completava o semanário.
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oCORREIO DO POVO
TERÇA.FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2011

TALENTO

Asemana
édadan ·a
Mais de 1,8mil bailarinos se
preparam para participarda
mostra jaraguaense
JARAGUÁ DO SUL

KELLYERDMANN

s movimentos ritma
dos, as coreografias e

os bailarinos vão. to
mar conta da agenda
cultural da microrre

gião, nesta semana. É
que começa, amanhã, mais uma
edição. do. Iaraguá em Dança.
Evento. já tradicional no. municí
pío, ele movimenta a cidade até
a próxima segunda-feira, dia 31.

Durante este período, o. Cen
tro Cultural da Scar recebe po.UCo.
mais de 1,8mil dançarinos. Os par
ticipantes representam um total
de 41 entidades e 61 coreógrafos e

levam ao. palco 181 apresentações.
Para quem se interessa pela assun
to, a mostra é uma opção e tanto.

de diversão, Isso. porque, a pro
gramação. conta com momentos

destinados a várias modalidades,
como balé, dança moderna, con
temporânea, folclórica, jazz, de
rua e livre. Outro. atrativo. é o. fato.
de os bailarinos terem de quatro a

39 anos de idade. Todos são. dividi
dos em categorias: baby, infantil I,
infantil2, infantojuvenil e adulto.

O público. pode consultar os

detalhes no. site da Fundação.
Cultural, que organiza o. even

to. O endereço. da página virtual
é httpi//cultura.jaraguadosul.
com.br, Para garantir um lugar
na plateia, basta adquirir os in
gressos na secretaria da Scar. Os
acessos custam R$ 5. Pessoas
beneficiadas pela meia-entrada,
como estudantes e idosos, pa
gam apenas R$ 2,50.

Além das apresentações, é pos
sível também conferir uma exposi
ção. sobre a bailarinaAna Botafogo,
que fez o. espetáculo. de lançamento
do. Jaraguá em Dança, na semana

passada. Amostra compila fo.to.gra-.
fias, diplomas, reportagens, peças
de figurino. e homenagens feitas à
caríoca ao. longo da carreira e está

abrigada no. Centro. CulturaL

SERVIÇO
o quê: Iaraguá em Dança
Quando: de 26 a 31 de outubro
Onde: Centro. Cultural da Scar, em
Iaraguá do. Sul

Quanto. custa: R$ 5 e R$ 2,50
Informações: (47) 3275-2477 e

2106-8700

ILUSTRE

Lançamento
do festival,
na semana

passada, teve
a presença da
bailarina Ana

Botafogo

j Casa de Cultura de
Guaramirim

Coreografia: Oriente
Deserto.

• Escola de Dança da Scar
Coreografia: FairyDo.U

• Espaço. de Dança Gym
Coreografia:Vozes

• SünnrosVollkstangruppe
Coreografia: Tanzfolge

• Escola de Dança da Scar
Coreografia: Poema em
preto. e branco.

• Grupo. RHD II

Coreografia: Efeitos
•WaldOliveira Estúdio. de

Dança eArtes

Coreografia: Pelo. teu olhar
• Tae Kwon do. LM.A.

Coreografia: SuperGirl
• Detonaxé

Coreografia:A gente se

entende
• Paulo. Almuas Grupo. de
Dança
Coreografia: Por terminar

• Bscola de Dança daScar
Coreografia: Double
Mo.ving

•WaldOliveira Estúdio. de

Dança eArtes
.

Coreografia; Deixe-me
entrar

etonaxé ..

.

6redgráfHí: �Óber .

• Escola de Dança da Sear
Coreografia: Esqueletos

• Escola deDança da Scar
Coreografia: Entes do. ar

·JangadaDance
Coreografia; Urbano.

ABERIURA
Pr da para amanha.
a do Jaraguá em
Dança acontece às 19h30,
no Grande Teatro da Sear. A
apresentação inau será
feita pelos professora Diego

Wbõ-a e Bárbara Rodrigues, do
Studio Dois pra Lá, Dois pra
Cá. A dupla venceu as duas
úI

-

edições do concurso
)0

-

ense Ribno a Dois e, em

2010, con u a primeira
colocação da etapa de B'aa;_a
doWorld Championslüp.

FESTIVAL Jaraguá emDança reserva ao
público a apresentação de 181 coreografias.

Participantes têm entre quatro e 39 anos de idade
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU
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HORIZONTAIS
1. Grande fruto de gomos em forma de pinha I Trata-

mento entre pessoas de igual condição
2. Domador

2
3. Assento usado para cavalgar com mais comedida-

de e segurança I Parte inferior, pendente e mole, '"

da orelha
,j

4. 2.001, em algarismos romanos I Prato que serve de 4
suporte à xícara

5. Objeto esférico usado em certos esportes I O anfí- 5
bio criado pelo ranicultor

6. Animal marinho encontrado na região ártica I Sufixo b

que forma palavras de compostos químicos
7. O cantor e compositor Veloso, de "Zii e Zie" 7

8. Substância corante para tingir I O ex-tenista norte-
americano Agassi, um dos melhores da história H

nesta modalidade esportiva
99. As iniciais da atriz Ranaldi I (Fig.) Criança quieta,

tranquila
to

",' 1 O. O que é muito bom I Música Popular Brasileira
11. (Abrev.) Uma sala de espetáculos I Espécie de sa-

ii
lame, ingrediente da feijoada

12. Aquele que vergasta, fustiga t2
13. A cor da ametista I A parenta que jocosamente se

opõe a sogra. -\3

VERTICAIS
1. Flor branca, cuja essência é um produto para a fa-

bricação de perfumes I Esbarrar
2. Fórmula que encerra a oração I Uma das mais fa-

mosas obras de Aluísio Azevedo (1890)
3. Aferir I Tipo de aço em que não ocorre oxidação
4. A modelo e apresentadora Hickmann I Açúcar sim-

ples I Parte superior de alguma coisa
5. Árvore ornamental de alamedas e parques, originá-

ria do Oriente
6. Utilização proveitosa de algo ou alguém I Associa-

ção Nacional de Jornais I O Peter que desafia o

perverso Capitão Gancho
7. Cheiro I Não domesticado
8. Uma roupa de cama I Que se agrava em sentido

desfavorável
9. O desgaste causado por agentes atmosféricos,

como a água, vento, etc. I Apesar de que, ainda

que.

23456 7 8 9
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OWlnlOS
TODOS OS MESES NAS BANCAS

-

PREVISAO DO TE PO

Frente fria
Hoje, uma nova frente fria
passa rapidamente por Santa
Catarina e provoca temporais
com chuva; descarga elétrica
e rajadas de ventos entre os

60 e 80 quilômetros horários.
O tempo melhora entre a

tarde e a noite no Oeste e

também nos municípios do
Planalto Sul.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 18°C
MÁX: 30°C

QUARTA
MíN: 16°C
MÁX: 28°C

QUINTA
MíN: 15°C
MÁX: 29°C

Por causa da passagem de um
frente fria, o tempo segue instável,
hoje, principalmente, no Litoral e
nas áreas próximas à divisa com
o Paraná no Meio Oeste e no

Planalto Norte. Os termômetros

registram temperaturas estáveis,
mas com sensação de ar abafado.
Os ventos são de oeste a, sudoeste.

Ensolarado Instável

�
.. t ... ,.

Parcialmente Chuvoso
Nublado

Nublado Trovoada

"""

a
Na quarta-feira, ainda há nuvens e

possibilidade de chuva do Planalto
ao Litoral. Mas, no decorrer do dia,
a frente fria se afasta e um sistema
de alta pressão no Oeste deixa o

tempo estável. Os ventos fortes

permanecem devido à associação
do fenômeno com um ciclone

extratropical ao Sul do Uruguai.

SEXTA
MíN: 19°C
MÁX: 29°C

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

DIVIRTA-SE

- Nossa, e como você aguentaü
- Ah! Ele passa IS, qi�S com a mãe.

';1.
'--.- ,

@
e r; \,I'f'\f,��� u« I, f)A '1.: t'í,",,)t, :V'\)\.II'IC., 1�H,� f Mi 1,1'1,.,

LEBON R'GIS
A tllrça-feira será de tempo
severo, com chuva forte e

trovoada de manhã, à tarde
e à noite. As temperaturas
ficam entre os 18°C e os

22°C no município.

CRESCENTE 4/10

:' '" CHEIA 11/10

MINGUANTE 20/1 O

NOVA 26/10
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Elijane Jung

Porquinha fashion
�nheço muita gente, assim como eu, que cresceu com os

VMuppets Baby. Eu era vidrada no desenho e apaixonada
pelo Caco e pela Miss Piggy. E a notícia do filme, que deve
chegar por aqui no comecinho de 2013, me deixou ainda
mais saudosa. Daí, procurando mais sobre os simpáticos
personagens, me deparei com tiMiss Piggy, clicada em

modelitos de estilistas superfamosos, como Iason Wu e Prabal

Gurung, especialmente para a revista InStyle, de novembro. E,
gente, ela ficou a porquinha mais linda do mundo!

Boneca tatuada
A criadora da Barbie, aMattel, lançou uma
nova boneca em parceria com a Tokidoki. E
essa parceria está dando o que falar. Tudo

porque a nova boneca já vem tatuada. E
os pais andam soltando fumaça pelas
ventas nos comentários pela internet. Um
deles sugeriu até que aMattel coloque um
cigarro na boca da boneca e uma cerveja
na mão para "completar o pacote". Dá
para entender a indignação, mas é preciso
lembrar que algumas Barbies são voltadas

para o público adulto. Inclusive essa, da
linha Collector, onde os modelitos foram
criados em parceria com Christian
Louboutin e Bob Mackie. E agora, hein?

CTRL C + CTRL V

rso
universotpm@ocorreiodopovo.com.br

• Lembrei de uma tirínha
(meme, para os internautas
viciados) em que o cara

perguntava a senha do
computador para a esposa
e ela dizia ser a data em que
se conheceram. Claro que
a fitinha acabava com um

pà1avrão de frustração. E
você? Saberia a senha?

Coisas da net
Nesse "mundão véio sem portera" que é a internet, nós achamos
cada coisa! E não estou falando só de bizarrice, não. Falando de

produtos, por exemplo, encontramos tanta coisa que jamais
pensaríamos que existisse, mas que amamos de cara e ficamos

pensando que seria bem legal ter um troço daqueles. Das coisinhas
que já achei na net e que me empolgaram bastante pouca coisa
tem a ver com tecnologia. São coisinhas diferentesmesmo, como
um protetor de orelhas em forma de fone de ouvido, paredes
móveis sanfonadas, cobertores e toalhas para pintar, umamáquina
de balinha gigante. Tem até chinelo de zumbi! Ah, eu queria...

Dica Amaleras
Uau! As meninas lá do blog amaleras.blogspot.com sabem
achar esmaltes lindos. Mais uma vez, a Gleice fez um post
maravilhoso, com imagens e tudo, mostrando amais nova

aquisição dela: esmaltes da ColeçãoVip da Rivka. São dez cores
de esmaltes holográficos e eu fiquei bem impressionada com o

brilho que dá para ver pelas fotos. Dá uma conferida no post,
com valores e o nome das cores. Bem show!

/

Amarelo. Assim como outras cores fortes, essa corzinha
em especial vem com tudo no verão. Tanto nas roupas,
como nos acessórios e calçados. Obviamente, você não
'precisa sair pela rua parecendo uma bananamadura,
né amiga? Mas, em tempos de colar block, o amarelo
e suas tonalidades caem bem em peça única, em
cintos, bolsas, brincos, óculos ... Ah, ilumina e é flash!

Esperar que as coisas caiam do céu, semmais nemmenos.

Tem gente que sonha alto, quer tanta coisa, mas espera
sentado, namaiormordomia, e não move ummúsculo para

, correr atrás do que quer. Como se não bastasse, os mais
abusados vivem de favor, esperando que os outros resolvam
tudo por eles. Tudo bem precisar de ajuda. Todomundo I

.

precisa. Mas daí a ser folgado, ai que treva, hein!
t I I ! I I I ••• , I I f • t I J ( t I j_ .1 • I . .f. J • l I I • 'i , .1 .L J. L l o I, � t f I I I � I I f I 1 }
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Aprovado
" onde chega, por onde passa,
.rlMiroMaba tem a pretensão
aprovada nas ruas. Cumpri
mentos estimulam sua cami
nhada em direção à Câmara

Municipal. "Iaraguá do Sul

precisa de um vereador esper
to e honesto como você!" - disse
um amigo do peito do candida
to, dando omaior apoio.

Cadê o Zorro?
Dá seriemorro e não vejo tudo:
o boa gente RaulMitra Ir. estava
parado, quinta-feira, em um

engarrafamento na BR-280, em
Guaramirim, quando apareceu
um homemmontado em um

cavalo e arrancou a bolsa da
mulher que estava no carro.

Pasmém: sem descer do cavalo.
O trânsito começou a andar e o

gatuno bateu em retirada.Morro
e não vejo tudo.

• Confira na' revistaNossa
a matéria exclusiva com a

cantora PaulaPernandes.
Quem também está entre
às páginas da revista mais
lida da região é o médico"
Dr. Vicente Caropreso. Ele
fala sobre riscos deAVe.

• Sábado é o dia do 'sim'
de OlairKlemtzJunior e
Viviane Schramm .

,

• Respeite e valorize os idosos.

•,Meu twitter,@çplunadomoa. .

Beta Catarina
�ES'!'AliRANrE E CONFEITA.Rli\

C;:}[, m. í,f tu r a J' e rfeit II
3371-3412 Moa Gonçalves

r"'-" ,_ .. _ - , _ _ nu ..

: SPORT :
I '

: f�:
: Ginástica é moda:
I Av. Mal. Deodoro da Fonseca '

I.!l!?_� .",,:,t_:.o._�_:l,:r��_d:>':>."! _:

URBANA Alltenados com as tendências do mercado de arquitetura, os arquitetos labia!le'
Maiochi, Graziela Bordin eMiguel Bianchi, da FGM Urbana, lançaram o serviço Toqfgm.
Um jeito rápido e econômico de renovar o visual da casa ou do ambiente de trabalho

Inauguracão
Hoje à noite, a partir das 19 horas,
sob a batuta do empresário
ClaudioneiMachado, acontece,
em Iaragua do Sul, o concorrido
coquetel de inauguração da loja
BartzenAmbientes Planejados.
Uma das empresasmais
conceituados do ramo no Brasil.
O evento será todinho clicado

pelo fotógrafo Maurício Hermann
e depoismostramos tudo no site
www.moagoncalves.com.br e na
Revista Nossa, edição de novembro.

GreenBeats
Para os marmanjões de plantão, a beldades do programa
Pânico, a PanicatAryane Steinkopf, será uma das
presenças vip, dia 29 de outubro, na festa Green Beats,
no Pavilhão de Eventos de Jaraguá.

Bela Catarina
Iaraguá do Sul pode comemorar e muito. AConfeitariaBela

Catarina, comandada pela competente empresária Georgete
Damm, foi incluída na lista do Guia Quadro Rodas Brasil2012
com uma da melhores do ramo em todo o país. Bola branca
para a Georgete, o Marcelo e toda a equipe pelo sucesso.

Jaraguámerece.

COWBOYS Este colunista,
os colegas da imprensa e do
time do Caubóis, quinta·feira
última, naArweg

Piadinha
Uma piadinhajá em voga, nos calçadões de Marechal Deodoro,
em Jaraguá do Sul. "Não preciso de sexo. O governome 'f' todo dia".

moagoncalves@netuno.com.br

MAURICIO HERMANN

41 3311-9159

\
"

\.
I,
\

\

UPPER k,d�
COQUETEL TaiIana Lays Schmelzer e Iletlin nscher, no
coquetel de 20 anos da Difuso e de reinauguração da loja

. F n = 3371-17

'8 3055-0024

'PapaiNoel
O fim de ano 'se aproxima e os 'miúdos' já escrevem cartinhas para
o 'Papai Noel'. O que significamais uma tormenta para os de casa,
diante da realidade financeira por qual todos passam atualmente.

NVIDA TODOS A'PARTICIPAR DA SESS

ITINERANTE EM HOMENAGEM AOS 75

NOS DA FUNDAÇÃO DA E.M.E.F. VITOR

EIRELLES, NA PRÓXIMA Q!JINTA-FEI .

,

. 27 DE OUTUBRO, A PARTIR DAS 18H.

ENDEREÇO: RUA DÓMINGOS ANACLETO GARCIA,
N° 1500, NO BAIRRO TRÊS RIOS DO NORTE

VENHA, PARTICIPE, E JUNTOS VA.MOS

FORMARUMA SOCIEDADE CADA
,..

VEZ MAIS DEMOCRATICA.

CÂMARA DE
VEREADORES

� DE JARAGUÁ DO SUL

Carla e

Naldinho
CarlaLuizaAmorim e Naldo Lins,
um dos promissores jogadores
de futsal, continuam vivendo um
belo e apaixonado romance que
está, a cada dia que passa, mais
emais sólido. Não será surpresa
nenhuma se, em breve, pintarum
noivado ali. Beleza, amigos... .

Que delícia!Dedo-duro
Quem foi a garota que estava,
sábado, na Festa a Fantasia, na
TheWay, sem seu noivo saber,
mas que por azar, foi "sentar
do lado de um amigo dele?
Resultado: o cara foibater lá, atrás
dela, o que terminou gerando
uma grande confusão em casa. Só
tomandomesmo um copo bem

gelado do chope Konigs Bier.

Cuca, pão caseiro, mais um
copão de café com leite
ordenhado na hora. Eis
o cardápio que continua
sendo preferência entre
centenas de pessoas do
interior de Jaraguá do sul,

. dentre os quais, aqueles
radicados na urbe sorriso.

Na seca!
Pensando bem
A inveja é um pecado capital
porque é pior do que a cobiça.
O invejoso não deseja o que é
do outro, deseja apenas que o

outro não tenha o que tem e

não seja o que é. LP.

Avulso
O empresário Orlandindo
Stolc Ir, está livre, leve e

solto. Mas sempre na
dele: rodeado de amigos
e curtindo a vida do

jeitinho que deve ser.

É isso aí, garoto!

E quem continua na Lei Seca,
ou seja, sem pegar ninguém,
é o amigo Thyago Fellipe
Medeiros. Mas ele jura que vai
"desencalhar" na festa Green
Beats, que será no dia 29 de

outubro, no Pavilhão de Eventos.

Vlsíte nossa Casa eprepare ...se

l1ara a época mais bonita do ano .

Rua.AngeloSchiochet,1335 - Centro - Jaraguádo Sul·-�33716859

Decoração
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CRÔNICA
A PRIMAVERA

LUIZ CARLOS AMORIM. E OS IPE'"SESCRITOR E EDITOR

Estamos no final de outubro e os ipês roxos e

amarelos estão florescendo espetacularmente.
Ainda há poucos dias, ao passar por uma praça, vi
urna gari varrendo o chão que estava coberto de
flores roxas, quase azuis, urn tapete colorido que se

estendia aos pés dos caminhantes. Vejo, também,
ao caminhar pelaminha rua, urn belo ipê amarelo
desabrochando seusmilhares de botões. Se o tempo
continuar ensolarado e, assim, as flores não caírem
antes do tempo com o peso da água da chuva, .

teremos um sol amais na nossa rua por vários dias.

Quando falo do ipê roxo, nãome refiro ao ipê
rosa, que também é belíssimo. Quero me referir
ao ipê roxo, tão roxo que parece azul. Ou será que
aquela flor azul não é de ipê? Eu não costumava lhe
prestar atenção, mas parece que este ano hámais

daquelas flores roxas do que amarelas. Talvez pelos
desencontros das estações.

. Ultimamente, quando saio para caminhar, tenho
notado vários deles pelas ruas onde passo e vi os

tapetes coloridos que eles espalham pelos nossos
caminhos. E desejei que nós, homens, cuidássemos
mais da natureza, do meio ambiente, daqui por
diante, para que essas árvores maravilhosas não

.

deixem de espalhar cores pela nossa vida. Para que
.

nossos netos possam ver emostrar aos seus filhos e

netos as floradas esplendorosas de ipês amarelos,
roxos, rosa e brancos. Como eu os posso ver

hoje. Para que eles possam ter o sol ao alcance
da mão, flores douradas a emanar luz e cor. Para

que possam sentir a força da natureza, que se

não a agredirmos,
ela tem belezas
incomensuráveis
a nos oferecer.
Como as flores dos

ipês, do jacatirão
nativo que começa
a florescer daqui
a alguns dias pelo
norte e nordeste
de Santa Catarina,
do flamboiã,
da paineira, da
primavera e de

tantas outras árvores floríferas.
Sou fascinado por árvores floridas, mas tenho

medo, na verdade, deme apegar a elas, como dizia
outro dia àUrda, escritora de Blumenau, poisminha
amiga árvore, que conheci aqui em São José (eu não
lhe sabia o nome, mas poderia serurn ipê rosa ou urna
paineira), florescia lindamente todo ano e eu avia da

janela domeu apartamento.Aí foram construindo
mais um andar, outromais, entre aminha janela e

ela, e eu já não podia vê-lamais. Entãomudei para
uma casa e, um dia, ao ir visitá-la, encontrei apenas
um cepo no chão. Por isso, tenho um pouco de receio
deme apegar a elas, pois de repente, ,,�J.nmais nem

menos, alguém pode tirá-las demim. Mas não posso
deixar de admirar-lhes abelezaeme encantar com as

suas cores que transbordammeus olhos eminha alma.

Porque eu gosto de árvores, gosto de flores, gosto
.

de natureza. Pois não é o homem, o ser humano,
irmão gêmeo da natureza?

Se o tempo
continuar

ensolarado e, assim,
as Dores não caírem
antes do tempo com
o peso da água da
chuva, teremos um
sol a mais na nossa
rua por vários dias.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

o Téo, esse Ihasa-apso lindo da foto, desapareceu já faz um mês e a

família quer muito encontrá-lo. Quando sumiu, ele usava uma coleira preta.
Quem tiver informações sobre o cachorro pode entrar em contato com

a Carolina Siewerdt pelo e-mail pomerana_carol@hotmail.com.

NOVELAS

• FINA ESTAMPA

Solange chega com os policiais em casa e Balta
zar é preso em flagrante. Celeste fica desolada, mas
Griselda a incentiva a prestar queixa contra o marido.
René tenta entender o que aconteceu em casa, mas
Tereza Cristina desconversa. Wallace afirma a Teodora

que nada o fará desistir de lutar. Teodora pressiona
Griselda a lhe dar dinheiro. Ferdinand erra todas as

bolas no jogo de vôlei. Paulo pede para Esther aban
donar seu sonho para provar que o ama. Antenor cobra

atenção de Patrícia.

• A VIDA DA GENTE
Maria obriga Matias a prometer que continuará

trabalhando na casa de Jonas até se formar. Iná im

plora que Lúcio tente convencer Eva a não isolar Ana
de todos. Iná vai à casa de Laudelino. Nanda se queixa
com Jonas da partida de Maria. Lúcio convence Eva a
aceitar que Ana receba a visita de parentes e amigos.
Manuela encontra Júlia e Rodrigo fica feliz. Marcos
tenta falar com Dora na entrada do colégio das me

ninas. Manuela visita Ana e deixa com a enfermeira
um CD com sua voz falando para a irmã. Maria propõe
que Manuela abra um negócio com ela e Iná incentiva
a neta.• AQUELE BEIJO

Raíssa rouba o bilhete de Sebastião. Belezinha

perde o concurso e Intima culpa Agenor. Agenor pro
cura Belezinha. Iara fala com Joselito e nota que ele
está doente. Iara chama Ricardo para examinar o pri
mo. Deusa acompanha o enterro do marido, o Conde
de Villiers, em Paris. Vicente encontra Claudia no aero

porto. Valério convida Gisele para ir ao cinema. Grace

Kelly passa informações de Vicente para Maruschka.
Otília avisa Sarita que Deusa ligou e está voltando para
o Brasil. Sebastião descobre que está sem o bilhete
e Brites diz que Raíssa o roubou. Rubinho vai buscar
Claudia no aeroporto e a encontra com Vicente.

• VIDAS EM JOGO

Regina e Patrícia discutem. Carlos aceita as

desculpas de Francisco. Andrea assume novamente
o controle da empresa. Cleber pede para conversar

com Andrea. O miliciano não consegue acreditar que é

portador do vírus HIV e pergunta se Andrea traiu Lucas
com outro homem. Francisco consegue entrar na pe
nitenciária com um celular.Welligton vai até a casa de
Edmilson e pede para conversar com o contador. Pa
trícia afirma que roubou informações do dossiê, onde
consta o endereço de Edmundo e Marcolino.

Como ator e comediante, Jô
Soares é um grande fazedor
de tipos. Sabe como poucos
construir um personagem
defini-lo como um detalhe
e dar-lhe vida com graça
e inteligência. Como autor,
essa maestria se expande: os
tipos são posto no mundo e,
mais do que no mundo, em
uma trama _. e o seu criador
se solta. Toda a ficção de Jô
Soares é feita de grandes
personagens envolvidos em

grandes tramas.

ANIVERSARIANTES
24/10 Gustavo Liesenberg Agostinho Klinkoski lrmgard Voelz
Ademir Piffer Ingrid Bridaroli Alberto Risso Ismar A. Peters

MYLO XYLOTOAdriana C. Barreiros Isaura de M. da Cruz Alcebiades L. Bassani Jade T. Petry
Adriana dos Santos Jackson Meres . Alexandra Blanck Jair Balbinot
Afonso C. de Moura José Boshammel Amin Stasuhn Janaina F. Benkendor
Alcido Mizke Mara S. Panstein Anderson Giese Ketlin C. Fischer O quinto álbum de estúdio do
Aldolino Gonzaga Marco A. Soares Anelise R. Pacher Laura F. Puff Coldplay é entitulado de MyloAlexandra Guths Maria do C. Silva Aurea P. Doge Leonardo Marcarini
Amabile S. Maestri Maria S. Mader Braz Patricio Leticia Siewerdt Xyloto. O CD sucede "Viva la
Anastacia Weber Marisa Gerent Carla C. Marinoso Lidia S. da Costa Vida", lançado em 2008, que foi
Antoninho Dellani Mykael L. Weler Catarina Lopes Liliane Buettgem primeiro lugar de vendas em
Antonio Weinfurter Natalicio Schimanski Cerize M. Piazera Lucas Rabock 36 países. A banda já ganhouBarbara A. Tissi . Nelson A. Schaffer Cintia Friedemann Luciane Sbheidt
Carin Minei Norbento Spredemann Claudino Porath Luiz C. de J. Silva vários prêmios da indústria
Carlos Fontanir Olanda Lewerenz Claudinor Klug Marcelo M. Correa musical ao longo da carreira,
Cristiane Braun OniceVoelz Cleiton Lescowicz Marcia R. Ferreira incluindo seis Brit Awards -
Cristiane M. L. Boeng Paulo O. Lorenzi Dária Emirisch Marcos J. Gonçalves vencendo o de Melhor Grupo
Dorizete Vieira Rafael A. Voltolini Dirce F. Mayer Mariane Feustel Britânico três vezes, quatroDouglas D.Barloch Richard F. Meier Djair Perreira Marildo Costa
Edeltraut Klettenberg Richardt Fabion Djennifer A. Vincenzi Marlete O. Gonçalves MTV Video Music Awards,
Edson Hasse Robson M. Kamchen EderOtto Matheus H. Guths e sete prêmios Grammy de
Edson Kroin Rut Fapela Edesio R. Junior Michel Kackbarth vinte indicações. Como um
Elines S. Pereira Silvia B. Daros Edwin Hinsching Odete A. Vieira dos recordistas de vendas de
Evaristo Floriani Tanite Maske Efigênia Rengel Osmar J. Bussarello

discos, O Coldplay já vendeuFelipi Ansini Valdemiro Koepp Elisia S. Pereira Oswaldino Amaral
Gabrielle Engelhardt Valerio Deretti Emerson L. de Souza Pamela E. Krisonski mais de 50 milhões de discos
Geison G. Heiler Veneranda Andrade Ezequiel Balssani Paulo C. Martins em todo o mundo.
Gerhard Schiwenle Gilson J. Muelier Sonia Bueno
Glasi T. Ferreira Hêlton L. Hansen Vilma Zimmermann
Goldi Kohn Ad i Ison Kath Ilton Hoffmann I) i. :}tltViniçiWIlIL:a._s.koskt ! I �!: •
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TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

MEU I\I� É
RoB&ro e EV �i
o .lfRor:ts�. DE
HIVROGi�lCA.

,

\iIr;/I':&; CINEMA
EU QUERIA TER A SUA
Dave é casado com Jamie, com quem
tem três filhos. Cuidar das crianças está
inserido nas atividades rotineiras, que inclui
ainda dedicação intensa para a conclusão
de uma fusão na empresa onde trabalha, o
que pode levá-lo a ser um dos sócios. Mitch
é solteiro e trabalha como ator, aproveitan
do o tempo livre para farrear. Os dois se
conhecem de longa data e, após saírem jun
tos, começam a elogiar a vida do outro. Ao
se aliviarem na fonte de um parque, os dois
dizem que gostariam de ter a vida do outro
e a mágica acontece. Agora a mente de
Dave está no corpo de Mitch e vice-versa.

JARAGUÃ 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 (13h10 e 15h30)

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

• 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 paranormal 5 - Leg (14h45, 17h e 19h15)
• A pele que habito - Leg (21 h15)

• 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.

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1

IDA

• A hora do espanto - Dub (13h10)
• 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)

• 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 e 20h15)

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

• Cine Norte Shopping íl
• Atividade paranormal 5 - Leg (13h05, 15h, 17h, 19h e 21 h)

• 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 ... teg (21h10) II t ( I : r

Cissa Guimarães
curte um novo aliair
A atriz Cissa Guimarães foi fotografada
em clima de romance com um rapaz, na
noite do último sábado, no Rio de Janeiro.
Ela, que recentemente interpretou a

personagemAugusta na novela globalMorde
&Assopra, trocou beijou e abraços com um

novo affair em frente a um restaurante.

Ainda não se sabe quem ele é e nem se a

relação já é considerada um namoro..

Irmão de Madonna
mora sob uma ponte
o irmão da cantoraMadonna,Anthony
Ciccone, de 55 anos, estariamorando
embaixo de uma ponte nas ruas de

Michigan, nos EstadosUnidos, após ter sido
demitido pelo próprio pai da adega da
família onde trabalhava. "Minha famíliavirou
as costas paramim justamente quando eu
estava passando por ummomento difícil.
Por que minha irmã é multimilionária e

eu ummorador de rua?", disse ele.

Paul McCartney
repete casamento
o astro PaulMcCartney fez uma segunda
festa para celebrar omatrimônio comNancy
Shevell.A comemoração, dessa vez, aconteceu
emNova Iorque. O casal trocou alianças no
dia 21 de outubro e, na ocasião, foi realizada
uma recepção na residência do cantor.
Em seguida, o ex-beatle e a empresária
passaram lua demel na ilha caribenha de

Mustique, na casa deMick Jagger.

Jenniler Lopez
chora durante show
A cantora Jennifer Lopez, que se

separou recentemente do também cantor

MarcAnthony, chorou ao interpretar
umamúsica romântica durante um show.
"Vou cantar para vocês a última canção
que escrevi sobre o amor.Várias coisas
mudaram desde então", disse, Após
interpretar o hit IIfyou HadMy Love', ela
não conseguiu segurar as lágrimas. "Fiz um
passeio pela rua damemória", reconheceu.

HORÓSCOPO

Isabella Fiorentino
leva lilho pára casa
A ex-modelo e apresentadora Isabella
Fiorentino teve um fim de semana feliz. É
que ela conseguiu levar Nicholas, um dos

trigêmeos nascidos há três meses, para
casa. Os meninos nasceram prematuros e

os pequenos Lorenzo e Bernardo seguem
internados no hospitalAlbert Einstein,
ainda sem qualquer previsão de alta. Os
bebês são filhos do empresário Stefano

Hawilla, marido de Isabella.

ebê d� atO" já teve
o nome escolhido
O ator português Ricardo Pereira e a

mulher, a também portuguesa Francisca'
Pinto, já escolheram o nome do primeiro
filho do casal. A criança se chamará
Vicente. A escolha tem dois motivos:
Francisca descobriu que estava grávida
na clínica SãoVicente e porque o

personagem de Pereira na novela global
Aquele Beijo leva o mesmo nome. O bebê
deve nascer daqui a dois meses.

ii ÁRIES II LIBRA

Hoje, será fácil conseguir a colaboração que precisa. As parcerias A lua transita por seu signo, dando mais diplomacia e capacidade
serão bem-vindas, seja no campo profissional ou emocional. É de compartilhar projetos e experiências pessoais. O entusiasmo,
tempo de comprometimento com quem ama. bem como a motivação, estará vinculado às relações afetivas.

t;J TOURO 111 ESCORPIÃO
Este é um bom dia para dar mais ritmo e velocidade às atividades Você atravessará uma fase de recolhimento e introspecção,
de rotina. No entanto, você terá dificuldade para expressar os mas, se souber usar essas vibrações a favor, poderá ter um dia
sentimentos. Há chance de parecer distante ou indiferente. produtivo. Já na área afetiva, o astral é de desmotivação.

III
GÊMEOS

•
SAGITÁRIO

Poderá conciliar trabalho e diversão nesta terça. Marte favorece a O astral revela que é hora de valorizar as afinidades e interesses em
área educacional, as pequenas viagens e a troca de ideias. Quem comum. Tudo que envolva educação, divulgação e questões judiciais
tem uma união mais sólida conta com a proteção das estrelas. será favorecido. Na paixão, as relações superficiais não terão vez.

fi
CÂNCER

II
CAPRICÓRNIO

Quem é autônomo ou profissional liberal conta com o apoio dos O astral favorece os contatos de trabalho, podendo colocar você
astros. À noite, você desejará se recolher mais. Refletir sobre em situações mais vantajosas. No romance, o respeito pela pessoa
a vida pode ser mais proveitoso do que se forçar a fazer uma amada estará em evidência neste dia. Relacionam�nto com colega
exposição social. de trabalho ou estudo será favorecido.

RI
LEÃO

ii
AQUÁRIO

A lua libriana traz as condições ideais para quem deseja um Você terá tanta facilidade para ensinar e divulgar como para
acordo ou uma reconciliação. Boa fase para investir no amor. Até aprender e ampliar os conhecimentos. É uma boa fase para
mesmo um romance recente pode virar algo sério. vivenciar novas experiências. O astral é promissor na vida a dois.

Im VIRGEM • PEIXES �

Este é um bom dia para investir na concretização de suas ideias. Jogue as energias no trabalho e veja como o humor melhora. No
O astral desfavorece as relações passageiras e, em contrapartida, campo sentimental, os laços superficiais não terão vez. O respeito
estimula a lealdade das uniões sólidas. ao outro há de confirmar grande maturidade emocional.
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AGENDA
• 25/10
Palestra: Oportunidade de melhoria
na gestão financeira da sua empresa
Onde: Apae, em Jaraguá do Sul
Horário: às 19h30

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7028

26A31/10
Festival: Jaraguá em Dança
Onde: Centro Cultural Scar,
em Jaraguá do Sul
Horário: às 19h30 (dias 26 a 28 e 31)
e também às 14h e 16h30
(no sábado e domingo)
Quanto custa: R$ R$ 5 e R$ 2,50
Informações: (47) 2106-8700

26/10
Literatura: Ciranda Literária
Onde: Biblioteca PúblicaMunicipal
Rui Barbosa, em Jaraguá do Sul
Horário: às 19h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 2106-8717

27/10
Show: Samara Gervin e Marquito
Fagundes

Onde: Ferrazza Café & Bar,
em Iaraguá do Sul
Horário: às 21h

Quanto custa: não divulgado
Informações: (47) 3371-6836
ou 9922-4664

28A30/IO
Evento: Fazendo Cinema Jaraguá
Onde: Sesc, em Jaraguá do sul
Horário: a partir das 19h (dia 28),
das 14h (dia 29) e das 13h30 (dia 30)
Quanto custa: gratuito

.

Informações: cdreichel@gmail.com
DIVULGAÇÃO

28/10
Balada: Conexão Green Beats
Onde: Armazém Pub, em
Massaranduba
Horário: a partir das 22h
Quanto custa: R$ 15

Informações: www.pubarmazem.
com.br

Jaraguá do Sul
Horário: a partir das 22h
Quanto custa: R$ 15 e R$ 20
Informações: (47) 3376-4822

31/10
Capacitação: Curso de Penteados
Onde: Centro Empresarial,
em Jaraguá do Sul
Horário: das 8h30 às 17h30

Quanto custa: R$ 175 (nucleados),
R$ 265 (associados) e

R$ 350 (demais interessados)
Informações: (47) 3275-7012
ou 3275-7045

28/10
Evento: Jantar Italiano
Onde: Círculo Italiano e Trentino,
em Jaraguá do Sul
Horário: às 20h

Quanto custa: R$ 12 (crianças) e
R$ 18 (adultos)
Informações: (47) 3370-8636

* QUERDIVULGlIR O
SEUEVENTO lIQUI?
* Então, junte todas as .

inlormações a respeito e

envie umamensagem para

kelly@oc:orreiodopovo.c:om,
uma semana

antes do evento.

28/10
Balada: Festa doVinil
Onde: London Pub, em Jaraguá do Sul
Horário: a partir das 22h
Quanto custa: não divulgado
Informações: (47) 3055-0065

28/10
Balada: Fernando Lima e

Banda e DJ Bibbe Andreatta
Onde: Zum Schlauch, em

Promoção "A decisão é sua" (válida até 27/10/2011 ou enquanto durarem os estoques -100 unidades). 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 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor
total a prazo de R$ 54.431,71. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 03/10/2011 a partir de 0,44% a.m e 5,42% a.a, através do Programa Ford Credit. Ford Focus Sedan 2.012012 (caí. PDA2) a partir de R$
59.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% arn. 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 ia

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.m. 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 contratàção. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos SA Valores válidos

para cores sólidas. Frete incluso.
.

CARTAo FORD ITAÚCARD. SOLICITE JA O SEU.

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I _,_

Ford Empresas: (11) 4174.3900
Acumule até RS 10.000 em descontos na comprade seu Ford Zero.
Capnals e r.9IO.,. metropolitanas: 4001-48581 Demais localidades; 0000 722 4B58.

MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3274.2800 p
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Benyamin Parham Fard benyamin@biovita.com.br

Japão. a força de um povo unido , __l.

Após os acontecimentos que
abalaram toda a estrutura do seu

país no início de 2011, os japoneses
demonstram sua capacidade
de organização e reconstrução.
Em recente relatório daAgência
Internacional deEnergiaAtômica
(AlBA), especialistas apontaram
o extraordinário esforço doJapão
para solucionara crise, em especial
em Fukushima, trabalhando para
a descontaminação e recuperação
das áreas afetadas. Os elogios da
AlBAforam embasados no bem

fundamentado programa de
recuperação doJapão, com apoio
político e da população, uma

boa infraestrutura tecnológica,
recursos e condições para colocar
em prática.
Pelo relatório, oJapão desenvolveu
um programa eficiente para a
recuperação das áreas afetadas
baseado na atribuição de recursos
legais, financeiros e tecnológicos,
dando prioridade às crianças, e
o plano aprovado pelo governo
japonês prevê concluir a crise em
janeiro de 2012.A disciplina e

capacidade de organização de um
povo como o japonês, bem como

a seriedade e transparência de
seu governo nos gastos e busca de
alternativas, devem servir como

exemplo para todo o mundo.
Este exemplo serve em especial
para o nossoBrasil, que demora
uma eternidade - por exemplo
- para duplicar uma rodovia
federal (leia-seBR-280), construir
estruturas de atendimento básico
à população, ou mesmo no ato de
ser transparente nos seus gastos
públicos epunir com severidade
os desvios de conduta daqueles

.

que deveriam nos representar.
Ao reconstruir um país inteiro
em apenas um ano, oJapão nos

demonstra a força da união de
um povo em torno de uma
única causa!

I Nos últimos oito anos, a Petrobrás deixou
de ganhar R$ 9 bilhões por causa da

defasagem dos preços da gasolina e do
diesel.em relação àscotações do mercado
internacional, conforme cálculos do
Centro Brasileiro de Infraestrutura
(CBIE). Em função da redução damistura
de álcool anidro na gasolina, a estatal
está sendo obrigada a importar mais
combustível, haja vista que até o ano de

2010 a Petrobras comprava no mercado
externo cerca de setemil barris de gasolina
por dia, número que subiu para 30mil
barris pOI dia namédia neste ano. Esta

ação fará com que os gastos da estatal
subam quatro vezes em relação a 2010,
paraUS$l,4 bilhão. Entretanto, o governo
não deve permitir aumento nos preços de
'colllbu�tíveü; ao cpO;,sgmidQf, por causa
dos níveis de inflação do país.

Alae.doi_1 C'O.,OI eaeJ:gia
Umpesquisador da UJÚ:Vers,idade Federal
dOiMatoGrossodescobriu em recente

projetol que' aspropriedades, dOi ame:Ddoim"
espedficamcnte a vatiedade conhecida como
'CawlÜi"poderão senir' como alternativaà soja
e outros, elementos, n.aturais 03, p/mdução de
biocombusmeis.,De' acordo com a pesquisa"
a semente de amendoimapresenta 30%,mais

oJ,eoodad.e que: a, soja na.plfodução de biodieseL
A novapossibilidadepermitida umamenor
quantidadeneassária, dematériap,rimapara
uma m.esmaprodução de,combustiveL. .1 \ I.:

Carregador solar
Apesar de o uso de carregadores de
energia para gadgets em automóveis

já serem uma realidade hámuitos

anos, uma nova criação de designers
norte-americanos permite que vários
dispositivos eletrônicos tenham suas

baterias carregadas de forma simples
para aquelas pessoas que passam
horas nas ruas. Conhecido por "Ray",
o carregador solar para carros permite
que haja aproveitamento máximo da
luz solar, semmuito esforço por parte
do usuário, e com sua conexão USB
o carregador se adaptada a inúmeros

aparelhos portáteis.

Calor humano
o sistema que está em funcionamento na
Suécia há cerca de um ano, que consiste
no aproveitamento do calor humano
como forma de aquecimento, já ajudou
um edifício a reduzir seus gastos com
energia em 25%. De forma simplista, o calor
gerado pelas 250mil pessoas que circulam
diariamente pela estação central de
Estocolmo é transformado em aquecimento
durante o severo inverno sueco emum

prédio localizado há algunsmetros da
estação. O calor excessivo gerado dentro da
estação - sejapelos transeuntes ou pelos
próprios trens - é coletado e utilizado
através de um permutador de calor.

Termoelétrica
AAES Tietê comunicou a obtenção da licença prévia para o projeto
da Termo São Paulo, previsto para ser construído no município
paulista de Canas, com 550 megawatts (MW) de capacidade
instalada e demandará investimento de R$ 1,1 bilhão. A usina

utilizará gás natural, e foi inscrita para a disputa do leilão de energia
nova que contratará a demanda do mercado cativo em 2016 (A-5), a

qual ocorrerá em 20 de dezembro deste ano.

Recarga de carros
elétri,cos e:1D 10 miaatos
A Nissan anunciou uma tecnologia caplazde roc3rregar'
carros elétricos em apenas dezminutos, e tal novidade
deve servir de subsídio. para impulsionar aindamais; 3.
comercialização e o interesse dos consumidores,pelos
automóveis elétríces,Atualmente uma recarga completa
leva emmédia oito horas, sendo este um dosmaiores

empecâhes para a popularização domodelo.No, en1an1ofji
a tecnologia criada pela NissaD, em parceria aJ:m a

Universidade de Kansaí, no Jap,ãoJi deve: tnmsfonnaJ:'
este cenário e tornar o processo de .re!ca.rg� eJétri€:3 tão/,

rápido quando o abastecimento tradicional de canos
a combustão .. Entretanto, a tecnologjadevedemormr a.
ser'disponibilizada em larga escalanasmua tOldosOI.
motoristas que dirig,em carros; eJétticos" tendto emVi.a
que devido aos, altos, inves.timentos, danma tecnologi,
sua come:rcialização deve oc:orre:l SOIm,ente em d.a: aDM",
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PONTO DE VISTA

I
VICTOR DAHICH. DIRETOR I
EXECUTIVO JARAGUATEC

As atuais definições de tecno

logia referem-se claramente a

seus aspectos instrumentais, pelos
quais uma determinada técnica ou

ferramenta é utilizada para obten

ção de um determinado fim práti
co. Contudo, se ampliarmos essa

ideia para abarcar a totalidade dos
meios empregados por certo grupo
ou sociedade em seus esforços de

assegurar a subsistência e repro
dução, mudanças em tecnologia
tornam-se equivalentes às mudan

ças culturais. Uma nova tecnolo

gia pode ser considerada como a

força impulsora de novos concei
tos em relação à geração, avanço,
difusão e aplicação do conheci
menta científico e técnico em to

dos os campos da atuação humana.
Constituem atividades de ciência e

tecnologia a pesquisa básica, cien
tífica' aplicada ou tecnológica; o

desenvolvimento experimental de

produto ou processo e, principal
mente, a educação e o treinamento
em ciência e tecnologia.

Nesse contexto, surge uma nova
. conceituação extensamente usadapor
alguns setores da sociedade empre
sarial, que tornam a palavra inovação

como "um ícone de moda', mas sem

compreender seu real significado,
usando o termo apenas como ferra
menta de prestígio ligado ao campo
da tecnologia. Para expressá-la devi- _

damente precisamos definir sua utili
dade. Portanto, uma inovação é uma

invenção de produto /serviço útil ao
ser humano, acessível a ele e que se

encontra no mercado. Não se trata

necessariamente de uma descobér
ta tecnológica, um avanço científico.
Pode ser simplesmente uma boa ideia
de integralização de tecnologias, ainda
não realizadas e que redundanum ela
ro progresso para a sociedade.

Por outro lado, as inovações ra

dicais que quase sempre têm maior
valor agregado, regularmente surgem
de descobertas científicas ou tecno

lógicas. Mas para que elas se tornem

acessíveis, é necessário direcionar elas
para o mercado. Para tal, os pesquisa
dores devem ser motivados a pensar
nessa valorização, levando essa desco
berta a seu estágio de utilidade na for
ma de inovação tecnológica. Tal con
dicionante deve estar além de apenas
fazer avançar o conhecimento. Mas
como acontece o processo de inova

ção tecnológica?

Para que tal iniciativa se concretize
é vital amobilização demuitos parcei
ros, através de uma extensa articula

ção, de modo a criar um procedimen
to interativo para o qual contribuem
diferentes agentes econômicos e

sociais, e que consiste fundamen
talmente na conjugação de oportu
nidades com a necessidade de um

empreendimento. Em resumo, sua

finalidade tem como foco a introdu

ção ou modificação de produtos ou

processos para comercialização.
As entidades que contribuem para

favorecer, apoiar e financiar a inova

ção tecnológica são as instituições
diretamente ligadas ao meio acadêmi
co ou entidades empresariais, como
Universidades, Laboratórios de Pes

quisa, Incubadoras, financiadores de
Risco e Parques Tecnológicos, entre
outros. Por outro lado, é importan
te destacar o apoio irrestrito do Go
verno Federal através do Ministério
de Ciência e Tecnologia, que regu
lamente lança editais centrados em

ações transversais para todos os se

tores vinculados a segmentos estraté
gicos da tecnologia nacional, demodo
a consolidar a cultura empreendedora
como fator de plena soberania.

Eu gostaria muito de ter participado do debate na Câ
mara deVereadores sobre o ginásioArthurMüller, mas

por causa de compromissos particulares não pude ir.

Acompanho sempre que possível os noticiários lo

cais, nacionais e em geral vejo com muita indignação
a ideia de querer demolir o ginásio Arthur Müller para
construção do terminal urbano. Como pensa de forma

pequena essa classe política, e isso não é um privilégio
só local, é a nível nacional, sempre tomando medidas

para resolver os problemas imediatos, e não são capa
zes de pensar 20 ou 30 anos à frente.

Se me dissessem que querem demolir o ginásio
para a ampliação da Escola Técnica eu aplaudiria,
mas demolir para mudar de lugar um terminal que
está a 300 metros dali, e em um terreno com mais ou

menos o mesmo tamanho, é muita incompetência.
Da mesma forma, fazer uma ponte do porte daquela
perto da Weg 2, sem ter um terreno já desapropriado
para construção dos acessos. Devia ser punido quem
fez e quem autorizou uma coisa dessa forma, na contra
mão do correto.

Reclamam que o terminal está ruim, tem sujeira, tráfi
co, prostituição, mas concedem alvará de funcionamento
de botecos de quinta categoria para funcionar ali ao redor.

EImiro Lindemann,metalúrgico

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 22/10, às 2h, o Sr. Valmir Spezzia, com idade de 53 anos. °

sepultamento foi realizado no dia 22/10, às 17h, saindo féretro da Capela Mortuária
Maria Leier, seguindo após para o Cemitério do Vila Lenzi.

• Faleceu no dia 22/10, às 2h, o Sr. Ary E. Buchmann, mais conhecido porGarrincha,
com idade de 53 anos. O sepultamento foi realizado no dia 23/10, às 10h, saindo
féretro da Capela Maria Leier, seguindo após para o Cemitério do Centro.
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Nova rota para turismo na região
Organização
pretende ligar
municípios e atrair
mais turistas para
todo o Norte de
Santa Catarina

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRIND.ADE

Jaraguá do Sul atrai pessoas de
todos os cantos do Brasil e do

mundo em função das indústrias
de diferentes segmentos. Depois
dos compromissos empresariais,
amaioria desses homens emulhe
res de negócios voltam para seus

locais de origem. Para fazer do
Vale do Itapocu e de toda a região
Norte de Santa Catarina uma pos
sibilidade de turismo de passeio,
além do de negócios, a Instância de
Govemança da região Norte (orga
nização com participação do poder
público e de alguns membros de

representações privadas) está rotei
rizando o turismo na região. "Perce
bemos que ninguémmais viajapara
uma cidade só, queremos vender a
região", comenta o presidente do
Convention Bureau Vale dos En

cantos, Fenísio Pires Júnior.

AVALIAÇÃO
Prova foi
cansativa
",L?isa Scliãíl
18 anos, é U .....,......LI'U. ...""

candidatas que realizou
a prova na região. Ela
concluiu o ensinomédio
em 2010 e se prepara
para o vestibular de
artes cênicas q:aUF�C

,; (Universidade Feâeral de
Santa Catarina). A nota
do Enem contará 30% da
nota da prova da federal.
"Acho que o maior

problema é a prova ser
cansativa, mas eu não
achei díffcil", comenta.
Luísa conta que teve
mais dificuldades nas

questões de exatas,
mas acredita ter se
saído bem. "Fiz a prova
ano passado, mas este
ano estavamuítomaís
organizado", destaca.

EDUARDO MONTECINO
.' A intenção do projeto, de acor

do com a presidente da Instância
da Govemança, Márcia Alberton,
é oferecer às agências de turismo,
essa nova possibilidade de destino.

"Queremos integrar essas cidades
e seus pontos turísticos", declara.
Para os primeiros pacotes a serem

oferecidos às agências, estão no ro

teiro Iaraguá do Sul, Ioinville, São
Bento do Sul, São Francisco do Sul
e Rio Negrinho. As belezas naturais
seriam o carro chefe, no entanto,

atrações culturais (realizadas em

diferentes épocas do ano) também
receberiam destaque. "Com essa re

estruturação teremos de três a sete

dias de programação de São Bento a
São Franciscd', diz Fenísio. Segundo
ele, Iaraguá ofereceria aos visitantes
as rotas alemã, italiana e húngara.
"Voo, livre, museu e ParqueMalwee
também fariam parte do roteiro",
explica. O pacote está sendo divul

gado em hotéis, mas a intenção é

que o projeto seja vendido em ou

tras agências, fora do Estado, até
abril de 2012.

ParqueMalwee éwn dos pontos incllÚdos no roteiro do turismo em Jaraguá

Mais de doismil fizeram
o Enem noVale do Itapocu

O fim de semana foi de con

centração para 2.135 estudantes
da região. Afinal, a turma do en

sino médio enfrentou, no último
sábado e domingo, o Enem (Exa
me Nacional do Ensino Médio).
De acordo com dados do Inep
(Instituto Nacional de Estudos e

Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira), foi registrada absten

ção média de 26,4% em todo o

país. Santa Catarina está entre os

Estados commenor índice, regis
trando 20,35% de abstenção. No
Vale do Itapocu, as ausências fi
caram em torno de 10%. Segundo
a Gerência de Educação, Ciência
e Tecnologia da SDR (Secretaria
de Desenvolvimento Regional' de
Jaraguá do Sul), o clima foi tran
quilo nos dois dias de prova. Sem
nenhum registro de problemas.

A gerente de Educação, Lo
rita Karsten, visitou os locais de

prova em Jaraguá e disse estar

impressionada com a organiza-

ção do exame este ano. "O Enem
está crescendo e ganhou maior

importância nos últimos anos",
salienta. A Escola Estadual Ho
lando Marcellino Gonçalves
(Homago) foi uma das seis insti

tuições jaraguaenses a receber o
exame. A coordenadora local de

prova, Ivonete Machado, afirma
que o Homago recebeu 432 can

didatos. Segundo ela, foram regis
tradas duas chegadas tardias e um

participante sem documentos. A

partir de amanhã, candidatos po
derão conferir o gabarito pelo site:

http://portal.inep.gov.br /. O re

sultado individual será divulga
do em 4 de janeiro de 2012.

DIVULGAÇÃO

EscolaRomago foi uma das seis instituições
jaraguaenses a receber o exame nacional

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

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 163/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS
DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE UNIFORMES INSALUBRES, EM CARÁTER
CONTINUADO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 25/10/2011, das 8h às 11 h30 e das 13h
às 16h
• DATA DA ABERTURA: 9/11/2011 14 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. Esclare-

. ,

cimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.
Isair Moser - Diretor Presidente
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Empresa abriu seu primeiro restaurante em 1999, na cidade de Ponta Grossa (PR). Em 2005 inaugurou as

primeiras unidades franqueadas em Curitiba. Desde outubro de 2010 possui unidade no Shopping Breithaupt

JARAGUÁ DO SUL

ELISÂNGELA PEZZUTTI

Em outubro do ano passado,
Jaraguá do Sul e região pas

saram a contar com uma unida
de do China Master, empresa do
ramo de alimentação especiali
zada em culinária asiática, insta
lada na Praça de Alimentação do

Shopping Breithaupt.
O restaurante foi concebido

e criado em 1999, na cidade de

Ponta Grossa (PR), como uma

alternativa de alimentação sabo
rosa e saudável. Começou a ope
rar pelo sistema de franchising em
2005, nos formatos de fast - food,
restaurante à la carte, buffet por
quilo, delivery (tele-entrega) e to

go (para levar). Neste mesmo ano,

foram abertas as primeiras unida
des franqueadas em Curitiba. Atu

almente' já são 17 restaurantes

espalhados pelos Estados do Pa

raná' Santa Catarina e São Paulo.

Alimentação saudável
De acordo com o empresário

Leonardo Xavier da Silva, o car

dápio do China Master é com

posto de receitas orientais sem

abrir mão do gosto tradicional
brasileiro. Além de saborosos, os
pratos são saudáveis e compostos
de uma grande variedade de vege
tais. E, o mais importante, todas
as receitas são elaboradas ime
diatamente após o pedido. "Nem

poderia ser de outra forma, pois a

comida asiática não tem outro jei
to de ser preparada. Esta é a nossa

maior diferença das outras cozi

nhas", explica Leonardo. "Temos
muito critério ao escolher nossos

fornecedores, já que alguns pra
tos, como os sushis e temakis, da
cozinha japonesa, por exemplo,
são elaborados apenas com ingre
dientes crus", complementa.

CHINAMASTER EM CllSIl OU NO TRABIILIIO

Para comodidade dos clientes, o restaurante também
atende no sistema de delivery (tele-entrega)

DESDE 1-9'9'9
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EDUARDO MONTECINO

FeUpe comemora junto com os companheiros um de seus dois gols no jogo

FUTSAL

Para lembrar
dos tempos
de alegria
AD] vence Florianópolis por 6 a 3 pelas
quartas de final do Estadual e faz o

torcedor jaraguaense vibrar novamente
JARAGUÁ DO SUL
...................................................

ALEXANDRE PERGER

Anoite do último sábado ficou

para a história do futsal jara
guaense. Com o ginásio da recre
ativa Duas Rodas quase lotado, a
ADJ /FME venceu o Florianópolis
por 6 a 3 pelas quartas de final
do Campeonato Catarinense. O

clima da partida e o grande pú
blico fez muita gente relembrar
dos tempos em que o time da
Malwee dava show na quadra da
Arena Jaraguá. Se repetir o mes

mo desempenho na quarta-feira
em Florianópolis e vencer ou

empatar, a ADJ /FME estará na

semifinal do Estadual.
Técnico da equipe sub-20 em

2010 e atual treinador da equipe
principal, RenatoVieira diz que é

não é possível comparar as equi
pes' mas lembra do passado ao

ver a empolgação da torcida e

sentir o clima do jogo dentro de

quadra. "Na arquibancada, os

torcedores participaram do jogo
como nos bons tempos, ainda

mais em um jogo equilibrado e

contra uma equipe forte", desta
ca Renato.

O comandante da equipe faz

questão de destacar a importân
cia do trabalho de base feito por
Augustinho Ferrari e o mérito
dos jogadores, que fizeram uma

boa campanha e chegaram às

quartas de final.
O ala Xoxo jogou sete anos

em Jaraguá do Sul e participou de
boa parte dos títulos conquista
dos pelo futsal da cidade. O atleta
se orgulha ao falar do passado e

garante que a pegada e o prazer
de jogar em Iaraguá são os mes

mos de antes. "O jogo de sábado

provou que é possível trazer o jo
gador de volta para o ginásio e- fa
zer um futsal forte", dizXoxo, que
ainda ressalta o papel da torcida
no jogo. "O torcedor foi o sexto

jogador e eles apoiaram do co

meço ao fim, mesmo quando sa

ímos atrás no placar", comemo
ra o ala, que garante ter voltado

para ajudar no novo projeto de

resgatar o futsal da cidade.' I

ESTADUAL

Leão sofre
nova derrota
O Sport Club Iaraguá
viajou a Lages no último
domingo e foi derrotado

pelo Internacional por 1

a O, mas continua com
chances de classificação
para o quadrangular final,
já que o Oeste, adversário
direto na briga, também
perdeu. O Leão do Vale
volta a jogar amanhã,
às 16h; no estádio do

Botafogo, contra o

Caçador. Para conseguir
a quarta vaga, a equipe
precisa vencer e torcer pelo
tropeço do Oeste. O último

jogo do Leão, que poderá
ser decisivo, estámarcado
para o dia 6 de novembro,
contra o Pinheiros,
também no estádio do

Botafogo.

TOUCHDOWN

Corupá se

classifica
De virada, o Corupá
Buffalos venceu o

Curitiba Hurricanes

por 23 a 6 e se garantiu
nos playoffs do Torneio
Touchdown. Agora, resta
à manada esperar por
outros resultados para
saber em qual posição
vai ficar. Se terminar na

primeira colocação, a
equipe de Corupá, que
venceu todos os seus

cinco jogos, já estará
automaticamente na

semifinal. Caso termine
em segundo ou terceiro,
precisará disputar o
Wild Cards para chegar à
semifinal, marcada para
o dia 26 de novembro. Já
a final acontece no dia
10 de dezembro.

Diretoria planeja a próxima
temporada e o retorno à Liga

Os planos da diretoria da

ADJ são de fazer o futsal jara
guaense voltar ao cenário na

cional em 2012. De acordo com

Cacá Pavanello, o projeto e o

portfólio para buscar mais pa
trocínio estão prontos e serão

apresentados aos empresários
de Jaraguá do Sul e de outras ci
dades catarinenses.

No entanto, o discurso ain-

da é de manter os pés no chão.
"Vamos ser um time modesto
e que não vai dar show, mas

vai honrar a cidade", diz o diri

gente. Segundo ele, o primeiro
objetivo é chegar entre os 16

primeiros da Liga Nacional de
2012 e buscar posições melho
res nos outros anos. "Não pode
mos dizer que vamos ficar entre
os quatro primeiros para não

criar expectativa e não cumprir
depois", completa Pavanello.

O dirigente ainda garante
que mais jogadores experien
tes serão contratados para se

juntar à base da equipe que
vai permanece para a próxima
temporada. "Nós não podería
mos deixar apagar essa chama
do futsal na cidade", ressalta Pa
vanello.

COPA MALWEE DE TRIATBLOH DNULGAÇÃO
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Contando com a participação demais de 200 atletas de várias idades e regiões do
Brasil, aCopaMaIwee movimentou o ParqueMaIwee no último sábado. A competição
também valeu como mna etapa do Estadual e do Brasileiro infantil O objetivo agora

é promover o biathlon em 'araguá do Sul e inserir a cidade no circuito, além de

real;zar, em 2012, o Campeonato Brasileiro de Cross TriathIon.
t I I
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JUVENTUS

Técnico cai emmeio
à crise financeira
Após a quarta
derrota no returno
do Estadual da
Divisão Especial,
Nino sai sem
receber salários

JARAGUÁ DO SUL

TITAPRETTI

Acrise no Iuventus ganhou
um novo capítulo. Depois

de amargar mais uma derrota
no domingo, por 3 a I, contra
o XV de Indaial, o técnico Nino

Padilha recebeu a notícia da di
retoria de que ele estava sendo
afastado do clube.

O ex-técnico contou ao OCP

que antes da partida ele propôs
.

um acordo ao presidente da
AGS Esportes, Antônio Silvério,
para receber os salários atrasa

dos parcelados, garantindo fi
car à frente do time até o final
do campeonato. A tentativa não

vingou e, ao final da partida, ele
e o auxiliar técnico Francisco
Carlos Velho, o Dantas, foram
demitidos do clube.

A diretoria informou a Nino

que a intenção do desligamen
to era diminuir despesas do
clube e preservar a imagem do

ex-treinador, já que os últimos
resultados do Moleque Traves

so poderiam comprometer seu
nome como profissional. Até
ontem à tarde, Nino não sabia

que o clube, mesmo com dívi

das, já contava com um treina

dor substituto. Ii

Fiquei surpre
so, já que não tinha ficado claro
da parte deles que iria mudar a
comissão técnica", confessa.

Há 82 dias sem receber, Nino
saiu do clube sem o acerto. 110

pagamento
. não foi citado em

momento nenhum, mas o acor

do vai ter que ser cumprido", afir
ma. A previsão é de que amanhã
ou quinta-feira ele se reúna com

Silvério para acertar os valores

pendentes. "Mesmo com os bons
resultados do turno, a diretoria

já cogitava minha demissão. Isso
só não aconteceu antes porque

quase 16 jogadores ameaçaram
sair se eu fosse embora. Às ve

zes a gente confia em um amigo
e acaba sendo traído. Troquei o
certo pelo duvidoso", lamenta.

'f
'f
. (

FOTOS MARCELE GOUCHE

Rogerinho assmne equipe e terá cinco jogos
paramudar a situação na tabela do retum.o

Diretoria do Tricolor já
tem treinador substituto

Com a demissão de Nino

Padilha, quem entra para assu-

t mir o time, provisoriamente, é o
curitibano Rogério Dias (Roge
rinho), ex-treinador do Operá
rio, do Grêmio Esportivo Cam

po Largo e do São José, todos
times do Paraná.

Isso porque durante esta

semana a diretoria ainda está

negociando a vinda de mais um

profissional para a comissão
técnica do Moleque Travesso.

Segundo o diretor administra
tivo do Iuventus, Luis Eduardo

Lorenzen, Rogerinho deve as

sumir o lugar de Dantas, como
auxiliar técnico, e o novo con

tratado entrará como técnico.

Rogerinho conta que chegou
ao Tricolor através do convite de
Anderson Siqueira (o "Indio"),
coordenador das categorias de

base, e do próprio Antônio Silvé
rio. Segundo o novo treinador, a
motivação para comandar o time
é grande. "Enquanto ainda hou
ver uma chance, vou brigar pela
classificação. Vamos rever as fi

nalizações e tentar uma primeira
vitória. Com o elenco e estrutura

que o clube tem, não sei como
os resultados não estavam indo

bem", comenta. O clube está há
duas semanas sem energia elétri
ca e os jogadores estão sem rece

ber salários.
A diretoria afirmou que ne

nhum jogador se manifestou

para sair do elenco e que o prazo

para o pagamento dos salários
é este final de semana. Silvério
conta que o acerto com Nino
também será feito, com a venda
de bens _particulares. Já investi

mentos de patrocinadores ainda
não surgiram.

CAMPEONATO BRASILEIRO · SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO

6° São Paulo

7" Internaoional
8° Figueirense
9°Crêmio
10° Santos

.11° Coritiba
12° Atlético-GO 42

13° Palmeiras

14° Bahia

31"RODADA-22/10
Palmeiras 1 x 2 Figueirense
Fluminense O x 2 Atlético-MG

.

Avaí 3 x 2 Botafogo
América-MG 2 x 2 Grêmio

31" RODADA - 23/10
São Paulo O x O Coritiba
Internacionall xl Corinthians
Atlético-PR 1 x O Ceará
Bahia O x 2 Vasco

Flamengo 1 x 1 Santos
Cruzeiro 3 x 2 Atlético-GO

32"RODADA-29/1O
18h - Santos x Atlético-PR
18h - Botafogo x Cruzeiro
18h - Ceará x Fluminense

32" RODADA - 30/10
16h - Corinthians x Avaí
16h - Vasco x São Paulo
16h - Grêmio x Flamengo
16h - Rgueirense x Bahia
18h - Atlético-MG x Palmeiras
18h - Coritiba x América-MG
18h - Atlético-GO x Internacional

15° Cruzeiro 34 131 9 7 ! 15 '37 41 -4 37%

16° Atlético-MG 33 31 i 9 ; 6 16 37 : 48 -11 35%
.

!
. !

.... 17" Ceará 32 i 31 8 8 15 i 36 52 , -1634%
, ! ; I

.... 18° Atlético-PR 31 ; 31 7 10 14; 30 45
.
-15 33%

.... 19° Avaí

.... 20° América
29 ; 31 7 8 16 42 65 -2331%

25 '31 4 13 14
;

40 54 -14 27%

fClasslfjcadosC'ibertadores ,

Classificados Copa Sul-Americana

....Rebaixados para Série B
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MARCELE GOUCHE

TRÂNSI1'O

Trêsmorte em

menos de 24 horas
Acidentes graves foram registrados
em Jaraguá do Sul e Massaranduba

neste último fim de semana

ículo permanece internado, mas
não corre risco de morte.

Por volta das 21h30 de domin

go, uma mulher 50 anos morreu

após ser atropelada por umamoto
enquanto atravessava a rua Ber

nardo Dornbusch, próximo ao

Posto Mime, no bairro Baependi.
Ela foi levada com vida ao hospital
mas, segundo os Bombeiros, mor
reu namadrugada de ontem.Ape
dido da família, o nome da vítima
não divulgado.

Em Massaranduba, Edson Mi

guel Riegel, 42 anos, foi encontrado
desacordado àsmargens deumaes
trada de chão, no bairro 13 de Maio

Alto, no início da tarde de domingo.
Ele foi socorrido pelo prefeito da ci

dade, Mário Fernando Reinke, que
passava pelo local. Edson guiava
uma motocicleta e sofreu um aci

dente. Ele não corre risco demorte.

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

trado na BR-280, no bairro Tifa dos

Momos, em Iaraguá do Sul, por vol
ta das 19h de domingo. Segundo in
formações dos Bombeiros, Geraldo
Aparecido Mendes, 43 anos, pastor
evangélico, morreu após o veículo
em que era carona, capotar três ve
zes. O carro era dirigido por um ho
mem de 43 anos que, ao tentaruma

ultrapassagem, se deparou com

uma motocicleta. Ele tentou retor

no para a pista, mas perdeu o con

trole e bateu em uma árvore. Geral
do foi jogado para fora do carro.

O motorista e outra carona,

de 38 anos, foram encaminhados
ao hospital São José. O menino

de cinco anos que ocupava o ve-

CAROLINA CARRADORE

Qfim de semana foi violento nas
estradas da região. Em Iaraguá

do Sul, três pessoas morreram víti
mas de acidentes de trânsito.

Por volta das 21h30 de sábado,
Antônio Adernar Mendonça de

Lima, 30 anos, bateu a moto em

que dirigia contra o muro de um

residência, na rua Padre Aloísio,
no bairro Barra do Rio Cerro, em

Iaraguá do Sul. Ele foi transporta
do pelos Bombeiros da cidade ain
da com vida, masmorreu após dar
entrada no hospital.

Outro acidente grave foi regis-

No úllimo dia 10, ação dosmilitares evitou
assalto a umamalharia em ScbroecIer

Policiais são homenageados
naAdjs porato de bravura

A ocorrência atendida pela Po
. lícia Militar que evitou um assalto

a umamalharia em Schroeder, dia
10 deste mês, rendeu homenagens
aos soldados Osvaldo de Jesus
Morvan e Diego Santos' Ferrão.
Ambos receberam placas pelo ato

de coragem e bravura, durante a

reunião plenária realizada na noi
te de ontem, na Acijs (Associação
Empresarial de Jaraguá do Sul).

"Não estamos fazendo apo
logia à violência, mas sabemos

que aqueles cinco homens ar

mados deixaram bem claro o que
vieram fazer na cidade. Parabéns
aos policiais pelo ato de bravura
e pelo cumprimento do dever",

Fone: 3375-050·0

enfatiza o presidente da Acijs,
Durval Marcatto.

O comandante do 14° Bata
lhão em Iaraguã do Sul, José Luiz
Gonçalves da Silveira, elogiou a

conduta dos soldados e garan
tiu que tenta, junto ao Comando

Geral, uma promoção aos profis
sionais pelo ato de bravura.

Os dois policiais abordaram
um veículo suspeito no Centro
de Schroeder. O motorista não
atendeu ao pedido da PM e mais

quatro homens passaram a atirar
contra os soldados. A ocorrência
resultou na morte de dois bandi
dos e na prisão dos outros três.
Nenhum policial ficou ferido.

Programação:
Jornal da Band - Das 6:00 h as 7:00 h'

Apresentação: Tim Francisco

A Hora do Ronco· Das 7:00 h as 9:00 h
Humor e irrever'ência na sua manhã!

Manhã Show - Das 9:00 h as 12:00 h
Variedades, prêmios e a

participaçãodo do ouvinte
Apresentação: Jaque Rebouças

Programa da Tarde - Das 14:00 h as 17:00 h
Variedades, prêmios e a participação do ouvinte

Apresentação: Marcelo Strack

www.band...rn99.com.br
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Prestigie uma noite demuita diversão e conhecimento com
o artista e evangelizadorBrais Oss� da comunidade canção Nov�
ao som de muita flauta, gaita e saxofone. """,'�!'�

Teremos também a apresentação da Ministério de
,/,

._""'innt.

Local:ColégioMarista São Luís
HOtário: 20h
Valor:R$10,oo anteciPado (R$l'2,OO na ho� ou no.b:aD'

Ingressos Ilmltados.
Oisponfvels nas SEK;fétarias das paróquiasdasddadésde Jarag.!Já dO�r nVtUe#
Guatamirlm� SchrOéder. Massatanduba_ Araquari.. sao FrandsaS (fo,Sut:trnoCotégto:Sao"'li.

A Polícia Militar une-se a todas as escolas do ensino fundamental (5a série) para
prevenir nossas crianças contra as drogas e a violência.

Com cursos educativos, o Proerd - Programa Educacional de Resistência às Drogas
e à Violência, conscientiza sobre as consequências do uso de bebidas alcoólicas,
fumo, outras drogas e violência. Com informações, nossas crianças e jovens dão
um passo seguro para um futuro melhor.

secretaria de
Estado da
S8gurança Pública
wwwssp.sc.gov.br SANTACATARINA

Programa Educacional de Resistência
às Drogas e à Violência

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




