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em Dança
Mais de 1.800 bailarinos

se apresentam na

Scar até domingo. Na
segunda - feira,Ana

Botafogo volta à cidade
para fechar o evento.

MlX

b� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE
...� ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO,

Emnovembro: começaa
maratonadematri as

Calendário dasPrefeituras dámicrorregiãojá está definido. Vejao cronograma para
não perdero prazo egarantir uma vaga nas escolas e centros de educação infantil.

Página 6

VITÓRIA DA SOLIDARIEDADE
EDUARDO MONTECINO

EM CASA MeIIinoGabriel, de 9 anos, passa bem depois de retirar IUR twnor na face. Com auxílio de redes sociais e da

imprensa, família conseguiu arrecadar RS 26mil em doações para rea1j?..aI' a cirurgia, feita no ú1tiIno dia 19. R.G

Lazer e

religião
Luau em Cristo, com
Brais Oss, acontece

neste sábado no Colégio.
Marista, com objetivo de
reforçar a importância

da família.

Página 17

DESDE 1919

VAIEnlZ•••

O exemplo do mundo
esportivo para a vida.

LUIZ CARLOS PRATES

Página 3

Presídio terá
UD1berçário
até dezembro

çÃO
seráum dosmais bem

equipados de SantaCatarina,
com capacidade para
atender quatro mães.
Investimento é de R$lOmil
com recursos do Conselho
Penitenciário. Página 21

DefesaCivil
oferece treino '

a voluntários
CAPACITAÇÃO ABERTAÀ
comunidade acontece em
oito núcleos oficialmente
cadastrados domunicípio,
que já enfrentaram situações
de risco em função de
catástrofes naturais. Próximo
treinamento seráno dia 3,
no RioMolha. Página 21
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I ÍNDICE PERÍODO

N SELIC 11.5% 19.0UTUBRO.2011

n TR 0,100% 27.0UTUBRO.20ll

I CUB 1.126.42 OUTUBRO.20Il

C BOVESPA '11/i' 3,72% 27.0UTUBRO.20l1

A POUPANÇA 0,6186 27.0UTUBRO.2011

D CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
O DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1.7084 1. 7090 • -2,93%
R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,6700 1,8100 óff/l 0%
E EURO (EM R$) 2.4242 2.4260 "', -0,71%
S LIBRA (EM R$) 2,7505 2,7529 '" -1,95%

DIVULGAÇÃO

Lourival Karslen Ikarsten@netuno.com.br

Resultados daWeg

"

Apresentados ao mercado os

resultados daWeg do terceiro
trimestre de 2011 que revelaram
um crescimento de 10,8% na

receita líquida em relação ao

VALE

terceiro trimestre de 2010. Em

relação à última linha do
demonstrativo de resultados - o

lucro líquido - ficou estável em

relação ao trimestre anterior, mas

cresceu 8,8% em comparação com
igual período do ano anterior. Os
resultados mostram consistência e

surpreendem peloforte crescimento
de 17% no mercado externo.

Apesar do crescimento das receitas, a

mineradora apresentou uma queda de
25,2% no.I

'" "

do terô"éi�ro trimestre
em relação ao mesmo período dé 2610.
Ainda assim, foram R$ '7,893 bilhões.

A conta chegou
A decisão da cúpula de líderes da União Europeia de
recapitalizar os bancos e forçar o aumento no volume
de recursos que deverão ficar no caixa dos mesmos
é uma medida preparatória para umamoratória
negociada da Grécia. Isto mostra que ainda estamos
bem longe de uma solução para a presente crise.

OCDE
o relatório da Organização
para a Cooperação
e Desenvolvimento
Econômico - OCDE -

aponta para crescimento
do PIB brasileiro de

3,6% em 2011,3,5% em

2012 e 4% em 2013, o
que é considerado um
crescimento bem abaixo do

potencial de crescimento
de 4,5% ao ano atribuído à
economia do país.

Tablet de

Caçador
A empresa Aiox do Brasil,
instalada em Caçador, está
lançando o primeiro tablet

produzido no Estado que
deverá ser entregue a

partir de 10 de novembro.
O preço será de R$ 860 e o

sistema é Android.

L TERIAS

� LOTERIA FEDERAL

, ri EXTRAÇÃO N° 04600

� 1° 78.299 250.000,00
2° 17.610 22.000,00
3° 75.139 12.000,00
4° 17.620 11.000,00
5° 13.771 10.320,00

MEGASENA
SORTEIO N° 1331

09 - 24 - 26 - 39 - 46 - 57

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1187
03 - 06 - 07 - 14 - 22
24 - 26 - 30 - 32 - 42
43 - 48 - 59 - 62 - 67
78 - 86 - 94 - 95 - 00

QUINA
SORTEIO N° 2731
04 - 10 - 19 - 68 - 79

Ensino superior privado
Hoje e amanhã acontece em Florianópolis o Seminário
Catarinense de Educação Superior onde estarão reunidos dirigentes
das Mantenedoras Particulares de Educação Superior de Santa
Catarina para discutir os rumos deste modelo.

Tecnologia têxtil
A aplicação de nanopartículas que gerem novas funcionalidades
ao tecido, o selo para produtos têxteis exigido na Europa, a política
nacional de resíduos sólidos e a ISO da eficiência energética
foram temas em discussão noWorkshop Internacional Senai de
Sustentabilidade Ambiental e Têxtil, que o Sistema Fiesc

promoveu esta semana em Blumenau.

Avaliação comportamental
Utilizou o espaço empresarial da plenária Acijs/Apevi a empresa
Gestor Assessoria Empresarial que está apresentando às empresas o

"Personal Development Analysis", que é um programa voltado para
a avaliação comportamental das pessoas, em especial operadores da
área comercial. São disponibilizados "aperitivos grátis" para que as

empresas interessadas possam avaliar melhor a ferramenta.

NOTA DE AGRADECIMENTO

,
.

do Hospital São José, e aos demais parentes
e amigos. Junto convidamos a participarem da

Missa de 7° Dia a ser realizada no dia 29 de

Outubro (sábado) na Igreja Nossa Senhora das

Graças, Barra do Rio Cerro.

A família enlutada de

Francisco Arndt
agradece as manifestações de carinho, afeto e

solidariedade por ocasião de seu falecimento

no último dia 25 de Outubro. Nosso obrigado ao

Dr. Regis Rangel, Padre Beta, aos enfermeiros
'I

I'

le!ll�e� �SOJrJI �:Jltf:S e

Mesmo ainda no processo de recuperação do
devastador tsunami que afetou de forma bem
relevante toda a economia do país e até de

empresas japonesas no exterior como, por exemplo,
as montadoras Honda e 'Ioyota no Brasil, o Japão
agora talnbéul precisa r:ornbater o ataque à. sua
rnoeda que está se v,alorizando forternente. Isto
dificulta ainda mais a recuperação do país.

Conliança dos empresários
Segundo levantamento sístemátíco da CNI - Confederação
Nacional da Indústria - o indicador que mede a confiança
dos empresários da indústria alcançou em outubro o

menor percentual desde abril de 2009. A redução em

relação a setembro foi de 1,8%. Embora o indicador ainda

esteja em 54,6 pontos, mostra claramente que a confiança
está em queda e isto tem sérias implicações no que
tange aos investimentos produtivos.

Emprestando para o governo
Embora não seja uma aplicação muito difundida, atualmente
com R$ 100 você pode realizar uma aplicação no Tesouro
Direto que é uma aplicação em títulos do governo brasileiro.
Os prazos para resgate sem prejudicar a rentabilidade vão de
um a trinta anos. Eles podem ser pré- fixados ou pós- fixados,
mas geralmente rendem a taxa básica de juros mais um
ganho adicional. As aplicações podem ser feitas diretamente

pelo site do Tesouro Direto, mas é necessário ter CPF e

cadastro junto à corretora habilitada.

.�ntai9.�,
.."'....,Ly.....'161::'&e

�"'VV'"..., óXlmos cinco anos, mIlfiando sua apo� a

mercado brasileiro. A fabricante além de utilizar a
marca MAN também produz os caminhões damarca
Volkswagen e sua aposta é em uma lenta melhoria na
infraestrutura de transporte do país que, desta forma, .

. continua'queirnando dinll,eiro levando, a,maio .i"\.Cla,�
cargas dê caminhão. Os iriv.�StimerttOs aeveiã'" ,

"

'

concentrar em Rezende, nó Estado do :Rio.
.
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oe vou dizer agora pode levá-lo a

pensar que o assunto não é com você,
que você não é atleta, isso e mais aquilo.
Engano. Serve para você sim.

Muitos dos princípios do esporte sãome
ras extensões da vida cotidiana de todosnós.
E o que tenho para dizer está em duas publi
cações diferentes, urna revista e urn jornal.

Antes de dizer do que se trata, lembro
me do meu tempo de narrador de futebol,
eu não levava molengas para compadre,
jogador covarde paramim era, e é, jogador
covarde. Não gosto de "medrosínho', de

jogador que treme, que se assusta, que sua

frio, esse tipo não joga no meu time. Aliás,

'l

esse tipo é o que mais anda por aí, em to

dos os times.
Pois bem, da revista ISTOÉ, numa re

portagem sobre esportes, tirei este trecho:
- "os grandes atletas não pensam que vão

acertar a bola, eles simplesmente acertam".
Concordo sem piscar.

Jogador reticente na hora de enfiar o pé
numa bola dividida ou de chutar um pê
nalti, não joga no meu time, e o que faz pa
radinha eu mando para a delegacia. É um
vagabundo, urn safado desrespeitoso do

goleiro adversário e um falso competente.
E na outra publicação, um jornal tra

tava do nervosismo das jogadoras de bas-

ELES
A frase é do Ziraldo: - "O Brasil não tem 10% de

analfabetos, tem 90%. É só verquanto dejornal ven
de por dia, muito pouco.Ouem não lê jornal éanal
fabeto funcional, não está interessado em nada,
é incapaz de se expressar pela escrita e entender o

que lê': Sugiro aos pais que recortem este trecho e o

coloquem sobre a cama dos filhos. Melhor, sobre o

teclado do computador... '

DO LEITOR

1'IJ?Jj

Dominam exatas, códigos, ciên
cias e suas tecnologias, mas não

conseguem dominar e entender suas

emoções. a que acontece com'o jo
vem seguro e inteligente que convi
vemos diariamente? Qual o motivo
de todo o desespero que faz o mesmo
sair da sala dizendo: "Deu branco!".

a autoconhecimento é funda
mental nessa hora. Saber a teoria
da prova não basta! Tem que se co

nhecer, saber suas limitações, seus

medos e principalmente aprender a
reconhecer os sintomas que afetam
o seu controle emocional. Mas como
controlar todo o nervosismo?

Somos condicionados desde crian

ças a aprender somente a lidar com
coisas externas. Por exemplo, hoje o jo
vem consegue montar máquinas, está
conectado com o mundo e tudo o que
.julga interessante logo vira notícia. No
meio desse turbilhão de informações
qual o tempo destinado a conhecer-se
internamente? a autodiálogo, a medi
tação são ferramentas que ajudam a

compreenderurn poucomais do eu.

a segredo para reduzir a ansieda
de na hora da prova é o planejamento.
Criando urna rotina de estudos você

consegue dominar a teoria, porém faça
pausas regulares e tire tempo somente

I:"'7lLE COlfOSCO

MALDADE
Baltasar Gracián, espa

nhol, foi padre, escritor e "sub
versivo'; um baita cara, (1601-
1658). Ele dizia que I� vida é
uma luta contra a maldade
dos outros': E eu acrescento:

cuidado, nós somos os outros

dos outros...

redacao@ocorreiodopovo.com.br

quete do Brasil ao tentar o lance livre. Di
zia assim: - "brasileiras travam nos lances
livres". Travam uma ova, são é ruins.

Mais abaixo, lia-se: "é preciso controlar
a respiração na hora do lance livre, contar
até cinco e arremessar... ". Pura tolice. Atletas

competentes pegam a bola, olham para o

arco e fazem o arremesso, é cesta na certa.'
Essa bobagem de respirar, contar até

cinco ou dez faz lembrar fajutos professo
res de oratória que ensinam os alunos a

respirar antes de falar em público. O pro
blema não é respirar, é ter o que dizer, acre
ditar no que dizer e dizer com ênfase. O
resto é teatrinho, na oratória e no esporte.

PERFUME
Uma colega chegou discretamente

perfumada ao trabalho. Uma dengosa,
por perto, sentiu um cheiro "estranho"
e reclamou ... Coitada, ela cheira a toco

de árvore molhado e se incomoda com

uma mulher que se assume como mu

lher e se perfuma para a vida. A perfu
mada é docemente "perigosa':

CHARGE

QUEM SERÁ A
, ,

PROXIMA VITIMA?para você. Crie urn ritual para estudar,
ou seja, urna atitude que signifique que
chegou ahora de pegar nos livros. Pode
ser algo simples como comerurnpeda
ço de chocolate ou tomar urn copo de

água, porém o objetivo é de Comando
do Cérebro. Como é urn ritual e você
fará toda vez que for estudar, antes da
prova faça também, assim seu cérebro
entenderá que é hora de se concentrar.

a stress antes e durante a prova é

natural, mas deixar que ele domine,
só atrapalha. Não deixe a seriedade
com que você se dedica aos estudos se

transforme em neurose ou em alguma
atitude que atrapalhe a retenção de
conhecimento ou a sua capacidade de
responder bem, e com calma, à prova
Tenha vida social, não se isole estu

dando, mantenha urn estilo de vida
saudável, aprenda e faça técnicas de
relaxamento e respiração e se conheça
interiormente. É preciso pensar po
sitivo, lembrar que vai fazer o melhor

que pode e a entrada na universidade
é urna consequência desse esforço.
Use o stress e a ansiedade como alia
dos nessa hora, faça deles urn estímulo
para você ir à luta e manter a motiva

ção. Boa sorte!

Deise deBor� assessora

pedagógica da Ul'SC

l'

l
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Patricia Moraes

'I

2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO
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I 'I.

VISITA POSITIVA
deputado Carlos Chíodíní, à direita, interme
diou uma reunião entre o prefeito de Corupá,
Luiz Carlos Tamanini, à esquerda; e o vice-go
vernador Eduardo Pinho Moreira, na quarta

feira, no Centro Administrativo. Foi acertado Q repasse de

R$ 420 mil para obras de reconstrução no município e, até

o fim do ano, o Estado deve dar uma resposta quanto às

reivindicações de R$ 1 milhão para obras de infraestrutura
e mais uma quantia para investir em serviços de recupera
ção da cidade. O trio é do PMDB.

Correção
Jaime de Ávila, vereador de Guaramirim, que esteve esta

semana em Brasília tentando buscar verbas para o município,
é do PT e não do PP como a coluna publicou.

Entraves
O problema crônico da infraestrutura brasileira tomou conta
dos debates promovidos durante o Enai (Encontro Nacional da

Indústria), que aconteceu esta semana em São Paulo. Santa Catarina

foi representada, entre outros, por Glauco José Corte, presidente
da Fiesc. Segundo ele, as dificuldades para a indústria brasileira

persistem e se agravam, o que acaba prejudicando a capacidade
.

de competir do empresariado brasileiro no mercado internacional.
A carga tributária é altíssima, a infraestrutura é deficiente e a

.

legislação não favorece o ambiente de negócios. O resultado das

discussões será encaminhado ao governo de federal, com objetivo
de sensibilizar a presidente Dilma Rousseff.

Lixo e cultura
A Câmara autorizou o

Executivo a investir R$ 150

mil em um estudo técnico
de recuperação da área onde
funcionava um lixão naVila

Lenzi, ali ao lado daArena

Jaraguá. O único impasse
surgiu porque o recurso foi

remanejado das sobras do

Orçamento da Fundação
Cultural para Fundação do
Meio Ambiente. Uma das
críticas veio da vereadora
Natália Petry (PMDB). "Fui
pesquisar e percebemos
que na verdade não teria
sobra se os recursos fossem

gerenciados de acordo CQm

a demanda. Estranhamos

porque as entidades pedem
inclusive um aumento no

-

repasse de recursos",
declarou na tribuna.

Recordes
"Lula acabou seumandato
batendo recorde de

popularidade. Dilma já tem
de cara um recorde para
chamar de seu, o de ter
demitido o maior número
de ministros encrencados

que já se viu na história da

República", de Ricardo
Noblat, colunista do O Globo.

Falta de vagas
Comomostra reportagem do OCP de hoje, que fala sobre
asmatrículas nas escolas e centros de educação infantil
damicrorregião, a demanda reprimida por uma vaga em
uma creche é maior emGuaramirim do que em Jaraguá
do Sul.A primeira, co� 35mil habitantes, tem uma fila

de espera de 600 nomes. Já amaior cidade doVale, com
143milmoradores, tem cerca de 500 crianças esperando
por uma vaga. Parece queGuaramírim está fracassando

em uma área de importância vital.

Craque homenageado
Um dosmaiores nomes dahistória do futebol jaraguaense, nas décadas
de 60 e 70, foi homenageado pelo vereadorAmarildo Sarti (PV). O
vereador teve aprovado na última sessão um projeto que dá o nome de
Osni Lopes (Nike) a uma rua no bairro Braço Ribeirão Cavalo.Avotação foi
acompanhada pelos familiares e também pelo professor, atleta e colunista

do OCp, JoséAugustoCaglioni. Outro projeto denomina uma rua,
também no Braço Ribeirão Cavalo, de João Teodoro Lopes, pai de Nike.

Novo titular
O deputado Aldo Rebelo (PC do B) foi
anunciado ontem como novo ministro do

Esporte, em substituição a Orlando Silva,
mesmo partido, que caiu no dia anterior
por estar envolvido em denúncias de um

esquema de desvio de verbas no ministério.

Repercussão
Depois do frenesi com a repercussão da nota da coluna de ontem,
em que Carione Pavanello (PSD) afirmava que se tudo desse errado

na defesa da prefeita Cecília Konell (PSD), o partido indicaria o vice

de Dieter Janssen (PP), àPrefeitura, Cacá telefonou para reforçar que
estará com Cecília até a última batalha e que tem fé que os advogados
vão reverter a decisão do Tribunal de Justiça.

Parecer contrário
Seguindo orientação do prefeito Luiz CarlosTamanini (PMDB), os
presidentes das comissões de Finanças, Fiscalização eOrçamento e de

Legislação, Justiça eRedação concederamparecer contrário ao projeto que
prevê a implantação do sistemaCidadeDigital. O entendimento é que a

matéria gera custos para o Executivo, o que contraria a legislação. Foimais
uma derrota para o presidente da Casa, João Carlos Gottardi (PT).

Fone: 3375-0500

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 irreverência na sua manhã I

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

wwvv.bandfITl99.colTI.br

As cotas
Seminário realizado pelaUFSC
(Universidade Federal de SantaCatarina)
serviu para apresentar um balanço dos
resultados do sistema de cotas adotado

pela instituição em 2007. Segundo
levantamento, en12004, entrava um
estudante negro para 82 alunosbrancos,
em 2011, a proporçã.o,mudou de: um negro
para 16 brancos. Com o sistema, 20% das

vagas são reservadas: para candidatos que
cursaram o ensino fundamental emédio
eUI escolas püblícas, 1 O�1o" para estudantes
autodeclarados negros.Há aindavagas
suplementares para indígenas.
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Hora de garantir a sua
matrícula para 2012
Rede municipal de
ensino definiu datas
nas cinco cidades da

microrregião. Aulas
reiniciam em fevereiro

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

Final de ano chegando e a conta

gem regressiva para o recesso es

colar e as merecidas férias já come

çam a fazer parte dos planos de pais
e alunos. Mas não dá para descan
sar antes de garantir uma vaga para
2012! As secretarias municipais de

Educação do Vale do Itapocu estão
anunciando seus calendários para
rematrículas e matrículas ao ingresso
de novos alunos. O mesmo acontece

nos centros de educação infantil da

microrregião, em que parte das uni
dades passa por ampliações e o setor

também aguarda liberação de verba

federal, através do PAC 2 (Plano de

Aceleração do Crescimento) para
construção de novas unidades.

Já a rede estadual de ensino da mi

crorregião ainda não definiu o calendá
rio para os estudantes garantirem rema

trículas e novas vagas. A previsão é que
a volta às aulas aconteça na primeira f'

quinzena de fevereiro de 2012.
O secretário municipal de Educa

ção de Iaraguá do Sul, Sílvio Celeste
Bard, garante que o ano letivo de 2012
será aberto com 15 novas salas de aula

para os estudantes do ensino funda
mental. As rematrículas serão de 9 a 11

de novembro. Já os novos devem com

parecer nas escolas mais próximas nos
dias 17 e 18 de novembro, com certi
dão de nascimento e comprovante de
residência. A previsão é que as aulas
iniciem em fevereiro.

A rede municipal engloba 32 esco

las, atende 12.500 alunos e soma 1.800
servidores. As 15 novas salas em cons

trução estão distribuídas em três esco
las: Helmuth Duwe, Machado de Assis
e PadreAlberto Iacobs. "Serão constru
ídas mais quatro salas na Escola Jonas
Alves de Souza. O processo foi para li

citação", anuncia o secretário. Celeste
destaca ainda que o ensino de Jaraguá
do Sul está entre os melhores do país,
com menos de 2% de analfabetismo.
"Índice dos países desenvolvidos". Ou
tra inovação é que 'lOS alunos do 7° ao

9° ano receberão um netbook, cada

um, para trabalhar em sala de aula e

em casa. Serão investidos R$ 2 milhões
nisso", anuncia, projetando 19 mil es
tudantes em 2012, da educação infan
til ao ensino fundamental.

ATENÇãO Planejamento das vagas para o próximo ano
letivo já está definido pelas escolas e creches

J�I)t'CAÇÃO 11t�rlmutANw:rIL devem ser feitas as pré-inscrições à creche

A diretora de Educação Infantil de Iara- que funcionará no Schroeder 1, mas na Se

guá do Sul, Graciosa Otília Fock, confirma cretariaMunicipal de Educação. A previsão
.

que os 28 centros de educação infantil hoje de entrega da nova unidade é até março.

somam 4.144 crianças, com uma demanda O ingresso de novos alunos será de 24 de

reprimida de 500 vagas. A renovação das novembro a 9 de dezembro de 2012, dire

matrículas é de 23 a 30 de novembro, e de tamente nas escolas e CEIs. A documenta-

7 a 11 de novembro para cadastramento de ção inclui declaração de horário de traba

novas crianças. liA seleção é por renda per lho dos pais e comprovante de residência.

capita e ordem de chegada", resume. As am- .

A rede municipal atende 1.037 estudantes

pliações contemplam as unidades Márcio em 10 escolas e 737 alunos nas creches,
Mário Macatto, Onélia Ersching, Rui Kro- com 230 funcionários.

eger, Sidnei Alexandre Berns e Alexander
de Borba. Uma nova unidade é construída
no Ribeirão Cavalo, para 200 crianças. Mais
três estão mapeadas pelo PAC 2: no Chico
de Paulo, TifaMartins e Tifa Schubert.

CORUPÁ
A Secretaria Municipal de Educação de

Corupá faz renovação de matrículas desde
o dia 17 até 28 de outubro, e as novas serão

aceitas de 7 a 18 de novembro. A medida

contempla as três escolas de ensino funda

mental, que somam 1.300 alunos, e os três
centros de educação infantil, com cerca de
300 crianças. A chefe da divisão de Educa

ção, Marisa Kühl Judacherwsky, esclarece
que as matrículas são feitas diretamente
nas secretarias das escolas, com fotocópia
da certidão de nascimento do aluno, iden
tidade e CPF dos pais e comprovante de
residência. A demanda reprimida das cre
ches gira em torno de 120 crianças. Projeto
junto PAC 2 prevê a construção de creche
no Bomplandt, com 150 vagas.

SCHROEDElt
A supervisora escolar da Secretaria de

Educação de Schroeder, Melani Zelfeld,
informa que as rematrículas para o ensino

fundamental e centros de educação infan
til estarão abertas de 3 a 23 de novembro.
A lista de espera da educação infantil é de
200 vagas. Também de 3 a 23 de novembro

GUARAMIRIM
As rematrículas na rede municipal de

ensino de Guaramirim estão agendadas de
7 a 11 de novembro para o ensino funda

mental, e as matrículas novas, de 16 a 18 de
novembro. São 17 escolas e 2.004 alunos. Já
nos sete centros de educação infantil, que
somam 1.619 estudantes, as rematrículas
serão abertas de 21 a 23 de novembro, en
quanto as matrículas novas acontecem de

-

28 de novembro a 2 de dezembro. Segundo
a supervisara de Educação Infantil, Eliane
Nitz, a lista de espera é de 600 crianças e as

vagas serão preenchidas de acordo com a

lista de espera.

1�IASSAlilrNDUBA
Em Massaranduba, o período de re

matrículas e matrículas novas será de 21

de novembro a 2 de dezembro, tanto nas

escolas de ensino fundamental como nos
�

centros de educação infantil. Hoje o muni

cípio atende cerca de 850 alunos de da pré
escola ao 9° ano e 660 crianças nas creches.
De acordo com a secretária municipal de
Educação, Niura Demarchi dos Santos, a

demanda reprimida é de 43 vagas no ber

çário 1, para crianças de zero a seis meses.
Para 2012 estão previstas 200 novas vagas
com a entrega de uma nova unidade, atra
vés de verba federal do PAC 2, com previsão
de entrega em até um ano.

Il rede estadual
ainda não tem
calendário
completo.

Informações devem
ser divulgadas
nos próximos
dias, segundo
a Secretaria de
Desenvolvimento

Regional.

SERVIÇO
• JARAGUÁ DO SUL

• Matrículas: 17 a 18 de
novembro; e 7 a 11 de
novembro para
educação infantil

• Rematrículas: 9 a 11

de novembro

• Matrículas:
7 a 18 de novembro

• Rematrículas:
17 a 28 de outubro

• Fotocópias da certidão de
nascimento da criança, da
identidade e CPF dos pais
ou responsáveis;

,
• Comprovante de
residência;

• Comprovante de
renda familiar (nos
casos exigidos);

• Declaração de horário
de trabalho dos pais
(para as creches).
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CUIDADOS

Jlecomeudac;ões e, custos
As recomendações médicas não permitem a Gabriel, entre
outras coisas, dormir com os cabelos molhados, tomar banhos
muito quentes, nem sacudir a cabeça enquanto ouve um rock
and roll. Ele volta à eseola na próxfma ségunda�feira, dia 31.'
Sobre custos, Andréia conseguiu R$ 26mil de doações e este

foi o valor, aproximado, da conta do hospital: R$10:736 de

"i' g�stos hosg�twates ,e R� 'lili:�,ll1il � . n()rári0s QJ.�dicos.,
n "li

, ,

Gabriel já está em
,. .

casa, apos cirurgia
ciais e à imprensa na tentativa de
mobilizar conhecidos e desconhe
cidos e contar com a solidarieda
de dessas pessoas. "Mesmo sem

saber quem colaborou considero
como se fossem minha família. Se

pudesse agradeceria a cada um".
Foram quatro horas de cirurgia e

dois dias de internação. No próxi
mo mês, mãe e filho retornarão a

São Paulo para uma avaliação - é
o que vai dizer se o pequeno está

completamente curado. Para

Andréia é o início de uma nova

fase. "Depois de muitas lágrimas
e muita dedicação, posso voltar
a pensar em trabalhar, ter meu

dinheiro e concluir a reforma da
minha casa", afirma. Atualmente,
a família mora ao lado da casa da

sogra de Andréia. São apenas três
cômodos na pequena casa.

Menino se recupera.depois de passar
por operação para retirada de um tumor

.

GUARAMIRIM benigno que se não fosse elimi
nado poderia comprometer a

visão do olho esquerdo - ele pos
sui apenas 1% da visão do olho
direito. Andréia, no entanto, en
frentou dificuldades para realizar
a cirurgia do pequeno. A família,
de quatro pessoas, tem renda
média de dois salários mínimos

e não conseguiria pagar a cirur

gia' especialidade do Hospital
Israelita Albert Einstein, em São

Paulo. Os custos do procedimen
to cirúrgico (incluindo honorários
médicos e hospitalares) ficariam
em torno de R$ 26 mil.

Para levantar esta quantia, a

mãe decidiu recorrer às redes so-

LORENA TRINDADE

"

A primeira coisa que o Gabriel
.L\disse quando acordou da ci

rurgia foi: 'mãe, eu quero água'''.
Andréia Moraes já não precisa
mais passar as noites em claro e

as esperanças se renovaram des
de que Gabriel Bueno da Silva,
seu caçula de 9 anos, passou por
uma operação, no último dia 19,
para a retirada de um tumor do
lado direito do rosto. O pequeno
já foi tema de duas reportagens
de OCp, uma de 14 de setembro e

outra de 5 de outubro. Gabriel ti
nha um ganglioneuroma, tumor

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Gabriel se distrai com bonecos e vídeo

game enquanto não pode pular e correr

Sem atendimento prioritário
em setor da Prefeitura

viços públicos estão obrigadas a

dispensar atendimento prioritá
rio ( ... ) e imediato às pessoas a

que se refere o art. lo". O diretor
de Receita Fiscal, Milton Pereira

Júnior, explica que comumente o

atendimento é realizado por or
dem de chegada. Em dias de mo
vimento normal, são realizados,
emmédia, 35 atendimentos e em

dias de maior movimentação,.
como no prazo para acertar os

tributos em atraso, cerca de 100.

O OCP recebeu a reclamação de
uma cidadã que esteve no setor.

O diretor lamenta que ela tenha

passado por esta situação e afir
ma que o atendimento prioritá
rio será revisto e repensado.

O artigo Ioda Lei n° 10.048 de
8 de novembro de 2000 diz que "as

pessoas portadoras de deficiência,
os idosos com idade igual ou su

perior a 60 anos, as gestantes, lac
tantes e pessoas acompanhadas
por crianças de colo terão aten

dimento prioritário". No entanto,
não tem funcionado assim no se

tor de Tributação da Prefeitura de

Iaraguá do Sul. No local, não há
nenhum guichê que indique este

tipo de atendimento. No terminal

para a retirada de senhas também
não há números específicos para
atendimento prioritário.

O artigo 2° desta lei diz que
"as repartições públicas e em

presas coucessíonárias de ser-

Depois da apreensão, garoto estámais falante
nha feito, o médico me mostrou

um vídeo com a cirurgia. Tomei
anestesia, entrou um caninho

pelo meu nariz e eles cortaram
e tiraram uma 'pelezinha' que
tinha lá dentro", contou impres
sionado. Segundo ele, as enfer
meiras eram legais, o hospital
tinha mais de 20 andares. e para
abrir a cortina "era só apertar
um botãozinho", lembra.

Sobre a operação, Gabriel
disse ter ficado apreensivo. "Tive
medo de morrer", relembra. Ga
briel fez amigos em São Paulo.

Quando a reportagem de
OCP entrou na casa de Gabriel
na manhã de ontem, imaginou
que encontraria o menino em

repouso absoluto. Mas, ele nos

surpreendeu. Estava esperando
em pé e havia acabado de acor
dar. O misto quente e o copo de
leite com achocolatado aguar
davam pelo menino em cima da
mesa. Mas, Gabriel começou a

contar sobre a cirurgia e o café
da manhã ficou para depois.
Não há cortes e os pontos são

internos. "Depois que eu já ti-

Os integrantes das bandas The
Four Horsemen (Metallica co

ver) e Domination (Pantera co

ver) levaram o mini-roqueiro ao

estúdio onde ensaiam, deram

brinquedos e um DVD do AC

DC. Além disso, ignoraram as re

comendações médicas e levaram
o são-paulino ao estádio do Mo

rumbi para ver uma partida entre
São Paulo e Coritiba. "'Se o pro
blema é andar, o Gabriel não vai
ter que andar'. Eles disseram isso
e carregaram ele o tempo todo na
'canguta"', conta a mãe.

Milton Pereira Ir. -
Diretor da Receita l'iscaI
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r' 1987

o apelo para doações
da Assistência Social

Na edição de 28 de outubro de 1987, o jornal O
Correio do Povo denunciava a necessidade da Divi
são de Assistência Social da Prefeitura de Jaraguá do
Sul em receber doações de agasalhos. Amedida visa
va ajudar os mais necessitados da região. Segundo o

semanário, a lista de espera pára receber calçados e

roupas já contava com mais de 100 famílias, amaior
parte delas provenientes de outras partes do Estado
e do país. "A cidade cresce e com ela, os problemas
sociais. A comunidade está sendo conclamada a

colaborar na doação de roupas, agasalhos e calça
dos em bom estado, bastando para tanto doá-las à
Divisão de Assistência, na avenida Getúlio Vargas,
530", dizia o jornal OCP. O semanário comentava

que, possivelmente, amaioria das famílias vindas de
outras partes do Brasil havia chegado à cidade atra

ída pela grande oferta de mão-de-obra em Jaraguá
do Sul. "Algumas empresas têm colaborado, como
D'ArpeMalhas, Malwee, Confecções Sueli e Confec
ções Torres", completava a publicação.

PELO MUNDO

1:";22.

Fascismo na Itália
No dia 28 de outubro de 1922, acontecia a

"Marcha sobre Roma" na capital da Itália, liderada
por Benito Mussolini. Amanifestação marcou
a vitória do Partido Nacional Fascista (PNF) e
o fim da democracia liberal na Itália. Milhares
de simpatizantes do regime autoritário saíram
de Nápoles e ocuparam Roma para reivindicar
o poder no reino. O primeiro ministro italiano
se demitiu e o reiVítor Manuel III convidou
Mussolini para formar um novo governo.

INVENÇÕES ANTIGAS

14. l�torrOCICLETA
A primeiramotocicleta da história foi inventada

pelos engenheiros alemães GottliebWilhelm
Daimler eWilhelm Maybach em 1885. A
motocicleta foi a primeira do mundo a ser movida

por um motor de combustão interna à gasolina.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Curso Schützenvereine neste linal de semana
Neste sábado, dia 29, acontece a terceira etapa do "Curso

Schützenvereine (Clube de Tiro) - uma tradição dos colo
nizadores alemães", promovido pela Associação dos Clu
bes e Sociedades de Tiro do Vale do Itapocu (ACSTVI). O
encontro será no Clube Atlético Baependi, das 8h às 12h.
O curso é voltado aos jovens de 12 a 18 anos das socieda
des filiadas à ACSTVI e tem como objetivo manter vivas as \ '"

tradições germânicas na região. No sábado, o palestrante
Claudio Orestes Thiesen irá falar sobre preparo e discipli-
na na prática do tiro, tanto nas tradições germânicas como
nas Olimpíadas. O atirador e atleta olímpico Samuel Lopes
também participa da palestra, contando a evolução do tiro
como tradição e esporte. O projeto é viabilizado com recur

sos do Fundo Municipal de Cultura e já contou com pales
tras deWilson Bruch (origens das Schützenvereine) e Hen-
ry Fred Ullrich (músicas populares, a rádio e a TV alemãs).

__ . __ . Mais informações no_ (47} 3370-9795.

I 6&

Frente contra o

RegimeMilitar
Nesse mesmo dia, em 1966, o jornalista e

político carioca Carlos Lacerda lança a "Frente

Ampla", com um manifesto publicado no jornal
Tribuna da Imprensa. O grupo político forma
do por Lacerda, Juscelino Kubitschek e João
Goulart, lutava contra o Regime Militar de 1964.
O documento pleiteava eleições diretas, refor
ma partidária, desenvolvimento econômico e

adoção de política externa soberana.
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Principal bailarina do país vai encerrar
festival, na próxima segunda-feira

JARAGUÁ EM DANÇA

aBa to o
vol à cíoaoe
JARAGUÁ DO SUL

...............................

KELLYERDMANN

uem perdeu ou

quer reviver a pre
sença da bailarina
Ana Botafogo no

palco da Scar pode
comemorar. É que,

depois de fazer o lançamento
oficial da l7a edição do Jaraguá
em Dança, ela também vai em
balar o encerramento da mos

tra, na próxima segunda-feira.
Segundo a chefe de eventos

da Fundação Cultural, Miriam

Meier, o retorno da carioca é uma

surpresa reservada à plateia. Isso
porque, a apresentação não esta

va programada e acontece graças
ao interesse da própriaAna Bota
fogo por iniciativas de fomento à

dança como a realizada em Iara
guá do Sul. Convidada pela orga
nização, ela chega ao município
no domingo com a pretensão de
assistir a algumas coreografias
reservadas àquela noite. No dia

seguinte, será o centro das aten

ções com a exposição de dois so
los inéditos para o público local.

Quem quiser assistir, porém,
precisa se apressar. Conforme

Miriam, ainda há ingressos à

venda, mas eles tendem a acabar

rapidamente por cauda da visita
da bailarina. Os acessos custam

R$ 5 e R$ 2,50 e são vendidos na
secretaria da Scar. O espetáculo
de encerramento do Iaraguá em

Dança começa às 19h30.

SOB O PALCO
Na 1rza edição,

evento reúne 1�
mil bailarinos
e apresenta

ao púb6co 181

espetáculos
de dança

SERViÇO

VISITA
Com duas

coreografias
individuais,
Ana Botafogo
promete encantar
a plateia,mais
mna vez, na Scar

Intercâmbio cultural
De acordo com Miriam Meier,

chefe de eventos da Fundação Cul

tural, o Iaraguá em Dança tem se

consolidado como um local de in
tercâmbio cultural e não de compe
tição. "Cada um quer dar o melhor
de si, mas os bailarinos entram no

palco demaneira saudável. Uns tor
cem pelos outros", explica.

A mostra, que começou na

quarta - feira e segue até a próxi
ma segunda-feira, conta, neste

ano, com 1,8 mil participantes.
Em 2010, eles eram 1,2 mil. Os

números, conforme Miriam,
comprovam o quanto a iniciati

va vem crescendo, tanto em im

portância, quanto em qualidade.
"A cada dia, a plateia tem mais e

mais surpresas'), avisa. Por isso, o
teatro vem se enchendo à medi
da que os espetáculos transcor

rem. Na noíte de abertura, ele
esteve praticamente lotado.

PROGRAMAÇÁ
Hoje. dia 28
• Grupo'deDança Caesp
Apae de Iaraguá do Sul

Coreografia: Sonhar, amar
e dançar

• Escola de Dança da Scar
Coreografia: Unistyle
·GrupoByMe
Coreografia: Um abraço

. <Cesmar

Coreografia: Inconstante
•WaldOliveiraEstúdio
de Dança eArte

Coreografia: Partitura
corporal

• Escola de Dança da Scar
, Coreografia: Presságio
• Grupo de Dança Caesp
Apae de Iaraguá do Sul
Coreografia: O ritmo da

diferença
• Escola de Dança da Scar
Coreografia: Sinuoso

·GrupoByMe
Coreografia: Eu sei?

• Escola deDança da Scar
Coreografia: Saudade

• CEJ Grupo Experimental
deDança
Coreografia: Sobre-mesa

·GrupoByMe
Coreografia:Um tributo
a Beyoncé

• Grupo ByMe
Coreografia: Sob a luz

• Escola de Dança da Scar
Coreografia: Nonos
BreakDance

•WaldOliveiraEstúdio de

Dança eArte

Coreografia:Madrígal
• Grupo de Dança Cecar
Coreografia: Se espero
invento

• Dança de Rua Scar
Coreografia: Cotidiano

• Detonaxé

Coreografia: Urban
People

• MCdança Juvenil
Coreografia: Mistura

• EscolaMunicipal de Balé
Coreografia: Lembranças

• Detonaxé

Coreografia: Perca tudo
menosafé

�mc

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

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

III 11111111 1111111111
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU

5 9 7 Preencha um quadrado

1
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

3 cada linha e cada coluna.

8
Também não se pode

repetir números em cada

6 quadrado de 3x3.
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HORIZONTAIS
1. Morador do mato
2. Mulher que rege orquestra
3. Juízo falso I Tornar-se herdeiro
4. Patrão, senhor I O filho dos tios
5. Um cosmético usado na maquilagem I Abreviatu

ra (em português) de Camarões
6. Parte mínima de qualquer coisa
7. Que se submete a alguém sem oferecer resistên-

cia
8. Um trabalho de domador
9. Abreviatura de religião I (Poét.) Orvalhar
10. Qualquer som indistinto, sem harmonia / Institu

to Superior de Agronomia
11. O nome da décima nona letra do alfabeto I Falta

de sorte
12. Que sofreu represália, vingança, desforra
13. O ator fluminense Rodrigo, de "Bicho de Sete

Cabeças",

VERTICAIS
1. Dividir em duas partes iguais I Uma maneira de

limpar o chão 12

2. Substância corante extraída da cochonilha I Nas rs
religiões primitivas, designação dada às forças
ocultas, aos espíritos mais ou menos persona
lizados

3. Construtor de aviões em miniatura
4. Sigla da entidade internacional que visa padroni

zar a qualidade de diversos produtos e serviços
/ As pequenas partes que formam uma corrente

/ O atar norte-americano Martin (1917-1995),
famoso parceiro de Jerry Lewis em suas comé
dias

5. (Quím.) A platina / (Mús.) Palheta / Letra do Te
souro

6. Rezar I Uma das maiores figuras da antiguida
de, fundador do império persa, cognominado "o
Grande" / Camareiro

7. Satirizar de maneira insolente
8. Gado cavalar, especialmente o macho / Nivelado,

igualado
9. Difundir perfumes / Que não se encontra facil

mente.

2' 3 4 6 I B 9
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PREVISAO DO TEMPO

Fim de semana
terá ehuv ' em
No sábado, o sol ainda aparece em
Santa Catarina, mas já há aumento de
nuvens ao longo do dia e, à noite, pode
chover de forma isolada em algumas
regiões. Mesmo assim, os termômetros
registram temperaturas em elevação.
Os ventos são fracos amoderados e

sopram de sudeste a nordeste.

Tempo segue
•

mais seco

Hoje, o tempo é aberto e

com predomínio de sol em
Santa Catarina. O tempo
também é mais seco. As

temperaturas seguem
em elevação e os ventos

sopram de sudoeste a

sudeste. Eles vão de
fracos amoderados.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 17°C
MÁX: 28°C

SÁBADO
MíN: 18°C
MÁX: 28°C

f'

DOMINGO

MíN: 19°C
MÁX: 24°C

SEGUNDA

MíN: 14°C
MÁX: 21°C

tubro termina
e Dl ins!

·

idade
, A tendência é que o mês termine
com condições de chuva, mesmo
que pouco significativa, no Estado. A
instabilidade será provocada por um
sistema de baixa pressão. Segundo os

meteorologistas, novembro terá chuvas
menos volumosas e temperaturas
elevadas em Santa Catarina.

Ensolarado Instável

. I

SE voei: VAI PARA...
PASSO DE
TORRES

A sexta-feira será
ensolarada. No céu,

apenas algumas nuvens
aparecem ao longo do dia.
As temperaturas ficam
entre os 11°C e os 27°C.

CRESCENTE 4/10

NOVA 26/10

Parcialmente
Nublado

Nublado Trovoada
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Diverso
Elijane Jung universotpm@ocorreiodopovo.eom.br

Conteúdo genial

1\ Tão sou uma louca viciada no Facebook, não passo o dia
1 \' inteiro ligadona, postando frases, imagens e afins. Também
não consigo ler todo o conteúdo que aparece por lá.Mas tem
umas coisas geniais que os amigos compartilham. Alguns
vídeos incríveis, as fotos de diversas aventuras, algumas frases
inteligentes e muita, masmuita novidade. Coisas que mesmo o

mais aficionado em internet ainda não viu.Ah sim!E tem humor
de sobra. Quer ver? Li no mural de uma amiga a seguinte frase:
"Gordinha?Não!Estou apenas ampliando as instalações para
melhor atendê-lo': Vai dizer que não foi poético?

Contagem regressiv�
Já está todomundo procurando um roteiro para o fim do ano. Correria
atrás de casas de praia para alugar, orçamentos de passagens de
ônibus ou avião, emails e telefonemas de negociação com os hotéis,
contato com os familiares quemoram longe para se organizar e se
reunir, filhos adoçando os pais para conseguir aquela viagenzinha
com os amigos. Enfim, todos com a mesma correria do ano inteiro
e mais o pique para programarmeticulosamente amelhor época
do ano: as férias. É claro, tem aqueles que se jogam sem organização
alguma. Éum risco que, no fim das contas, até pode dar certo. Mas não
tem jeito. Estão todos contaminados e contando os dias!

Memória fraca
Não basta a gente saber que as cores estão namoda, que as estampas
vêm com tudo, que amistura contrastante é a bola da vez no
mundo fashion.A gente precisa ter.Vrnha eu, no ônibus, dia desses,
completamente alheia ao povo se cutucando no corredor. Lembrava
das belas peças esquecidas que tenho no meu guarda-roupa: azuis,
vermelhas, verdes (muitas), amarelas, roxas... Chego em casa saltitante

para reavivarmeu look com as roupinhas coloridas e cadê? Pensa daqui
e dali e mevem a lembrança do motivo pelo qual asminhas roupas não
estavammais lá. Eu doei!Algumas por não serviremmais, outras por
serem "bregas" outras por não combinar com nada. E agora?

Chat

Tumblr's. Essa espécie de blog
que permite a postagem e o

compartilhamento de fotos, vídeos,
textos e o que mais se imaginar. E
interessante mesmo são os tumblr's
direcionados, como por exemplo,
otafazendoerrado.tumblr.com. O

pessoal posta fotos e vídeos de gafes
que rolam pela internet e sempre
tem coisa nova. Dá para dar boas

gargalhadas. E, se (�;r:i,r'J�,ft?j&l:\! .1 •••• ' .... ,

prepare-se para
ree[lcontrar.:-

alguém especial.

TRICOTANDO I

• "Te abraço e sinto
coisas que eu não sei
�er. 'SÓ .silito com voeê.
Meu pensamento voa de
encontro ao teu. Será que é

.sonho me,u?Agora eu quero
ir funde.lã-na emoção, mexer .!

teu coração. Salta comigo
alto, todo mundo vê: Que eu
quero só você" (Fábio Jr.)

, ,

Levar um susto. Não tem aqueles
amigos que sabem que você estámega
concentrada em uma tarefa e chegam
dando pulos e soltando um búúúú
animalesco? Pois é. Mas tem coisa

pior: você caminhando toda distraída e

aquele cachorro bem rente ao muro latir
repentinamente. Ou aquelemotorista do
caminhão enorme soltar uma senhora
buzinada. E o pulo que você dá? Ah que
vontade de esganar um, viu! Treva...
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Requebrado
1 JSA é aqui. A cena musical da cidade,
U nestefim desemana, aumenta - emuito

- o seu poder de bala.Abrigo da galera che

gada a uma batida house music, quem sobe
ao palco do Pavilhão de Eventos são os Djs
BibbeAndreatta, Pierre Costa,Davi Cecato e

Thiago Silva, para dar início ao maior agito
da cidade, a festa Green Beats. Para quem
gosta do estilo, programa obrigatório.

Malas prontas
Quem já está com o passaporte em umamão

e o protetor solar na outra para desembarcar
na cidade fromOrlando, assim que dezembro

chegar, é TâniaMaraPincegher.

Vestiário do paço
De um gozador, terça-feira, no paço, nomeio
do clima pesado, na prefeitura, por causa da
decisão do Tribunal, contra a prefeita:
- Nossa.. .isto aqui está pior que o vestiário
do Palmeiras, sábado passado. É que o

Palmeiras, como se sabe,perdeu de 1 a 2,
em casa, para o Figueirense, que, aliás, é o
time do coração deMoacir Bertoldi.

PensCl O quê?!
A famosaRua 25 deMarço, amais
movimentada de São Paulo, acaba de ganhar
um site. Olha só: os finos e chiques agora não
precisammais de disfarces para comprar
suas bolsas 'grifadas' e outros acessórios
hehehe, ....Apronta entrega é direta para todo
o Brasil, com o Top 5 Ofertas da Semana.Vai

congestionar.Alguém duvida?

Moa Gonçalves

FERNANDOWILLADINO

Troféus e Medalhas
3275-4044

HOMENAGEM Dado Cherem, José Ambrósio
dos Santos Neto e Telmo Tavares

Diversão
Muito bem-humorada, a turma do balacubaco aqui
da urbe sorriso começou a criar apelidos para os que
estão no poder. As diversas alcunhas são, sinceramente,
impublicáveis, mas já rendemmuitas gargalhadas nos
bares da cidade. Tem cada uma!

www.ímovetscapítal.net

47 3370.2900

Mares do Sul
As vendas demesas para o tradicional baileMares do Sul,
um dos quadriláteros por onde circulammais jovens em
Iaraguá, que acontece dia cinco de novembro, na piscina
do Baependi, estão praticamente esgotadas.
Garantia demais ano de sucesso.Vai perder?

Arapuca?
Babados fortes contra

prefeitos e vereadores
começam a bater perna
nos quatro cantos. Em
algumas situações, não
existem fatos concretos
mas, sim,muitos interesses
pessoais.Aproximidade
do ano eleitoral provoca o
denuncismo. Não é?

ABO de Jaraguá é

homenageada
ARegional Jaraguá do Sul daAssociação Brasileira
de Odontologia foi homenageada, quarta-feira, na

.

Assembléia Legislativa, no Dia do Cirurgião Dentista.
O presidente daABO Jaraguá, Dr. JoséAmbrósio dos
Santos Neto, recebeu a placa das mãos do deputado
estadual e ex-secretário de Estado da Saúde, Dado
Cherem, e do presidente daAcademia Catarinense de
Odontologia, Telmo Tavares. Ambrósio, que também
é delegado em Jaraguá do Conselho Regional de

Odontologia de Santa Catarina
(CRO-SC), transfere, hoje, a
presidência daABO ao Dr.

Jonathan HaisiMandalho.

Beira Rio
Hoje à noite, a partir das
20 horas, com a presença
musical da Banda JS,
acontece, no Beira
Rio Clube de Campo,

.

um concorrido jantar
dançante para festejar a
reabertura das piscinas.

COBERTURA
.

Bárbara
Danich e Ana
Paula Corrêa
cobriram o

eventoBFS
SUMMER 2012,
em Balneário
Camboriú, no
Maria1s

'UPPER k\d�

moagoncalves@netuno.com.br

41 3311-9159

• Deu no Kibe Loco:
"homem tortura namorada
até ela desmaiar para
conseguir senha do
Pacebook". Goleiro Bruno
curtiu isso.

• No sábado, na Sociedade
Diana, em Guaramirim,
acontece o shoui da banda
de rock Sepultura.

AS TERNURINHAS No coquetel de inauguração da
Bartzen Ambientes Planejados, as temurinhas NoeU, Ana,
Mara, Tisi, Marli, IabyanaMachado eMaria Gonçalves

• Dica de sexta-feira:
curtir umhappy hour no
Scondidinho.

Kantan
Acesse o site www.kantan.com.br e confira toda a programação
semanal, os parceiros e o cardápio para fazer seu pedido em casa!

E o melhor é que você pode pagar, namordomia do seu lar, com
o cartão de débito. Bom demais!..• (jitem preparao

temperadochurrasco para
comemorar; no próximo dia
31, a idade nqvd é» amigo"
epiloto Di1'.ceuRdusis.

• Sábado) no 'AIlY@rada, tem
Baile Público com a banda
Sangue Latino.

• No dia 05 de novembro,
às 14h, no colégioMiguel
Couto, em Schroeder,
Amanda Steilein, de 17
anos, moradora do João
Pessoa, faz o lançamento o

livro: O país do vento:
A batalha das fadas.

• Candidato a vereador,
o radialistaJunqueira JIí
da Rádio BrasilNovo, já
colocou o pé na estrada.
e homem faz campanha

. corpo a corpo.

• Respeite e valorize os idosos.

•Meu tuiuer:@colunadomoa.

• Com essa, fui!

Zum
Hoje à noite, com a participação ímpar do cantor
e amigo Fernando Lima, vai acontecer a festa da
Zum Schlauch, em Jaraguá. Presença também do
DJ Bibbe Andreatta.

Pensando bem
"Se por um instante na vida, ainda que por um
instante, você esquece que é pecador, o céu ganha
um anjo na Terra, porque o pior do pecado é a

gente se lembrar sempre dele" .

MAURICIO HERMANN

FUEL Ilatiane Bruck nos
corredores das baladas da moda

-

Onde comer bem
Na Choperia Bier Haus, nm dos espaços
mais charmosos da cidade. Outra coisa: o

chope é sempre bem geladinho.

Bafão
Leitores da minha coluna reclamavam,
ontem, da fedentina que exalava de
uma boca de lobo na esquina da Rua
Domingos da Nova com a Reinoldo
Rau. Cidade cujo saneamento básico foi

inaugurado hámuito tempo.

Calorzão
As academias estão bombando com a

galera se preparando para o verão, que
vem com tudo e cheio de eventos.
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CHARLES ZIMMERMIUfN.
ESCRITOR

CRÔNICA
MEU ANTIGO
COMPUTADOR
VAI ACABAR
AONDE?

" ssistir amuita televisão não faz bem. Pelo

r1.menos, é o que nos dizem quando somos

pequenos. Mas o que nunca nos falaram é que o

próprio aparelho de TV poderia poluir o cérebro de

crianças que, do outro lado do mundo, sobrevivem
desmantelando equipamentos eletrônicos repletos
de chumbo. Restam poucos prazeres inócuos
na vida, e agora atos inocentes como assistir à

televisão, navegar pela internet ou usar celular têm
repercussões que precisam ser levadas em conta.

Em 2008 estive em Gana, na costa africana do
Oceano Atlântico - um dos raros países africanos
com uma política governamental estável. Enquanto
em Acra, a capital do país, fazia um calor onde,
mesmo imóvel, o suor corria pelas têmporas, até as

árvores pareciam ter recebido um banho de água
quente, com seus galhos murchos. Quase toda a

movimentação da cidade ia e vinha de um mercado,
que além de barracas de verdura e fruta, além dos
vendedores de pneus usados, ao longo dos estreitos
caminhos empoeirados e de ar pesado, mulheres
fritavam peixe e banana, raspavammandioca e

lavavam roupas. Sempre rodeadas por crianças
descalças, vestidas apenas com uma camiseta.
Atrás do imenso mercado, colunas de fumaça
escura. Saia na tentativa de descobrir a origem do

fogo. Já fora do mercado, dei-me de frente com
imensos montes de quatro, cinco metros de altura
formados por televisores, gabinetes de computador
e monitores destroçados. Adiante, uma área plana
e toda esverdeada: pedaços de placas de circuito
impresso. Agora, poderia ver a fumaça que vem de
várias fogueiras pequenas. Centenas de personagens

indistintos se

movimentavam
em meio à névoa

causticante,
atiçando as chamas
com paus e usando

pneus como

combustível; outras
carregando braçadas
de fios coloridos
arrancados de

computador. Quase
todas eram crianças.

Cobri o nariz colocando-o debaixo da camiseta e

me aproximei com amáquina fotográfica. Vi um
menino de olharmeditador arrancando o cobre
dos tubos de imagem, enchendo o terreno com

fragmentos cheios de chumbo e outras substâncias

cancerígenas. Os gabinetes de monitor, que não
estavam no fogo, obstruíam uma imensa sarjeta,
suficiente para engolir um automóvel e seus

. ocupantes.
Quase todo o lixo eletrônico das nações ricas

vai parar nos países pobres, onde a necessidade
desesperada de ganhar algum dinheiro faz com que
as pessoas desconsiderem os danos à saúde e au

ambiente. São estrategistas: no nordeste brasileiro
através de ONGs, exportam seus vel'v-s <omputadores
ainda em funcionamento que vão parar em escolas.
Transmitindo assim, a imagem que estão colaborando
com a educação das nossas crianças carentes.

Nesse mundo de economia globalizada ou de
terreno baldio pela vizinhança do bairro, quando
queremos que algo desapareça de nossa vista significa
que um dia irá retornar à nossa atenção.

Nesse mundo

de economia

globalizada, quando
queremos que

algo desapareça
significa que um

dia retornar à nossa

atenção

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

o Benn é cãozinho muito manso e companheiro. Mas, ainda assim, foi
abandonado nas ruas de Jaraguá do Sul e, por isso, acabou sendo recolhido

pelo programa de Controle de Zoonoses do município. Agora, depois de
receber tratamento veterinário completo, ele está disponível para adoção.

Informações na Clínica Schweitzer, no telefone (47) 3275-3268.

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Tereza Cristina afirma que vai pagar um advoga

do para tirar Baltazar da cadeia. Quinzé vai com Dag
mar para casa. Leandro se despede de Nanda. Amália
estranha o comentário que Rafael faz sobre Juan.
Álvaro salva Enzo de um afogamento e estranha quan
do ele chama pelo nome de Griselda. Quinzé garante
para a mãe que Enzo quer dar um golpe nela. Juan

cumprimenta Letícia, que o ignora. Zuleika vê Rafael

pegar o dinheiro que a loja faturou. Dr. Barbosa vai à

delegacia e René recrimina Tereza Cristina por querer
libertar Baltazar. Griselda chama Celeste para abrir um
restaurante.

bilhete. Rubinho avisa que não vai dormir na casa de
Claudia e ela liga para Vicente.

• A VIDA DA GENTE

Lourenço garante a Celina que entregará os ori

ginais do livro na editora. Vitória conversa com Marcos
sobre Dora e aumenta ainda mais a sua desconfian

ça. Lourenço se desaponta quando o editor afirma

que não lançará o livro que ele escreveu. Laudelino
tenta se reaproximar de Iná. ROdrigo e Manuela vão

conversar com uma psicóloga sobre Júlia. Dora fica

tensa com os questionamentos de Vitória. Jonas faz as
pazes com Cris e pensa em fazer uma proposta para

que o irmão, Lourenço, seja o doador da inseminação.
• AQUELE BEIJO

Temendo que Regina descubra alguns segredos,
Alberto impõe a Maruschka a reconciliação com a

governanta. Deusa tenta falar com a filha, mas Grace

Kelly desliga o telefone. Sarita é convidada para ser

estagiária da professora de Direito e fica sabendo que
participará de uma investigação sigilosa. Raíssa conta
para Sebastião que deixou o bilhete com Olavo. Clau
dia se encontra com Vicente. Brigitte convence Agenor
a lhe dizer quem é a costureira da Shunel. Joselito
tem nova visão enquanto conversa com tara. Violante
arma um plano para se aproximar de Olavo e pegar o

• VIDAS EM JOGO
Edmundo e Marcolino rejeitam Francisco, afir

mando que ele os abandonou. Ivan começa a pres
sionar Ernesto querendo descobrir como o cativeiro

foi descoberto pela polícia. Adalberto vai até a casa

Severino para conversar sobre Zizi e Rita. Zé entra

no quarto e começa a cheirar o travesseiro. Patrícia
encontra Edmundo e o convence a ouvi-Ia. Francisco
vai até a penitenciária para conversar com Rita. Rita
termina o namoro com Francisco. Edmundo não se

convence com os argumentos de Patrícia.

ANIVERSARIANTES
28/10
Adir J. R. da Luz
Adriano Judacewski
Andersom Elizio
Bruna R. Stanguerlim
Carlos Schimitz
Cassiana C. Wintricke

Djonatta de Freitas
Emilli dos Santos
FabianoRengel
Felipe de Souza

Ingrid Volkmann
Jackson R. Borchardt
Jean C. Piazetzni
Juliane G. Barbosa
Juliano Barbosa
Julio C. Ristau
Laura C. Severo
Leila Krawuslki
Leonora Marquardt
Lorena Hagerdarn
Maria E. Rosa

Marina L. Fagundes
MárioSbors
Michael E. Fiempintcosti
Modesta Maske

Nadir M. Schwirkowski
Rafael J. Konell
Veronica Marquardt
Vilson Titz
Vivian Strutz
Waltrat J. Batista

���
...���

CILADA.COM

Um vídeo caiu na internet. E ele
caiu na maior cilada. Exposto
pela namorada através de
um vídeo na internet, Bruno
tenta refazer sua reputação,
mas tudo o que consegue
é se meter em uma série
de ciladas. Cilada.com é
uma comédia sobre amor e

traição, que mostra o poder
da internet em transformar

pequenas intimidades e deslizes
em fama e constrangimentos
globalizados. O filme é estrelado
pelo ator Bruno Mazzeo. No
elenco ainda estão Fernanda
Paes Leme, Rafaela Amado, Ana
Paula Bouzas, Milhem Cortaz.

COMO DIRIA BLAVATSKY

Jorge Vercillo, em nova fase
em sua carreira, lança "Como
diria Blavatsky". O título
enigmático é também o nome

de uma das 12 novas canções
e faz referência à escritora,
que no final do século XIX,
popularizou a teosofia no mundo
moderno, uma escola de saber

que funde filosofia, religião e

ciência. O disco produzido a

quatro mãos, com o baixista e

produtor musical André Neiva,
reafirma uma de suas marcas:

a de contar estórias - das mais
sérias às mais pitorescas - por
meio das músicas. O cantor
e compositor está no "ar" na
novela Fina Estampa com a

música Memória do Prazer,
composta em parceria com a

mulher Gabriela Vercillo.
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TIRINRAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br
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CINEMA

O RETORNO DE

JORNNY ENGLISH
Johnny English (Rowan Atkinson), o
principal espião do M17, passou a usar

suas habilidades em uma remota região
da Ásia. Quando os superiores tomam
conhecimento do plano de um atentado
contra o premier chinês eles resolvem
entrar em contato com English, para que
possa agir no caso. É a grande chance de

redenção, devido a um erro cometido no

passado. Desta forma, English usa seus

aparelhos de alta tecnologia para desmas
carar uma conspiração antes da realização
de uma conferência de chefes de estado,
prevista para poucos dias depois.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• O zelador animal- Dub (15h, 17h, 19h e 21 h)
• Cine Breithaupt 2
• Gigantes de aço - Leg (14h, 16h30, 19h e 21 h30)
• Cine Breithaupt 3
• Amizade colorida - Dub (19h10 e 21 h10)
• Os três mosqueteiros - Leg (14h40 e 17h)

JOINVILLE
• Cine Garten 1 .

• Atividade paranormal3 - Leg (13h45, 16h15, 19h e 21h30)
• Cine Garten 2
• Gigantes de aço - Leg (16h, 18h50 e 21 h20)
• Winter, o golfinho - Dub (13h30)
• Cine Garten 3
• O filme dos espíritos - Nac (14h15 e 18h40)
• Os três mosqueteiros - Leg (16h30 e 21 h)
• Cine Garten 4
• O palhaço - Nac (15h10, 17h10, 19h10 e 21h10)
• Cine Garten 5
• Contágio - Leg (14h45, 17h, 19h20 e 21h40)
• Cine Garten 6
• Os três mosqueteiros - Dub (14h e 16h45)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h30 e 21 h50)
• Cine Mueller 1
• O retorno de Johnny English - Leg (14h, 16h50, 19h e 21h30)
• Cine Mueller 2
• Meus pais - Nac (14h20, 16h30, 19h15 e 21h15)
• Cine Mueller 3
• Fechado.

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• A hora do espanto - Dub (14h45)

• Os três mosqueteiros - Dub (17h15)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h30 e 21 h50)
• Cine Neumarkt 2
• O retorno de Johnny English - Leg (13h50, 16h30,
19h e 21h40)

• Cine Neumarkt 3
• Atividade paranormal3 - Leg (14h15, 16h45, 19h20 e 21 h1 O)
• Cine Neumarkt 4
• Gigantes de aço - Leg (16h, 18h45 e 211130)
• O zelador animal- Dub (13h30)
• Cine Neumarkt 5
• Capitães de areia - Nac (15h45, 17h45 e 22h)
• O filme dos espíritos - Nac (13h40 e 19h40)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Contágio - Leg (14h30, 17h, 19h50 e 22h10)
• Cine Norte Shopping 1
• Contágio - Leg (14h15, 16h35, 18h55, 21 h15 e 23h40)

_

• Cine Norte Shopping 2
• O retorno de Johnny English - Dub (13h15, 15h40, 18h10,
20h30 e 22h55)
• Cine Norte Shopping 3
• Gigantes de aço - Leg (18h45 e 21 h30)
• O homem do futuro - Nac (14h e 16h20)
• Cine Norte Shopping 4
• Gigantes de aço - Dub (14h45, 17h30, 20h15 e 23h)
• Cine Norte Shopping 5
• Capitães de areia - Nac (14h30, 16h50, 19h e 21h05)
• Cine Norte Shopping 6
• O filme dos espíritos - Nac (13h e 15h30)
• Atividade paranormal - Leg (�7h45, 19h45 e 21 h45)

• Cine Norte Shopping 7
• Winter, o golfinho - Dub (13h25)
• Gigantes de aço - Dub (15h50)
• Os três mosqueteiros - Dub (18h30)
• Os três mosqueteiros - Leg (20h50 e 23h15)

DJ quer seios com
três litros de silicone
Conhecida por ter seios bem fartos, a
DJ Sabrina Boing Boing anunciou que
pretende aumentar aindamais as próteses
de silicone. "Tenho dois litros em cada lado,
mas às vezes penso em aumentar. Não
descarto esta possibilidade. Gostaria de
chegar aos três litros", comentou. Por causa
do peso das próteses atuais, ela enfrenta
constantes dores nas costas.

Dupla pode voltar
a fazer shows
Depois de uma pausa, que já dura cinco
meses, Bruno eMarrone podem voltar
aos palcos, provavelmente, a partir de
dezembro. É que o cantorMarrone ficou
commedo de voar de avião e teve crises de

pânico após o acidente aéreo sofrido em
maio. Desde então, ele está em tratamento

psicológico, mas, agora, omédico já cogita
liberá-lo. A queda do helicóptero aconteceu
no interior de São Paulo.

Bruce Willis
, .

sera papal
o atorBruceWIllis vai ser papai novamente.
Ele e amulher, EmmaHeming, anunciaram,
naúltima quarta-feira, que esperam o

primeiro filho. Bruce, de 56 anos, se casou
comHeming, de 35, em 2009. Ele já tem
outros três filhos com a atrizDerniMoore,
que está casada comAshtonKutcher desde
2005 e tem tentadomanter a relação apesar de
supostas traições por parte dele.

Thais Fersoza
-

pensa em ser mae

A atrizThais Fersoza, 27 anos, tem pensado
muito em sermãe. Depois de várias
experiências com amaternidade nas

novelas, ela começou a cogitar a hipótese
de engravidar também na vida real. Apesar
da vontade, porém, acha que ainda não
é chegado o momento certo de realizar
o sonho.Atualmente, Thais namora o
empresário Dudu CireIli. Ela foi casada por
dois.meses com Joaquim Lopes.

HORÓSCOPO
ÁRIES
Algumas situações podem fugir ao seu controle. Não se

aborreça, pois há momentos em que certas mudanças
são necessárias. É tempo de aprofundar os laços afetivos.

TOURO
Não há porque satisfazer aos outros mais do que a si mesmo.
Problemas em famüia podem mexer com o astral. No romance,
nem mesmo a distância vai abalar o seu interesse pessoal.

GÊMEOS
Não tente forçar o seu ponto de vista no ambiente em que vive
ou poderá atrair ressentimentos. A tarde favorece as parcerias.
Mas, há sinal de retração no relacionamento a dois.

CÃNCER
Evite fazer gastos extras. Fuja de especulações ou negócios
de risco. A sua criatividade estará em alta. No amor, é tempo
de consolidar um compromisso sério.

LEÃO
Procure manter a calma, porque a ansiedade, o nervosismo
ou a agressividade só pioram as coisas. Mudanças
profundas podem marcar a vida familiar.

VIRGEM
Trabalho que esteja ligado a vendas, marketing ou publicidade
pode fluir com mais facilidade, só não deixe que abusem da
sua boa-fé. É no romance que o seu sucesso será absoluto.

Casamento de
Valdívia acabou
o jogador de futebolValdívia, do
Palmeiras, está solteiro. Segundo o

advogado Roberto Diaz, representante
de DanielaAranguiz, ela terminou o

casamento com o chileno por causa de
uma traição. O fim do relacionamento se

deu porque amodelo viu fotos nas quais o
marido beijava uma outra mulher durante
uma festa, em São Paulo, no início deste
ano.

Letícia Birkheuer
ama vida de casada
A ex-modelo e atriz Letícia Birkheuer está
adorando a atual realidade caseira. Ela
contou, através do Twitter, que a nova fase
tem a deixado radiante de felicidade. I�O
a vida de casada! Marido, filhinho em casa,

que delícia essa nova fase! Tudo o que eu

sempre sonhei. Engraçado, nem parece que
faz só um ano que tudo começou", disse.
Letícia deu à luz João Gabriel no início de
outubro.

LIBRA
Pode reverter uma situação adversa no campo financeiro.
Vênus aguça os instintos nos negócios e a percepção do
valor das coisas. Não brinque com a sorte.

ESCORPIÃO
Não convém alimentar o clima de competição no trabalho.
Tudo o que envolva o universo feminino será favorecido hoje. No
campo afetivo, é um bom momento para fazer concessões.

SAGITÁRIO
Tenha cuidado com a concorrência ou com pessoas
oportunistas. Mantenha o anonimato em tudo o que fizer. Há

perigo de fazer uma avaliação equivocada.

CAPRICÓRNIO
Poderá estabelecer novos objetivos de vida Bom dia para
cuidar da beleza e mudar o visual. No amor, a fase é tão boa para
quem começa um romance ou quer aprofundar os laços.

--- AQUÁRIO

• Apesar do clima de competitividade no ambiente de

trabalho, você saberá conquistar espaço. Só não deixe

que abusem da sua ingenuidade.

PEIXES
Há possibilidade de fazer bons negócios com pessoas de fora,
mas procure ter discernimento para não confundir a intenção
dos outros. No romance, os ventos sopram a seu favor.
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EDUARDO MONTECINO

OrganizacIora do evento, TaIita diz que luaumudou sua visão de mundo

LAZER CRISTÃO

Luau junta diversão
com espiritualidade
Evento inédito em Jaraguá do Sul faz

parte da programação de 100 anos
da Paróquia São Sebastião

JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

l)ara quem busca o que fazer
r neste fim de semana e quer
um programa que privilegie não só
o entretenimento, mas também
a espiritualidade, o movimento
de Emaús, do Colégio Marista e

a Paróquia São Sebastião trazem

uma opção diferente neste sába
do, dia 29, às 20h: o primeiro Luau
em Cristo de Jaraguá do Sul, com
o cantor e missionário Brais Oss,
como parte da programação do
centenário da paróquia.

Segundo o diretor espiritual do
movimento, padre Carlos Alberto

Rodrigues, o padre Beto, a intenção
do Luau émostrar à juventude que é
viável um lazer cristão. "Vai ser qua-

a.ro.. você

se como uma palestra show, bem
informal, oBrais Oss costuma can

tar emmeio ao público, e dá tempo
para quem quiser se pronunciar",
explica. Segundo padre Beto, o foco
é a família, pois muitos jovens têm
se esquecido da sua importância.

Responsável pela sugestão de
trazer Oss para Jaraguá do Sul, a fi
sioterapeuta Talita Maba Satler, 26
anos, esteve com omarido em uma

apresentação do missionário em

São Paulo no final do ano passado.
IIEu fiquei impressionada e, depois
do que vi, passei a valorizar mui
to mais os meus pais", conta. Talita
estende o convite não só para os jo
vens,mas também aos pais. "Muitas
vezes, é a família que precisa ouvir
algumas coisas, pois o problema
nem sempre é só do jovem", afirma.

Quem é Brcãs Oss?

Missionário da comunidade ca

tólica Canção Nova, Brais Oss tem
20 anos de carreira como músico
saxofonista. Ex-usuário de drogas,
Oss teve uma revelação há cerca de
seis anos, e se dedicou à evangeli
zação da juventude desde então,
fazendo apresentações por todo o

país. "É bastante comum nas apre
sentações dele o público jogar fora
cigarro, drogas, e mudar de vida",

. contaTalita.

SERViÇO:
O QUÊ: Luau em Cristo
ONDE: ColégioMarista São Luís
- Avenida Marechal Deodoro da
Fonseca, 520 - Centro

QUANDO: sábado, dia 29, às 20h
PREÇO: R$ 10,00 antecipado,
R$ 12,00 na hora.
ONDECOMPRAR: nas secretarias
da paróquia e do colégio

É noite de jantar típico
no Circulo Italiano

Para quem aprecia a culinária
tradicional italiana, o Circulo Ita
liano e Trentino de Iaraguá do Sul
oferece na noite de hoje o seu jantar
italiano típico, evento que ocorre

na ultima sexta-feira de cada mês,
desde a fundação do Circulo, em
1991. O jantar é aberto a todos os

apreciadores da culinária italiana,
mas segundo Eunice Busnardo De

lagnolo, secretária da entidade, é
melhor comprar os ingressos cedo.
liA gente sempre pede para comprar
antecipado, ainda teremos venda
no dia, mas é bom evitar o risco de
faltar espaço", afirma.

Segundo Eunice, o preparo do

jantar deve começar por volta das
15h de hoje. "Isso porque não é co
mida pronta, é tudo caseiro, e al

guns pratos demoram para assar",
explica. Devido a tradicional 'fartu
ra' do prato italiano, deve ter alguma
sobra para quem não comprar o in

gresso antecipado. ''A nossa capaci
dade é para 200 pessoas, mas sem

pre fazemos para 225, 230 pessoas,
para não faltar", afirma.

O jantar acontece às 20h na

sede social do Circulo Italiano e

Trentino de Iaraguá do Sul, na rua
dos Imigrantes Italianos, n- 33,
Vila Nova. Os ingressos podem ser

comprados diretamente na sede,
ou na Floriani Equipamentos, rua
Venâncio da Silva Porto, nO 353,
Centro, e custam R$ 18 (adulto) e

R$ 12 (infantil).

SERViÇO:
O QUÊ: Jantar Italiano
ONDE: Sede Social do Circulo
Italiano, rua dos Imigrantes Italia
nos, n- 33,Vila Nova
QUANDO: sexta-feira, dia28, às 20h
PREÇO: R$ 18 adulto,
R$ 12 infantil
ONDE COMPRAR: Sede social do
Circulo Italiano (das 13h às 18h),
ou Floriani Equipamentos - rua

Venâncio da Silva Porto, n° 353,
Centro.
CARDÁPIO: polenta, macarrão
caseiro,molho de linguiça, nhoque,
galinha caipiraensopada, coxa e

sobrecoxa assadas e saladas. Sobre
mesa: sagu commolho de leite.

DIVULGAÇÃO

Evento mensal traz pratos típicos
italianos feitos à moda tradicional

Contabilidade
Consultoria Empresarial

._ .. _.�.. _�.----'

CRtlS&: 00626910
�'t'i.lfis.�\';)Ill'i)I.:m�G

Compaténcla
Credibilidade

www.gumz.com.br

(41)3-111-4747

gumz@gumz.com.br
uma PAIlCElJA IlUE nA CERte. Desde 1978

Informa abertura de processo seletivo

Cidade Inscrições e informações

Jaraguá
do Sul

Comparecer com currículo dia

03/11/2011 às 10h

à R. Jorge Czemiewicz, 633.

AUXILIAR DE COZINHA:
Ensino fundamental; Habilidade no preparo de
lanches e refeições rápidas; Salário R$ 996,00 + VT
+ Plano de Saúde + Seguro de Vida + Farmácia.

Acompanhe os processos seletivos do SESC/Se através do site www.sesc-sc.com.br- ícone Banco de
Talentos

47 3371.0657
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PONTO DE VISTA

1:
DURVAL MARCATTO JUNIOR,

PRESIDENTE DA ACIJS

Quando foi aprovada em maio de

2000, a Lei Complementar n° 101-

chamada Lei de Responsabilidade Fiscal

(LRF) - significou uma conquista impor
tante da sociedade porque previa limites
para a aplicação de recursos públicos
entre todos os entes da federação e o go
verno federal. Passados mais de 10 anos,
é inegável a importância que a LRF trouxe
no sentido de controlar e ajustar os gastos
públicos, notadamente em municípios e

nos governos estaduais, com isso tomando
mais transparentes as destinações oriundas
da expressiva arrecadação a que e submeti
da a população demaneira geral.

Transcorrido esse período, entre

tanto, ainda não se observa uma efe
tiva integralidade na aplicação da Lei
de Responsabilidade Fiscal por parte
da União. Ao contrário, prevalece um

contraste na medida em que o Estado
exaure grande parte dos volumes ob
tidos com a crescente carga tributária

_ no custeio da máquina administrativa

enquanto observa-se a impotência na

atenção a várias demandas da sociedade.

Recentemente, o governo fez nova

tentativa de ressuscitar a antiga CPMF
sob o pretexto de obter recursos para a

saúde pública, o que não se efetivou gra
ças à pronta mobilização de vários seto

res da sociedade. Não que a saúde não

precise de recursos, ao contrário. Mas se

a arrecadação vem crescendo como se re

gistra diariamente, os investimentos não
,;.

poderiam vir acompanhados de mais ar
rocha tributário.

Sobre o tema, o Movimento Brasil Efi
ciente defende a regulamentação do arti

go que cria o Conselho de Gestão Fiscal,
previsto na Lei de Responsabilidade Fis

cal, que seria um instrumento que muito
facilitaria o trabalho de reduzir o desper
dício de dinheiro nos órgãos públicos.
Conforme o economista Paulo Rabello de
Castro, um dos coordenadores do MBE,
o Conselho de Gestão Fiscal precisa ter

autonomia para ser capaz de promover
a distribuição paritária entre sociedade e

governo e entre as três esferas de poder.
Enquanto não se estabelece limites

entre o que se arrecada e o que se gasta,
é preciso continuar discutindo o assunto.

Antes de criar impostos, é imprescindível
a simplificação dos tributos, basta ver que
a partir da Constituição de 1988 foram
criadas mais de 3.500.000 (três milhões e

quinhentos mil regulamentações), com
umamédia de 21 por dia.

Um dos caminhos, apontado pelo
Movimento Brasil Eficiente, entre outras

questões, aponta para o agrupamento
dos principais tributos pagos no País sem
mexer na arrecadação da União, Estados
emunicípios. Segundo Rabello de Castro,
uma das consequências da crise de 2008

para os brasileiros foi a perda de cresci
mento potencial, que também afeta o

resto do mundo. Para se ter ideia, o cres

cimento do PIB mundial para 2011 deve

ser reduzido 4,4% para 2,6%. Na prática,
essas consequências estão sendo senti
das na redução do crédito, do comércio e

da renda, o que o economista chama de
"círculo vicioso da crise".

Como saída, o MBE propõe, de um

lado, mais competitividade, eficiência
e empreendedorismo. De outro, menos

pobreza, impostos e burocracia. Para ele,
a parte da competitividade já está sen

do, aos poucos, resolvida. A da pobreza
avançou bastante no Governo Lula. Mas,
para que tudo isso ocorra, o MBE propõe
o que Rabello chama de "pacto federativo
sem perdedores", em que ficaria eviden
te o quanto se paga de impostos e quais
as suas finalidades. A ideia é agrupar o

pagamento de Impostos de Renda para
financiamento da Previdência Social, taxas
como Impostos sobreCirculação deMerca
dorias e Serviços (ICMS), Contribuição para
Financiamento de Seguridade Social (Co
fins) e Programa de Integração Social (Pis)
num único ICMS Nacional que financiaria
União, Estados e municípios, a junção de

cargas regulatórias como Impostos sobre

Operações Financeiros (IOF) e Imposto de

Exportações (lEX) para financiar a União,
e as contribuições locais como Imposto
Sobre Serviços (ISS) e Imposto Predial e

..

Territorial Urbano (lPTU) em um gru-·
po para financiar Estado e municípios.
Por fim, ele lembra CPT, que funcionaria
como um fundo do trabalhador, que for
maria uma nova previdência.

DO LEITOR

/\ Lei Seca em Corupá, da forma que foi co
rlIocada no projeto, deve ser apoiada pela
comunidade, principalmente pelos jovens e

adolescentes. A bebida alcoólica é prejudicial
à saúde e ao espírito, além de causar desgra
ças aos usuários e sua família.

Se na escola e em casa aprendemos os

males do álcool e na praça ou na rua ve

mos jovens e adolescentes consumindo, ou
a educação está falha, ou a lei está falha,
ou as duas estão falhas. Portanto, devemos
apoiar e pedir para que a Lei Seca não seja
engavetada e sim cumprida.

Rhayssa IzidoroMeIchert, aluna do
ao ano da EscolaMunicipalAluísio

Carvalho deOliveira

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 27/10 às m5h15 a Sra. Maria De L. S. De

cker, com idade de 48 anos. O sepultamento será realizado

hoje dia 28/10, às 9h, saindo féretro da sua Residência -

Estrada Bananal do Sul, Guaramirim, seguindo após para o

Cemitério Guaramirim.

CONTRA-SE
VENDEDORA EXTERNA

Remuneração: Salário Fixo,
Comissão, Ajuda de Custo.

Requisitos: Experiência com

vendas, Possuir carro ou

moto.

Contato: 47/9107-6932

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTI\DO DE SANIACAD\RINA
Tabelionato do Município eComarca de Guaramirim - CHRISTA INGE HlLLEWAGNER, Interventora

Rua 28 deAgosto n° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário de Funcionamento:8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo
relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pa
gar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de

resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto
correspondente. A presente publicação se deve ao fato de ais) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em),
ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem)
residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque nin
guém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade
com os arts. 995, 997 c/ c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 23102Sacado: BRASILPORTASCOMERCIODEESQUADRlASITDAMECNPJ: 08.084.274/0001-
18 Cedente: GLOBAXCOBRANÇAS ITDAME CNPJ: 12.884.505/0001-45 Número do Título: 006 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Venci
mento: 15/10/2011 Valor: 500,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23038 Sacado: DIMAS DOMINGOS RICARDO CPF: 017.457.239-51 Cedente: COMERCIO DE
CELUIARES BANDEIRA ITDA ME CNPJ: 10.722.871/0001-72 Número do Título: 3951009 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Data Ven
cimento: 20/09/2011 Valor: 63,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 22609 Sacado: ENSAIO GERALVIDEOKE ITDAME CNPJ: 12.088.249/0001-80 Cedente: OESA
COMERCIOEREPRESENTAÇOES ITDACNPJ: 81.61 1.931/0001-28 Número doTítulo: 2016525U Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento:
30/09/2011 Valor: 1.019,35 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 22924 Sacado: FABIANI KUBNIK CPF: 067.300.399-06 Cedente: COMERCIO DEVIDROS RO
MIG ITDA CNPJ: 05.891.218/0001-05 Número do Título: 000.000.245 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERALDataVencimento: 10110/2011 Valor:
435,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 44,10, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 23132 Sacado: GIlMARDIRCEUWINTER&CIAITDAME CNPJ: 08.888.206/0001-01 Cedente:
AUREA INDUSTRIA E COMERCIO ITDA CNPJ: 83.456.244/0001-00 Número do Título: 67909A Espé
cie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:!TAU UNIBANCO ".A Data Vencimento:
18/10/2011 Valor: Ll26,85 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Ü'.dução: R$ 57,43, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 22819 Sacado: GIlMAR HASS CPF: 891.882.339-87 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CEI CNPJ:
OLl49.953/0001-89 Número do Título: 131037616 Espécie: .uh, Je Crédito Bancário Apresentante:
SERGIO SCHULZE EADVOGADOSASSOClADOSDataVencimento: 12/ll/2010 Valor: 8.649,84 liquida
ção após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,1J, Edital: R$15,00

Protocolo: 23010 Sacado: JOSEMAR DECKER CPF: 817.987.689-68 Cedente: GOMES MAQUINAS E
TRANSPORTES ITDA CNPJ: 02.900.946/0001-30 Número do Tí�o: 452.1 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Venci

jnento: 16/10/2011 Valor: 64,16 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 22978 Sacado: JOSIMAR RUEDIGER CPF: 065.418.559-00 Cedente: ARNO FRANCISCO DE
REIT1 ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número do Título: 000000542 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento:

15/10/2011 Valor: 77,82 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$15,00

Protocolo: 23093 Sacado: LEONIRIA FATIMA DO NASCIMENTO CARVAlHO CPF: 018.488.639-26 Ce
dente: EMERSON COMERCIO DE MAQUINAS ITDAME CNPJ: 10.945.510/0001-95 Número do Título:
000178 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDE
RAL DataVencimento: 15/10/2011 Valor: 345,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
16,77, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00
Protocolo: 23094 Cedente: EMERSON COMERCIO DEMAQUINAS ITDA ME CNPJ: 10.945.510/0001-95
Número do Título: 000184 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 15/10/2011 Valor: 255,00 liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$16,77, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 22860 Sacado: MARCIO SCHUlZ CPF: 948.913.389-20 Cedente:ElEVAMAQ EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS ITDACNPJ: 04.360.553/0001-06 Número doTítulo: 0069300004 Espécie: Duplicata deVen
daMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVenci
mento: 14/10/2011 Valor: 2.360,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 22987 Sacado: MARCOS SOUZADE PAUIll CPF: 053.000.349-08 Cedente: CINDER COMER
CIO E TRANSPORTES ITDAME CNPJ: 82.885.518/0001-14 Número do Título: 07003/02 Espécie: Dupli
cata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
DataVencimento: 06/10/2011 Valor: 3.125,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 22931 Sacado: MARlNEZ FERNANDES MONTAGENS ME CNPJ: 12.365.886/0001-56 Ce
dente: MOZARLUIZ CARVALHO CNPJ: 04.405.773/0001-09 Número do Título: 12128 Espécie: Dupli
cata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERALDataVencimen
to: 14/10/2011 Valor: 880,00 Liquídação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 50,76, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 22820 Sacado: MURILO CESAR BATISTA CPF: 067.469.589-57 Cedente: BV FINANCEIRA
S/A CEI CNPJ: OLl49.953/0001-89 Número do Título: 131026623 Espécie: Cédula de Crédito Bancário

Apresentante: SERGIO SCHUIZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DataVencimento: 13/10/2009 Valor:
13.985,76 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 23023 Sacado: NETO IMPORT COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇOES ITDA ME
CNPJ: 07.034.463/0001-13 Cedente: SAllO CONFECÇÃO E COMERCIO DE ROUPAS ITDA CNPJ:
01.968.595/0002-17 Número do Título: 0001185012 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 13/10/2011 Valor: 802,64 liquidação após a

intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 22840 Sacado: ODAIR OSVAlDO ZIPF CPF: 085.973.459-50 Cedente: VALCANAIA AUTO PE

ÇAS ITDA ME CNPJ: 03.387.767/0001-03 Número do Título: 2927/02 Espécie: Duplicata deVenda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento:
10/10/2011 Valor: 482,00 liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 22965 Sacado: OSNIRBUZZI CPF: 247.720.461-00 Cedente: FREEDOMVElCULOSELETRICOS
ITDA CNPJ: 94.132.024/0001-48 Número do Título: M000314401 Espécie: Duplicata de Venda Mercan
til por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
16/10/2011 Valor: 145,88 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23115 Sacado: ROGERIO lAVRO KUCZKO CPF: 484.147.279-72 Cedente: OESA COMER
CIO E REPRESENTAÇOES LIDA CNPJ: 81.611.931/0001-28 Número do Título: 2031449U Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimen
to: 12/10/2011 Valor: 277,16 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 64,09, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 22944 Sacado: ROSANA KELY SANT ANNA CPF: 025.921.719-08 Cedente: GASTROTEC
EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO ITDA ME CNPJ: 08.694.479/0001-15 Número do Título: 063/02
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIMDataVencimento: 08/08/2011 Valor: 1.000,00 liquidação após a intimação: R$1O,85, Con
dução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 22810 Sacado: SARA PASTA CPF: 059.638.749-04 Cedente: MARCOS JOSE IREIS CNPJ:
80.113.939/0001-00 Número do Título: SAR006 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 12/10/2011 Valor:
155,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 22761 Sacado: SIIMARA BRZEZINSKI DA SILVA CPF: 061.946.669-35 Cedente: EQUIMOV
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E REPRESENTAÇOES ITDA CNPJ: 05.935.312/0001-00 Número do Tí
tulo: 2385-5 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA
DataVencimento: 10/10/2011 Valor: 480,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 23035 Sacado: SILVIO FERNANDES CPF: 920.250.309-59 Cedente: AUTO MECANICAnnn.
MANN ITDA ME CNPJ: 85.369.528/0001-95 Número do Título: 5572.2 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANI<BRASILSA - BANCOMUlJIPLO DataVencimento:
07/10/2011 Valor: 995,65 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$16,77, Diligência: R$33,30,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 22784 Sacado: SOEU APARECIDA LUTZ CPF: 860.502.309-00 Cedente: LEITZKE ESQUA
DRlAS DEALUMINIO EVIDROS TEMPERADOS LIDAME CNPJ: 07.488.736/0001-08 Número doTítulo:
000126004 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FE
DERALDataVencimento: 05/10/2011 Valor: 700,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 22927 Sacado: THAIS IURICANAKANO CPF: 043.463.459-05 Cedente: COMERCIODEVIDROS
ROMIG ITDACNPJ: 05.891.218/0001-05 Número doTítulo: 000.000.258 Espécie:Duplicata deVendaMer
cantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERALDataVencimento: 10/10/2011 Valor:
217,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 50,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 23013 Sacado: TOKE ZERO ESTANPARIA E CONFECÇOES ITDA CNPJ: 10.291.261/0001-61
Cedente: MUNDIALQUADROS E DESENHOS LIDA CNPJ: 06.272.029/0001-09 Número doTítulo: 573 O

Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERALData
Vencimento: 11/10/2011 Valor: 482,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Dili
gência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 22973 Sacado:VANDEU GONCALVES DA LUZ CNPJ: 11.633.867/0001-09 Cedente: GSl EfI-
\QUETAS LIDAMECNPJ: 11.373.919/0001-47 Número doTítulo:VANDOl/03 Espécie:Duplicata deVenda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Venci
mento: 17/10/2011 Valor: 388,46 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 52,98, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 22762 Sacado: VOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LIDA - EPP CNPJ: 09.378.760/0001-01 Ce
dente: CEABRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DEMAQUINAS ITDA CNPJ: 08.020.746/0001-79 Número
do Título: 0000412301 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRA
DESCO SA Data Vencimento: 10/10/2011 Valor: 730,97 liquidação após a intimação: R$10,85, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00
Protocolo: 22817 Cedente: 3C COMPONENTES ELETRONICOS E REPRESENTAÇÃO ITDA CNPJ:
lLl38.787/0001-79 Número doTítulo: 9116/1 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação Apre
sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 12/10/2011 Valor: 596,16
liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Guaramirim, 28 de outubro de 2011.

CHRISTA INGE HlLLEWAGNER, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



DefesaCivil capacita comunidades
Treinamento visa

-

preparaçao para
traqédías climáticas.
Atividades vão até o

dia IOde novembro

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

/\ Defesa Civil de Jaraguá do Sul

.l"\segue com o calendário para ca

pacitação nos oito núcleos oficial
mente cadastrados da cidade, que já ,

enfrentaram situações de risco rela
cionadas a catástrofes naturais, es
pecialmente nos últimos três anos.

O próximo treinamento acontece

no dia 3, na Igreja Nossa Senhora
do Rosário, no Rio Molha. A aber
tura da programação aconteceu na

quarta-feira, na EscolaVítorMeirel
les, no bairro Três Rios do Norte.

A programação se estende até
10 de novembro no IF-SC (Institu-
to Federal de Santa Catarina), na
rua GetúlioVargas, 830. As capaci
tações são abertas à participação
da comunidade. A intenção é mo
bilizar a população ao voluntaria
do. A noite de encerramento será
em 17 de novembro, novamente
no Instituto Federal.

O treinamento aos voluntá
rios é feito por técnicos do órgão
municipal. Durante três horas de

explanação, os participantes po
derão conhecer sobre a estrutura

atual da Defesa Civil, conceitos e

EDUARDO MONTECINO

ações de urn voluntário baseados
na Lei Federal9.608 de 1998, exibi
ção de imagens dos estragos cau
sados pelas enchentes e desliza
mentos de terra de 2008 e 2011, e
capacitação para preenchimento
de ficha de ocorrência e simulado

maior número possível de volun
tários. Vale lembrar que Jaraguá
do Sul periodicamente é atingida
por enxurradas e têm 14 áreas de
risco monitoradas.

tura, quando requisitados, recen
temente criaram urna força-tarefa
para o treinamento especializado
às ocorrências de maior gravidade.
O foco principal são as catástrofes
relacionadas às mudanças climáti
cas. A força- tarefa é composta por
30 homens, liderados pelo coman
dante, Fabiano Candido.
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• 3/11 - Igreja Nossa
Senhora do Rosário -

Rio Molha.

município conta com urn Santana,
jeep Toyota e utilitário F-lO. Quan
do necessário, é requisitado parte
do maquinário da Secretaria Muni

cipal de Obras e Serviços Públicos.
Para as ações a campo também
foram firmadas parcerias com os

Bombeiros Voluntários, polícias
Militar e Civil, Ieep Club de Iara
guá do Sul, Clube de Canoagem
Kentucky e Clube de Radioama
dores de Jaraguá do Sul.

Ronis explica que durante os

encontros a ideia é mobilizar o

Bombeiros criam
uma lorc;a-tarela

teórico para tomada de decisões.

Segundo o diretor de Fiscaliza

ção da Defesa Civil, Ronis Roberto
Bosse, hoje o órgão dispõe de 22 ser
vidores' entre efetivos e comissiona
dos, mais 171 voluntários cadastra
dos. Atualmente, a Defesa Civil do

Os Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul, que integram as

ações daDefesaCivil e contribuem
com pane do efetivo e infraestru-

EDUARDO MONTECINO

Pavimentação do BoaVista
deve começar em 45 dias

A tão. esperada pavimentação
em concreto da rua Domingos da
Rosa, principal via de acesso ao

Morro da Boa Vista, um dos prin
cipais atrativos turísticos da mi

crorregião, está em processo de li

citação. De acordo com o setor de

Compras e Licitações, a estimativa
é que a obra inicie em cerca de 45

dias, considerando eventuais re

cursos impetrados por empresas
no processo licitatório. Nessa pri
meira etapa, serão pavimentados
1.060 metros com recursos pró
prios da Prefeitura, 'o que totaliza
investimento de R$ 630 mil.

Segundo o secretário munici

pal de Obras e Serviços Públicos,
Odimir Lescowicz, a opção pelo
concreto para pavimentar a via é

por causa das características do

terreno, íngreme e com inclinação
acentuada. "Outro tipo de materialPrimeira etapa ela obra deve contemplar 1.060metros de,extensão

que colocássemos ali, como lajota
ou até asfalto, não daria ao piso a

aderência necessária para o tráfego
de bicicletas e veículos. O concreto

é mais seguro neste sentido", justi
fica o secretário.

A pavimentação do Morro da
Boa Vista é uma antiga reivindica

ção dos moradores e frequentado
res do local, que proporciona uma

visão panorâmica da cidade. O alto
doMorro da BoaVista se tornou co

nhecido pela utilização para deco

lagem de voo livre.
No dia 12 de outubro, a co

munidade do bairro Boa Vista foi

apresentada na reportagem OCP
nos Bairros. Na ocasião, a presi
dente da Associação de Morado
res do Bairro Boa Vista, Cristiane
Balduíno, confirmou que o trecho
total que leva à igreja São Benedi
to é de 1.800 metros.
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LANÇAMENTO
Filmes jaraguaenses .

Quatro curtas realizados por 20 jovens com idade
de 14 a 19 anos serão lançados neste domingo, dia
30, a partir das 18h30, no Teatro do Sesc, dentro
da programação do evento "Fazendo Cinema em
Jaraguá". Resultado de uma oficina de introdução
ao cinema e vídeo, com o projeto "Mostre a cara
do seu bairro", os filmes têm seis minutos cada: "A
caixa" (Santo Antônio); "Tribos" (Águas Claras); "84"
(laraguá 84); "Presente aMaria" (TifaMartins).

-

SOLETRAÇAO DIA 4

FESTIVAL

Grupo Gats no Piauí
Começou ontem a segunda edição do Festival
Nacional de Teatro - Pontos de Cultura na
cidade de Floriano, no Piauí. Com uma rica

programação, que inclui espetáculos de
vários Estados brasileiros e oficinas de artes

cênicas, o evento busca formar uma rede
nacional de pontos de cultura e grupos de teatro

independentes. O Grupo de Teatro Gats está no
Piauí para apresentar a peça O Patinho Feio.

DIVULGAÇÃO

CORUPÁ
Tarde das
Crianças
A Escola de Música Jazz Band
Elite convida as famílias para
a Tarde das Crianças. Será
no próximo domingo, dia
30, na PraçaArthurMüller,
com início às 14h. Haverá

apresentação da Jazz Band
Elite e dos alunos da Escola
de Música, além de diversas
brincadeiras gratuitas para
as crianças como piscina
de bolinhas, cama elástica
e pintura facial, além da

distribuição de pipoca e algodão
doce. Também terá sorteio
de vários brindes. Em caso de

chuva, o evento será transferido

para o dia 18 de novembro, no
período noturno.

CONCLUSÃO
Rua recebe
recapeamento
Com a melhora do clima e o

fim da instalação das galerias
na rua José Theodoro Ribeiro,
na Ilha da Figueira, a Prefeitura
realiza agora a conclusão do

recapeamento da via, o que
deve acontecer até o fim de
semana. O serviço havia sido
interrompido na semana

passada por conta das chuvas,
mas foi retomado na terça
feira, dia 25. A nova camada
asfáltica irá se estender por
1.567 metros, no trecho entre
o posto Behling e a Ponte do
Trabalhador. Concluída esta via,
as duas próximas ruas que serão

recapeadas serão a 25 de Julho e

a Domingos Brugnago.

o concurso Soletração, daUniasselvillameg, tem no dia
4 de novembro sua grande fina.LNa última sexta-feira,
dia 21, aconteceu a reunião com os diretores das escolas

participantes e os 23 a11U1OS finalistas, quando foi
revisado o regulamento, repassadas todas as regras da
competição e sorteadas as cabines de soletração. Esse
ano, a 6naI do concurso será aberta à comunidade, com
entrada pelo portão lateral da faculdade.

I�·
t ® 1.

09.rama
Educacional de

Resistên.Claàs Drogas e à Violência

1!'l���""'�'''��!r''''_",*,"''>ifI�!HpIl''!lN�kl!/llJ

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

.'

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

secratalta de
ESIado da
SeaurançaPúb11Ca Gor>erno do Bst a d»

www.ssp.sc.gov.br SINTA CATARINA
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BERÇÁRIO NO PRESÍDIO

Obras serão reiniciadas
Trabalhos de

construção foram
paralisados por
conta da rebelião

registrada em

IOde setembro

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

C e tudo ocorrer conforme o pre
Uvisto, até meados de dezembro
deste ano, o Presídio Regional de
Iaraguá do Sul contará com um dos
mais equipados berçários de Santa
Catarina. Com o restante da verba
liberada pelo Conselho Penitenci

ário, as obras serão retomadas na

próxima segunda-feira. A cons

trução do berçário teve que ser

paralisada por conta da tentativa
de fuga, seguida de rebelião regis
trada na unidade prisional, em se

tembro deste ano. A nova ala deve
ser inaugurada em 35 dias, segun
do estimativa do diretor do presídio,
CléversonHenriqueDrechsler.

O berçário possui uma metra
gem de 45metros quadrados, mais
50 de área de banho de soL Terá

capacidade para atender quatro
mães e será equipado com fraldá
rio, berços, água quente, aparelho
de nebulização e outros acessórios

importantes' para os bebês. Vale
lembrar que roupas infantis e co

bertores serão doados por pessoas
que tiverem interesse em ajudar.
Orçado em R$ 10 mil, o diretor

conseguiu colocar o projeto em

prática através do Conselho Co
munitário Penitenciário.

E já tem criança na fila para
inaugurar as novas instalações. O

berçário será ocupado por um bebê
de três meses, que está com a mãe
desde o nascimento. A presa ocu

pava o alojamento coletivo com

mais 35 internas. Desde que o bebê

nasceu, em agosto deste ano, ela
fica em uma cela separada e divide
o local com um uma colega para
auxiliá-la nos cuidados com o filho.

Direito

A lei número 1.942/09 é clara:
todo presídio que abrigamulheres
precisa estar equipado com berçá
rios para crianças até seis meses e

creches para crianças de até sete

anos. Poucas unidades do Estado

cumprem a lei.

BOMBEIROS
,

'

Troca de
MARCELE GOUCHE

• A •

eXperlenClaS
BombeirosVoluntários
de várias regiões do
Estado participam de
um encontro hoje e

amanhã, em Iaraguã
do Sul. O objetivo é
reunir a categoria para a

troca de informações e

atualização das práticas
de.atendírnentó a

ocorrências.

A programação será aberta
naUnidade dos Bombeiros
Voluntários do bairro
João Pessoa, e acontece
das 19h às 22h, com a

participação dosmembros
do Comitê Técnico da
Abvesc (Associação de �,

BombeirosVoluntários de
Santa Catarina) I além da

presença de comandantes
de corporações de todo o

Estado:

Amanhã, as atividades
recomeçam às 8h e seguem

I

até omeio-dia, com estudos
de casos reais naAcijs
(Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul).

Berçário no Presídio Regional deve ser
inaugurado em dezembro deste ano

ENTRA0': 31 •O 1 4,83

Promoção liA decisão é sua" (válida até 31/10/2011 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades). Ford Focus Hatch 1.612012 (cat. OAB2) a partir de R$ 52.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m.

e 0,00% a.a., 52,9% de entrada (R$ 28.031,71) e Saldo em 24 parcelas de R$ 1.100.,00 na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da ia parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor
total a prazo de R$ 54.43171. 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 (cat. POA2) a t-Iartir de R$
59.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., 51,7% de entrada (R$ 31.014,83) e Saldo em 36 parcelas de R$ 850,00 na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da 1a
parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valortotat 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
CrediL 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 acordá com a UF (não
incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos SA Valores válidos
para cores sólidas. Frete incluso. CARTÃO FORD ITAÚ�D. SOLICITE JÁ O SEU.

I Faça revisões em� veículp ��uIÇJrrT)ente.1 � � ,�
íIt<tfí ,. ('_ço�Rl>r4 Segurosbd

Acumule até R$ 10.000 em descontos na compra de seu Ford kro.
C.pltal.·t "'glOos metropolitanas: 4OO1�4fiS81O."iõlls loalldodes,08OO722 'l85B.

MORETTI Jaracuá do Sul- (4713274.2800

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL FROHAB

E D I T A L - TOMADA DE PREÇOS N° 017/2011
FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL - FROHAB

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Contratação de serviços de engenharia com fornecimento de mate
rial e mão de obra, a serem aplicados na execução dos serviços complemen
tares e na construção das áreas de serviços de 3,65m2 das 25 casas popu
lares moduladas em concreto armado, convênio Sehare/Cohab, situadas no

Bairro João Pessoa - Loteamento Itapocuzinho II, sendo 3 casas na Quadra
01 e 22 casas na Quadra 11, na cidade de Jaraguá do Sul, SC, em confor
midade com o Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária /
Quantitativa, Cronograma físico-financeiro e Minuta de Contrato.
REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 9 horas do
dia 24 de novembro de- 2011, na Secretaria da Habitação e Regularização
Fundiária, situada na Rua Ângelo Rubini, 600, Barra do Rio Cerro, Jaraguá
do Sul, SC.
ABERTURA dos ENVELOPES: às 9h10min do mesmo diae local, conforme
data e endereço acima.
RETIRADA DO EDITAL, ANEXOS E INFORMAÇÕES: O edital estará dis

ponível na Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br sem qualquer
custo. Os Anexos, informações, dúvidas e esclarecimentos poderão ser obti
dos por escrito no endereço abaixo ou pelo e-mail habitacao@jaraguadosul.
com.br, ou na Secretaria da Habitação e Regularização Fundiária, Rua Ângelo
Rubini, 600, Barra do Rio Cerro, Jaraguá do Sul, se, 89260-000, ou ainda pelo
telefone47 2106 8633.

ORÇAMENTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 310.167,99 (trezentos e

dez mil cento e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos)
Jaraguá do Sul (SC), 25 de outubro de 2011.

Maristela Menel Roza
Secretária da Habitação e Regularização Fundiária

e Coordenadora do FROHAB
Isair Moser - Diretor Presidente

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 especlficada:
• LICITAÇÃO N°: 169/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE PÓ DE PEDRA E BRITA GRADUADA
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 28/10/2011, das 8h às 11 h30 e das
13h às 16h

.

• DATA DA ABERTURA: 17/11/2011 10 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.
com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone
047- 2106-9100.

Isair Moser - Diretor Presidente
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JARAGUÁ DO SUL

AVISO
Ref. Licitação

158/2011

Modalidade: Pregão
Objeto: AQUISiÇÃO DE
TRANSMISSOR DE vAZÃo
ELETROMAGNÉTICO.
O Diretor Presidente do

SAMAE, Sr. Isair Maser,
COMUNICA que tendo
em vista alteração ao

Edital a data da aber
tura dos envelopes fica

prorrogada para o dia
18/11/2011 às 14 horas.

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°: 170/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALlDADE:- PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE CONCRETO FCK 25 Mpa
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 31/10/2011, das 8h às 11 h30 e das
13h às 16h
• DATA DA ABERTURA: 18/11/2011 10 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.
com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone
047- 2106-9100.

R$ 1.440,87 - Juros: R$ 6,24 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 .

Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 191571/2011 Sacado: JANE ESTER KRUTZSCH Endereço: RUA JORGE FREDERICO EN
GElMANN 65 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-460 Credor: CENTRO FORMCOND LES IlDAEPP Porta
dor: - Espécie:DMI - N'Titulo: 26416 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$lOO,OO - Data para pagamento:
031ll/2011- Valor total a pagar R$181,09 Descrição dos valores: Valor do título.Râ 100,00 - Juros: R$1,30
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 24,89

Apontamento: 191932/2011 Sacado: JOSlELJOSE NARDES ME Endereço:AVMAR DEODORO DA FON
SECA,320 - SAIA - CENTRO - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-700 Credor: RAFITTHY BOLSAS E ACES
SORIOS IlDA. Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0142251lA - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
445,30 - Data para pagamento: 031ll/2011- Valor total a pagar R$510,60 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 445,30 - Juros: R$ 0,74 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 191751/2011 Sacado: KARINE GRAClELE SCOZ Endereço: RUA JOSETHEODORO RIBEI
RO 2744 SAL 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-468 Credor: LUNEUl INDUSTRIA TEXTIL lIDA Por
tador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0007930701 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 303,00 - Data para
pagamento: 031ll/2011-Valor total a pagarR$374,10Descrição dos valores: Valor do título: R$ 303,00 - Ju
ros: R$1,21 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 191592/2011 Sacado: LEHMERT RESTAURANTE BAR IlDA Endereço: RUA OUVIO DO
MINGOS BRUGNAGO 501 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89250-000 Credor: TELEVISAO LAGES lIDA Porta
dor: - Espécie: DMI - N°TItulo: 040448 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 829,12 - Data parapagamen
to: 031ll/2011-Valor total apagarR$891,61 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 829,12 - Juros: R$ 2,48
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 191618/2011 Sacado: LEHMERT RESTAURANTE BAR IlDA ME Endereço: RUA OUVIO
DOMINGOS BRUGNAGO 501 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89259-260 Credor: DISTRIBUIDORA DE Ali
MENTÓSSARDAGNAIlDA Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 105829911-Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 4.708,08 - Data para pagamento: 03/1112011- Valor total a pagar R$4.791,63 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 4.708,08 - Juros: R$ 23,54 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Díligênda: R$ 5,11

Apontamento: 191992/2011 Sacado: MArCOS DE FRANCA Endereço: RUA BENJAMIN STEIN 210 - JARA
GUÁ DO SUL-SC - CEP: 89253-680 Credor: CENTRO FORM CONO LES IlDA EPP Portador: - Espécie:
DMI - N°TItulo: 23562 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$189,1O - Data para pagamento: 03/1112011-
Valor total a pagarR$262,28Descrição dos valores: Valor do título: R$189, 10 - Juros: R$ 2,52 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 191906/2011 Sacado: MARCIO ULLER Endereço: RUA FRANCISCO HRUSCHKA 1536 -

JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-600 Credor: MARECHAL PNEUS E AUTOCENTER LIDA Portador:
- Espécie: DMI - N°TItulo: NP 04/04 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 368,00 - Data para pagamento:
03/11/2011-Valortotal a pagar R$442,05 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 368,00 - Juros: R$ 1,10
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$21,70 - Diligência: R$18,05

Apontamento: 191614/2011 Sacado: REINALDO MEDEIROS Endereço: RUA25 DE JULHO 1971- Iaraguã
do SuI-SC - CEP: 89259-000 Credor: CONDOMINlO RESIDENCIALGRANADA Portador: - Espécie: DSI
N° Titulo: 010911 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 63,00 - Data para pagamento: 031ll/2011- Valor
total a pagar R$123,72 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 63,00 - Juros: R$ 0,71 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 5,11

'

Apontamento: 191806/2011 Sacado: RENAN DE OLIVEIRA CAMARA Endereço: RUA AV PREFEITO
WALDEMAR GRUBBA4885 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-502 Credor: O RT SOM EACESSORIOSAU
TOMOTNOS LIDA Portador: - Espécie: DMI - W TItulo: 7739-2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.000,26 - Data para pagamento: 031ll/2011-Valor total a pagar R$1.077,28 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 1.000,26 - Juros: R$ 3,33 Emolwnentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$18,79

.

Apontamento: 191613/2011 Sacado: ROBERTO ALVES DIAS Endereço: RUA 25 DE JULHO 1971 SALA
03 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-000 Credor: CONDOMINlO RESIDENCIAL GRANADA Portador:

Espécie: DSI - N° Titulo: 030911 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 140,16 - Data para pagamento:
031ll/2011- Valor total a pagar R$201,75 Descrição dos valores: Valor do título: R$140,16 - Juros: R$I,58

Jaraguá do Sul, 27 de
outubro de 2011.

Isair Moser
Diretor Presidente

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE $l\NTACATARINA
Novo endereço: Rua Cei. Proc6pio Gomes de

Oliveira, 380-Centro - 89251-201- JARAGUADO SUL- SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 191306/2011 Sacado: SIDNEI BUBUTZ Endereço: R PEDRA DEAMOLAR 4543 - CORUPA
- CEP: Credor: BVFINANCEIRA S/A CFI Portador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 131025543 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 1.538,66 - Data para pagamento: 031ll/2011- Valor total a pagar R$2.063,52 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 1.538,66 - Juros: R$ 395,43 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 33,30 - Diligência: R$ 62,93

Apontamento: 191982/2011 Sacado: STYLUS COM DE ROUPAS E ACESSORIOSa Endereço: RUA PAS
TOR ALBERTO SCHNEIDER 699 - JARAGUA DO SUL - CEP: 89263-000 Credor: ROBE BELLE CONFEC
COES IlDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 2435.3/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
520,65 - Data para pagamento: 03/11/2011-Valor total a pagar R$598,63 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 520,65 - Juros: R$ 2,77 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 191762/2011 Sacado: SUKE1SMAlliAS IlDAME Endereço: RUAPREFEITO JOSE BAUER
484 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-100 Credor: ALBATROZ SECURITIZADORA S/A Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 2/4 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 5.000,00 - Data para pagamento:
031ll/2011- Valor total a pagar R$5.088,84 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.000,00 - Juros: R$
16,66 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 191769/2011 Sacado: TAJG SIST ELETRONICO DE SEGURANCA lID Endereço: RUA CEL
PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA 855 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-201 Credor: KG MOTOS IlDA
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 45629 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 54,00 - Data para paga
mento: 03/11/2011-Valor total a pagarR$118,83 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 54,00 - Juros: R$
0,27 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 191731/2011 Sacado: TFS COMUNlCACAO VISUAL IlDA Endereço: R THEREZITA ME
NEGOTTI ROCHA 12 - Jaraguá do Sul-Se - CEP: 89254-552 Credor: DIFUSO DISTR PARAFUSOS EWALD
IlDA Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 1054C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 285,98 - Datapara
pagamento: 03/ll/2011-Valor total a pagarR$359, II Descrição dos valores: Valor do título: R$ 285,98 - Ju
ros: R$ 0,95 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 191734/2011 Sacado: VERJDIANA APARECIDA S!MOES Endereço: RUA PAPA PIO XII 99
- JARAGUA 99 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89260-775 Credor: BERrA !MOVEIS Portador: - Espécie:
DMI - N° TItulo: RENEGOCJACA - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 255,00 - Data para pagamento:
03/1112011- Valor total a pagar R$332,58 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 255,00 - Juros: R$ 0,85
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 21,83

Apontamento: 191739/20P Sacado: VERJDIANAAPARECIDA S!MOES Endereço: RUA PAPA PIO XII 99
- JARAGUA 99 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-775 Credor: BERrA !MOVEIS Portador: - Espécie:
DMI _-N° Titulo: 40/RENG0201 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 189,50 - Data para pagamento:
031ll/2011- Valor total a pagaéR$266,86 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 189,50 - Juros: R$ 0,63
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 21,83

Apontamento: 191603/2011 Sacado:VICENTE SANIANA DEOLIVEIRA Endereço: RUAARIHURC G ER-
'I DMANN 66 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-398 Credor: L R BREDAME Portador: - Espécie: DMI - N°
TItulo: 0068 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$1.000,00 - Datapara pagamento: 03/1112011-Valor total
a pagar R$1.068,22 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.000,00 - Juros: R$ 3,66 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 191602/2011 Sacado:WILSONWALDIR GEISLER Endereço: RUAHORACIO RUB1Nl492-

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-250 Credor: GRAFICA SBARDELATII LIDAME Portador: - Espécie:DMl
- N°Titulo: 1395 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.353,00 - Data para pagamento: 03/ll/2011-Valor
total a pagarR$1.459,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.353,00 - Juros: R$ 31,11 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
28/10/2011.

Jaraguá do Sul (SC), 28 de outubro de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 27
(L, ti H,

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO DE PRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9,492/97, c/c o artigo 995 do ç6digo de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cart6rio, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DO PROTESTO:

Apontamento: 191858/2011 Sacado: B & D CONFECCOES IlDAME Endereço: RUA LEOPOLDO JASEN
15 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89252-130 Credor: CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS
LTDA Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 2015865A - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 214,74
- Data para pagamento: 03/11/2011- Valor total a pagar R$279,72 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 214,74 - Juros: R$ 0,42 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 19196112011 Sacado: CAMILADAL BERTO Endereço: RUAANGELOTORRINELLI 78 - Ia
raguá do SuI-SC - CEP: 89259-200 Credor: MARCOS ANDRE FAGUNDES Portador: - Espécie: DMI - N°
TItulo: 133B - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.930,00 - Data para pagamento: 031ll/2011- Valor
total a pagar R$2.998,80 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.930,00 - Juros: R$ 8,79 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 191677/2011 Sacado: D RIBEIRO LAVACAO IlDAME Endereço: AV PREFEITOWALDE
MARGRUBBA3611 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-500 Credor:TRATORBLUCOMPECAS CONSERTOS
Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 1295A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 476,00 - Data para pa
gamento: 031ll/2011-Valor total a pagarR$547,36Descrição dos valores: Valor do título: R$ 476,00 - Juros:
R$ 2,22 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 191819/2011 Sacado: D. RIBEIRO LAVACAO IlDA Endereço: AVPREFEITOWALDEMAR
GRUBBA 3611 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-500 Credor: SS MADEIRAS IlDAME Portador: - Espécie:
DMI - N° TItulo: 66A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 842,50 - Data para pagamento: 031ll/2011-
Valor total a pagarR$915,01 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 842,50 - Juros: R$ 3,37 Emolumentos:
R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 191872/2011 Sacado: DANlEL COM DE ART DO VESTaM Endereço: AVMARECHAL
DEODORO DA FONSECA 191 SAL 10 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-701 Credor: ANAMS GJAC GUA
RATINGUETA EPP Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 1962/3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
208,20 -Data para pagamento: 031ll/2011- Valor total a pagar R$273,73 Descrição dos valores: Valor do
título: R$208,20 - Juros: R$ 0,97 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 191599/2011 Sacado: DJONiTIl\N DE LIZ NETO Endereço: ANTOi':IO BERNARDO SCH
MIT 500 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-800 Credor: CENTRO FORM -:OND LES aDA EPP Portador:
- Espécie: DMI - N° TItulo: 28904 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 228,00 - Data para pagamento:
03111/2011- Valor total a pagar R$300,85 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 228,00 - Juros: R$ 2,96
Emolumentos: R$10,85 - Pubíicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 7l,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 191820/2011 Sacado: ELENA DE FATIMA BORTANCELO Endereço: RUA JOAO PLA
NINCHECK 481 ex 01 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-220 Credor: INFOX RECUPERADORA E COM
DE PARACHO Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 159 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 650,00
- Data para pagamento: 03/11/2011- Valor total a pagar R$720,87 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 650,00 - Juros: R$1,73 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 14;24

Apontamento: 191867/2011 Sacado: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC Endereço: RUA EXPEDI
CIONARIO JOAO ZAPELLA 22 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-080 Credor: DISTRIBUIDORA SILO DA
MODALID Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 21336004 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$1.440,87
- Data para pagamento: 03/11/2011-Valor total a pagar R$1.511,67 Descrição dos valores: Valor do título:
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Mano divulga lista
para dois amistososHenrique Porto henriqueporto@yahoo.com.br

Culpa de quem? Copa do Mundo-2010. No início
de agosto, _o jogador passou por
uma cirurgia no joelho esquerdo
para corrigir um problema no

menisco. Ele só retornou aos gra
mados no início deste ano. Kaká
foi comparado ao flamenguista
Ronaldinho por Mano Menezes.

"Penso no Kaká da mesma

forma como vejo o Ronaldinho.

Precisamos de jogadores que
têm essa trajetória de seleção e

que possam compartilhar a res

ponsabilidade com a equipe. É
importante eles assumirem essa

posição (de referência) ", diz o

treinador.

Jogos preparatórios da Seleção serão em
"

novembro" contra os times do Gabão e

Egito. Novidade é a volta de Kaká

_-

Rio Cerro, primeiro da Chave
A, versusAtlético, segundo da
Chave B. Ponte Preta, primeira
da Chave B, versusAvaí,
segundo da ChaveA. Num jogo,
seis cartões amarelos e seis
vermelhos. No outro, nenhum
cartão foi dado. O nível técnico
das partidasfoi equivalente,

se levarmos em conta a

campanha das quatro equipes.
Porque essa diferença na parte
disciplinar? Será que a culpa
é unicamente da arbitragem?
Ou será que atletas e dirigentes
também têm sua parcela?É
preciso refletir a respeito, antes
que seja tarde.

AGÊNCIA FOLHAPRESS atuam no futebol estrangeiro, para
não atrapalhar a reta final do Cam
peonato Brasileiro.

O amistoso contra o Gabão
será no dia IOde novembro, em
Libreville, às 19h (l6h de Brasí
lia). O jogo contra o Egito será no
dia 14 de novembro, em Doha, às
20h (15h de Brasília).

Kaká não atua pela Seleção
Brasileira desde a derrota para a

Holanda pelas quartas de final da

Ii,:_. OtécnicoManoMenezes anun
jj ciou na manhã de ontem a
"li

ti convocação da Seleção Brasileira

� para os amistosos contra Gabão e

Egito. A grande novidade é a vol
ta do meia Kaká, do Real Madrid.
Já o atacante Rabinho, do Milan,
não apareceu na relação. Foram
chamados apenas jogadores que

JICs
Os Jogos de Integração dos
Comerciários (ITC's) encerram
no domingo (30). Uma ampla
programação estámarcada

para o SESC, voltada para o
entretenimento das famílias, urna
vez que na data é comemorado
o 'Dia do Comerciário'. No local
teremos brinquedos, música,
orientações de saúde emostra de

cinema, além das finais do futebol

society edo futsal. No society, Quick
Dog e Borracharia Senem decidem
o título às 10h. Às 11h, Roma e
Javel/Zanluca decidem o futsal.A

organização dacompetição ficou
a cargo do competente Kleber
Rangel, ex- Malwee Futsal.

Fatsal
O futsal de Jaraguá do Sul está �
na semifinal do Campeonato �
Catarinense.A competição, que ij
pormuito tempo ficou relevada a. ii

urn segundo plano pelo torcedor,
acabou se tomando urn divisor
de águas nahistória da equipe.
Apesar de discordar dosmétodos
de urn dos dirigentes, me sinto
na obrigação de admitir: e�se
povo daADJ sabe o caminho
para fazer futsal.

DIVULGAÇÃO

LIS�I7lI:'E
C�O!!"V'Ot;:JR�DOS
• Adriano (Barcelona)
• Alex Sandro (Porto)
• Bruno César (Benfica)
• Daniel Alves (Barcelona)
• David Luiz (Chelsea)
• Diego Alves (Valencia)
• Dudu (Dínamo de Kiev)
• Elias (Sporting)
• Fábio (Manchester United)
• Fernandinho (Shaktar)
• Hernanes (Lazio)
• Hulk (Porto)
• Jonas (Valencia)
• Kaká (Real Madrid)
• Kleber (Porto)
• Lucas (Liverpool)
• Luisão (Benfica)
• Luiz Gustavo (Bayern de

Munique) Marcelo
(Real Madrid)

• Neto (Fiorentina)
• Sandro (Tottenham)
• Thiago Silva (Milan)
•William (Shaktar)

No firn de sernana acontece
a seglrnda etapadoCircuito
Catarinense deSkate
Strf:�etAnlador. Será no

colégio Heleodoro Borges.
AAS rnscl':ições podeul ser
feitas na Loeornotivos ou
no local da cOlnpetição"
O aquecUnt�nto para a
pduleirabateria corneça
?lS Hh de sába.do. Haverá

Primeirona
Rodada de fogo naPrimeirona.
Vitória, JJ Bordados eNéki brigam
pelaúltimavaga na semifinal. No
papel, o caminhomais fácil é do
Vitória, para quem basta vencer o

Flamengo. Porém, no campo, o JJ
tem o confronto que teoricamente
é omais tranquilo, contra o

.

eliminado Botafogo.ANéki é o
azarão, já que depende do seu
resultado e dos adversários.

Javentas lora 1

PAR DE GUADALAJARA 2011
Fim da linha para o luventus naDivisão Especial. O sonho de jogar
com a elite em 2012 terminou na humilhante goleada de 4 a O, imposta
pelo Hercílio Luz na quarta-feira. Foi a segunda vez que o Leão do Sul
maltratou oMolequeTravesso na competição.Agora é juntar os cacos,
assimilar a lição sobre parcerias e pensar diferente para 2012.

QUADRO DE MEDALHAS

1° Estados Unidos 70 66 51 187
2° Brasil 33 21 38 92
3° Cuba 31 21 28 80
4° Canadá 23 27 34 84
5° México 23 25 39 87
6° Colômbia 20 16 28 64
r Argentina 19 9 27 55
8° Venezuela 9 23 24 56
9° República Dominicana 5 3 14 22
10° Guatemala 5 3 3 11
11° Porto Rico 4 6 5 15
12° Chile 2 14 15 31
13° Equador 1 5 9 15
14° Jamaica 1 2 1 4
15° Ilhas Cayman 1 1 1 3

Atualizado às 17h de 27/10.

MotocrossJaraguá lora
Fim da linha também para o

Iaraguá, mas,naDivisão de
Acesso. O sonho de jogar a
Segundona em-2012 terminou na
derrota por 2 a 1 para o Caçador,
na quarta-feira.A equipe falhou
principalmente jogando em casa,
onde deixou de pontuar em jogos
chaves, como contra o Oeste.

Agora é juntar os cacos, assimilar
as lições da bola e reforçar o
plantel para 2012.

i,!

�
;q

Neste fim de semana o que não �
falta é opção para quem gosta �
de esportes. Uma alternativa é �
omotocross. O ParqueMarina �Iii

_ Tecilla, no Ribeirão Grande do )j

Norte, recebe urna etapa daCopa �
Norte Catarinense. Além das. �WI

�
1,#

�
�
"I
,

".
, ",.. !ll!ii��il!l!lYI!3m�"I;31,;Uft�!�f�;§jfi!ifiE;tk%i;iJi;!15J;jg�\I�if�í,�IffJjm#;;'IN!i�i.Uih,!�1!i!!I!iii;�10n�!f!ff,IIMf!iiS#i,I"

categorias habituais, teremos
a novidade dasminimotos,
pilotadas por adultos. Os treinos
serão no sábado e a competição
acontece no dorníngo., .
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MOTOCRO'SS

Umshowdemanobras sobre rodas
Etapa da Copa
Norte Catarinense
acontece neste

final de semana

no bairro Ribeirão
Grande do Norte

JARAGUÁ DO SUL

TITAPRETTI

Muita velocidade, adrenalina e

manobras. E isso que o pú
blico irá encontrar na 7a Etapa da

Copa Norte Catarinense de Moto
cross, que acontece neste fim de
semana no Parque Marino Tecilla.
A competição vai contar commui
tos desafios para os participantes:
uma pista de milmetros.

O diretor social do Motoclube
Bicho da Lama e organizador do

encontro, Nilson Tecilla, conta que
o convite para sediar a Copa Norte
surgiu depois que a segunda etapa
do Campeonato Nacional de Endu
ro foi realizada em junho no Parque
Marino Tecilla, do qual ele é pro
prietário. liAConfederação Brasileira

de Motociclismo considerou o en

contro amelhor prova de enduro já
realizada no país, pela organização e

pista diferenciada", orgulha-se.
A competição vai reunir pilo

tos de várias idades e as inscrições
acontecem no próprio parque, no
sábado e domingo. Para as cate

gorias 55cc e 65cc (crianças), 85cc
(adolescentes) e minimotos para
adultos, as inscrições custam R$
40. Já para participar das catego
rias:MX3 (acima de 33 anos), MX2
(250 cilindradas), l\1X4 (acima de
40 anos), l\1Xl (profissionais sem

restrição de cilindradas), Interme
diária (iniciantes com motos até

250cc) e Força Livre Nacional (mo
tos fabricadas no Brasil), a partici
pação na competição custa R$ 50.

Os oito melhores colocados de
cada categoria ganham troféus e

os cinco primeiros colocados rece
bem uma premiação em dinheiro.
A programação inicia às 12h30, no
sábado, e às Bh, no domingo. Para
o público, o ingresso que dá direito
à entrada para os dois dias custa

R$ 10. Crianças até 12 anos não

pagam. O parque fica na Estrada
Ricardo Luiz Floriani, bairro Ribei
rão Grande do Norte.

DIVULGAÇÃO

PUotos voam alto na largada de um dos eventos realizados no parque

NESTE SÁBADO ATÉ ÀS 17 HORAS. APROVEITE AS OFERTAS:
Novo Go11.0 - Linha 2012

COMPLETO

o

Novo Gol1.0 - Linha 2012
A partir de

R$27.
• Ar condicionado;
• Direç60 hidráulica;
• Vidros elétricos;
• Travamento central com controle remoto;
• Retrovisores extemos com ajuste elétrico;
• Destravamento elétrico do porta-malas;
• Chave com controle remoto;
• Alarme keyless.

• Banco motorista com regulagem de altura;
• Revestimento interno portas em tecido;
• Porta-revistas atrás banco troseiro;

!
• Console central;

'I · Pâra-sóis com espelho;
I · Pneus 175/70 - aro 14".

WWW.vw.com.br Promoção válida até 28/10/2011 para veículos com pintura sólida. Frete incluso. GPS meramente ilustrativo. Novo Go11.0 2011/2012, 4 portas, código 5U11C4, com preço
promocional á vista a partir de R$27.990,00. Novo Go11.0 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12. completo,com preço promocional a vista a partir de R$ 33.990,00. Novo Go11.0 com desconto

promocional de até R$ 3.000,00, confira condições na Caraguá Auto Elite. Novo Fox 1.0, 2 portas, código 5Z31 R4, com preço promocional à vista a partir de R$30.490,000. Promoções válidas
apenas para veiculos disponivets em estoque. IOF, Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações inclusas na operação e no CET, Garantia de 3 anos para a Linha
Volkswagen 2011/2011, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kornbi, limitada a 80.000 km). t:
necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800
770 1926. Acesso as pessoas com deficiência auditiva ou de faia: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800 701 2834. Veículos em conformidade com o Proconve.WUCUODAS

CONCESSIONÁRiAS
DEveiCUI..OS
ACI)S-APEVI

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

,

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

..J"UH �,

BANCO VOLKSWAGEN 4732746000
J , II I,

j :. ,r
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