
Boaideia
Programa Sinapse da Inovação recebe

inscrições. Projetos escolhidos receberão
R$ 50mil para serem desenvolvidos.

Página 6

� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�t::l ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO
�������

DESDE 1919

ENCERRAMENTO BRILHANTE Projetos sobre
transporte são
aprovados
A CÂM E VER ORES

de Guaramírím aprovou
ontem, em segundo
turno, dois projetos de lei
referentes ao transporte
público na cidade. Página 5

Programa vai
dar suporte
para detentas

com programa nacional
chamado "Mulheres Mil".

Coordenação é do IFSC

(Instituto Federal de Santa

Catarina) que, entre outras

ações, iráministrar cursos
a detentas do Presídio

Regional. Página 7

SUSTE E

Somos
sete

bilhões.
E agora?

SE YAMIN
PARHAMFARD

Página 17

ARTE EM MOVIMENTO Depois de oito dias, com um público superior a oito mQ
pessoas e cerca de 1.800 dançarinos, o Jaraguá em Dança se despediu com

apresentação da bailarina Ana Botafogo, na noite de ontem. Página 9

I Contribuintes com dívida.
ativa terão um prazomaior
REFIS FOI PRORROGADO :rÉ o DIA 16 DE DEZEMBRO.

Por enquanto, programa de recuperação fiscal já arrecadou
mais de R$ 5 milhões de contribuintes inadimplentes.
Mas, montante pode chegar a R$ 60milhões. Página 7

Homem morre após ser
. espancado por trêsjovens .

rapazes namadrugada do último sábado, no bairro

ÁguaVerde, em Jaraguá do Sul. Acusados responderão
por homicídi:utitrnente qualificado. Página 23
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Lourival Karsten

Queda da confiança
A confiança da indústria, medida
pelo índice (lCI) da Fundação
Getulio Vargas (FGV), caiu 0/4%
em outubro, na comparação com

setembro, passando de 101/1
pontos para 100/7 pontos. Com
a décima queda consecutiva,
o índice atinge o menor nível
desde agosto de 2009 (100/2).
Os números foram divulgados
ontem. O recuo do índice foi
determinado pela piora das

avaliações em
relação ao momento

presente. O Índice da
SituaçãoAtual (lSA), que compõe
o cálculo do ICI, caiu 0/9%/ para
102/0 pontos, o menor desde

agosto de 2009 (101/4). Já o

Índice de Expectativa (lE) subiu
0/2%/ passando para 99/4 pontos.
(ias resultados mostram que a
atividade industrial continua na

fase de desaceleração iniciada

I ÍNDICE PERÍODO

N SELIC 12% l.SETEMBRO.2011

D TR 0,060% 31.0UTUBRO.2011

I CUB 1.126,42 OUTUBRO.20 II

C BOVESPA -1.97% 31.0UTUBRO.2011

A POUPANÇA 0,5623 31.0UTUBRO.2011

D CÂMBIO COMPRA, VtNDA VaRo
O DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7020 1,7026 '$]j' 1,08%
R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,6100 1,7500 '" -2,78%
E EURO (EMR$) 2,3752 2,3773 t 0,35%
S LIBRA (EM R$) 2.7593 2,7615 "i 2,34%

DIVULGAÇÃO

Ikarsten@netuno.com.br

no segundo trimestre deste

ano", disse a FGV, por meio de
nota. Dos três componentes
que integram o ISA, a maior
queda ocorreu no que mede a

satisfação atual dos negócios.
A proporção de empresas que
consideram a situação dos

negócios como boa teve redução
de 20/5% para 19/0%. Já a
parcela das que a avaliam como

fraca foi mantida em 9/5%.

Outubro Rosa
A Transmagna Transportes, com sede em Guaramirim,
aderiu com força total à Campanha da Rede Feminina
de Combate ao Câncer de Mama, o Outubro Rosa, um
caminhão da frota foi pintado com as cores e a logo da

campanha, e o que é mais legal, quem dirige o caminhão é

umamotorista do sexo feminino, reforçando ainda mais a

campanha. O caminhão irá percorrer rodovias das regiões
Sul e Sudeste do país, além de estarem sendo realizadas

algumas passeatas nas cidades onde a empresa atua.
Parabéns pela iniciativa.

OPORTUNIDADE
O'Correio doPovo seleciona

REPÓRTER
Interessados enviar

currículo para redacao@

ocorreiodopovo.com.br

Oportunidades Weg
Os processos seletivosWeg - 2012 já começaram. As inscrições
para o programa de estágio estão abertas através do site WWW.

weg.net/estagio até dia 30 de novembro, com vagas para as áreas

de engenharia, administrativa e técnica. T�mbém estão abertas
até 4 de novembro as inscrições para os cursos de qualificação
Weg em usinagem, bobinagem e montagem eletromecânica.

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°: 171/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE COMBUSTíVEIS
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 1/11/2011, das 8h às 11h30 e das 13h às

16h
• DATA DAABERTURA: 22/11/201114 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. Esclare

cimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.
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
especificada:

.

• LICITAÇÃO N°: 172/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE CONEXÕES DE PVC E FERRO FUNDIDO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 1/11/2011, das 8h às 11 h30 e das 13h às

16h
• DATA DAABERTURA: 21/11/2011 14 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua

Erwino Menegotti, n° 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclare

cimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.
Isair Moser - Diretor Presidente

Aniversariantes
No dia de hoje comemoram a data
de sua fundação diversas empresas:
• Fundição Rosil, fundada em 1974;
• Rodecar, fundada em 1990;
• GirollaImóveis, fundada em 1991;
• ImobiliáriaHabitat, fundada
em 1991;

•Modelação Jaraguá, fundada
em 1994;

• Sincrotel, fundada em 1994;
•Audicont, fundada em 1996;
• Sansen Equipamentos, fundada
em 1997;

• Decabor, fundada em 1997.

Volkswagem
do Nordeste
O governo de Pernambuco e a

montadora alemã estão ultimando
os detalhes para a implantação de
umamontadora no Estado. Previstos
investimentos de US$ 2 bilhões.

O SESI- Departamento Regional de Santa Catarina, com Sede na Rodovia Admar Gonzaga, n°
2765, 10 andar, Itacorubi, em Florianópolis/Se, torna público que se encontra à disposição dos
interessados o Edital de Concorrência nO 180/2011, Objeto: Contratação de serviços
especializados de vigilância eletrônica (Lote 1) e vigilância orgânica desarmada (Lote 2) para
as unidades SESI/SENAI da Regional Jaraguá do Sul- SC, conforme as especificações contidas
nos anexos do edital, regido pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, publicado no

DOU de 16 de setembro de 1998, Seção 3 e suas alterações posteriores, bem corno as regras
estipuladas neste ato convocatório. O edital estará disponível através de solicitação prévia pelo e

mail: luiz.andrade@sesisc.org.br
Entrega dos envelopes: dia 17/11/2011, às 14h.
Abertura dos envelopes: dia 17/11/2011, às 14h30.

Florianópolis - se, 1° de Novembro de 2011.
Alexandre Teotônio da Silva

.

--'d,ente da Comissão de licitação - SESI-DRIse

ef:l"m"QS arral,iR'el"1t�,�,ihS
No 6° Encontro Nacional da Indústria realizado
na semana passada em São Paulo, ganhou força
a reivindicação de que o governo mude a regra
de licenciamento ambiental para os projetos de
infraestrutura não potencialmente poluidores e adote

ummecanismo conlO o vigente no Imposto de Renda,
em que primeiro permite ao contribuinte declarar e

pagar o imposto e depois faz a fiscalização. Há consenso
de que pelo menos 800/0 das obras planejadas e em

andamento teríammuito mais agilidade caso fosse
adotada a proposta feita pelo presidente do Conselho
de Infraestrutura daConfederação Nacional da
Indústria (CNI), José de Freitas Mascarenhas.

Bradesco
O Bradesco anunciou LOTERIAS
um lucro acumulado de LOTERIA FEDERAL

janeiro a setembro de EXTRAÇÃO N° 04601

R$ 8/302 bilhões, bem I
l° 16.265 600.000,00

superior aos R$ 7/035
2° 51.763 12.000,00

.� 3° 19.437 9.000,00
bilhões registrados em 4° 19.809 7.410,00

igual período do ano I 5° 61.333 6.000,00 �passado. Este resultado � QUINA Ivem em um momento i SORTEIO N° 2734
em que a economia �

34 - 40 - 42 - 49 - 66

desacelera, o que mostra
que para os grandes LOTOFÁCIL

bancos/porenquanto/não SORTEIO N° 682

existem dias ruins. 01 - 02 - 04 - 05 - 06
07 - 08 - 11 - 14 - 17

18 - 19 - 22 - 24 - 25

CONCORRÊNCIA
N° 180/2011 MEGASENA

SORTEIO N° 1332
03 - 05 - 13 - 24 - 35 - 59

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1188
02 - 04 - 09 - 11 - 23
27 - 41 - 42 - 44 - 63
67 - 71 - 78 - 83 - 85

87 - 93 - 96 - 97 - 98
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redacao@ocorreiodopovo.com.br
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Agrandeza incomoda, se você for grande em algum aspecto, se for admirá
vel por uma especial competência, saiba
que você vai ser silenciosamente odiado.

Alguns não se vão conter e vão odiá-lo rui

dosamente, sem disfarces.

Digo isso, leitora, porque estou a reler

passagens do livro "As 48 Leis do Poder",
um admirável tratado de maquiavelismos
humanos e políticos. O livro resume pen
samentos e traz histórias de arrepiar, tudo
verdade, o ser humano é mesmo uma lata
de lixo. O que nos faz um pouco menos fé
tidos e toleráveis é a educação, os medos,
os condicionamentos para temer à lei ou
às punições sociais ou divinas... Fora disso,

ELES

somos cruéis sem máscaras. Não existe a

bondade gratuita, vinda de berço, não exis
te, o que existe são condicionamentos que
nos obrigam à decência.

Pois no livro As 48 Leis do Poder lê-se lá

pelas tantas o seguinte: - "amelhormanei
ra de ser bem recebido por todos é fingindo
ser um grande idiota". Puríssima verdade.
Mas eu pergunto, por quê?

Ora, porque o idiota é pequeno, não
nos ameaça, podemos nos exibir diante

dele, seremos admirados, aplaudidos...
Sinto muito, mas o meu conselho a

todos é andar na contramão. Explico.
Busque ser admirável, invejado, odiado
por alguma virtude, por algum especial

ELAS
Os jovens, em maioria, são uns belos estúpidos, jogam

tempo de vida fora, não aproveitam como deviam os me

lhores anos da vida para estudar e encaminhar-se para um
futuro de bens e paz. Quantos e quantos desperdiçam os

esforços dospais e os bons colégios onde hoje estudam?Vão
sedarpara osdiabos nofuturo, acham-sehoje espertos. São
na verdade umas toupeiras, burros como eles só. Recorte e

ponha na porta da geladeira. Para que eles leiam ...

I
•

talento. Torne-se competente em alguma
arte, ciência, esporte, no que for, mas seja
diferente no mundo dos iguais, para usar
de um título das minhas palestras.

O mundo é - preponderantemente -

formado pelos idiotas, pelos medíocres,
pelos acomodados, quem não seguir essa
cartilha será um sucesso. Todos podemos
ser um sucesso, todos. E pela singela ra

zão de que todos temos potencialidades,
isto é, capacidades de vir a ser algo de

bom, de notável. É descobrir esse talento
e pô-lo para fora, com esforços, fé e conti
nuidade. Vai dar certo. E não seremos to

mados por idiotas, pelo contrário, seremos
odiados. - Ah, que bom!

A notícia vem de Suzano, Sp, mas bem que
podia vir daqui, aqui também isso ocorre. Duas

garotas, 12 e 13 anos, estudantes, boas famílias,
davam-se a matar aulas e afurtar em lojas. Fo
ram pegas e... E nada. Tinham que levar uma
boa sova, os pais tinham que ser puxados pelos
cabelos e a partir daí talvez aprendessem a ser

decentes e a educarasfilhas. Safados, omissos.

SABEDORIA

Perguntaram ao

sábio: como éque
eu enfrento os

meus problemas?
Sem piscar, o

sábio respondeu:
evitando-os...

DO LEITOR

T á pelos meados do século 15, Pa
Lacelsus, um visionário, filósofo,
médico, alquimista, na verdade um

gênio, contribuiu com a farmaco

logia, homeopatia e outras especia
lidades, entre elas, aplicou em seus

pacientes a prática do banho diário
como processo de cura, jáque era co
mum a pessoa ficar dias sem tomar

banho. Sua frase que mais me refiro,
é a seguinte: "nenhuma doença exis
te na terra que Deus não tenha dis

ponibilizado os meios curativos". Ele

pregoava a união do homem, alma e

natureza. A cura estaria dentro dele
mais do que fora.

Voltemos ao tempo atual. O que
entendemos de doenças e curas? As

doenças em geral são reações, efei
tos de uma causa anterior. Ontem
fizemos algo que foi crucial parahoje
desenvolvermos uma patologia. Cor
remospara amedicina e lábuscamos
nossa cura, os médicos nos receitam
exatamente o que pode nos curar da
quele mal e às vezes formamos um
ciclo de ida e volta perigoso para um
organismo com limitações.

Nós formamos as maiorias de

FALE CONOSCO

nossas doenças, não culpemos nos
sos pais pela carga hereditária, isso
influi, mas nem tanto como se pen
sa. As doenças em grande maioria

surgem em nossas vidas por desca

so, má informação, VÍcios, meio am

bíente.neglígêncía e pior: a projeção
mental. O quementalizamos intima
mente é ponto chave para desenvol
ver doenças ou curar. Use seu pensa
mento num psiquismo de violência,
seja ouvindo o tempo todo notícias

ruins, seja agredindo mentalmente

alguém, odiando. E isso projetaráum
psicosfera mental que retomará ao

corpo e pode adoecer. Por outro lado
use a mentalização do bom dia, da
tolerância e compreensão ao próxi
mo, do otimismo, daalegria e agrade
cimento aDeus, e ela retomará como

"energia suave e reparadora".
Ser feliz é a condição natural de

todo ser. O equihbrio saudável está
na fé e no fazer o bem. Se a doença
mesmo assim chegar, seu enfrenta
mento serámais corajoso e preciso.

EdsonGomes, servidor público
(efegom@yahoo.collLbr)

CHARGE

EDITORIAL

PJE:J."A
{
\
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Falia de médicos
T Tma audiência pública, sugerida
U pela vereadoraNatália Petry
(PMDB), vai debater a falta de médicos
na rede pública do município. O
encontro está marcado para próxima
segunda-feira, dia 7 de novembro, às
19h, na sede do Legislativo. O assunto já
vem sendo discutido há mais de 30 dias

por uma comissão especial. Uma das
reuniões, inclusive, teve a participação
do secretário de Saúde, Francisco Garcia.
A ideia inicial era de que o grupo,
juntamente com aAssociação Médica,
montasse um planejamento viável para

o setor. Porém, com discursos, às vezes,

opostos, Executivo, Legislativo e a classe
ainda não conseguiram avanços.
O secretário Francisco Garcia diz que a

Prefeitura já vem estudando um plano
de reajuste para os médicos, hoje um
clínico geral recebe R$ 3.300 por um
turno de 20 horas, enquanto a categoria
diz que o piso seria deR$ 9 mil. Porém,
Garcia ressalta que o cálculo não é tão

simples assim por interferir diretamente
no Orçamento da Prefeitura e no limite
de gastos com a folha de pagamento,
de 52%, estipulado por lei. Lembra

ainda que a atual administração já
contratou 36 novos profissionais, sendo
que, dos antigos, apenas dois pediram
aposentadoria e uma médica saiu de

licença. São hoje mais de 80 médicos
atuando no setor. Os casos mais graves
giram em torno das especialidades
como reumatologia, endocrinologia
e oftalmologia. Nesta última
especialidade, conseguir uma consulta
pode levar de três a quatro intermináveis

meses. De qualquermaneira, debater o
tema e buscar soluções conjuntas para o

setor pode ser uma boa saída.

Jovem
o presidente daAssociação de
Moradores do Bairro ÁguaVerde,
Charles Salvador, deve presidir
a ala jovem do DEM. Ele, que
é representante comercial, já
trabalha para formar sua equipe.

Aproximação
o presidente do DEM, Adernar
Possamai, e o presidente do Pp,
Ademar Izidoro, têmmantido
conversas frequentes. Sobre a .

possibilidade de uma aliançapara
2012, Possamai não fazmistério e

diz que a possibilidade é grande. "As
portas estão abertas", brinca.Nos
próximos dias, as executivas das

_______________.__�__,__�.__'__.................__._ .......,_,_-'--'-'-'----'-'--'-
' duas siglas U'-'. ... =rum encontro.

.'

ALMOQO
,DE TUCANOS
s tucanos de Iara

á receberam a

.

.

sita do deputado
Dadti/ ·en, (ãe',

cabeça baixa) na sexta-feira.

Entre os anfitriões do almoço,
que aconteceu no Ferrazza, o

ex-deputado federal, Vicente
Câl�Op , e o secretário' re
gional, Lio Tíroní.

Cabeça de chapa
o diretor de Comunicação daPrefeitura,AgostinhoOliveira (PSD) afirma

que o partido tem outros nomes com densidade eleitoral para ser cabeça
de chapa no caso da prefeita CeciliaKonell permanecer inelegível até o
prazo de registro de candidaturas para 2012. CitaAlcides Pavanello, Fedra
Konell e Ivo Konell. Diz que não é impossível que a prefeita renuncie em
março de 2012 paraviabilizar a candidatura da filha ou domarido.

Mais uma Iraude
Outro escândalo envolvendo ONGs (Organizações Não
Governamentais) foi divulgado pelo Fantástico, na noite
de domingo. Reportagem flagrou dirigentes de entidades
negociando vantagens para burlar o processo de seleção
do programaMinha Casa, MinhaVida. As fraudes, em

geral, consistem em informar renda inferior e omitir
ou acrescentar dados sobre o candidato para que ele se

encaixe no perfil do programa e facilite sua inscrição.

Cartalora
O vereador AdemarWinter (PSDB) prevê que
muitos dos seus colegas vão sentir na carne a

decisão de votar contra o aumento do número
de vagas no Legislativo. "A maioria não tem a

mínima chance de se reeleger", sentencia.

PELO FIM
DA PICADA

.

Moradores de Guaramirim
arrumaram um jeito criativo de

protestar contra a falta de
combate a insetos no município.
Placa reclamando da situação
foi colocada na rua do Fórum.

Sem polêmica
o presidente daAciag (Associação
Empresarial de Guaramirim), Carlos
Hugo Dequech, diz que quando
atendeu solicitação dos vereadores

Diogo Iunckes (PR) e Jaime deÁvila
(PT), não teve intenção de se

indispor com o prefeito Nilson
Bylaardt (PMDB). Dequech acredita
ainda que o projeto do transporte
coletivo já teve oportunidade de
ser discutido em audiências públicas
e não hámotivos para causar

polêmica e dar tamanha importância
ao estudo, feito de maneira voluntária

por professores, sobre o setor.

Suspensão
Entrou em vigor ontem a

, suspensão de repasse de
recursos federais para convênios
firmados com organizações não
governamentais (ONGs).
A determinação da presidente
Dilma Rousseff suspende por 30
dias os pagamentos.No período,
será feito um pente-fino em
todos os contratos.

Balanço positivo
Até a tarde de ontem, o DEM possuía
1.080 filiados registrados, mais do que
os 1.069 de antes do fim do prazo para
mudança de partido de quem deseja
concorrer em 2012. O presidente da
sigla, Ademar Possamai, diz que isso
se deve às novas filiações, mas tem
consciência de que outros pedidos de
desligamento devem ser entregues
por pessoas sem intenção de entrar na

disputa eleitoral, mas que estão ligadas
aos líderes que migraram para o PSD.

EDUARDO MONTECINO

COLÉGIO MARISTA SÃO Luís
1fir CONTRATA PARA ATUAR EM JARAGUÁ DO SUL

� .

AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS

• Salário compatível com a função
• Jornada de 44 horas semanais - de segunda a sábado
• Vale Transporte
• Plano de Cargos e Salários
• Plano Odontológico
• Plano de Saúde
• Convênio Farmácia
• Previdência Privada

Interessados (as) entrar em contato pelo fone (47) 3371-0313
ou deixar currículo na guarita do Colégio.
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COLETIVO

Projetos do transporte viram leis
Edital de licitação deve ser lançado até [mal
de novembro. Vencedora da concorrência
terá 20 anos para executar o serviço
GUARAMIRIM

DAIANA CONSTANTINO

Na sessão de ontem ànoite, aCâmara
deVereadores de Guararnirim apro

vou em segundo turno os dois projetos
de lei que tratam da concessão do trans

porte coletivo e do valor das passagens
de ônibus. Duas emendas modificativas,

_

uma para cada matéria, foram apresen
-

- tadas pelo vereador Diogo Junckes (PR).
As duas, entretanto, foram derrubadas.

Uma delas previa a concessão de oito
anos- �.mais quatro anos para renovar o

contrato da vencedora da licitação. Mas,
prevaleceu a proposta original do Execu
tivo, que concede àempresa 20 anos para
operar o sistema de condução coletivana
cidade, com possibilidade de prorrogar
pormais dez anos.

.

Quem votou contra a emenda argu
mentou que o prazo menor não seria
atrativo para as empresas no processo
licitatório, colocando em risco o ca

ráter de concorrência pública. Para

Jorge Feldemann (PP), haveria ainda
o risco de a concessionária encarecer

a passagem para poder lucrar dentro
do prazo reduzido. Já Iunckes acre

dita que uma concessão de 20 anos

significa o mesmo que monopolizar o
serviço público. IIÉ preciso democra
tizar o processo", enfatiza.

Para o projeto das tarifas, a emenda
apresentada previa a definição do preço
da passagem por votação na Câmara e

não por decreto do prefeito. Osni Bylaar
dt (PMDB) questionou: "Me digam qual
vereador vai votar a favor do aumento da
tarifa em ano de eleição?". Em seguida,
respondeu: "Nenhum, Por isso, essa de
cisão deve ser do prefeito".

Votaram a favor dos projetos: Gilber
to lunkes (PPS), Jorge Feldemann (PP),
Mateus Safanelli (pMDB), Osni Bylaardt
(PMDB) e Osni Fortunato (DEM). Caubi
Pinheiro (PDT), Jaime deÁvila (PT), Dio

go Iunckes (PR) foram contrários. Dife
rente de seu suplente, Sílvio Finardi, An
dréaGrafVerbinem (DEM) acompanhou
o voto da oposição.

A abertura da licitação está prevista
para o finalde novembro, segundo o pre
feito Nilson Bylaardt.

� ....

MARCELE GOUCHE

• Empresa não será obrigada
a construir terminais
e pontos de ônibus, a
responsabilidade fica com
o Executivo

• Prefeitura deverá
administrar a venda e a

compra das passagens,
podendo ainda terceirizar
o serviço

• A vencedora da

licitação deverá trocar a
frota de veículos a cada
CInco anos

Diogo)unckes (O) apresentou duas emendasmodificativas, as quais
foram derrubadas pelamaioria cIOs parlamentaresdaCâmara

.Itens dos projetos mais questionados

exame de
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Administração (Comércio Exterior - Finanças ... Marketing - Recursos Humanos)

Arquitetura e Urbanismo (NOVO) » CiÊncias Contábeis

Design - Moda» Direito» Engenharia Civil (NOVO) » Engenharia de Produção
Engenharia Química (NOVO) » Grad. Tec. em Análise e Des. de Sistemas

Grad. Tec. em Redes de Computadores » Psicologia
Publicidade e Propaganda
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mapossibilita
aplicaçãodeprojetos
Pesquisadores podem inscrever seus

trabalhos no Sinapse da Inovação até
o próximo dia 18 e concorrer a R$ 50 mil

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

LORENA TRINDADE

Aimagem romântica dos
cientistas comumente VIS

ta no cinema e nas histórias em

quadrinhos está ultrapassada.
Os cabelos brancos de doutor
Emmett Brown, personagem de

Christopher Lloyd em "De Volta

para o Futuro", e as aparências
de um senhor de meia idade do

professor Pardal, personagem
de Walt Disney, deram lugar a

uma geração de pesquisadores
jovens. Levi Santos Cidral Junior,
25 anos, é engenheiro eletricista.
A empresa de Levi é uma das 16

;'

empresas incubadas no Iaragua
Tec (Centro de Inovação e Pes

quisas Tecnológicas), sediado na

universidade Católica de Santa
Catarina. O JaraguaTec é uma in
cubadora de empresas cujos pro
dutos e processos resultam de

pesquisas científicas com foco
na inovação tecnológica.

Para Levi, que conseguiu co

locar o seu projeto em prática por
ter sido contemplado com 50 mil
do programa Sinapse da Inova

ção, é importante mostrar que o

JaraguaTec não apenas pesquisa
tecnologias, mas também as in

corpora. Pensando nisso, o enge
nheiro decidiu desenvolver um

projeto cuja "cobaia" será o prédio
da incubadora tecnológica. Placas
produzirão eletricidade por meio
de energia solar. A energia capta
da irá para urn conversor que car

regará urna bateria. Em seguida,
a bateria terá energia suficiente

para a iluminação do JaraguaTec.
Outro conversor deve transformar
12 em 220 volts. Além da ilumi

nação, urn sistema de segurança
(programado para abrir á porta
das empresas incubadas e acender

lâmpadas) também será alimenta
do por energia solar. "Muita gente
não sabe o que é feito dentro de

JaraguaTec. O nosso objetivo é di

vulgar o potencial tecnológico da

incubadora', declara. Após o perí
odo de testes, se o experimento for
bem sucedido, Levi planeja buscar
recursos para transformar o siste

ma em produto e comercializar.

Inscriçõesvão
atédia18de
novembro

O programa Sinapse da Inova
ção é uma parceria entre o gover
no do Estado, o Sebrae e a Fapesc
(Fundação deAmparo à Pesquisa
e Inovação do Estado de Santa

Catarina). A intenção do Sinapse
é aplicar e transformar as ideias

geradas-em pesquisas científicas,
de cunho tecnológico, em ne

gócios. Projetos escolhidos são

contemplados com R$ 50 mil e

inovação é o foco do Sinapse e de
seus avaliadores. Pesquisadores
das oito mesorregiões do Estado

podem inscrever seus trabalhos.
Eles serão avaliados e os 100 me

lhores receberão recursos para o

.

desenvolvimento do processo ou

produto. Até a tarde de ontem,
o site da Sinapse apontava para
207 projetos inscritos. O limite
de inscrições e de 300 trabalhos
e estão abertas até o dia 18 de no
vembro. Mais informações po
dem ser encontradas no http:/ /
www.sinapsedainovacao.com.
br/ ideia/ inicial.

MARCELE GOUCHE

Levi Cidra! ajusta os últimos detalhes antes da instalação das placas captadoras de energia solar. Material será testado no 'araguaTec
, \

Victor Danich ressalta a qualidade dos trabalhos
Um dos grandes entusiastas

não só do Sinapse como de ou

tros programas que destinem
recursos públicos à pesquisa, o

professor Victor Alberto Danich
acredita que esta é uma oportu-

nidade para disseminar a cultura

tecnológica. Ele, que é diretor
executivo do JaraguaTec avalia

o projeto daVesotec, de Levi Ci

dral, como relevante, principal
mente por ter como foco a sus-

tentabilidade ecológica. Victor
lembra que no lançamento do

Sinapse da região (em 18 de ou

tubro), o palestrante Siegfried
Kreutzfeld (diretor superin
tendente daWeg Motores) falou

sobre a importância da inovação
voltada para necessidades so

ciais. "Os projetos do Sinapse
estão cada dia mais inovado
res e voltados à comunidade",
salienta. Um levantamento

realizado pela fundação Certi

(Centros de Referência em Tec

nologias Inovadoras) apontou
a região Norte de Santa Catari
na como a mais promissora do
ramo em todo o Estado.
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Município é contemplado
com programa nacional
Através do IFSC, detentas
aprendem sobre cidadania
e ganham chance de voltar

ao mercado de trabalho

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

1\ inda este ano, o IFSC (Instituto Federal de San
Ilta Catarina) passa a realizar, em Jaraguá do

Sul, o programa "Mulheres Mil". Direcionado às
mulheres em situação de vulnerabilidade, o pro
grama trabalha o desenvolvimento da cidadania e

reingresso aomercado de trabalho. Ele também se

estende às detentas do Presídio Regional.
O Mulheres Mil surgiu em 2007, através de

uma parceria da Setec/MEC (Secretaria de Edu

cação Profissional e Tecnológica do Ministério

da Educação), com instituições de ensino cana

denses, Inicialmente com projetos-piloto em 13

institutos federais das regiões Norte e Nordeste,
o sucesso foi tanto que mais 100 campi do Ins

tituto Federal foram selecionados para aderir ao

programa. Iaraguá do Sul foi uma das cidades con
templadas e já começa a reunir parceiros, como a

Secretaria deAção Social e o Presídio Regional.
Segundo explica o diretor do IFSC, Emerson

José Soares, o campi de Iaraguá irá receber do go
verno federal R$ 100mil anualmente para investir
e viabilizar o programa. As participantes receberão
material, uniforme, transporte e alimentação. "Va
mos capacitar 100 mulher por ano. Ameta é que,
até 2015,100mil mulheres no Brasil sejam inseri
das nomercado de trabalho", enfatiza o diretor.

Com uma grade básica, as disciplinas irão
desde cidadania, direitos da mulher, até por
tuguês, informática e matemática. A equipe
do IFSC de Jaraguá recebeu capacitação em

Brasília e está pronta para o trabalho. Em

princípio, as comunidades serão visitadas

para que, junto com as mulheres cadastradas,
sejam identificadas as necessidades de cada

grupo. "Vamos descobrir o desejo delas, o que
elas querem aprender, vivenciar cada comu

nidade para sabermos a capacitação pro
fissional adequada", afirma a coordenadora
acadêmica do curso de Moda, Mara Rúbica

Theis, uma das responsáveis pelo projeto.
Na comunidade feminina carcerária, o proces

so será o mesmo. Visitas serão feitas no presídio e,

em conversas com as detentas, será identificados a

condição e o desejo dasmulheres.
O programa Mulheres Mil está inserido no

conjunto de prioridades das políticas públicas do
governo federal, especialmente nos eixos promo
ção da equidade, igualdade entre sexos, comba

te àviolência contramulher e acesso à educação.
O programa também contribuiu para o alcance
das Metas do Milênio, promulgada pela ONU

em 2000 e aprovada por 191 países. Entre as me

tas estabelecidas estão a erradicação da extrema
pobreza e da fome, promoção da igualdade en

tre os sexos e autonomia das mulheres e garantia
da sustentabilidade ambiental.

'''I

Prazo do Refis é prorrogado e vai até 16 de dezembro
EDUARDO MONTECINO

Se você não teve tempo de

quitar as dívidas com a Prefeitu

ra, não será necessário esperar o
Refis (Programa de Recuperação
Fiscal) . de 2012. Em Iaraguá, o

prazo foi prorrogado para o dia
16 de dezembro. Para os contri

buintes com contas em atraso,
esta pode ser uma chance de ne

gociá-las e ainda receber alguns
benefícios, como o desconto de
12% no IPTU (Imposto sobre

Propriedade Predial e Territorial

Urbana) do próximo ano. IPTU

e ISS (Imposto sobre Serviço) re
presentam o grande motivo dos
débitos com a Prefeitura.

De acordo com o diretor de
Receita Fiscal, Milton Pereira Jú
nior, atualmente a dívida de tri
butos está em, aproximadamen
te, R$ 60 milhões. Na primeira
etapa do Refis, de 11 de junho a

27 de outubro, o setor de Tribu

tação da Prefeitura, ligado à Se
cretaria Municipal da Fazenda,
conseguiu receber cerca de R$ 5

'I li, f I' l.

milhões (50 % a prazo e os outros

50% a vista). Em torno de 3.500

contribuintes foram atendidos
na primeira fase. Júnior estima

que mais duas mil pessoas pas
sem pela Prefeitura até o mês de
dezembro. "Queremos chamar.
os contribuintes, tanto pessoas
físicas quanto jurídicas, para que
venham também efetuar baixas.
Há empresas ativas no sistema,
mas inativas no mercado", comen
ta. Ele explica que o Refis é uma
forma de evitar que a dívida se

transforme em pendência jurídi
ca. Hoje, há.oito mil processos em
execução fiscal. O horário de aten
dimento do setor de Tributação é
das 7h30 às 11h e das 13h às 16h.

Júnior aIerIaparaa execução
6scaI elas dívidasnão pagas

,111 ,I.,:
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ARQUIVO HISTÓRlCO EUGÊNIOVICTOR SCI-IMOCKEL

t INVENÇÕES ANTIGAS

Kevlar: a fibra
para proteção
Em 1964, a química polaco
estadunidense Stephanie Kwolek
chegou a fórmula do Kevlar

(p-fenilenodiamina com cloreto de

tereftaloila). A fibra sintética muito
resistente passou a ser usada no
mundo inteiro na fabricação de cintos de

segurança, cordas, capacetes, coletes a
prova de balas e outros materiais de defesa
usados por forças policiais emilitares.

EDSON,

Rodolfo Jahn · vereador.e
prefeito em Guaramirim
Você conhece a história de Rodolfo Iahn, que dá nome a uma rua e ao

ginásio de esportes de Guaramirim? Em 23 de fevereiro de 1915, nascia no

Brüdertal, Rodolfo Iahn, filho de Guilherme Iahn Júnior eAnna Schlegel
Iahn. Rodolfo se casou com a joinvilense FridaMariaMeyer Iahn, com
quem teve três filhos. Frida sempre esteve ao lado de Rodolfo, auxiliando
omarido a gerenciar seus negócios: uma serraria e uma indústria de
conservas. Com seu caminhão, Rodolfo transportou os transformadores

e demais máquinas da Usina do Bracinho, em Schroeder. Na vida

política, Rodolfo foi o segundo prefeito eleito de Guaramirim,
sucedendo Emílio Manke Junior, de quem ele era opositor. Rodolfo
exerceu o cargo de prefeito de 30 de setembro de. 1954 a 30 de setembro

de 1959, vencendo a eleição pelaUDN (União DemocráticaNacional),
contraAlberto Kinas do PSD (Partido Social Democrático). Depois .

do mandato, ele entregou o cargo para seu companheiro de partido,
Paulino João de Bem. Iahn também foi vereador entre 1957 e 1961. Ele

. faleceu emGuaramirim, no dia 16 de novembro de 1972, aos 56 anos.

No dia 10 de novembro, a pedra fundamental do projeto de

construção de uma igreja alpina no Morro da BoaVista será lançada,
às 9h30, com a presença de uma delegação italiana doVale dos
Bois, onde foi oficializado o gemellaggio comMassaranduba. A

igreja que será construída, projetada pelo arquiteto João Barba
Neto (Católica de SC), foi inspirada na igrejamilenar de São Simão

(foto), localizada emValladaAgordina, na Itália. O lançamento da
pedra fundamental faz parte da comemoração do Ano da Itália no
Brasil. A igreja, prevista para ficar pronta no próximo ano, será um

monumento dedicado ao Cristo dosAlpes e dosApeninos, como
uma homenagem aos imigrantes que deixaram a Itália e outros

países da Europa cortados pela cadeia de montanhas.

ARQUIVO HISTÓRICO PELO MUNDO

1

Capela Sistina
No dia Iode novembro de 1512, o teto da

Capela Sistina, pintado pelo artista italiano
Michelangelo, foi exibido ao público pela
primeira vez. A capela fica situada no Palácio
Apostólico, a residência oficial do Papa na Cidade
doVaticano. Há historiadores que dizem que
Michelangelo teria usado a criptografia para
inscrevermensagens atacando o papado.

Cruzeiro brasileiro
Nessemesmo dia, em 1942, entra em vigor o padrão
monetário do Cruzeiro no Brasil, cuja denominação se

baseava na constelação do Cruzeiro do Sul.Aprimeira
edição damoeda perdurou até 1967, quando foi
substituída pelo "Cruzeiro Novo". O Cruzeiro tevemais

duas edições: de 15 demaio de 1970 a 27 de fevereiro
de 1986, e 16 demarço de 1990 a 31 de julho de 1993.

DIVULGAÇÃO

Trcmsporte urhemo ele Jaraguá aumenta &ota
"

No dia 10 de novembro de 1987, o jornal náriô anunciava que, naquele ano, mais três

O Correio do Povo trazia em sua capa a no- veículos novos seriam comprados, ainda que
tícia "Transporte urbano de Jaraguá do Sul fosse baixo o índice de passageiro por quilôme
melhora com o aumento da, frota". Segundo tro rodado. O jornal ainda destacava que desde
a publicação, o transporte coletivo urbano era o dia 30 de setembro de 1987, o Vale Transporte
motivo constante de discussão, tanto por par- havia entrado em vigor, instituído pelo Governo
te da população quanto por parte da empresa Federal. i'A nível de município, todas as norma

concessionária' do serviço llH.cidaCle. UEm Iara" tívas kprovidêndas vêm sendo tomadas, para
guá do Sul, aViação Canarinho, única empresa dentro de 30 a 45 dias ser implementado. O tra

que explora o transporte 'coletivo, registra uma balhador terá descontado de seu salário mensal

defasagem entre o custo real e o vªlor das, ta- ap seis por cenro e o testante das despesas
,
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rifas urbanas e interdistritais êobràdas", dizia"o com r nsporte deverá sef subsÚ:had0 pelo em-

semanário. A empresa contava com uma frota .pregador, beneficiado com desconto do

57 carros, sendo 13 deles urbanos, O sema- posto de rendayi formava amatéria.
, ,
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JARAGUÁ EM D�NÇA

Um festival
para ,guardar, .

namemona
Mostra, que terminou na noite de

ontem, teve recorde departicipantes
e também depúblico
JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

oram oito dias de

apresentações acom

panhadas de perto
por um público que,
poucas vezes, deixou
a plateia sem super

lotá-la. Agora, ao fim de mais
uma edição do Jaraguá em

Dança, o clima já é de saudade
e de satisfação.

Conforme o gerente do se

tor de eventos da Fundação
Cultural, Emerson Guimarães,
o contentamento possui vários
motivos. Um deles foi a presen
ça massiva de espectadores em

todos os espetáculos integrados
à agenda de 2011. "Tivemos casa

cheia", complementa. Nas duas
noites nas quais Ana Botafogo
prestigiou a mostra, a procura
se intensificou ainda mais. No

domingo, por exemplo, restavam
apenas 150 acessos para a noite
de ontem, que finalizou amara

tona com dois solos da principal
bailarina do Brasil.

Outro pretexto para organi
zadores e participantes relem
brarem o Jaraguá em Dança
com orgulho é quebra de mais
um recorde. Além de ter sido
visto por mais de oito mil pes
soas, o festival teve número ex

pressivo de inscritos: 1,8 mil.
No ano passado, os dançarinos
somaram 1,2 mil. Dessa vez,

junto dos representantes dami-

crorregião, estiveram grupos de

Joinville e do Paraná, o que de

monstra, segundo Guimarães, a
abrangência e a importância da
iniciativa.

De acordo com o professor
Egberto de Oliveira Saurini, que
também é coordenador do de

partamento de dança da Scar,
o evento tem cumprido o papel
de contribuir para o fomento da
arte no município. "Precisamos
formar plateia, não adianta for
marmos grupos se não temos

público para assistir", explica.

Incentivo

Paralelamente ao incentivo
a quem gosta de assistir às co

reografias, Saurini acredita que
a mostra serve de impulso aos

próprios professores. "Temos

poucos profissionais formados,
com experiência em grupos e no

ensino, na região. Por isso, o fes
tival os estimula a buscar o apri
moramento", enfatiza. Segundo
o professor, de 2010 para 2011, a

evolução pode ser vista tanto no

palco, quanto fora dele.
O Jaraguá em Dança termi

nou na noite de ontem. Como
não possui caráter competitivo,
os bailarinos foram avaliados

por um júri técnico apenas como
forma de indicar erros e acertos

no intuito de gerar o aperfeiço
amento da prática artística. Esta
foi a 17a edição.

RECORDE

Jaraguá emDança teve, neste ano, 1.Jjmil bailarinos inscritos emais de oitomil espectadores

VISITA
ILUSTRE
A bailarina
Ana Botafogo
fez duas

apresentações
especiais
cluranteo

evento,mna no

�da
maratoaade

dança e outra
na noite de

encerramento,

ontem

EXPOSIÇÃO
Até próximo dia seis de novembro, o
público ainda pode conferir uma ex

posição comemorativa aos 3S anos de

carreira da b
.

Ana Botafogo,
no Centro Cultural da Scar. A mostra,
que foi idealizada pelo pai da artista, o
médico E

.

Ernesto Fonseca, co;'ta

com 200 peças, entre fotografias, diplo
mas, homenagens, reportagens e até

sapatilhas utilizadas por ela. Antes de
serem desembarcados em Jaraguá do

Sul, os objetos já percorreram salas de

São Paulo, Rio de Janeiro,Minas Gerais
e Pe uco. ..

Seleção do Bolshoi - aprovadas!
Das cinco bailarinas que participaram da

aula teste organizada pele Escola do Teatro Bol
shoi de Joinville no Centro Cultural, na semana

passada, duas já podem arrumar as malas para
integrar o corpo de aprendizes da entidade.
Conforme o coordenador do departamento
de dança da Scar, Egberto de Oliveira Saurini,

as jovens Gabriela Luana Schiochet e Luana

Sassi, ambas com dez anos de idade, foram
aprovadas na seleção. A primeira é aluna do

professor há quatro anos, na própria Scar,·e a

segunda faz parte do projeto Dentro da Dan

ça, idealizado por Lisa Iaworski. Elas come

çam os estudos no Bolshoi em 2012.
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU

HORIZONTAIS

VERTICAIS
1. Averiguar por conjeturas, deduções, sinais I Alo

jamento improvisado
2. (Gír.) Bater as botas I Abrir e pontear casas para

os botões do vestuário
3. Reduzir duas coisas a uma só I Misturar
4. Nau I Aguentar algo pesado
5. Aquele que bate, que dá golpes
6. Diretor Técnico I Pureza de alma simples, tímida,

inocente I Quatro, em algarismos romanos
7. Baú I (Fut.) Arco, metal Oração

- 8. Desfazer um nó I Julgar
9. Demonstrar uma indiferença ostentosa, ofensiva

e humilhante I A capital de um país banhado pelo
mar Mediterrâneo e cortado por um dos maiores
rios do mundo.

2 3 4 ç;
J 6 7 B 9

1. Resistência orgânica à doença
2. Precede a décima I Número ímpar
3. (Ingl.) Em Informática, designação de uma leitora

de disquetes I Companhia Siderúrgica Nacional

4. Perigoso e incerto
5. Uma multinacional do ramo de eletroeletrônicos

I (Gír.) Bebedeira, pândega I Um dos quatro gru
pos sanguíneos

6. O centro de ... Paris I Pequena enseada
7. Direito, poder

13
8. (Geom.) Lugar geométrico dos pontos de um pIa-

no equidistantes dum ponto fixo
7

9. (Pop.) Bater, surrar I As iniciais do ator Cardoso,
de liA Grande Família"

10. Ordem de amplos degraus, geralmente como

acesso a edifícios majestosos ou a lugares pú- 9

blícos
11. Elem. de comp.: nervo I Famosa multinacional 10

petrolífera italiana
12. Nesse ponto I (Náut.) Enrolar ou dobrar parte de 11

uma vela e amarrá-Ia com rizes, para reduzir a
12

superfície exposta ao vento
13. Sufixo aumentativo I (Med.) Voltado para den-

13
troo

•
•

• •

•
• •
• •

•

•
•
•

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3 .

2

2

3

4

5
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7 12
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DIVIRTA-SE

.� Não, ,!lleritíssimo, é eor compatibilidade I!lesmo',.Eu gosto de G�nema,. o
j meu marido também,: eu gosto de it à: pnua e ele tãunbem, éu gosto de lr ao

teatro e ele também, eu gosto de comer carne bem passada, ele também,
eu gostó de dormír-tarde e ele também, eu ]?refiFo. o verão e ele ramhém;
Por fim, eu gosto de homem e ele também!

-

EVISA DO TEMPO

Temperaturas
ficam baixas
Os primeiros dias desta
semana são de temperaturas!
baixas ao amanhecer nas

\'áreas altas do Estado e até
mesmo de possibilidade de CHAPECÕ
geada fraca no Planalto SuL

T ..
Durante o dia, porém, elas � 11 ° 24°

se elevam em todo oEstad� �---��..

�
�

f
RAGUÁ DO SUL E REGIÃO

HOJE

MíN: 14°C
.

MÁX: 18°C

Ensolarado

Parcialmente
Nublado

Nublado

QUARTA
MíN: 14°C
MÁX: 18°C

MíN: 14°C
.__,,_

MÁX: 20°C

f'

QUINTA

Em contraponto ao tempo seco e ao

sol que aparece no Oeste eMeio Oeste,
nesta terça-feira, hámais nuvens e

chance de chuva fraca no Litoral e no

Vale do Itajaí. Isso porque a circulação
marítima influencia o clima em
ambas as áreas, principalmente, na
madrugada, início do dia e à noite.

JOAÇABA
T ..
11° 24°

SEXTA

MíN: 15°C
MÁX: 25°C l

LAGES
....

"'" 7° 20° �

SÃO JOAQUIM
T ..
30 160,

��Os indicativos são de tempo mais
seco para Santa Catarina a partir da
próxima sexta-feira e ao longo dos
dez dias seguintes. Nesse período,
apesar disso, duas frentes frias devem
passarpelo Estado. Elas trazem chuva

pouco significativa. As temperaturas
seguem baixas nas madrugadas.

@
S:: foe"" v. PAR�

SOMBRIO
A terça-feira será de sol,
mas também com muitas
nuvens no céu durante

todo o dia. Há período de

tempo nublado e garoa
a qualquer hora. As
temperaturas ficam

entre os 11"C e os la"c. NOVA 26/10

..,

CRICIÚMA '

T ..
110200\

CRESCENTE 4/1 O

CHEIA 11/10
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Elijane Jung

Calça Cropped, aquela
mais curta, até a parte
superior do tornozelo.
É uma das queridinhas
da estação "nem quente/
nem frio" e promete
permanecer em alta.
As de corte reto, mais

larguinhas em cima, dão
uma disfarçada em coxas

e quadris. Com cinto
marcando e blusas por
dentro, dão um toque mais
despojado. Com camisa
e blazer, o tom é mais
clássico. As mulheres altas

podem dobrar a barra.
E as pequeninhas ...
cuidado com esse

modelo, ok? Bem flash ...

É ATREVA
Saída de praia estilo rede
de pescar. Não falo de
rendas, mas daquelas
antigas de crochê com
pontos mega abertos.
Esse modelito fez
sucesso nas praias. Já foi,
já passou, já era. Com
tanta coisa nova, tantos
modelinhos lindos,
não tem mais porque
ficar usando aquelas
coisas. Hoje tem umas

peças estilo camisola,
vestidinho e macaquinho
que permitemmuito
mais que uma voltinha
na praia: dá até para
ir almoçar em um

restaurante sem trocar

de roupa! Já com aquelas
redes ... Treva!

s
A atitude
precisa de
c(;ragem.

•

universotpm@oeorreioc:lopovo.com.br

Bruxos e bruxas
Ralloween foi comemorado ontem e aqui para gente não é

tão grande coisa como é para os norte-americanos. Claro,
alguns lugares tentam umas festas temáticas e até que não
nos saímos mal. Fora isso, existem os bailes a fantasia, que
acontecem de forma atemporal, sem comemoração nenhuma. E é
aí que buscamos nos travestir deforma muito original. Algumas
pessoas encomendam a fantasia a uma costureira, conforme
algum molde. Outras compram prontas em lojas ou na internet.
E os americanos têm um site chamado halloweencostumes.com. É
cada coisa criativa que dá até vontade de comprar e usar. Sei lá!
No carnaval, talvez...

Pobre homem sem cobra
Fim de semana em família e senti um dosmeus irmãos meio
cabisbaixo. Ao ficarmos sozinhos, ele me contou a tragédia: um amigo
dele tem autorização do Ibama para criar cobras com o intuito de

produzir soro e precisava de uma cobra coral legítima. Pagava bem
(muito, masmuito bem, aliás). Dia desses, da varanda de sua casa, meu
irmão reconheceu imediatamente a cobra nomeio da rua. Foi só calçar
uma alpargatas e ao voltar viu seu amigo Tonho, ao lado da bicicleta
largada e com uma pedra já no alto da cabeça, pronto para soltar.
Quandomeu irmão tomou fôlego para gritar, o Tonho solta a pedra na
cabeça da coral. E acabameu irmão e eu, os dois com os olhos cheios
de lágrima. Ele de tristeza. E eu de tanto gargalhar. Ai, ai!

Dica amaleras
A Gleice lá do blog amaleras.blogspot.com fez um post superlegal
com um esmalte da coleção Encontros, damarcaMohda HD.
São várias imagens do esmalte" 1 a vez" mostrando os vários tons

adquiridos na luz. Tem umamistura de rosa, azul e prata que nos

confunde. Coisa desses esmaltes holográficos que estão na moda (e
que são lindos). Dá uma conferida no post. Você vai curtir!

'. Hoje em dia está difícil terminar um relacionamento com

alguém, Tem tanto mâluco psicopata que gruda no seu pé, que
você fica até com medo. Sabe-se lá o que um descornado pode
fazer... Acompanho 'e perto um caso assim. Olho aberto!

I'
',I,.

o,àS'
ti() iU

I
t'

I I

. O perto, às vezes po e estar do outro laâo. ter um outro fusç
horário, do seu afeto. A sorte pode estar batendo agoramesmo
na sua porta ../'. (Luka em Sempre tão Perfeito)

CTRL C + CTRL V

o

noll
_.......... bn:,..,....p....- 'UNlC. - SI'

\.A)OftIaudaJr&1,�tu.:=lIIIddoC'oalftaiéóodeTaWí- SP
I"RllallmCllea:ll1Kllaueepriúr.ade ao ele

.f'ltI.��do�deTatui- P
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Dia: 05 de novembro de 2'.011
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Alta
11m expert no assunto acha que está
Uchegando uma alta de preços nas

gôndolas que pode pressionar os índices
de inflação.Mas, diz que os supermercados
serão responsabilizados "injustamente":
hã?!!Ele diz que a "culpa"seria dos cartões
de crédito. É que, segundo o executivo, par
te expressiva das vendas no varejo é feita
por cartão e tíquetes como Visa Vale que
aumentaram suas taxas em 50% para o se

tor de supermercados. É. Pode ser.

Bobo da corte
Algumas de nossas personalidades
aqui de Iaraguá do Sul precisam
aprender a utilizar commais discrição e

inteligência seus perfis nas mídias sociais.
Encantados com a ferramenta, muitos
disparam asneiras que servem de chacota
entre seus seguidores. Fique antenado...

Lua de mel
o passeio de um empresário jaraguaense
caixa altíssima, pelos Estados Unidos, está
rendendo omaior bafafá nomundo virtual
e na vida real. A nitroglicerina derruba a
ponteAbdon Batista. Amoça postou as

fotos da "lua demel" no Facebook e a coisa
explodiu. O casal entrou em crise.Por favor,
meu copo bem gelado do Kõnigs Bier.

Pensando bem
"Na sua vida, não tenha medo de ser fraco,
já que a fraqueza representa capacidade
de amar. Quando o outro, pelas mais
diversas razões, esperar pelo seu ódio,
surpreenda-o com o seu amor". LP

Para elas
Produto que acaba de chegar e já pode
entrar na lista de compras das descoladas:
Christian Lacroix Nuit - para aAvon, que
acredita que a nova fragrância seduz pela
sofisticação e requinte. Inspirados nas
flores escuras, os perfumes são um convite
à sedução e à sensualidade.

Na hora do aperto
Por que não há banheiro público no
Centro de Iaraguá do Sul? Por quê?

DANÇA Fernanda Lima e Paulo A1muas na
Mostra de Dança Infantil de norianópolis

ADO Elaine Kapp e
o dentista 'onathan
Mandalho, durante
sua posse na

presidência, na JlBO,
sexta-feira, na London

ZéRamalho
No próximo dia seis de
novembro, domingo,
às 20 horas, na Scar,
rola o show do cantor e

compositor Zé Ramalho. 'A 3055-0024
.

moagoncalves@netuno.com.br

Perguntar não olende
Alguém pode me dizer se foi liberado o trânsito de caminhões
nas ruas do Centro de Jaraguá? Com a palavra, por favor!• "Picar calado é uma

forma de dizer sem
conceituar. Os conceitos
são formulações fáceis, o
silêncio não. Descobrir o

que o silêncio diz requerer
mestria, observação
minuciosa. É bom não
saber dizer. .. Bom mesmo é
ser compreendido, mesmo
quando não sabemos dizer. ..
Amar é uma forma de crer
em silêncio!" LE

Só agora?
Em minha opinião, muitos servidores públicos só são
reverenciados às vésperas do Dia do Servidor Público.
Recebem festa, bolo, mimos emuito mais. Deveriam, na
verdade, ser tratados com dignidade o ano todo. Ou não?

Kantan
Vai curtir o Restaurante Kantan? Então acesse o site www.

kantan.com.br, confira o cardápio e faça a sua reserva.

Hoje, a casa superlota.• OempresárioJackson Siega
já estápreparando o tempero
do churrasco para comemorar,
no próximodia oito de
novembro, a idade nova.

• Dia quatro de dezembro,
com apoio totalda 105FM,
LunendereFenpar, aRevista
Nossa promove a 3aPedalada
Famosa. Serão disuibuidasmil
mudas de árvoresfrutíferas,'
mil reais emuitos prêmios.
Mais informações nofone
3370-2900.

• Ainda recebendo

cumprimentos pela idade
nova, dia 29 de outubro,
a bonita ThaiseRuon. Ela

completou 21 aninhas.

• Respeite valorize o idoso.

•Meu twitter:@coluJUldomoa.

• Com essa, fui! ."

DE VOLTA Após 40 dias em Toronto, Danúbia ndélis
está de volta. Na bagagem, muito conhecimento
adquirido durante curso de inglês na ILAC •

International Language Academv ofCanada

DiaD
Com a chegada do Dia de Finados, Moa Gonçalves pergunta
aos seus leitores: vocês já providenciaram planos de
assistência funeral? Milhares já têm até jazigo em cemitério.

capital
www.irnoveiscapital.net

41' :B70.2900

,

I

UPPER k,d�

MAURICIO HERMANN

LONDON Mônica e )essica Duzzachera foram
prestigiar, sexta-feira, na London Pub, a posse
da nova diretoria da JlBO e a Festa do VmiI

TheWay
Hoje à noite, os promoters PépeNarlocoh e

ThiagoMattos trazem paramovimentar aThe

Way, a casamais badala da região, a dupla
sertanejaTéo & Edu.Vai perder?

tender ao principio constitucional do direito à moradia e da dignidade da pessoa humana,
Este é o objetivo de um projeto de lei complementar aprovado pela Câmara de Vereadores na
última semana. A proposta garante a cidadãos contribuintes o direito ao endereço, como forma
de aperfeiçoar suas relações sociais e melhorar a autoestima.

.

O direito se aplica a proprietários e possuidores de imóveis residenciais, que se encontrem .

pagando regularmente o imposto predial há nomínimo cinco anos. Assim, as casas localizadas
..

em loteamentos irregulares onde há fornecimento de energia elétrica, iluminação pública,
água tratada e rede pluvial passam a ter direito a uma numeração, assim como a rua.

A iniciativa é de autoria legislativa e justificada pelo fato de que sedeixou de exercera obrigação
de vigiar e coibir loteamentos irregulares para promover o adequado ordenamento urbano.
Ocorre que já existem diversas decisões judiciais que proíbem demolições de construções
irregulares após certo tempo, indicando que o direito à moradia se sobrepõe neste caso.

CÂMARA DE
VEREADORES

� DE JARAGUÁ DO SUL

Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul- 3371-2510 - www.cmjs.sc.gov.br
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LUIZ CARLOS AMORIM.
ESCRITOR E EDITOR

CRÔNICA
··ENSINAR··
POESIA

o

Em evento literário recente, um dos poetas,
antes de dizer o seu poema, fez questão de

falar com o público, quebrar o gelo, estabelecer
um contato. E disse de sua incursão por uma
escola, onde havia "ensinado" poesia aos

estudantes. Mais adiante, outro acadêmico,
no seu discurso, dizia, entre outras coisas, que
"poesia e ensino se repelem, se excomungam".

Atentei para as duas afirmações contrárias,
porque a segunda não foi proposital em
oposição à primeira. O discurso do segundo
poeta e acadêmico já estava escrito, quando o

primeiro falou.
E a verdade é que o segundo pode ter razão.

Poesia não se ensina. Poesia é um dom, é uma
coisa nata, nós exteriorizamos ou não essa

ânsia de transformar e transmitir emoções,
sensibilidade e lirismo em palavras. Poesia é

� I

alma, é coração. E claro que a prática - escrever,
escrever muito e escrever sempre - e a leitura,
fazem com que possamos consolidar nosso
estilo, melhorar nosso fazer poético. Mas não
devemos ter a pretensão de querer ensinar

poesia. Até porque cada poeta t�m a sua marca,
a sua cosmovisão, o seu estilo. Podemos, sim,
incentivar a produção, incutir o gosto pela leitura,
fazer a poesia chegar a todos os olhos, ouvidos
e corações, pois ela torna o ser humano mais
sensível.

Se "ensinássemos" alguém a escrever poesia,
estaríamos transferindo a nossa maneira de

sentir e ver o
mundo para outra

pessoa, eS!,aríamos
imprimindo nosso

estilo na produção
de outra pessoa,
o que não é justo
nem honesto. O

Ou somos poetas ou
não somos. II. poesia
Dui, não precisamos

< arrancá-Ia.

que devemos fazer
é incentivar aqueles que já descobriram que são

poetas, apoiar, apreciar, avaliar e valorizar a sua
poesia.
.Porque ser poeta é ver através das coisas, é ver

mais além, é ver o que os outros não veem. Ser

poeta é olhar e ver, como já disse Cecília Meirelles.
Ou somos poetas ou não somos. A poesia flui, não
precisamos arrancá-la. Ela pode ser trabalhada,
mas não é uma construção mecânica: poesia é

essência, é alma, coração. E ela não está contida

apenas no poema, ela pode estar em qualquer
lugar, por isso precisamos ter certeza de que
nossos versos contêm poesia.

É claro que nem todos que pensam que
escrevem poesia são poetas, mas isto é assunto

para outra discussão. Acho que mais importante
do que tentarmos arrancar um poema de quem
não é poeta é mostrar a poesia a tedos, em todos
os lugares, levar a poesia de todo" 0& modos
possíveis - seja ela escrita em qualquer suporte
ou declamada e gravada em qualquermídia, para
que quem não a conhece passe a conhecê-la e

descubra se gosta dela ou não. Assim estaremos

fazendo novos leitores e colaborando para
popularizar a poesia.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

o Floko é uma graça. Olhe a pose dele e se apaixone!
Mesmo com tanto carisma, esse cãozinho fofo acabou abandonado nas

ruas de Jaraguá do Sul e, agora, espera por alguém disposto a

adotá-lo. Ele foi encontrado pelo programa de Controle de Zoonoses,
recebeu tratamento veterinário e está pronto a dar muito carinho
ao novo dono. Informações: Clínica Schweitzer - (47) 3275-3268.

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Esther liga para Paulo. Marcela vai à casa de

Paulo e ele não consegue mandá-Ia embora. Vanessa
tenta se aproximar de René. Wallace esconde de Teo
dora que voltou a sentir dor no peito. Enzo se instala
na praia, próximo à casa de Griselda. Carolina finge
ser Letícia e conversa com Juan pelo computador. Ce
leste enfrenta Baltazar, que fica sem ação contra ela.
Paulo não consegue resistir a Marcela. Griselda procu
ra Enzo na praia. Teodora aparece no colégio de Ouin
zinho e implora para Ouinzé deixá-Ia segurar o filho.

drigo de ir a uma consulta de Júlia no consultório
de Celina. Lourenço esconde o desconforto com a

notícia de uma possível gravidez de Celina. Lúcio
se preocupa com o comportamento de Eva. Wilson
comenta com Moema que Laudelino nunca mais fa
lou em Iná. Dora e Marcos combinam um encontro.
Nanda critica Rodrigo por abandonar os amigos. Jo
nas diz a Cléber que vai dobrar o valor da proposta
que fez a Lourenço. Iná fala para Moema que não quer
mais saber de Laudelino. Alice avisa a Cícero e Suzana

que vai procurar o pai biológico.

• AQUELE BEIJO • VIDAS EM JOGO
Brites pega o bilhete de Violante, foge com Se- Acreditando que foi traída por Patrícia, Regina

bastião e Felizardo os denuncia à polícia. Claudia e expulsa a filha de casa. Severino e Margarida se emo-

Rubinho visitam o apartamento que ganharam de Ma- cionam com o restaurante que foi reformado. Adalber-
ruschka. Tide e Cleo acham o diário no porão do Lar e to aparece no local e diz que visitou Ivan na cadeia. O

entregam para Olga. Joselito pressente que o diário da ex-mecânico conta que Ivan está disposto a matar

tia caiu em mãos erradas e avisa a Iara. Claudia convi- mais integrantes do bolão. Temendo pela vida de
da a irmã para ir ao desfile e Camila deixa Flavinho no Augusta, Raimundo a acompanha no aniversário de
Lar. Diga lê o diário da mãe de Iara. Maruschka pede

�

Margarida. Marizete pede que Francisco não vá à
a Ticiano para levantar a ficha de Sarita. Vicente deixa festa. Grace volta de viagem. Adalberto encontra

Camila na festa e, quando vê Claudia, decide ficar. o homem que envenenou o bolo. Lucas dança com

Juliana. Aproveitando a distração dos convidados,
• A VIDA DA GENTE Margarida se delicia com o boía, sem saber que

Passa-se um mês e Manuela combina com Ro- está envenenado.

ANIVERSARIANTES
3:1,110 Matheus Beninca Erotildes Mahs
Acilia Kamke Nilton J. Moratelli Florentina Fiedler
Adriana Berger Patrícia Mischka Ivone R. Zapella
Alexandre L. Borges Patricia Volpi Jeferson Klug
Arlete M. Theilacker Ricardo Voigt Jéssica T. Leitzke
Cecilia Oloskamke Roberto C. Postai Jorge Bisenski
Claudemar Schuster RodolfoWeonski Luan Heinzen
Dorina Conrado Salete Z. dos Santos Lucio Neubecker
Eder Zeferino Thiago Rubin Marcelo Jardim
Gerson D. Zoz Vanderley F. Pereira Maria Diefenthaler
Gilson Bassani Wagner F. Schmedt Mário Donini
Iria M. Krutzsch Marli Fiamoncini
Jean Butzke :1,111 Osmarina Fernandes
Jean C. Gaspareto Ana L. B. dos santos Pamela P. da Silva
Juliano Siqueira Anna L. Bortolini Rodrigo Hacke
Mareio R. Vitkoski Auany N. de O. Engel Rodrigo Sjoberg
Marcos M. W. Junior Bertolato E. Neto Sandra Jordam
Maria R. Severino Carolina Petris Sandro A. Moretti
Marilda A. S. Meier Cleiso E. dos Santos Terezinha A. Alves
Mário Dumke Diego F. Zapella

• � J I

Em liA felicidade é fácil", o
jornalista Edney Silvestre conta
um caso real ocorrido durante
o período no qual Fernando
Collor era presidente da
República. A narrativa se passa
quando o governo confiscou o

dinheiro da poupança bancária
dos brasileiros. O livro, que
é uma publicação da Editora
Record e acaba de ser lançado,
acompanha a trajetória de
Olavo e Ernesto, dois amigos
publicitários que iniciaram
a carreira juntos e também
compartilharam o primeiro
contato com a corrupção. E,
no momento focado, o leitor
percebe que a intimidade com

irregulàridades continua, agora
em esfera federal.

KUNG FU PANDA 2

Po vive o sonho de ser o dragão
guerreiro, protegendo o Vale da
Paz ao lado dos mestres Shifu,
Tigresa, Macaco, Víbora, Louva
deus e Garça. Sua vida pacata
chega ao fim quando surge um

novo inimigo, o lorde Chen, que
possui uma arma secreta capaz
de permitir a conquista da China
e provocar o fim do kung fu.
Para impedi-lo, Po e os Cinco
Furiosos precisam cruzar o país
e derrotá-lo.
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TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br
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CINEMA

CAPITÃES
DEAREIIt
Pedro Bala, Professor, Gato, Sem Pernas e

Boa Vida são adolescentes abandonados

pelas famílias, que crescem nas ruas de Sal
vador e vivem em comunidade no Trapiche
junto com outros jovens de idade seme

lhante. Eles praticam uma série de assaltos,
o que faz com que sejam constantemente

perseguidos pela polícia. Um dia Professor
conhece Dora e o irmão Zé Fuinha, que
também vivem nas ruas. Ele os leva até o

Trapiche, o que desencadeia a excitação dos
demais garotos. Pedro consegue acalmar a

situação e permite que Dora e o irmão fiquem
por algum tempo. Só que, aos poucos, nasce o

afeto entre o líder dos Capitães da Areia e a

jovem que acabou de integrar o bando.

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 (19h1 O e 21 h1 O)
• Os três mosqueteiros - Leg (14h40 e 17h)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Atividade paranormal 3 - Leg (13h45, 16h15, 19h e 21 h30)
• 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 (15h1 O, 17h10, 19h1 O e 21 h1 O)
• Cine Garten 5
• Contágio - Leg (14h45, 17h, 19h20 e 21 h40)
• Cine Garten 6
• Os três mosqueteiros - Dub (14h e 16h45)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h30 e 21 h50)
• Clne Mueller 1
• O retorno de Johnny English - Leg (14h, 16h50, 19h e 21 h30)
• Cine Mueller 2
• Meus pais - Nac (14h20, 16h30, 19h15 e 21 h15)
• 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 21 h40)

• Cine Neumarkt 3
• Atividade paranormal3 - Leg (14h15, 16h45, 19h20 e 21h10)
• Cine Neumarkt 4
• Gigantes de aço - Leg (16h, 18h45 e 21 h30) .

• 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 22h1 O)
• Cine Norte Shopping 1
• Contágio - Leg (14h15, 16h35, 18h55 e 21h15)
• Cine Norte Shopping 2
• O retorno de Johnny English - Dub (13h15, 15h40, 18h10
e 20h30)
• 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 e 20h15)
• Cine Norte Shopping 5
• CCapitães de areia - Nac (14h30, 16h50, 19h e 21 h05)
• Cine Norte Shopping 6
• O filme dos espíritos - Nac (13h e-15h30)
• Atividade paranormal - Leg (17h45, 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)

Sabrina Sato: é
melhor só namorar
A ex-BBB Sabrina Sato tem cogitado a ideia
de sermãe, mas, em compensação, não vem
colocando o casamento no topo dos desejos
para o futuro. Segundo ela, é muitomelhor
somente namorar. "Para de quererme casar!",
avisou aurn jornalista que a questionava.
Sobre os filhos, a apresentadora do Pânico na
TV disse que está conversando a respeito do
assunto com o companheiro, Fábio Faria.

Padre Fábio rebate
crítica de Marcelo
Os padres Fábio e Marcelo Rossi não têm se

entendido bem. O primeiro vem rebatendo
abertamente críticas feitas pelo segundo.
Este teria dito que o colega trocava a batina

por camisas de marcas famosas. Fábio disse

que Marcelo também não usa batina, falou
que não deseja ter uma igreja só para ele,
assim como o colega e, ainda, afirmou
que os dois não são amigos.

Ex elogia o ator

George Clooney
Personalidade daTV italiana, Elisabetta
Canalis, que namorou George Clooneypor
dois anos, contou detalhes do relacionamento
com o ator no livro QuestoAmore, escrito pelo
jornalistaBrunoVespa. Na publicação, ela
elogiou o ex. "Ele foimuito especial, emuito
importante, assim como urn pai seria. Entre
nós hámais urna relação de pai e filha, que eu
sou incapaz de esclarecer", confessou.

Tom Cruise vai
vir para o Brasil
Fãs de Tom Cruise se preparem! No próximo
dia 14 de dezembro, o ator vai desembarcar
no Rio de Janeiro com amulher, Kate
Holmes, e a filha, Suri Cruíse, para divulgar
o novo longa-metragem IMissão Impossível
4: Protocolo Fantasma'. O casal e a herdeira
devem ficar por quatro diasna cidade e

se hospedarão na suíte mais luxuosa do
badalado hotel Copacabana Palace.

:BQBÓSCOPO

Robert Pattinson
se considera casado
O ator Robert Pattinson disse que ele e

a namorada Kristen Stewart estão "na
realidade casados" na igreja. Isso porque,
durante as filmagens de 'A Saga Crepúsculo:
Amanhecer - Parte 1', o casamento dos
dois foi realizado por um padre de verdade.
"Nós não temos urna união civil perante a

lei, mas eu acho que na igreja nós estamos
casados", enfatizou em tom de brincadeira .

Justin Bieber tem
•

poucos amigos
Em entrevista recente, o cantor teen Iustin
Bieber contou que não temmuitos amigos
e preferemanter as relações de infância ao

invés de firmar novas amizades. "Não deixo
muitas pessoas entrarem no meu ciclo. Não
confio emmuitas pessoas, o que é triste.
Mas procuro sempremanter as pessoas que
cresceram ao meu lado comigo", disse o

namorado de Selena Gomez.

f4l'i1 ÁRIES

•• Mantenha os amigos sempre por perto. É tempo de fortalecer os

laços com o par sem se deixar levar por ciúme. No trabalho, tente
evitar brigas desnecessárias. Cuide melhor da alimentação.

IR
TOURO·
Seu sucesso profissional está em evidência, aproveite para
contatar pessoas influentes. Em família, não tenha receio de expor
opiniões. No romance, o momento é favorável ao diálogo sincero.

II
GÊMEOS
No trabalho, a palavra de ordem é superação. Hoje, o dia é

.
.

favorável para cuidar de assuntos familiares. Problemas não estão
descartados com a pessoa amada.

II
CÃNCER

! Ótimo dia para focar os esforços nos objetivos e resultados. As
.

responsabilidades do lar poderão parecer mais cansativas. Não
convém ser muito sério no romance.

•.
LEÃO
No trabalho, a concentr�ção será necessária na resolução de

, uma tarefa importante. E bom controlar a impulsividade com

gastos desnecessários. Não deixe que os familiares interfiram no

relacionamento afetivo.

VIRGEM
ótimo dia para desenvolver atividades de pesquisa e investigação.
Cuidar de bens ou dinheiro da família também é benéfico. Converse
com a pessoa amada para resolver pendências.

• LIBRA
Bom momento para superar dificuldades financeiras ou deixar
obstáculos familiares para trás. Recupere a confiança de quem ama

e restabeleça a alegria no romance. Melhor cuidar da saúde.

•
ESCORPIÃO
Como gosta de ter o controle da situação em mãos, é melhor centralizar
as decisões familiares. Mesmo que as suas preocupações não acabem,
conseguirá diminuí-Ias. No amor, ofereça um presente ao par.

•
SAGITÁRIO
Não convém se esconder dos problemas se quer obter resultados
melhores na vida. Mantenha a proximidade dos familiares. No

relacionamento, a intimidade está em evidência.

CAPRICÓRNIO

• Por levar a vida muito a sério, acaba se desqastando, Resista às
pressões agindo com consciência e maturidade nas situações

.

profissionais. Em família, dê atenção aos mais jovens sem deixar de
lado a pessoa amada.

AQUÁRIO
� Concentre as energias em suas atividades e evite todos os tipos de

Im desperdícios. Bom dia para combinar planos e segredos com a pessoa
amada. Poderá surgir algum problema familiar com pessoa mais velha.

PEIXES

• Trabalhos sigilosos ou que possam ser desempenhados
individualmente são indicados. Bom momento para obter vantagens
profissionais ou uma nova colocação. Confie na pessoa que ama
antes de começar uma discussão à toa.
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• l/II
Balada: show de Téo & Edu
Onde: TheWay, em Iaraguá do Sul
Horário: a partir das 23h
Quanto custa: R$ 15 (mulheres)
e R$ 20 (homens)
Informações: (47) 8433-0083 ou 9604-8777

• Al'É4/11
Inscrições: Festival
Universitário da Canção
Onde: Fundação Cultural, em Iaraguá do sul
Horário: das 8h às llh e das
13h30 às 16h30

Quanto custa: gratuito
Informações: www.cultura.
jaraguadosul.com.br

• 4/11
Curso:AcústicaArquitetônica e

Desempenho das Construções
Onde: Centro Empresarial, em
Jaraguá do Sul
Horário: das 13h às 22h

Quanto custa: R$ 150 (nucleados), R$ 200
(associados) e R$ 300 (público em geral)
Informações: (47) 3275-7012 ou 3275-7045

• 4/11
Show: banda RockNóbilis
Onde: Lico, em Jaraguá do Sul

Horário: a partir das 22h30
Quanto custa: não divulgado
Informações: (47) 3275-1327

Schroeder
Horário: às 8h

Quanto custa: R$ 10

Informações: (47) 3275-2734
ou contato@vivendoturismo.com.br

Quanto custa: R$ 55

Informações: (47) 3375-7070

.7AIO/1I
Curso: Cálculos Rescisórios
Onde: Centro Empresarial,
em Iaraguá do Sul
Horário: das 19h às 22h
Quanto custa: R$ 190 (nucleados), R$ 209
(associados) e R$ 314 (público em geral)
Informações: (47) 3275-7028 ou
administrativo@apevi.com.br

.7AII/1I
Curso: DataMining
Onde: Centro Empresarial,
em Iaraguá do Sul
Horário: das 18h30 às 22h30

Quanto custa: R$ 320 (nucleados), R$ 352
(associados) e R$ 528 (público em geral)
Informações: (47) 3275-7028 ou
administrativo@apevi.com.br

.7AII/1I
Curso: Gestantes
Onde: Auditório da Unimed,
em Iaraguá do Sul
Horário: das 19h às 21h30

Quanto custa: gratuito
.

Informações: (47) 2106-2220 e 3275-7800
ou deniseedu@sesc-sc.com.br

• S/II
Curso: Harmonia Popular
Onde: Sesc, em Iaraguá do Sul
Horário: das 8h30 às 21h30

Quanto custa: gratuito
Informações: bethmueller@a1malivre.com.br

• 6/11
Show: Zé Ramalho
Onde: Centro Cultural Scar,
em Jaraguá do Sul
Horário: das 9h às 17h30

Quanto custa: R$ 100 (nucleados), R$ 150

(associados) e R$ 200 (público em geral)
Informações: (47) 3275-7012 e 3275-7045
ou eventos@acijs.com.br e núcleos@acijs.
com.br

• S/II
Evento: Macarronada Universitária
Onde: Salão da Igreja Luterana
Apóstolo João, em Iaraguá do Sul
Horário: das l1h30 às 14h30

Quanto custa: R$ 15

Informações: (47) 9605-3169 • 7/11
Capacitação: Unhas Decoradas
Onde: Centro Empresarial,
em Jaraguá do Sul
Horário: às 21h

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

• S/II
Lançamento: livro 'O país
do vento: a batalha das fadas'
Onde: EscolaMiguel Couto,
em Schroeder
Horário: às 14h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3374-1130 .7AIO/1I

Curso: Psicologia de
atendimento para vendas
Onde: Centro Empresarial, emJaraguá do Sul
Horário: das 19h30 às 22h30

• 6/11
Caminhada: Caminhos do Vale
Onde: localidade de Rio Manso, em
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Benyamin Parham Fard

ECO

benyamin@biovita.c:om.br

A humanidade atingemais um
recorde impressionante: somos
agora sete bilhões de habitantes
em um dos únicos planetas
do universo com condições
para abrigar vida (até onde se

sabe). Após um breve momento
de euforia, a pergunta que
paira no ar é: estamos prontos
para expandirmais?Nosso
planeta de recursos finitos é

capaz de suportar este aumento
populacional?Qual é o limite?
De certaforma, ao se pensar na

expansão da população mundial,
também se deve ter em mente

que estes seres humanos (iguais,
independentemente de sua cor,

etnia, credo e orientação) possuem
as mesmas necessidades básicas:

alimento, água potável, moradia,
educação, saúde, saneamento,
mobilidade, liberdade, etc.
Quando nos questionamos se
estamos prontos para expandir
a população da terra, devemos

pensar se poderemos prover a toda
esta população, daforma mais
igualitária possível, os recursos
que nos estão disponíveis. Não me
refiro aqui à adoção de um sistema
socialista ou comunista, mas sim
humanista com bases capitalistas,
onde nos preocupamos uns com
os outros, e agimos para diminuir
desigualdades.
Enquanto isso, nosso planeta sofre
as consequências do livre arbítrio
do ser humano, que expande
fronteiras sem preocupar-se com o

equilíbrio dos complexos sistemas
(ecológico, hídrico, meteorológico)
da terra. Cito um dosfundamentos
físicos de IsaacNewton que rege
nossa compreensão demundo:
toda ação gera uma reação
oposta de igual intensidade.
Portanto, é leigo pensar que o
poder extrativista compulsivo
e extincionisia involuntário
do homem não trarão reações
imediatas e de grande magnitude

Fogão solar
Designers coreanos criaram uma nova

forma de cozinhar alimentos, através de um

equipamento batizado de "Hot-Liner"� Trata
se de um fogão solar inteligente, que além
de aquecer alimentos não prejudica o meio

ambiente, além de ser uma solução para que
populações carentes melhorarem seu estilo
de vida. O fogão solar aproveita o calor do
sol e converte esta energia em eletricidade,
usando-a para cozinhar;

da mãe terra àqueles que habitam
ou habitarão este planeta.
Não basta apenas pensar em

extinguir o uso de combustíveis

fosseis. É necessário oferecer
alternativas de manuseio do solo

para produzirmais alimentos,
bem como de sistemas de
saneamento que permitam uma

manutenção daquilo que ainda
nos resta de água potável, e em
especial precisa-se sermais justo
na distribuição de renda através
de massivos investimentos em .

educação, profissionalização
e trabalho, bem como em

alternativas para que estessete
bilhões de habitantes tenham
acesso à moradia, sistemas de
saúde, mobilidade eficiente.
Em especial é imprescindível que
os seres humanos possuam algo
que é declarado direito de todos
desde aDeclaração Universal
dosDireitosHumanos (ONU,
10/12/1948), a Liberdade.

FOTOS DIVULGAÇÃO

GUMZ
Contabilidade
Consultoria Empresarial
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Maior ponte
solar do
mundo
Iniciaram-se os trabalhos
namaior ponte solar do
mundo, em Londres, onde
mais de 4.400 painéis
solares serão instalados
acima da nova plataforma
da estação ferroviária
Blackfriars, que atravessa
o rio Tamisa. A área de

geração irá ocupar seis
mil metros quadrados
em painéis fotovoltaicos
(PV). Esta ação irá atender
à metade da demanda

energética da estação,
tornando-se amaior ponte
solar do mundo.

Há um limite?
Não sabemos o quanto nosso planeta ainda suportará
em pessoas e intervenções antrópicas, mas o fato é que
em vista da crescente preocupação com as variáveis

que perturbam todas as sociedades no mundo, o
crescimento populacional global deve sofrer frenagem,'
e as novas tendências são de que atingiremos a escala
de 10 bilhões de habitantes no ano de 2100, e não mais
em 2050 como era previsto no início deste século.
De qualquer maneira, o que precisamos é iniciar um

processo de proliferação positiva da consciência de que
todos nós habitamos o mesmo lar (interligado por terra,
mar e ar), e que os preceitos que todos conhecemos por
Sustentabilidade (economicamente viável, socialmente
justo e ambientalmente correto) para que cada ser

humano pense como um, haja vista que não existem
mais ações isoladas, e sim união de forças pelo bem de
todos em um único lar.

Dig�idade humana
Não podemos ser demagogos e abnegar nossos irmãos
(raça humana) que foram lançados à própria sorte nas

grandes zonas de pobreza da África e Ásia, e fazer de
conta que eles simplesmente não existem. Se realmente

queremos mudar o planeta, precisamos agir localmente,
conscientes de que podemos fazer a nossa parte nas nossas

comunidades, gerando assim um círculo virtuoso que se

prolifera nos nossos bairros, nas nossas cidades, Estados,
e assim por diante. Faça sua parte, estude novas maneiras"
de melhorar seu ambiente (profissional, social, familiar)
repense suas práticas diárias, adote sustentabilidade
na sua vida e tente ser solidário com aqueles que mais
necessitam. Certamente com pensamentos altruístas
construiremos um mundo cada vez melhor, que
acomodará a todos de forma sustentável.

Bateria solar
Uma empresa inglesa desenvolveu uma bateriamovida a

energia solar específica para iPhone, chamado iPower4, que
é capaz de aumentar a capacidade da bateria do celular da

Apple em até 5,3 horas para fazer e receber ligações.

Pequenas turbia,as
eólicas em prédios
Estã nascendo uma nova era de energia eónea
urbana." através de uma série de: iI:n�:qUle:nas tmID:mu",
'criadas por uma empresa norte-arnew.l(3,DIl.., O DfJJNlO,

sistema integra-se pe:rfe:itamente: ao, p1araplif::itu,
dos edifícios existentes" tirando proveitol da sua.
aerodinâmica na captura do vento;\'�om IOUOOou

nenhum impacto estrutural, capacidadede geração,
de energia a partir de 6 küo�vatl5 (X)Nf)",

.
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AJustiça Argentina condenou no dia 26
de outubro à noite 18 militares por cri

mes contra a humanidade cometida durante
a ditadura militar na década de 70. A deci
são ocorreu após oito anos do fim das leis
de anistia. O julgamento torna-se um mar

co histórico na luta pelos direitos humanos
na América Latina, que revive os anelos das
"Mães da Praça de Maio" na procura por jus
tiça, reunindo o maior número de militares
como réus desde que as leis que anistiavam
os oficiais da última ditadura argentina fo
ram revogadas, em 2003.

As investigações sobre os crimes cometidos
na Escola de Mecânica da Armada (Esma) ini
ciaram-se nos anos 80, após o país ser redemo
cratizado. O inquérito foi arquivado com as leis
do Ponto Final (1986) e da Obediência Devida

(1987). As leis que anistiaram os militares acu
sados de torturas e homicídios foram promul
gadas durante o governo do presidente Raul
Alfonsín (1983-1989). No entanto, em 2003, o

Congresso Nacional aprovou um projeto de
lei do então presidente Nestor Kirchner (2003-
20_07) que permitiu o retorno dos julgamentos,

s

fazendo com que a Justiça declarasse inconsti
tucionais os indultos dados pelo ex-presidente
Carlos Menem (1989-1999) beneficiando re

pressores e ex-guerrilheiros.
Durante o julgamento, os oficiais foram

responsabilizados por torturas e mortes nas

dependências da Esma, situada na região
central de Buenos Aires, que se plasmou
numa condenação por crimes contra 86 pes
soas, das quais 28 continuam desapareci
das e cinco assassinadas com contornos de
crueldade extrema. Tal decisão por parte da

Justiça foi resultado de 22 meses de inves

tigação, com mais de 160 testemunhas. No
veredito final, a Escola de Mecânica da Ar
mada foi declarada por entidades de direitos
humanos como "um dos maiores centros de

detenção clandestina e de extermínio" cria
dos pela ditadura militar em solo argentino.
Na leitura da sentença, o juiz deixou muito
claro que os réus foram "condenados por
perseguições, homicídio qualificado e roubo
de bens das vítimas".

Entre estes, encontra-se ex-capitão Alfre
do Astiz, conhecido como "Anjo da Morte".

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeL Procópio Gomes deOliveira, 380

Centro -89251-201- JARAGUADO SUL-SC
Novo TelefonelFax: (47)3274-1700

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDflALDE INTIMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 daLei 9.492/97, clc o artigo 995 do código de Normas da CGJISC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para paga
mento 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:

Em dezembro de 1977, Dona Nélida, uma
"Mãe da Praça de Maio", depois de presen
ciar um sequestro de vários militantes por
um grupo de tarefas da marinha, se lembrou
de um rapaz loiro, Gustavo Nino, sempre
próximo às mães e suposto irmão de uma

desaparecida, que se despediu dela com

um beijo no rosto; e que poderia ter sido

sequestrado nesse dia. Quando algum tem

po depois soube através do noticiário Fran
ce Press que Gustavo, além de outros vários
nomes e apelidos, entre eles "O Corvo" e

o "Angel Loiro", se chamava Alfredo Astiz,
membro dos Serviços de Inteligência da

Marinha, infiltrado nos grupos de mães de

desaparecidos, sentiu em todo seu corpo o

espanto e a violência daquele beijo de Judas.
Alfredo Astiz, o "Anjo da Morte", personifica
aquilo que existe de pior num ser humano.
Essa figura pavorosa é apenas uma peça na

máquina infernal do mundo dos torturado
res.A justiça argentina não está fazendomais
nada do que atualizar e reparar a incapaci
dade e conivência com os regimes da época,
para que isso nuncamais aconteça no futuro.

Apontamento: 192200/2011 Sacado: ISOLEIE DE SOUZA HAUFFE Endereço: BERNARDO pORBUSCH
800 - BAEPENDI - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89256-100 Credor: EUROENG INDUSTRIA DE PRODUTOS
ELETRONICO Portador: - Espécie: DMI- N'Titulo: 1549 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 670,00 -

Data para pagamento: 07/11/2011-Valor total a pagar R$743,16 Descrição dos valores: Valor do título: R$
670,00 - Juros: R$ 4,02Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$14,24

Apontamento: 191584/2011 Sacado: JAIRO SCHUCK Endereço: RUA CARLOS OECHSLER 1111- Iaraguã
do SuI-SC - CEP: 89258-820 Credor: VALDOCIR l-IAAS ME Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 29204-
1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 513,00 - Data para pagamento: 07/11/2011- Valor total a pagar
R$585,11 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 513,00 - JUJos: R$ 2,22 Emolumentos:R$l 0,85 - Publica

ção edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 192131/2011 Sacado: JOSE OSMAR CODEIRO Endereço: AVMARECHAL DEODORO DA
FONSECA 710 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-700 Credor: FOUR UP CONFECCOES LIDA Portador:
- Espécie: DMl- N'Titulo: 2007-2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$473,70 - Data para pagamento:
07 I 1lI2011- Valor total a pagar R$539,83 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 473,70 - Juros: R$ 1,57
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 192069/2011 Sacado: KASADESIGN COMDEC ITOA Endereço: AVGETULIOVARGAS 5 SL
01 E 02 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: RECLINERS INDUSTRIALUDA Portador: - Espécie: DMl
N'Titulo: 2142-4/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 519,85 - Data para pagamento: 0711lI2011-Valor
total a pagar R$625,70 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 519,85 - Juros: R$ 1,03 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 192067/2011 Sacado: KASA DESIGN E COM DE MOV E DEC Endereço: RUA GETUliO
VARGAS 05 SALA 01 E 02' - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: POLLUS JND COM MOVEIS LTDA Por
tador: - Espécie:DMI- N'Titulo: 008633/6 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 752,00 - Data para paga
mento: 07111/2011- Valor total a pagar R$860,58 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 752,00 - Juros:
R$ 3,76Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 192073/2011 Sacado: KASA DESIGN E COM DE MOV E DEC Endereço: RUA GETUUO
VARGAS 05 SALA 01 E 02 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: JOWANEL lND MOVEIS ESTOF I.:rDA
Portador: - Espécie: DMI- N' Titulo: 00897716 - Motivo: falta ele pagamento Valor: R$ 234,00 - Data para
pagamento: 07 I 11 12011-Valor total a pagar R$339,99Descrição dos valores: Valor do título: R$ 234,00 - Ju
ros: R$ 1,17 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21 ,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 192077/2011 Sacado: KASA DESIGN E COMERCIO DE MOVEIS E DE Endereço: AV GE
ruUOVARGAS 05 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: COOPERATIVA CREDITO UVREADMISSAO
NORTEPR-SICO Portador: KAJOMAMOVELARlA LTDA Espécie: DMI- N'Titulo: 1580/2/2 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 293,30 - Data para pagamento: 07111/2011-Valor total a pagarR$399,29 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 293,30 - Juros: R$I,17 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 192078/2011 Sacado: KASA DESING LTDA Endereço: AV. GETUliO VARGAS 05 - CORUPA
SC - CEP: 89278-000 Credor: BASE FOMENTO MERCANTIL LTDA Portador: ART GLASS MOVEIS ITOA

Espécie: DMI- N' TItulo: 232/B - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 420,00 - Data para pagamento:
07/11/2011- Valor total a pagar R$525,52 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 420,00 - Juros: R$ 0,70
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 191990/2011 Sacado: LANCHONETE O LANCHA0 IlDA ME Endereço: RUA ISIDORO
PEDRI263 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: HYGIE SYSTEMS COMLE DIST ITOA Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo; 1010712 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 821,43 - Data para pagamento: 071 11/2011-
Valor total a pagarR$891,46Descrição dos valores: Valor do título: R$ 821,43 - Juros: R$ 5,47 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 192039/2011 Sacado:MAlK LUIZRIBEIRO Endereço: RUA CARLOS EGGERT 17l - Jaraguá
do SuI-SC - CEP: 89256-330 Credor:VICENZI FABRICA DE SEMI-REBOQUES EMETALURGICA Portador:
- Espécie:DMI- N'Titulo: 157-4/8 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 664,00 - Data para pagamento:
071l1/2011- Valor total a pagar R$736,65 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 664,00 - Juros: R$ 1,99
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 15,76

Apontamento: 191933/2011 Sacado: MARILDE TERESINHA MARTINS Endereço: RUA HERCILTO BER
TOLOI - 66 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-320 Credor: SlIMAQ SIA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo:
49940*004 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 267,00 - Data para pagamento: 07/11/2011-Valor total a
pagar R$342,65 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 267,00 - Juros: R$ 0,44 Emolumentos: R$ 10,85 -

Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 192024/2011 Sacado: MECANlCA JSK I.:rDA Endereço: RUAVITOR SOTERO VARGAS 35 -

Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-160 Credor: MOTORS lMPORT S DISTRIBUIDOR DEAUTO PECAS ITOA
Portador: - Espécie: DMl- N'Titulo: 024714B05 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 402, II - Data para
pagamento: 071 1lI2011-Valor total a pagarR$473,93 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 402,11- Ju
ros: R$ 2,68 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 192207/2011 Sacado: MECANlCAJSKLTDAME. Endereço: RUAMICHELE CRISTINA BAR
TEL99 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89257-120 Credor:COREMMA ITOA Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo:
0705506501- Motivo: falta de pagamento Valor: R$110,00 - Data para pagamento: 07/11/2011-Valor total
a pagarR$179,39Descrição dos valores: Valor do título: R$llO,OO - JUJos: R$ 0,25 Emolwnentos: R$10,85-
Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 191797/2011 Sacado: MICHELE PFEFFER Endereço: RUA LEOPOLDOMAHNKE35 APTO
503 - CENTRO - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-510 Credor: CONDOMlNIO RESIDENCIAL PIATANUS
Portador: - Espécie:DMI- N'Titulo: 9200009230 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$125,71 - Data para

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 29/10 às 01h30
o Sr. Januario Da Fonseca, mais
conhecido por JF cabeleireiro, com
idade de 47 anos. O sepultamento
foi realizado dia 29/10, às 16h30,
saindo féretro da Capela Rainha

Da Paz na Vila Nova, seguindo
após para o' Cemitério Municipal
do Vila Lenzi.

• Faleceu no dia 29/10 às 01h30 o

Sr. Albrecht Kreutzfeld, mais conhe
cido por Alfredo, com idade de 73

anos. O sepultamento foi realizado

dia 29/10, às 17h30, saindo féretro
da Capela Mortuária Maria Leier no

Centro, seguindo após para o Cemi

tério da Barra Do Rio Cerro.

• Faleceu no dia 30/10 às 21h40
a Sra. Veronica B. Doge, com idade

de 81 anos. O sepultamento foi re
alizado ontem, dia 31/10, às 16h,
saindo féretro da Igreja Evangélica
Apóstolo Paulo no Rio da Luz II, se

guindo após para o Cemitério da

mesma localidade.

Apontamento: 191798/2011 Sacado: ANA GABRIELA PRADE CANDIDO DA SILVA Endereço: RUA LEO
POLDO MAHNKE 35 APTO 402 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-510 Credor; CONDOMlNlO RESIDENCIAL
PlATANUS Portador: - Espécie:DMl- N'TItulo: 9200009192 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$I68,49 - Data

para pagamento: 071 li 12011-Valortotal apagarR$233,61 Descrição dosvalores: Valordo título:R$I68,49 - Juros:
R$ 0,56Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70fJ>iligência: R$ 9,66

Apontamento: 191978/201I Sacado: ANDERSON HEIMZLE ME Endereço: R ANGELO RUBINI 1030 A -

JARAGUADO SUL - CEP: Credor: SERlLON BRASIL ITOA Portador: - Espécie:DMI- N'Titulo: 0000011206
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 197,18 - Data para pagamento: 07/11/20ll- Valor total a pagar
R$273,04 Descrição dos valores: Valor do título: R$I97,18 - Juros: R$ 0,65 Emolwnentos: R$10,85 - Publica

ção edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 191859/2011 Sacado: ANTONIO MARCOS MORAIS Endereço: RUA PAULO EGGERT 353 -

Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89257-770 Credor:MECANlCANECKEL ITOA Portador: - Espécie:DMI- N'Titulo:
0707201lA3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$167,00 - Data para pagamento: 07/1112011- Valor total
a pagar H$245,56Descrição dos valores: Valor do título: R$167,00 - Juros: R$ 0,33 Emolumentos: R$10,85-
Publicação edital: R$.22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 23,33

Apontamento: 191987/2011 Sacado: CRISTIANAT. URBAN Endereço: ROD SC41611 00 - Iaraguã do Sul-SC
- CEI': 89262-001 Credor: OESACOM E REPRES LTDA Portador: - Espécie: DMJ - N'Titulo: 2040596U - Mo
tivo: falta de pagamento Valor: R$151,37 - Data proa pagamento: 0711112011-Valor total a pagar R$228,73
Descrição dos valores: Valor do título: R$151,37 - Juros: R$ 0,65 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 21 ,81

Apontamento: 191792/2011 Sacado: DANlELPErRYTASSO Endereço: RUA 1034,N.107 - JaraguádoSuI-SC
- CEP: 89257-750 Credor: RCF INCORPORADORA ITOA Portador - Espécie: DMI- N'Titulo: NP0002437
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 461,16 - Data para pagamento: 071l1l2011- Valor total a pagar
R$540,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 461,16 - Juros: R$I,53 Emolumentos: R$10,85 - Publica

ção edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 23,33

Apontamento: 192176/2011 Sacado: GELSON SILVEIRAMEIRELES Endereço: RUA FREDERICO BARG 100
- Jaraguá doSuI-SC - CEP: - Credor: FMCOMDEBRINQUEDOS LTDAME Portador: - Espécie:DMI-N'
TItulo: 2325-8 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 306,51 - Data para pagamento: 07 I 1lI2011-Valor total
a pagar R$377,18 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 306,51- Juros: R$1,53 Emolwnentos: R$10,85 -

Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 191612/2011 Sacado: HELVIATOMASELLI Endereço: RUA 25 DE JULHO 1971 APTO 404 -

Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-000 Credor: CONDOMINlO RESIDENCIAL GRANADA Portador: - Espécie:
DSI - N'Titulo: 4040911- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 229,47 - Data para pagamento: 07/11/2011-
Valor total a pagarR$292,08 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 229,47 - Juros: R$ 2,60 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 192092/2011 Sacado: IFCS ESQUADRIAS DE FERRO ITOA EPP Endereço: RUA ANGELO
RUBINI 4 - JARAGUADO SUL - CEP: 89260-000 Credor: MKRAFT COMERCIO DEMETAIS ITOA Portador:
- Espécie: DMI - N'TItulo: 540921A - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 709,25 - Data proa pagamento:
07/11/2011- Valor total a pagar R$786,11 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 709,25 - Juros: R$ 1,65
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital:R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 192121/2011 Sacado: IND E COMDE UNIFORMESMR LTDA ME Endereço: AVPREFWAL
DEMAR GRUBBA 2490 SALA 03 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-501 Credor: UNISPORT INDUSTRIA
E COMERCIO DE TECIDOS Portador: - Espécie: DMI- N'Titulo: 2642 01 03 - Mot. _,: falta de pagamento
Valor: R$1.840,45 - Data para pagamento: 07 I 11/2011-Valor total a pagar�$1.916,63 Descrição dos valores:
Valor do título: R$1.840,45 - Juros: R$ 5,52 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 192192/2011 Sacado: lND.COM. UNIFORMES . LIuA Endereço: AV. PREEWALDEMAR
GRUBBA 1311 SL 3 - Jaraguá do SuI-SC: CEP: 89256-500 Credor:V SVCOM DETECIDOS I.:rDA Portador:
- Espécie: DMI- N'Titulo: 1251/03 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 350,71 - Data para pagamento:
07 I 11/2011- Valor total a pagar R$422,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 350,71 - Juros: R$ 0,93
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 192052/2011 Sacado: IND.E COM. DE CONFEC. CONWERSAO LTDA-M Endereço: RU EX
PEDICIONARIO JOAO ZAPELLA 22 SA - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89252-080 Credor: BEWELL COMEROO
lNDUSTRlA DE CONFECCOES I.:rDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 001749 02 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$1.449,60 - Data para pagamento: 07 I 11/2011-Valor total a pagar R$1.517,05Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 1.449,60 - Juros: R$ 2,89 Emolwnentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

• Faleceu no dia 31/10 às 05h o

Sr. Edvino Kerber, com idade de 81

anos. O sepultamento será realiza

do hoje, dia 01/11, às 10h, saindo
féretro da Capela Mortuária da Vila

Lenzi, seguindo após para o Cemi

tério da Vila Lalau.

pagamento: 07/11/2011- Valor total a pagar R$190,68 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 125,71 -

Juros: R$ 0,41 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 191999/2011 Sacado: MM! MONTAGEM INDUSTRIAL I.:rDA Endereço: RUA EXP RUO!
HORNBURG 70 SL 01 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89256-580 Credor: BERGO EQUIP SEGURANCA I.:rDA
EPP Portador: - Espécie: DMI- N'Titulo: 10006 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$167,64 - Data para

pagamento: 0711l/2011-Valor total a pagarR$244,74Descrição dos valores: Valor do título: R$167,64 - Ju
ros: R$I,89 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 2.l ,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 192002/2011 Sacado: MM! MONTAGEM INDUSTRIAL ITOA Endereço: RUA EXP RUOI
HORNBURG 70 SL 01 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-580 Credor: BERGO EQUIP SEGURANCA LTDA
EPP Portador: - Espécie: DMl- N'Titulo: 9683 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 403,76 - Data para
pagamento: 0711l/2011-Valor total a pagar R$484,62Descrição dos valores: Valor do título: R$ 403,76 - Ju
ros: R$ 5,65 Emolwnentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22J35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 192005/2011 Sacado: MM! MONTAGEM INDUSTRIAL ITOA Endereço: RUA EXP RUOI
HORNBURG 70 SL 01 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-580 Credor: BERGO EQUIP SEGURANCA ITOA
EPP Portador: - Espécie: DMI- N'TItulo: 10150 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 561,49 - Data para
pagamento: 07I II 12011-Valor total a pagarR$642,50Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 561,49 - Ju
ros: R$ 5,80 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 191783/2011 Sacado: MONlCAHACKBARTHME Endereço: RUAALFREDOMANN 66 - JA
RAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-270 Credor: SIPAR COMERCIO DEPARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA
Portador: - Espécie: DMl- N' TItulo: 132721-4 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 100,00 - Data para
pagamento: 07/11/2011- Valor total a pagar R$I64,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$100,00-
Juros: R$ 0,23 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 191826/2011 Sacado: NADDY COMERCIO DO VESTUARIO ir Endereço: R PAULO EG
GERT 87 SAL 01- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89257-770 Credor: PARESCHI E CIALTDA Portador: - Espé
cie: DMI - N' TItulo: 086982011B - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 578,69 - Data proa pagamento:
07/11/2011- Valor total a pagar R$660,58 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 578,69 - Juros: R$ 3,66
Emolumentos; R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 23,33

Apontamento: 191939/2011 Sacado: NILTONCEZAR GOBBI Endereço: JOSETHEODORO RIBEIRO, 20349
SL 02 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-001 Credor: RRC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDAME Porta
dor: - Espécie: DMI - N'Titulo: 443 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 270,80 - Data para pagamento:
071ll/2011- Valor total a pagar R$341,23 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 270,80 - Iuros: R$ 0,54
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 191728/2011 Sacado: ORLANDO KOVALSKI Endereço: RUA MARIA ANTONlA DA SILVA
141- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-140 Credor: CIZESKI INCADM E EMP IMBOBlUARIOS IlDA Porta
dor: - Espécie: DSI - N'Titulo: 5190/11-Motivo: falta de pagamentoValor: R$300,00 - Data para pagamen
to: 07/11 12011-Valor total a pagarR$370,89 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 300,00 - Juros: R$ 1,00
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 192196/2011 Sacado: RACOES CATARlNENSES ITOA Endereço: AV PREF WALDEMAR
GRUBBA4955 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-502 Credor: RBSADME COBRANCASLTDA Portador:
- Espécie: DMI- N' TItulo: 3100956071 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.064,40 - Data para paga
mento: 07 I ll/2011-Valor total a pagarR$1.l43,41Descrição dos valores: Valor do título: R$1.064,40 - Juros:
R$ 5,32 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$18,79

Apontamento: 191766/2011 Sacado: RICARDO LEONl Endereço: R ARTHUR BREJ.THUPI,780 LOTE 130
- CHICO DE PAULA - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-839 Credor: BANCOVOLKSWAGEN SIA Portador:
- Espécie: CEI - N°TItulo: 16412629 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.691,43 - Data para pagamento:
07/11/2011- Valor total a pagar R$1.834,82 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.691,43 - JUJos: R$
72,73 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 15,76

Apontamento: 192248/2011 Sacado: RLG COMERCIAL IlDA Endereço: RUA JOSETHEODORO RIBEIRO
658 SALA 02 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: CRZONGSHEN FABVEICULOS SA Portador: - Espé
cie: DMl- N'Titulo: 0000060097 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 22.967,24 - Data para pagamento:
071 1lI2011- Valor total a pagar R$23.488,81 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 22.967,24 - Juros:
R$ 451,68Emolumentos:R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:R$14,99

Apontamento: 192249/2011_Sacado: RLG COMERCIAL ITOA Endereço: RUA JOSE THEODORO RIBEI
RO 658 SALA 02 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89258-000 Credor: CR ZONGSHEN FAB VElCULOS SA
Portador: - Espécie: DMl - N' TItulo: 0000060096 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 13.439,05 - Data

para pagamento: 071II 12011- Valor total a pagar R$13.773,24 Descrição dos valores: Valor do título: R$
13.439,05 - Juros: R$ 264,30 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 -

Diligência: R$14,99

Apontamento: 192133/2011 Sacado: VILMA MARTINS Endereço: RUA INGO BLUNK 240 - ESTRADA
NOVA - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-368 Credor: oro !MOVEIS ITOA Portador: - Espécie:DMl- N'
TItulo: LOTE87MS/RE - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 573,88 - Data para pagamento: 07I 11/2011-
Valor total a pagarR$647,20 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 573,88 - JUJos: R$I,91 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$16,51

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
01l1ll2011.

Jaraguá do Sul (SC), 01 de novembro de2011.
,

Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 37
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A CoUaer de Pau Cia. de Teatro e o Coletivo MuItiarte
Alarido promovem de 12 a 18 de novembro o6cina péU'!l
atores cênicos. O objetivo é apresentar o vocabulário
dasmetodologias de teatro físicoVaewpoints e Suzuki,
voltadas a desenvolver o teatro físico no ator criador
e os caminhos de preparação do corpo péII'él a prática
da dramaturgia. Podem participar atores, bailarinos,
perfonners e outros artistas cênicos, com prioridade de
vagas aos que comprovem ativiclacle artística durante
2011. E ainda alunos de cursos livres de teatro e dança,

mec&ante disjJonibilidade de vagas, com iclàde ÍIúniIna de
.

16 anos. Inscrições� e-mail cdpteatro@gmaiLcom

felipe Voigt
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREfEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA DE OBRAS E SER

ViÇOS DE ENGENHARIA N°. 03/2011 - PMS PROCESSO L1CITATÓRIO N°.
145/2011 - PMS - TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento
de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) de Pavimentação Asfáltica
nas Ruas Joinville e Estrada Duas Mamas, extensão de 3.557,60m, no Município de

Schroeder/SC, de acordo com projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos
e demais anexos que fazem parte integrante do Instrumento convocatório.
Recebimento dos Envelopes eCredenciamento até: 1° de dezembro de 2011 às 08h45min.
Abertura do Processo: 1° de dezembro de 2011 às 09h.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site da Prefei
tura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou-junto ao setor de licitações de segunda
a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-
1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 1° de novembro de 2011.

CHAN

ca«Cf.O.,IiJi,1f/j,,/lU1, '1'111$ .

_

Harmonia popular
Curso Intensivo de Harmonia Popular ocorre no próximo dia
5 com vagas limitadas. Nesse dia, o treinamento será realizado
em três horários: das 8h30 às 12h, das 13h30 às 17h e das 18h30
às 21h30, com o objetivo de proporcionar aos participantes um
aperfeiçoamento artístico, unindo técnica e criatividade. Ministrado

pelo professor de Harmonia e Saxofone da Unicamp, CelsoVeagnoli,
o curso é gratuito e acontece no Sesc de Jaraguá do Sul. Inscrições

_ até dia 3 de novembro pelo e-mail bethmueller@almalivre.com.br.

MUNICIPALIZAÇÃO
Reunião em escola
O prefeito de Guaramirim, Nilson Bylaardt, e a gerente de Educação
da SDR, professora Lorita Zanotti Karsten, convocam os pais dos
alunos da EscolaAlmirante Tamandaré para participar hoje, às
19h30, de reunião para discutir a Proposta de Municipalização da
Escola. A reunião acontece nas dependências da escola.

...

TRADIÇAO

Dança gaúcha
o Grupo deDança Laços deTradição de Corupá promove curso de dança
gaúcha de salão todos os domingos de novembro. O início será no dia
6 a partir das 16h, no Salão Paroquial Católico. O curso ensinará nove

danças: marcha, vaneira, vanerão, bugio, rancheira, milonga, valsa, .

xote e chamamé. O valor individual do curso é de R$ 30. Inscrições na
Divisão de Cultura do município ou no local, no início do curso.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREfEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERViÇOS DE
ENGENHARIA N°. 09/2011 - PMS

PROCESSO L1CITATORIO N°. 141/2011-PMS - TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento

de mão de obra, materiais e equipamentos), da pavimentação asfaltica das Ruas

Acre, Jorge Lacerda e Palmeiras, no município de Schroeder/SC, totalizando a área
de 485,50 metros, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e

demais anexos que fazem parte integrante do Instrumento convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 17 de novembro de
2011 às 14h.
Abertura do Processo: 17 de novembro de 2011 às 14h45min.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site da Prefei
tura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações de segunda
a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-
1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 1° de novembro de 2011.

felipe Voigt
Prefeito Municipal

AlPE1TI

Empretec
2012
Em parceria com o Sebrae
de Santa Catarina a

Apevi realiza de 23 a 28

de janeiro de 2012 mais
uma edição do Empretec,
programa que VIsa ao
desenvolvimento do

empreendedorismo. O
Empretec é uma iniciativa

que ocorre todos os anos e

envolve participantes que,
orientados por consultores
do Sebrae, desenvolvem
novos negócios ou
ampliam atividades já
existentes. As entrevistas
de interessados ocorrem
de 28 de novembro a Iode

dezembro, das 8h às 18h,
no Centro Empresarial.
Informações e inscrições
pelo telefone (47) 3275-
7024 e pelos e-mails

eventos@apevi.com.br e
murara@sc.sebrae.com.br.

CAPACITAÇÃO
Oficinas
no eras
O Cras (Centro de
Referência em Assistência

Social) de Corupá abriu
inscrições para diversos
cursos: corte e costura

industrial, artesanato,
confecção de bijouterias,
enfeites natalinos, canto
coral, decoração de
chinelos, tapetes e pintura
em tecido. Interessados
devem procurar a sede
do Cras, na rua Otto
Hilbrecht, Bomplandt, e
realizar sua pré-inscrição.
Os cursos são gratuitos.

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 manhj!

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

Fone: 3375-05.0.0 .....

www.band.f1Tl99.colTI.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Obras avançam na

rua-28 deAgosto
Trabalho de urbanização na principal
via de Guaramirim já asfaltou cerca
de um quilometro de pista
GUARAMIRIM

PEDRO LEAL

Depois de quase dois anos

em discussão, as obras de

revitalização da rua 28 de Agosto
estão progredindo em um ritmo

estável, segundo o engenheiro
responsável pela melhoria, Gus
tavo Boaretto, da Conpla Cons
truções e Planejamento.

Até o momento, já foram
concluídos cerca de um qui
lometro de asfaltamento, no

bairro Avaí. O projeto de R$ 3,7
milhões financiados pelo go
verno do Estado contempla 4,5
quilômetros de vias. Até quinta-

feira, o trabalho se concentra

nas obras de drenagem entre a

Prefeitura e o portal de acesso

à cidade. "Na quinta-feira de
vemos retomar o asfaltamento
onde a drenagem já foi feita, e

quando esta parte estiver con

cluída, vamos fazer a drena-
•

gem do resto da via", explica.
Para o autônomo Anderson

Luis Klavunde, 24 anos, a melho
ria é muito bem vinda. O único

problema, segundo o cadeirante,
é a dificuldade temporária du
rante a obra. "Onde já termi
naram de asfaltar para mim é
umamaravilha, o problema é só
onde estão fazendo, que mal dá

Encontro reúne eDl [araguá
Bombeiros de todo o Estado

Durante este fim de semana,
Bombeiros de todo, o Estado se

reuniram em Jaraguá do Sul para
discutir a formação do Sistema de
Comando de Incidentes (SCD do
Estado e por em prática a capaci
tação do pessoal em urn desastre
simulado. Segundo Q comandante
dos Bombeiros Voluntários de Ia
raguá do Sul, Fabiano Candido, os
resultados foram muito positivos.
Na simulação, no sábado, o cenário
foi o de urna explosão na Arena Ia-

, raguá, mantendo 12 vítimas feridas
- algumas presas no interior daAre
na, outras isoladas no telhado.

"Já listamos bombeiros para
compor o SCI estadual, agendamos
para fazermos reuniões mensais

inter-corporação, e já temos outro

simulado marcado para fevereiro",
conta. Participaram da simulação,
Bombeiros de dez municípios, en
tre eles Joinville, Guaramirim e São
Francisco do Sul. "A função do SCI é
coordenar os bombeiros no caso de
urn evento de grandes proporções,
como foram as enchentes deste

ano", explica Fabiano, ressaltando o

porque é importante montar o sis
tema estadual antes da temporada
de chuvas, que ocorre no verão.

Para o comandante dos bom
beiros de Ioínvílle, Heitor Ribei
ro Filho, o encontro foi muito
benéfico. "Tivemos a chance de
testar a coordenação entre as vá
rias corporações, e agora a ideia
é agregar, mais municípios nas

simulações", afirma.
MARCELE GOUCHE

Simulação de resgate demonstrou a
coordenação entre os Bombeiros

para passar", diz
O micro-empresário Ander

son Feller Bertenes, 39 anos,
também está ansioso pelo asfal
tamento. "O único problema no

momento é a poeira, mas tem

que ser asfaltado isso aqui, não
tem mais como ficar só no pa
ralelepípedo", afirma. Porém,
Bertenes tem uma ressalva. "Os
motoristas já passam muito rá

pido sem asfalto, agora eu acho

que precisava colocar alguns
redutores, se não vamos ter aci

dentes", afirma.
Após a conclusão do asfalta

mento, a última etapa deve ser

o calçamento entre a Igreja Ma
triz e a Estação Rodoviária. "Se
fizermos isso antes de terminar
o resto, o calçamento será dani
ficado pelas outras obras", expli
ca Boaretto.

Drenagem deve ser
concluída antes de
retomar trabalho
de asfaltamento

2111 ..se.

Os fatos inusitados, os casos de sucesso, as dificu:tdades e ban;eiras
que enfrentou e ainda enfrenta diariamente em SUa .oarr�ira. Em l;3l1la

trajetória é sempre a_cornpan�<;ldo de palavras como: pel'sist�noía,
,

ética, verdade, trabalho, respeito, Palavras qlJe o tornaram um

profissional de tanto sucesso, UI')\) ernpreendedornatol

Adquira suas credenciais no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul -. CEJAS

Informações: 47 3275-7045 e 47 3275-7012

eventos@acijs.com.br - nucleos@acijs.com.br

Lote 2 - 600 unidades
R$ 25,00 nucleados ACIJS-APEVI e estudantes
R$ 40,00 associados do CEJAS
R$ 50,00 demais interessados

Lote 1 - 300 unidades"
R$ 20,00 nucleados ACIJS-APEV! e estudantes.
R$ 30,00 associados do CEJAS
R$ 40,00 demais interessados

�Dispor1fveis até 30 de outubro

('(,(IBHJ,IOI)(I!'tt\('
Unlmecl!ft Lun� (47) 2106 1919

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FUTSAL

TOUCHDOWN
Breakers faz sua parte
o Iaraguá Breakers fez sua parte na briga pela terceira vaga
nos playoffs do Torneio Touchdown. Jogando emMauá (SP),
os "quebradores" venceram o ABC Corsários por 35 a O. Agora,
para garantir a classificação, a equipe jaraguaense precisa
torcer por um tropeço do Vasco da Gama Patriotas, atual
terceiro colocado, diante do Botafogo Mamutes, no clássico

que acontece amanhã, no Rio de Janeiro.

J aum empate da
final doCatarinense

equipe de Capivari, aos 4 minu
tos do primeiro tempo, com gol
de Paquito. O empate veio qua
tro minutos depois, com o arti
lheiro Felipe. A virada também
teve a marca do garoto, que fez
bela jogada e passou para Jonas,
que fez o gol de carrinho. Aos 20

segundos da etapa final, Felipe
arriscou de fora da área, a bola
desviou no adversário, marcan
do-o terceiro da ADJ. Na tentati
va de empatar o jogo, o Capivari
passou a utilizar o goleiro linha .

Mas a estratégia não deu certo e a

equipe jaraguaense acabou mar
cando o quarto gol. Jonas come
çou a jogada e passou para Dian
Luka fechar o placar.

Em busca da classificação, time joga em

Capivari de Baixo na próxima sexta-feira

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

te no tempo extra, a decisão será

na cobrança de pênaltis.
No sábado, foi apresentado

mais um reforço para a ADJ. O
ala Willian chega para disputar a

Liga Nacional de 2012. O atleta é
formado nas categorias de base
do futsal de Jaraguá do Sul e esta
va jogando na equipe da Inteli de

. São Paulo, além de ter passado por
outros times do Brasil e da Europa.

MARCELE GOUCHE

ALEXANDRE PERGER

/\ ADJ /FME deu um grande pas
I\so rumo à final do Campeona
to Catarinense. Voltando a jogar
naArena Iaraguá, a equipe venceu
Capivari de Baixo por 4 a 1 pelo
jogo de ida da semifinal. A parti
da de volta acontece na próxima
sexta - feira, em Capivari de Baixo.
Um empate garante classificação
na final. Já o adversário precisa de
duas vitórias - no tempo normal e
na prorrogação. Em caso de empa-

A partida
O placar foi inaugurado pela

HENRIQUE PORTO /AVANTE

Moleque Travesso lutou contra o Porto
para conquistar os três primeiros pontosPRIMEIRONA

Vitória empata.
mas garante a
classificação

Juventus vence a primeira
no returno do Catarinense

A quarta vaga
nas semifinais do

Campeonato Jaraguaense
da Primeira Divisão foi
definida no último fim de
semana. Depois de passar
parte da competição
entre os últimos, o atual
campeãoVitória reagiu e

se classificou para tentar
o bicampeonato. A equipe
apenas empatou em 2 a

2 com o Flamengo, mas,
.

foi beneficiada com o

empate também em 2
a 2 entre JJ Bordados e

Botafogo.
O Cruz de Malta, já
classificado, venceu o

.

Néki por.2 ª"tfe. aS,$eguro'lil
a primeira colocação. Em
segundo lugar ficou o

Flamengo e em terceiro o

João Pessoa, que liderou
boa parte do campeonato.
Botafogo é o último
colocado. .·c��.

Os confrontos 'de ida das'

camisa tricolor.
A campanha do Juventus no

returno nem de longe se aproxi
ma do que o Tricolor fez no tur

no, quando terminou a fase de

classificação em primeiro lugar
e invicto. A queda de produção
aconteceu após a eliminação na

semifinal. O sonho do acesso à
elite do futebol catarinense foi
adiado para o ano que vem e o

Juventus precisará brigar fora de

campo para conseguir o apoio
necessário para pagar as contas.

Jogando no João Marcatto

vazio, o Juventus finalmente ven
ceu o primeiro jogo no returno

do Campeonato Catarinense da
Divisão Especial, por 3' a 1 em

cima do Ioaçaba, lanterna da

competição. Com os três pontos,
o Moleque Travesso subiu uma

posição e agora é o 90 colocado
no returno. Ainda restam três

jogos para o fim da competição
e o time jaraguaense não tem

mais chances de classificação. O
próximo desafio do Tricolor será

amanhã, às 16h, contra o Porto,
em Porto União.

O primeiro gol do Iuventus
foi marcado aos 30 minutos do

primeiro tempo, com Max, que
também tez o segundo, aos 13 do

segundo tempo. O Ioaçaba ainda
descontou com Berg, aos 18. O
terceiro gol do Iuventus saiu aos

38 com o atacante Gustavo, que
marcou pela primeira vez com a

ARTILHEIRO
Felipe dos Santos comemorawn dos

dois gols anotados na partida de sábado

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul I 2a Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackernhagen, 87, Vila Nova - CEP

89.259-300, Jaraguá do Sul-SC - E-mail: jgsvar2@tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Juliano Rafael Bogo
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - CAUTELAR - COM PRAZO DE 20 DIAS
Protesto contra a Alienação de Bens n° 036.10.013155-2

Requerente: Valcir Vitor Cecchet
Requerido: Viviane Deise de Oliveira

Notificando (a)(s): Terceiros interessados
Objetivo da Notificação: Ante o esposto, indefere-se, em parte, a petis:ão inicial, quanto
'ás providências de cunho restritivo, admitindo-se o prosseguimento do feito na forma do
art. 867 do CPC. Cite-se a requerida, para tomar ciência do conteúdo desta ação. Realiza
se a intimação pretendida pela parte ( art. 870, I, do CPC). Intime-se. Por intemédio do

presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabida,
fica(m) ciente(s) de que, neste Juiz Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem
como INTIMADA(S) para atender (em) ao objetivo da notificação transcrito na parte superior
deste edital. ADVERTÊNCIA: Feita a intimação e pagas as despesas processuais, após
decorridas 2 dias (48 horas), os autos serão entregues á parte autora independentemente
de translado (arts. 871 e 872, do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos,
partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado e publicado 1 vez(es),
com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 01 DE NOVEMBRO DE 2011
. .

.

SEGUNDONA
Delinidas as semifinais
Na segunda divisão também estão definidos os quatro
semifinalistas. Depois da rodada do último sábado, Rio Cerro,

. Operário/Unidos, Avaí e Noite a Fora se garantiram na próxima
fase. Os jogos de ida acontecem no próximo sábado, com Rio
Cerro x Operário/Unidos e Avaí e Noite a Fora. No aspirantes,
os quatro classificados foram Grêmio Garibaldi, Atlético
Independente,Vila Rau e Ponte Preta.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SÃO PAULO

Leão acredita no
potencial de Lucas
Treinador do time paulista afirma que não é

possível fazer a comparação com Neymar

AGÊNCIA FOLHAPRESS

Se depender do técnico Emer
son Leão, do São Paulo, o joga

dor Lucas seguirá atuando como

atacante aberto pelo lado direito,
da mesma maneira que Adílson
Batista montava seu esquema de

ataque. Segundo Leão, a má fase
enfrentadapelo atleta, que já assu
miu não se sentir à vontade como

atacante, não está ligada àmanei
ra como ele é escalado.

"O Lucas, nestemomento, per
deu o 'timing'. Ele não tem mais
tantas oportunidades de gol", diz

o treinador. "Acho que ele precisa
jogar mais aberto, para aproveitar
sua velocidade. É um jogador que
precisa ser lançado e não correr a

partir do meio-campo".
Para o treinador, Lucas está

pronto para retomar o bom fu

tebol, mas ainda não é possível
compará-lo a Neymar. Leão acre

dita que o santista já atingiu ama

turidade necessária para ser um

grande jogador e coloca o atleta
como um dos dois maiores do
mundo, ao lado deMessi.

"Lucas está perdendo nesta

comparação, pois são caracterís
ticas diferentes. O Neymar pega

a bola e sabe a distância possível
para correr com a cabeça baixa até
o momento de levantá-la e definir
a jogada. O nosso [Lucas] ainda
não consegue calcular essa distân

cia", comentou. "O Lucas tem um

potencial enorme, mas ainda pre
cisa amadurecer", conclui.

Após tomar pública a existên
cia de um pré-contrato entre o

Internacional e o atacante Dago
berto, que deixará o São Paulo em
abril sem custos ao clube porto
alegrense, Leão afirmou que o

clube colorado precisará negociar
a saída do atleta se quiser contar
com ele a partir do início da próxi
ma temporada. "Dagoberto é atle
ta do São Paulo e vai ficar até o fim
do contrato. Mas se o Inter quiser
ele antes, precisa sentar e conver
sar", diz o técnico.

IDÁRIO CAFÉ/VIPCOMM

. Depois do Pan,México quer sediarOlimpíada
O diretor executivo do Comi

tê Organizador dos Jogos Pan

Americanos de Guadalajara, Car
los Andrade Garín, afirmou que o

México pode sediar uma Olimpí
ada no futuro, depois da experi
ência de receber o Pan, mesmo

que seja um objetivo a longo
prazo. "Eu acho que sim (é pos
sível o México receber a Olim

píada), vamos demorar para

sediar, mas seguimos promo
vendo a cidade", diz Garín, em
entrevista publicada pelo jornal
mexicano "Bl Informador".

Apesar de admitir problemas
durante os Jogos em Guadalajara,
Garín disse estar satisfeito com o

trabalho desenvolvido pela orga
nização desde o começo do pro
jeto. "Acho que se pode considerar
comomissão cumprida. Foimuito

mais do que esperávamos e eu es

tou muito contente. Teve muitos

'problemas, mas eram resolvidos
dia após dia. Pode-se dizer que os

Jogos foram bons", afirma.
Para Garín, os maiores 'erros

foram cometidos antes da rea

lização do Pano "Houve muitos

erros, mas foram solucionados,
o que fez com que os Jogos não

entrassem em crise".

MERCADO

Timão mantém o silêncio

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO 32" RODADA - 29/10
Santos 4 x 1 Atlético-PR
Botafogo 1 x O Cruzeiro
Ceará 1 x 2 Ruminense

32" RODADA - 30/10
Corinthians 2 x 1 Avaí
Vasco O x O São Paulo
Grêmio 4 x 2 Flamengo
Rgueirense 2 x 1 Bahia
Atlético-MG 2 x 1 Palmeiras
Coritiba 3 x 1 América-MG
Atlético-GO O x llntemacional

15° Bahia

16° Cruzeiro

.17°Ceará
• 18° Atlético-PR

14153%
!

7 152%
I

4 152%
-2 .,I,!48% 33'RODADA-5/11

19h - Botafogo x Figueirense
1 147% 19h - Atlético-MG x Grêmio

14?;,% i ;
19h - Bahia x São Paulo

,J.44% t 33" RODADA - 6/13/2011
3 143% 17h - Santos x Vasco.

f 17h - Flamengo x Cruzeiro
-1038% 17h - Avaí x Ceará

-6
!

38% 17h - América-MG x Corinthians
19h - Palmeiras x Coritibai i ; l

34 i 32 9 i 7 : 16 37 42 -5 35%

32 1 3� 8 18 116 37 54 -1733%

31 ! 31 7 i 101 15 31 49 -18 32%
i j ! :

29 i 32 7 i 8 i 17 43 67 -24 30%

25 i 3� 4 i 13115 41 57 -1626%

19h -Intemacional x Ruminense
19h - Atlético-PR x Atlético-GO

.19°Avaí
Classi!icados coca Sul-Àmericana
.Rebaixados para Série B

• 20° América-MG

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B

� Coi. Times

W� 1° Portuguesa
... 2° Ponte Preta

... 3° Náutico

... 4° Americana

CLASSIFICAÇÃO
P J i V 1 E 1 D j GP GC i SG A

70 3312d 101 3 i 70 34 I 36 71%

57 33 ! 16 9 : 8 i 55 39 i 16 58%

56 3311� 11! 7 144 35 ! 9 57%

33· RODADA - 25/10
Guarani 3 x O Grêmio Banueri
Americana O x O Criciúma

33·RODADA-28/10
Portuguesa 2 x 1 Ponte Preta

Salgueiro 1 x 1 Vila Nova-GO
Goiás 4 x 1 Duque de Caxias

52%
33" RODADA - 29/10

51% Bragantino 1 x llcasa
49% Náutico 2 x O Sport
49% Paraná Clube 2 x 2 São Caetano

48% Boa 1 x 2 Vitória
ABC lx lASA

47%
34" RODADA -1,111

45% 20h30 - São Caetano x Guarani

5° Vitória

51 33 i 1� 9 110 j 37 37 I O
50 3311� 8 111 i 50 43 i 7
49 33 i 1� 10110 ! 54 49 i 5
49 3311� 10110139 35 i 4

j , !; i

48 33 113 9 ! 11 1 48 41 i 7
47 33 ! lj 8 112 i 35 31 i 4
45 33 i 14h f 16

;
47 49 1-2

I " '

33 ! 12 9 112 43 39 i 4
33 I 12 8 113 41 46 1-5
33 10 14; 9 53 47 ! 6

20h30 - Criciúma x Portuguesa
348 RODADA - 4/11
20h30 - Duque de Caxias x Bragantino
20h30 - Sport x Boa
20h30 - Vila Nova-GO x Goiás

6° Bragantino
7° Criciúma

8°Sport
9° Boa

10° Goiás

11° Paraná 45

12° Grêmio Barueri 44

13° São Caetano 44

45%

44%

44%

14° Guarani 43

15°ABC 43

16° ASA 42

T 17" Icasa 40

T 18° Vila Nova-Go' 31

• 19° Salgueiro 29

I � 20° Duque de Caxias 15

33 12 7 114 43 42 ! 1 43%
1 i j

33 io 13[10 41 45 ! -4 43% 20h30-VitóriaxSalgueiro
33 11] 9 ! 13 38 48 j -10 42% 34° RODADA - 5/11
33 9 ! 13111 49 50 1 -1 40% 16h20 - Ponte Preta x Americana

33 7 :10116.2943 -1431% 17h-Grêrnio Barueri x Paraná
17h - ASA x Náutico

33,8 .s ,20.29 50 -2129% 17h-lcasaxABC
33

'

2 '9 : 22
.

27 69 ' -42 15% T Rebaixados para Série C
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Delegado Adriano Spolaor, responsável pelo caso, diz que
acusados responderão por homicídio biplamente qualificado

VIOLÊNCIA

Encapuzados
lurtam R$ 160
Dois encapuzados foram flagrados
no interior de uma residência na
ruaJorgeBuhr, noÁguaVerde,
p�r volta da ueo dê'8onUngo. Os
moradores chegaram e, enquanto
omarido, de 47 anos, estacionava
o veículo na garagem, a esposa foi
abrir a porta e se deparou com a

dupla. Um deles empunhava arma
e por duas vezesmirou o gatilho
em direção damoradora. Pugíram
por uma janela lateral que foi
arrombada e por onde tiveram
acesso à casa. Foram feitas buscas
na região, mas nenhum suspeito
foi localizado. Os marginais
levaram cerca de R$ 160 em

dinheiro.Deixaram para trás vários

objetos que já estavam separados,
como garrafas de whisky, caixa
de cerveja, computador e outros
pertences. As vítimas registraram
boletim de ocorrência.

Homemmortoa pauladas
Wanderley Bezerra, 37 anos, foi
atacado por três homens durante a

,

madrugada, no bairro Agua Verde

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

SÔNIA PILLON

Um homem foi brutal e covar
demente assassinado no úl

timo fim de semana em Jaraguá
do Sul. Wanderley Bezerra, 37

anos, morador do bairro Amiza

de, foi morto com duas pauladas
na cabeça, socos e pontapés por
volta das 3h da madrugada de
sábado na rua Leno Nicoluzzi,
proximidades do Chopp & Club,
no Água Verde, por três homens,
presos em flagrante e conduzidos
ao Presídio Regional de Iaraguá
do Sul. São eles: Jean Heckler, 21,
de Rio Negrinho; Javerson Custó
rio Pires da Silva, 20, de Parana

guá (PR); e Alisson Luís Filipiak
Vargas, 18, de Foz do Iguaçu (PR).
O trio deve permanecer preso até
decisão da Justiça.

A vítima teve seu rosto total
mente desfigurado, tamanha a

violência, e foi encontrada caída,
às margens da BR-280. Os Bom
beiros Voluntários chegaram a

ser acionados, mas em função da
gravidade dos ferimentos, Wan

derley morreu no local. O corpo
foi levado ao IML (Instituto Mé
dico Legal) e liberado no final
da tarde de sábado. A ocorrên-

cia foi atendida justamente por
policiais que realizavam rondas
nas imediações da BR-280. Wan

derley mudou-se de Matelândia,
cidade vizinha de Foz do Iguaçu
(PR) há cerca de cinco anos, de

pois de uma separação difícil.
Deixou dois filhos, um de 11 e

outro de 16 anos.

Segundo o relatório da PM, ao

chegarem ao local do crime, Jean
Heckler e Iaverson da Silva ten

tavam fugir. O terceiro acusado,
Alisson, foi detido por populares
até a chegada dos policiais.

Tudo começou porque a víti

ma, ao sair da boate, viu um dos

agressores urinando e fez uma

piada. O homem teria retrucado
e em seguida levou um soco de

Wanderley, e em seguida mais
dois tomaram parte a briga. No
depoimento ao delegado, os três
afirmam que deram a paulada
porque a vítima fez a piada e deu
um soco no rapaz que urinava.

Pena pode alcançar
até 30 anos de prisão

Segundo o delegado da
comarca que cuida do caso,

Adriano Spolaor, Jean Heck

ler, Javerson Custório Pires
da Silva e Alisson Luís Filipiak
Vargas foram enquadrados
no artigo 121, parágrafo 2° do

Código Penal, por homicídio

triplamente qualificado: crime
praticado por motivo fútil, por
terem dificultado a defesa da
vítima e executado o· assassi
nato por meio cruel. Se conde-

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

nado, o trio pode pegar até 30

anos de prisão pelo assassinato
de Wanderley Bezerra . Os três
acusados apresentavam alto

grau de embriaguez durante
o depoimento na delegacia.
Spolaor não descarta a possi
bilidade de caçar a autorização
de funcionamento de casas no
turnas em que crimes são pra
ticados após saída das boates.
"Esse crime nos deixa comovi
dos e perplexos."

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 225/2011
TIPO: menor preço POR ITEM. COMUNICADO DE ALTERAÇÃO II. O Município
de Jaraguá do Sul, através do Secretário de Administração, torna público para
conhecimento dos interessados na licitação por Pregão Presencial acima, que
está promovendo alteração na quantidade e descrição dos itens 01, 02, alteração
na quantidade do item 10, alteração na descrição do item 06 Ç> exclusão do item

12 do Anexo I do Edital. O conteúdo integral das alterações estará contemplado
no Edital Versão III, estará disponível a partir do dia 03/11/2011 no site www.

jaraguadosul.sc.gov.br. Sendo assim, e por força do §4° do art. 21 da Lei Federal
n.? 8.666/93, tendo em vista as retificações modificarem a formulação da proposta,
esta Administração Pública comunica aos interessados, que está prorrogando a data

para entrega, credenciamento e abertura dos Envelopes, conforme segue: DATA,
HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:30 hs do dia 16 de

novembro de 2011, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
sita na Rua Walter Marquardt n? 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. ABERTURA DOS
ENVELOPES 01-PROPOSTA - às 10:00 hs do dia 16 de novembro de 2011, na sala

de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. Após, a sessão será suspensa

para análise das PROPOSTAS e documentos exigidos, pela equipe Técnica da

Gerência de Tecnologia da Informação. O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e

abertura dos envelopes 02-HABILlTAÇÃO serão as 13:30 hs do dia 22 de novembro

de 2011, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. As demais

informações permanecem inalteradas. Jaraguá do Sul (SC), 27 de outubro de 2011.

Secretário de Administração
IVO KONELL

Menor é
baleado
Umhomem disparou tiros
contraum rapaz de 17 anos,

quando a vítima se encontrava
nos fundos do LíderClub,
naVIla Lalau. O fato ocorreu

por volta das 2h de sábado.
Um dos tiros acertou de

raspão a cabeça do jovem.
Um amigo que acompanhava
o adolescente o ajudou a se

. dirigir às proximidades da
Lanchonete BigDogBrasil,
e ambos acionaram aPM e

osBombeirosVoluntários. O
menor, que sofreu ferimentos
leves, foi conduzido ao
Hospital eMaternidade São
José e liberado depois. Os
policiais foram até o hospital,
tomaram os procedimentos
cabíveis e fizeram rondas nas

imediações da ocorrência, mas
o agressor não foi localizado.

Violência
doméstica I
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Promoção

0111]BH M tilua"fim
tECORD

ROIdo 'ndepondêncla de comunicação

A.s drogas atacam o cérebro. Acabam com a memória

e o raciocínio. Quem cai nessa armadilha vai mal

na escola. se afasta dos amigos e fica completamente
perdido.

Não desperdice seus neurônios e seu futuro.

Você tem saída, Curta a vida. Fuja das drogas.

Informe-se sobre o projeto Viva Sem Drogas em sua escola
ou www.sedsc.çovbr em planos e ações.

----_._-

Secretaria de Estado
da Educação
www.sed.sc.gov.br SANTA CATARINA
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