
Boamúsica Caco Barcellos
naScar

Zé Ramalho se apresenta
neste domingo, na Sear.
Fãs devem se apressar
para garantir ingresso.

No dia 17 de novembro, o jornalista
investigativo falará sobre SUJi

trajetória e sobre como desenvolveu

alguns de seus projetos, entre eles o
conhecido 'Profissão Repórter'.

Página 19MlX

� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�ç;J ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO DESDE 1919

CCO diz que superávitda
Schützen foi de 150mil

Prestação de contas foi feita à imprensa ontem. Festa gerou receita de cerca de
R$ 366mil, fora os aportes públicos de R$ 47J mil da Prefeitura, R$ 250mil do

Estado e R$ 20mil da Caixa Econômica Federal. Já o custo total foi de R$ 967mil.
Página 6

-

ELASSAOTRI

EM CASA Meninas do langadaJFME/O Correio do Povo chegaram na manhã de ontem a laraguá trazendo namala a
medalha de ouro da Olesc. Pela terceira vez, a equipe feminina de basquete faturou a competição. Página 21.

Flagrado COID

droga pode
pegar 15 anos
U FU CIONÁRI A

Prefeitura de Jaraguá
do Sul, detido em casa

com cerca de dez quilos
de maconha, poderá
ficar até 15 anos atrás
das grades. Página 23

.

Concurso de
Soletração tem
sua final hoje
COM MAIS DE 2.200

inscritos, apenas 2� alunos

chegaram à final. O pri
meiro colocado receberá
bolsa de estudos integral
para qualquer um dos 15
cursos oferecidos pela
Uniasselvi - Fameg. Página 20

CO FIRMAD

Governador visita
a região nesta
sexta-feira.

PATRICIA MORAES

Página 7
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Lourival Karsten Ikarsten@netuno.com.br

Dívida pública

Rigesa
Para atender a demanda de embalagens de alta qualidade no
mercado nacional, a MWV Rigesa, subsidiária da MeadWestvaco

Corporation, está executando um processo de expansão em

sua fábrica de papel de Três Barras (SC). O gerenciamento do

projeto é realizado pela Põyry, Nesse processo, a Põyry, via
. sistema frame list, escolheu aWeg como fornecedora, com a

aquisição de 200 motores de baixa e média tensão. Os motores
serão instalados em ventiladores, bombas e refinadores de toda
linha de produção da unidade, a partir de 2012. O objetivo é aliar
a potência das máquinas de papel à robustez dos motores daWeg,
conferindo tecnologiamais avançada ao sistema.

'

T Tm dos grandes .

U competidores pelos
recursos dos poupadores
brasileiros tem sido o

próprio governo que, além
de arrecadar cada vez mais,
continua ainda captando
recursos que poderiam ser

utilizadas por empresas
e cidadãos. Com um

BNDES
Para este ano o Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social- BNDES
tem uma meta de desembolso
de R$ 145 bilhões. A direção
do banco de fomento já
admite que esta meta não será

. alcançada, pois de janeiro
a setembro os desembolsos
somaram R$ 91,8 bilhões.

Zona do Euro
crescimento de 2,28% em

setembro, aDívida Pública
Federal ultrapassou a
barreira dos R$ 1,8 trilhão.
Claro que esta dívida já
vem de diversos anos,
mas não para de crescer
e continua retirando
cada vez mais recursos do
mercado.

Continuam fortes as turbulências
na Europa com o registro de recorde
de desemprego em setembro. A

Espanha já registra uma taxa de
desemprego de 22,6%. Precisamos
prestar atenção para que o mesmo

não aconteça por aqui se continuar
a desindustrialização. Os europeus
e norte-americanos fizeram isto e

agora estão pagando o preço.

Ccimbio mundial
Estão em curso no mercado diversas oscilações importantes em .

relação à paridade das principais moedas entre si. Atualmente
o dólar está perdendo valor em relação ao euro e iene, mas
esta situação poderámudar diante da próxima notícia. O real
tem sido o "recheio" deste embate, oscilando fortemente. Este
movimento causa muitos problemas quando se fala de comércio

exterior,pois quem inicia a compra de algum produto no

exterior ou captação de empréstimo externo sabe muito pouco
sobre o que vai acontecer quando o negócio se concretizar e
ainda menos em quanto vai ficar a conta na hora do pagamento.

Elet'1�ônicos
.

O Brasil nunca conseguiu desenvolver uma indústria
de equipamentos eletrônicos digna deste nome.
Agora são os chineses que estão anunciando
investimentos de lJS$ 540 milhões no segrnento enl
nosso país. Embora, provavelmente, só irão rn.ontar

couJponentes trazidos da China, já é um progresso.

Revestimentos
• •

para piscinas
A Palazzo, empresa com sede 'em

Corupá estápromovendo sua
linha de revestimentos atérmicos
e antiderrapantes para uso no
revestimento de piscinas que
volta à atividade depois destes
meses de inverno e chuvas.

Hahne

. Açúcar e álcool
Continua o processo de concentração neste mercado e a São
Martinho acaba de anunciar a aquisição de cerca de um terço da
usina Santa Cruz e também da empresa de terras da usina. No
total o investirnento é de R$ 319,3 milhões.

Uma das mais tradicionais
construtoras do Estado está
diversificando sua atuação e

recentemente implantou as

fundações de mais um grupo de
torres de geração eólica em.Ioão
Câmara, no Rio Grande do Norte.

I� m:BIEiS
QUINA

SORTEIO N° 2735
03 - 08 - 42 - 75 - 77

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 683

01 - 02 - 04 - 05 - 06
07 - 08 - 09 - 10 - 11

12 - 13 - 15 - 23 - 24
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SELIC 12%

TR 0,060%
CUS 1.100

BOVESPA �� ·1.41%

POUPA,Nça (Ú941

CÂMBIO COMPRA

DÓLAR COMERCIAL (;EM ,R$) 1,7365
DÓLAR TURISMO (EM H$) 1,6100

.

EURO (EM R$) 2,3890
LIBRA (EM �$)

.

2,7816 li

PERíODO
l.SETEMBRO.2011

l.NOYEMBRO.2011
NOVEMBRO.20 11

1.NOVEMBBO.2011
1.NOVEMB:aO-,2011

VENDA VAR.

1,7375 �I' 2,05%
1,7500 'III/I' 0% .

2>.3909 0,56%
2,7841 "11111 0,81%

" Jtet«) ,t,qfJlp rlI7U,lt"f!I&/o
A Sol ParagUders está comercializando et» sua loja
junto à fábrica o mais novo livro �e Rodrigo Raíneri,
que por quatro vezes alcançou o topo do monte Everest

e, nas lutas para superar os llmites do ser humano, teve
ainda que conviver COIU a perda do companheiroVitor
Negrete, Uma história de luta e superação que o autor

tem levado a diversas plateias.
DIVULGAÇÃO

Prêmio Ser Humano 2011
No último dia 28 aconteceu em Brusque a premiação da ABRH-SC
- Associação Brasileira de Recursos Humanos sendo destacas 17

empresas. Iaraguá do Sul neste ano recebeu três troféus. Um deles
foi na categoria Trabalhos Acadêmicos, reconhecendo o projeto
"Perfil do profissional de vendas no comércio de Iaraguá do Sul",
dos alunos da FAE Centro Universitário. Na categoria Projetos
Sociais, o case jaraguaense premiado foi o daWeg Equipamentos
Elétricos SIA ("Ação Comunitária"). Completando a lista, a Duas
Rodas Industrial ficou com um dos troféus na categoria Gestão de

Pessoas, com o case "ProgramaValores".

1° Encontro das Famílias VEGINI

Dia 05 de novembro estará acontecendo o 10 Encontro
das Famílias Vegini no salão/lqreja Santo Antonio,
Primeiro Braço do Norte - Massaranduba.
8:00h . Recepção aos Convidados
9:30h - Missa Festiva presidida pelo Bispo Dom Dirceu

Vegini
12:00h - Almoço
1S:00h - Café Colonial
1S:30h - Tarde Dançante
Estarão presente aproximadamente 900 pessoas vindas
de diversos locais do Brasil.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o que mata é o estilo de vida. Sem um

estilo de vida assassino ninguém
morreria, ou morreria só por acidentes,
tragédias inevitáveis na vida ... Espere, eu
disse estilo de vida assassino? Disse erra

do, assassino é o próprio sujeito, é a pes
soa mesma que se mata, e vale-se para
isso do chamado estilo de vida. Explico.

Quando um sujeito compra um

maço de cigarros, lê na embalagem: o

cigarro faz mal à saúde. Mesmo assim,
o arvoado, opa, desculpe, quis dizer
a pessoa, mesmo assim, a pessoa abre
o maço de cigarros, tira um, acende e

fuma. Fuma com prazer. Quer dizer, ma-

MÁGICO

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I
ta-se um pouco, mas com prazer.

Faz o mesmo um outro que abre
uma garrafa de pinga e manda ver. Ele
sabe que o Ministério da Saúde reco

menda beber com moderação, o que,
aliás, é uma estupidez, qualquer bebi
da alcoólica, na quantidade que for, faz
mal. Sem essa de beber pouco, pouco
mata também.

Uma terceira pessoa acelera o carro

além da conta, não vence a curva, despe
daça-se contra uma árvore e nada lhe so

bra... Aí vem alguém e lhe chora a morte?

Bolas, chorar por que, se o sujeito quis
morrer? Ou ele não sabia que carro não

é para ser usado como arma? Ou ele não
sabia que até corredor de F-I se despeda
ça num muro quando corre sem talento?

O estilo de vida mata. E estilo de vida

,

é tudo o que a pessoa faz, como faz, por
que faz. Quando surge um câncer em al

guém, não surgiu de graça, surgiu por al
gum comportamento indevido. E émuito

, simples de entender: não- há efeito sem

causa, todo consequente tem um antece

dente. Podemos não saber da causa, mas
houve uma. Dito de outro modo, uma
pessoa que vivesse uma vida seJ:?1 erros
não morreria. Como isso é impossível,
todos morremos. Simples como respirar.

-

MAE
o pensamento mágico também mata. Pensamento

mágico é achar que tal coisa não nos vai fazermal, sabe
mos que vai, mas dizemos que não... Vivemosfazendo isso,
até que um dia a casa cai. Nesse momento, alguém pode
se achar perseguido pelo destino, nada disso. Foi burrice
mesmo, foi brincar com a sorte. Nesse pensamento mági
co está a raiz de muitíssimas mazelas da vida. O pen
samento mágico é inimigo da boa saúde e da boa sorte.

Mãe émãe, mas... Duas mulheres con
versam e uma delasdizàoutra: - 'llh, o meu
filho, coitado, nãodeusorte, não passou no
concurso "! Coitadinha da mãe, ela acre
dita que o filho não foi aprovado porque
lhefaltou sorte. Nãofoi isso, mamãe, o seu
"menino"simplesmente não estudou o bas
tante, só isso, nãofoi azar, não.

DITADO
Diz o ditado que Deus aju

da a quem cedo madruga. É
preciso entender o que isso

significa. 'o ditado quer dizer

que Deus ajuda a quem se es

força obstinadamente, crê, sua,
trabalha. E esses não ficam na

cama até tarde. Só isso.

DO LEITOR

s
s

"\ li nos últimos dias, por todo o Brasil,
V inclusive em Iaraguá do Sul, várias
pessoas se preparando para o Hallo

ween, comemorado no último' dia 31,
comprando abóboras, fantasias, rou
pas pretas, enfim, se preparando para
os doces e travessuras.

Fico pensativa e preocupada com
relação a isso, pois acredito que oi
tenta por cento destas pessoas, que
comemoram o Halloween desconhe
cem a origem da comemoração, e o

que é pior, desconhecem a própria
cultura brasileira.

Nossa, cultura (do latim colere,
que significa cultivar) é vasta e riquís
sima, com personagensmaravilhosos

que atiçavam nosso imagináriomun
do infantil, quando a beira de foguei
ras, nossos pais, tios, ou avós, conta
vam aventuras mirabolantes, desde

fugir da Mula sem Cabeça e do Curu

pira em meio às matas, até o pitores
co ritual para se pegar o-Saci Pererê!

Estamos matando nossa cultura,
nossos personagens folclóricos mo

fam nas bibliotecas, enquanto en

deusamos a cultura norte-americana
comemorando datas que nem nos

dizem respeito. Quando é que algum

FALE CONOSCO

norte-americano comemora qual
quer coisa que seja ligada a cultura
brasileira?

Os norte-americanos não sabem
nem qual é a capital do Brasil, no
venta e nove por cento deles acham

que é o Rio de Janeiro!
Como podemos renegar assim

nossa cultgra? Como podemos se

pultar esse conhecimento?
Vamos assistir de camarote e bra

ços cruzados a extinção de nossos

personagens folclóricos, enquanto a

cultura estrangeira se expande?
Uma cultura rica como a nossa,

oriunda da miscigenação de nosso

povo, não pode ser desprezada assim.
'

Que tal desligarmos a televisão,
reunirmos a família em volta de um
livro de histórias brasileiras, que tal

passarmos o legado de nossa cultura

para as futuras gerações?
O SacíPererê, aMula semCabeça, o

Curupira e toda a turminha agradece!A
sobrevivência da Cultura Brasileira está
literalmente em nossasmãos.

Madise Julião,
colaboradora daMarisol e

Acadêmica de Letras

CHARGE

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br Chefe de redação: Patrícia Moraes' redacao@ocorreiodopovo.com.br· Projeto Gráfico: Márcio Schalinski
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DE DEFINIÇOES
Decisão sobre a ponte que
fará a ligação com o bairro
Amizade depende de
aprovação dos vereadores

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

Intermediário entre os bairros Três Rios
do Sul, Nereu Ramos, Três Rios do-Norte

_

e Amizade, o Rau já integrou a área rural do

município: Mas mesmo que hoje ostente o

status de integrar a área urbana de Jaraguá
do Sul, ainda aguarda definições de infra
estrutura. Uma delas, que está em aberto,
é onde será construída a ponte que fará a

ligação entre o Rau e o Amizade, antiga rei

vindicação da comunidade. É a obra mais

polêmica da cidade, tanto que continua di
vidindo opiniões.

O lugar é carregado de história, especial-
- mente dos imigrantes alemães e italianos -e
seus descendentes. Hoje, a população está
bem diversificada, devido ao grande número
de migrantes que vieram de outros estados,
principalmente do Paraná.

O Rau já teve na produção agropecuária e

na agricultura de subsistência o seu forte, mas
hoje cresce em emprendimentos de todo tipo.
De acordo com dados do setor de Geoprocessa
mento da Prefeitura de Jaraguá do Sul, são 276

empreendimentos registrados.
Deste total, 41 são de comércio varejista; 33

de empresas de consertos e restauração; 30 de

construção civil e serviços auxiliares; 22 de re

presentações comerciais; e 17 de bares, lancho
netese similares.Alista completa estádisponível
no http://portal.jaraguadosul.com.br/modu-
10s_extel1).os/geo/contribuintesclasse.php.

Indelinição
Uma audiência pública chegou a ser rea

lizada na Câmara de Vereadores, em 6 de de
zembro de 2010, mas o debate não evoluiu

para uma solução.
A ideia é executar a obra a partir da rua

AnnaMüller Enke até àVistaAlegre. Porém a

polêmica continua e a decisão agora vai ficar

para2012.
Se dependesse da administração anterior, do

então prefeito Moacir Bertoldi, a ponte seria er

guida a partir do entroncamento da rua Prefeito
José Bauer com a ruaWaldemar Rau. A arranca

da da construção aconteceu no início de 2008, e
foi interrompida por rescisão de contrato com a

construtora, orçada na época em R$ 1,6milhão.
A empresa chegou a erguer dois pilares de sus

tentação, que pemanecem lá, expostas ao tem
po e com as ferragens àmostra, se deteriorando
dia após dia.

Enquanto a polêmica não se resolve, a

fluidez no trânsito continua comprometida,
resultando em congestionamentos em vários

pontos da cidade, especialmente entre os que
fazem ligação com o centro.

VANDALISMO Presidente da Ilssociação dosMoradores,
Gilvan da Silva, mostra estragos causados por bomba

FOTOS MARCELE GOUCHE

U"�OR��Mü��é�m�
faz� o eixo do llmizade até o bairro Água V�de

zade até o Água Verde, em direção
ao Chico de Paulo. "O principal na
ponte, tanto da Anna Enke como

naWaldemar Rau, é fazeremum bi
nário, por ser passagem da BR-280".
Para ele,melhormesmo seria conti
nuar a obra iniciada pela adminis

tração anterior.
A terceira possibilidade, obser

va, seria na Carlos Enke (R-964),
esquina com a Prefeito José Bauer,
"para osmotoristas saírem direto na
Roberto Ziemann, noAmizade".

A segunda opção, pela Anélia
Enke, vai sair em curva na Campo
Alegre, "mas os moradores resis

tem, porque acreditam que a rua

não comportaria trânsito pesado".
Entende que "no momento que fi
zerem uma ponte aqui, em cinco
anos precisaremos de outra, por
que o Rau é bairro intermediário".
Dentre as principais reivindica

ções também estão a tubulação na
Waldemar Rau e a atenção com o

desmoronamento das encostas.

Gilvan destaca ainda os projetos
da entidade, como parcerias com
a Universidade para inclusão di

gital de crianças e idosos, com

utilização de 12 salas; com o curso

de Moda para o Clube de Mães; e
estudo ambiental para reciclagem
de lixo. "Gosto de morar aqui por
que as pessoas se preocupam com

melhorias, só falta união", diz.

Moradores esperam por ações
O presidente da Associação de

Moradores do Bairro Rau, Gilvan
Jefferson Ramos da Silva, 49 anos,
está utilizando as instalações do

Conseg (Conselho de Segurança),
até então desativado. Ele garan
te que assumiu para mobilizar a

comunidade para problemas de

I segurança recorrentes do bairro,
como a utilização da área de lazer,
tomada pelo mato, e usada para
consumo de drogas e prostituição.
Sua atuação, segundo ele, teriairri
tado os que estão àmargem da lei,
o que teriamotivado o vandalismo
na sede da Associação de Mora
dores. "Jogaram uma bomba de

coquetel molotov dentro de uma

garrafa de cerveja aqui dentro.
Foi uma justificativa maior para o

II novo comando da PM voltar a dar

atenção para o bairro", afirma, en
quanto mostra os estragos.

Gilvan, que assumiu em 29 de

agosto, presta atendimento às se

gundas, das 8h30 às 10h; quartas,
das 13h às )Sh; e sextas, das 8h30
às 10h. "Fui o único presidente que
fez um plebiscito sobre o número
de vereadores, para que permane
cessem 11."

A falta de definição sobre onde
será construída a ponte até o Ami
zade está entre à que mais pesa _ o

impasse se sairá na ruaAnnaMüller
Enke, para fazer o eixo entre o Ami-

OPÇÃO Outra altemativa é�� ponte entre a
Carlos EI1ke, com saída direta naRoberto Ziemann

As pessoas aqui se
preocupam com

melhorias, só falta união
entre os moradores.

GiIvan Jefferson da SOva, da
lIssodaçãode mo�dores
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· 3.727

2 7 4.545

2 1 5.207
* Dados do IBGE

PRI CIPAIS
CARACTERÍSTICAS
• Área de 1.725.702,61m2
• 276 empreendimentos
• 100% de água tratada
• Intermediário entre
Três Rios do Sul,

• Amizade, Três Rios do
Norte e Nereu Ramos

• Um posto de saúde
• Uma escola - 'ulius
Ilarsten

• Um centro de educação
infantil - Anélia Enke
Ilarsten

• 100% de água tratada
• Primeira localidade

com eletrificação
• Patrimônio arquitetônico
• Casa enxaimel dos

Schwedler

PRINCIPAIS

REIVINDICAÇÕES
• Definição do local e
construção da ponte

• Tubulação na
Waldemar Rau

• Reativação do C'!nseg
• Recuperação da área
de lazer

• Recuperação das
encostas

• Recapeamento
do asfalto após as
enxurradas

• Projeto da ponte de
ligação com o bairro

Amizade (falta definir
local e aprovação dos
vereadores)

• Recapeamento
do asfalto após as
enxurradas

• Abertura da rua ..,nso
NicoIuzzi

• Pavimentação desde
Chico de Paulo até
Estrada Nova

• Projeto de estabilização
de encostas, para a rua
CarlaRubia Dross

Prefeitura planeja e executa obras
o secretário municipal de Urbanismo,

Aristides Panstein, confirma que a proposta
da administração é levantar os pilares para
construir a ponte de ligação com o bairro
Amizade a partir da rua Anna Müller Enke
com a Vista Alegre, por considerar mais vi
ável a obra no local. "Para o sistema viário
domunicípio é mais viável lá. A prefeita (Ce
cília Konell) vai mandar um projeto de lei

para votação na Câmara", afirma Panstein.
HÉ uma rua sem saída, e passará a ser movi-

"Falta banco e'

posto policial':
diz comerciante

o comerciante Dalto Pedro Cardoso, 49
anos, dono da Divisórias Lambritex, na rua

Waldemar Rau, 630, é de Imaruí, no Sul do
Estado, mas vive há 21 anos no Rau. Conta

que tem comércio há 15 anos. Ele defende

que a ponte deve mesmo sair mesmo na

Anna Müller Enke, como projeta a adminis

tração municipal: "Vai tirar metade do fluxo
de trânsito daqui. O bairro é muito bom,
próximo de tudo. Só falta uma agência ban
cária e um posto policial".

EDUARDO MONTECINO

Dalto Pedro Cardoso possui
comércio no bairro há cerca de 15 anos

o Rau foi a localidade que recebeu, na dé
cada de 1920, a família de Hermann Purnha

gen, o primeiro formado em técnicas sobre
concreto armado na Alemanha. Em 1924, a

família Purnhagen chegou ao então Distri
to laraguã, à época município de Joinville, e
trouxe também a arte da música com instru
mentos de metais. Surgiu a Banda Hermann

Purnhagen, mais os conhecimentos ligados à
arte de bobinagem de motores elétricos. Cou-

mentada", complementa. A data para o en

vio do projeto à apreciação dos vereadores
ainda está em aberto.

Outro projeto que está prestes a sair do

papel, de acordo com Aristides, é o da aber
tura da rua Afonso Nicoluzzi. Junto com

a abertura virá a pavimentação asfáltica,
desde o Chico de Paulo até o bairro Estra
da Nova, trecho que totaliza em torno de
dois quilômetros, com saída pelos fundos
de uma danceteria bastante conhecida do

bairro Água Verde. O projeto de abertura
da rua Afonso Nicoluzzi e a licitação para
o início das obras estão previstos para o pri
meiro semestre de 2012.

Outra boa notícia para os moradores do
bairro, amplamente divulgada no final de se

tembro, foi a confirmação de recursos do PAC
2 (Plano de Aceleração do Crescimento) para
contratação de empresa para elaboração de

projetos de estabilização de encostas, em que
a rua Carla Rúbia Dross é contemplada.

FOTOS MARCELE GOUCHE

Casa enxaimel centenária da família Schwedler, localizada no
bairro, é atração turística e referência para alunos dos cursos de arquitetura

Nossa

proposta é
construir

_ponte
ligando a

rua IInna
Enke coma

Vista Alegre.

>ft

",
'

...
1 �

&
"",... _

, )" ('

Líder comunitário aponta lInéIià Enke até
a eanq,c,Alegre como aItemativapara aCOIISIrução da ponte

Curiosidades históricas
be à família ter aprimeira residência e ranchos
eletrificados na região dos Três Rios do Sul.
Já a família Rau tem o mérito de participar
da história do bairro, como agentes do co

mércio de secos e molhados, que hoje ain
da continua atuando e atendendo uma

rede de clientes, através de supermercado,
"com marca e rosto da gente de Iaraguá do
Sul", segundo o historiador Ademir Pfifer.
Ao lado do Rau, bem Na entrada,de Três Rio do

Sul, fica a casa enxaimel da educadora e artis
ta plástica, Arlete Schwedler. Na rua Servidão
mora Dona Marília Matias de Carvalho Gon

çalves, uma senhora que sabe ricas histórias
e memórias de 35 anos de vida do seu esti
mado pai, Porfyro Matias de Carvalho, que
foi foguista nos anos 30 e 40, na RedeViação
Paraná Santa Catarina, e depois maquinista
daMaria Fumaça e das máquinas à diesel, até
se aposentar, na década de 60.
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Comissão presta contas da festa
I,

Descontados
os repasses da

Prefeitura, do
Estado e da CEF,
festa teve déficit
de' R$ 343 mil

JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

/\ pesar de a Prefeitura considerar
r\um superávit de R$ 150.309,19,
sem os investimentos do setor pú
blico, a Schützenfest não consegui
ria cobrir as despesas. A festa em si
arrecadou R$ 366.910,89, que junto
com a verba de R$ 471 mil da Pre

feitura, R$ 250mil do Estado e R$ 20
mil da Caixa Econômica Federal, to
talizou R$ 1.107.910,89 de recursos

para aSchützen - considerados pela
- Comissão Central Organizadora
(CCO) como receita da festa.

Mas para a realização do evento

foram gastos R$ 957.601,70. Destes,
R$ 209.400 foram para as socieda
des de tiro, e outros R$ 18.980 foram

para os grupos folclóricos. "Não
acho que seja certo falar em lucro,
mas sim em superávit", afirma o

presidente da CCO, Alcides Pava

nello, mas, se descontados osR$ 741
mil de crédito público, a festa regis
trou déficit R$ 343.089,11.

Foram 63.185 pessoas quevisita
ram o ParqueMunicipal de Eventos
durante os seis dias da maior festa
de Jaraguá do Sul, sendo que 26.280
pagaram ingresso.Aorganização es
perava cerca de 60mil visitantes.

Segundo Pavanello, que reve

lou ontem o balanço à imprensa,
a festa superou as expectativas.
"Tivemos quase que uma volta
dos velhos tempos da Schützen, e

se a CCO do ano que vem seguir I,
no mesmo caminho, não temos I, \
dúvidas de que teremos a segun-
da maior festa do Estado", afirma,
ressaltando que a prioridade não é
a lucratividade da Schützen, mas a
preservação da festa.

Agora, afirma Pavanello, de
vem ser avaliados os últimos de
talhes desta edição para facilitar o
trabalho da CCO para a 24a Schüt
zenfest. "Não podemos deixar a,

tradição da Schützen se perder,
mas também não pode ficar na
mesmice, precisa inovar sempre",
afirma o presidente, observando
que o objetivo deve continuar sen
do oferecer ao povo uma festa de
sucesso com segurança.

"Essa é uma festa nossa, do

povo de Jaraguá do Sul, nós re

cebemos os visitantes de braços
abertos, mas não podemos esque
cer que a festa é principalmente
para as nossas famílias", encerrou
a prefeita Cecília Konell, que afir
mau ser a satisfação do público o

maior lucro da Schützen.

EDUARDO MONTECINO

, I

-/
Comissão Organizadora fez a prestação de contas do evento à imprensa ontem

, !

Números da festa Despesas

EI s PRE s SE IV BT!
11l1li ESEP,IT E

o Correio do Povo: O que
o senhor considera que tenha
sido o ponto forte da 23a Schüt
zenfest?

Alcides Pavanello: Eu acho

que o ponto mais forte foi a

resposta do povo em relação à
Schützenfest. Tivemos mais de
63 mil pessoas, uma Tarde da
Melhor Idade fabulosa, um Dia
das Crianças com mais de 17
mil pessoas lotando o parque
de eventos. Na véspera de feria

do, tivemos mais de 12 mil pes
soas em um espaço seguro em

que todos puderam se divertir, o
, ' .

que nos dá uma satisfação muito
grande. Acho que é isso que te

mos que valorizar, muita gente
se preocupa com dinheiro, com
lucro, mas o nosso povo precisa
se divertir, ser valorizado.

OCP: Que pontos ainda pre
cisam ser melhorados, após os

resultados deste ano?
Pavanello: Nós precisamos

estruturar um pouco melhor o

parque de eventos, principal
'mente em termos de sanitários.
Os que existem precisam ser re

vistos, reformados e arnpl�adQs'l

p ./IUIv

Isso porque a nossa previsão de
60 mil pessoas nós mesmos tí
nhamos um' pouco de dúvida

que fosse ser possível alcançar.
Temos também que aumentar o

atendimento nos postos de venda
de alimentos e de bebidas, e am
pliar os postos de venda de bebi
da. Na semana que vem vamos fa
zer uma reunião final de avaliação
para termos tudo acertado para o

trabalho da próxima Cco.

Pavanello: Cansa um pou
quinho, a gente se esforça ao

máximo desde fevereiro, princi
palmente nos últimos 60 dias, no
sentido de nos doar para a Schüt
zenfest, para garantir o sucesso,
e isso começa a pesar, a cansar.

Mas a gente precisa dar a resposta
para os 63mil que participaram da

festa, e isso anima, incentiva, para
que a gente ao menos colabore

para que a festa do ano que vem

sejamaior do que esta.

fest este ano?
Pavanello: Houve um peque

no imprevisto com as vendas de

ingressos. Nós contamos todos
os ingressos que entraram nas

catracas, e para a nossa surpre
sa foram vendidos cerca de 300

ingressos a mais do que entrou.

A nossa conclusão é que tiveram

pessoas que compraram mgres
so e não entraram. Se tivessem
entrado mais pessoas do que
vendidos ingressos seria algo que
teríamos que contabilizar como

prejuízo, mas esta situação não
causou problemas.

OCP: O senhor pretende as

sumir a presidência da CCO no

. .vamentepara a 24a edição?
OCP: Houve alguma com

plicação durante a Schützen-
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Patricia Moraes

A. baneadLa do PT lflfl regiFw está se organIzando para
aproveitar a oportunidad.e f'xiada pelo governo federa!
a ruun!icfpios corn até SO mil habitantes,. V,ã.o coord.enar
au.diêndas públicas paria! que Guararnirirnp Schroeder,
C .j. t ,/ ] ·1'1,/1(.· ',;;'�'.

. "'1·'· .�, .1.... '.

u;:�' ·"··'1 f,'. r· ":lh' •.

' .l!.,..�,x» UP,cl e n'Jlu;:t.!c�al(fnüUdii PO,hlJJJU ezes tm.e,m.ld�p

diretanlente e» On;anlento da União. O grupo se reunill na.

segunda-fehoa, cou: a coonlenaçã"o de lllstino da Luz.2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Transporte público. qualidade de vida e educação
Na noite de segunda-feira, a Câmara de
Guaramirim deu aval para o projeto que
deve nortear as políticas de transporte
público nomunicípio pelos próximos

, trinta anos, são 20 anos de validade,
mais dez de prorrogação. Émuito tempo,
tempo demais sefor considerado que a
vencedora de licitação, que deve ser aberta
até ofim deste mês, não terá obrigação de
fazer algumas melhorias básicas, como a
construção de um novo terminal urbano.
Se em ]araguá do Sul, onde o novo terminal
está previsto em contrato, a construção
não saiu do papel, imaginem o que vai
acontecer em Guaramirim, onde a empresa
vencedora terá o aval da lei para não se

preocupar com o assunto.

Mesmo assim, vale lembrar que o tema

Governador
em Jaraguá
Foi confirmada ontem a vinda
do governador Raimundo
Colombo (PSD) a Jaraguá
na sexta-feira. Colombo
virá acompanhado de uma
comitiva de secretários.
O grupo irá visitar os dois

hospitais da cidade, participará
da inauguração da reforma
e ampliação da Escola Julius
Karsten e do ginásio da Escola
São José, de Guaramirim.
Depois, Colombo se reunirá
com empresários para falar dos
investimentos da Celesc e, por
último, participará do Seminário
Governar o Governo, uma
espécie de prestação de contas.

itÓI�i," do

govellDJllo
A oposição patina em
Guaramirim, Faz barulho,
mas não avança. Foi
assim na CI (Comissão de

Inquérito) do ônibus e assim.
também na votação sobre
o transporte público. Nas
emendas apresentadas pelo
vereador Diogo Iunckes (PR),
cada um foi para o seu lado.
Sobre estudo encomendado
em relação ao setor e que
justificaria o adiamento
da votação da matéria,
nenhum comentárie.Vitória

esmagadora para o prefeito
Nilson Bylaardt (PMDB).

foi debatido durantemais de um ano,
sendo motivo inclusive de audiências

públicas. O mesmo aconteceu em

Schroeder, que deve abrir licitação no

dia IOde novembro, prevendo que a
empresa aplique cerca de R$ 210mil na
construção de um terminal, implante
bilhetagem eletrônica, disponibilize mais
linhas e horários, com contrato valendo

por 10 anos, podendo ser prorrogado
duas vezes pelo período de cinco anos.
Quem precisa utilizaro transporte coletivo
na região sabe o quanto o sistema é
deficitário.Na outra ponta, carros emais
carros sãojogados nas ruas todos osmeses,
tomando nossas vias um aglomerado
demotores.Namaiorcidadedo Vale,
são cerca de 500 emplacamentos ao mês.

Perdemos todos nós em qualidade de vida,
comprovando que o problema não ésó de
quem depende exclusivamente de ônibus
paraselocomover.
O quefazer? Cobrar que os municípios
invistam no setor, não somente abrindo
ruas e pontes, mas criando alternativas
mais baratas, ecológicas e saudáveis
para todos. Ciclovias e ciclofaixas sim,
mas interligadas, ao contrário, de nada
adiantam. Sistema de transporte público
eficiente, inteligente, acessível. Horários
alternativos nas empresas, evitando

que todo mundo saia ao mesmo tempo.
E, acima de tudo, educação, educação,
educação, para que o trânsito não seja um
cenário de guerra, mas degentileza, onde
as leis sejam respeitadas e reverenciadas.

DIVULGAçAO

Regionalizado
o prefeito deMassaranduba,Mário Fernando Reinke, e o vereador Silvio Mainka, ambos do PSDB,
acompanharam a audiênciapromovida pelaAssembleia Legislativapara debater o Orçamento
Regionalizado. Reinke destaca o evento como importante instrumento de participação.

Formação
Marcel Salomon, assessor do
deputado estadualDirceu Dresch
(PT), e diretor de formação daUjam
(União Jaraguaense deAssociações de
Moradores), promoveu um encontro

na Câmara esta semana com a

presença de um dos integrantes da
Avevi (Associação deVereadores do
Vale do Itapocu), Ilton Piran. Piran
falou sobre o papel do vereador e a
necessária qualificação da categoria.

Outras trocas
O caso da vereadoraNatália, de mudança de
partido, não é o único na Câmara. Lorival Demathê
também corre o risco de ter o mandato requerido
pelo PMDB porque não assinou a ata de fundação
do PSD, trocou de sigla depois. O mesmo acontece

com José Osório deÁvila, que demorou para sair
do DEM e ir para o PSD. Mas dificilmente algum
deles perderá a vaga. Basta ver o que aconteceu
com Jaime Negherbon (PMDB) e IurandyrMichels
(PV), que na legislatura passada deixaram o PT, mas
garantiram a continuidade do mandato.

Benção
o papa Bento XVI envioumensagem ao

ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
afirmando que irá rezar pela sua recuperação
do câncer de laringe. Amensagem foi
encaminhada ao embaixador do Brasil no
Vaticano, Almir de Sá Barbuda.

Petróleo
o senador Casildo Maldaner (PMDB) destaca
a importância da criação do primeiro curso
catarinense de graduação em Engenharia
do Petróleo, pela Universidade do Estado
de Santa Catarina, a Udesc. Já no primeiro
vestibular, no ano passado, foi o curso
mais procurado pelos estudantes, com
uma média de 21 candidatos disputando
cada uma das quarenta vagas oferecidas.
O curso é oferecido no campus de
Balneário Camboriú. O senador é um
árduo defensor da instalação de uma
refinaria da Petrobras no Estado.

c;,un.'tJm O
A vereadora Natalia Petry (PNUJB)
diz qu.e não vê possibilidade de ter
seu nlandado cassado e devolvido
ao PSB. J?rinu?;iro ponque o prazo
est;:Í apertado para que o Tribunal

Regional Eleitoral tOlue qualquer
decisão, segundo porque até IuesJ.UO

o presidente da sigla, Geraldo
Althoíf, quando assumiu o comando,
declarou que os tneotnodados com
a mudança de direção do partido
poderiam sair sem o prejuízo de

perderem seus mandatos. "Não fui
infiel ao partido, foi o partido que
mudou", argumenta a vereadora.

Auxílio moradia
A Câmara deVereadores de Corupá
aprovou a criação do programa auxílio
moradia. O benefício, segundo projeto
do Executivo, será destinado às famílias
sem condições socíoeconômícas de fixar
nova residência em razão de chuvas

que atingiram o município no início do
ano. Os beneficiados receberão até 50%
de um salário mínimo por seis meses,
podendo ser prorrogado por mais seis.
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Homenagem ao vic,e-prefeito EugênioVictor SchmOckel
No dia 2 de novembro de 1970, o jornal O Correio

do Povo trazia em sua capa a matéria "Eugênio Victor
Schmõckel aniversaria", com uma homenagem ao então
diretor do jornal e vice-prefeito de Iaraguá do Sul. "Re

presentaria imperdoável omissão de nossa parte se, nes

ta data, não registrássemos o grato evento do aniversário
do nosso diretor, jornalista Eugênio Victor Schmõckel,
Incorreríamos em indelicadeza sem limites se silenci
ássemos neste 2 de novembro, malgrado ser o mesmo

um dia de silêncio respeitoso à homenagem dos finados.
.
Neste Dia de Finados, damos vivas à pessoa do nosso

ilustre diretor do O Correio do Povo para testemunhar o
carinho e a homenagem de quantos privam de sua amí
zade, de quantos convivem com ele no dia a dia do nosso
afanoso jornadear terreno", dizia a publicação.

Quem foi Eugênio
Victor SchmOckel

Eugênio Victor Schmõckel nasceu no dia 2 de no

vembro de 1921, em Joinville, filho de Ida Zettel e Ber-
. �

nardo Schmockel. Aos seis anos ele se mudou para
Curitiba (PR). Formou -se contador e administrador
de empresas. Aos 27 anos, ele se mudou para Iaraguá
do Sul, onde casou-se com BrunhildeMahnke. O casal
teve quatro filhos: Yvone, Elis, Rosane e Eugênio.

Schmõckel foi contador no escritório A Comercial,
professor da Escola Técnica de Comércio do Colégio
São Luís de 1955 a 1995, diretor do Jornal O Correio
do Povo de 1957 a 2004 e professor da Fundação Edu-
,cacional Regional Jaraguaense (FERJ) de 1975 a 1977.

Na política, exerceu a suplência de deputado esta

dual e vereador de 1959 a 1962, vereador de 1963 a 1969
e presidente da Câmara deVereadores de 1967 a 1968.
Foi vice-prefeito eleito de 1970 a 1973, sendo prefei
to em exercício em diversas ocasiões nesse período.
Em 1971, criou o Arquivo Histórico, passando a ser

o patrono em 1996. Escritor e pesquisador, foi autor
de diversos livros, além de ter idealizado o brasão e a

bandeira de Jaraguá do Sul. Schrnõckel faleceu no dia
17 de maio de 2004, aos 82 anos.

ARQUIVO HISTÓRICO EUG�NJOV1CTOR SCI-IMOCKEL

Eugênio Vitor Schmõckel:Aniversaria
Uepres6ntaria imperdoável omiss�o

de nosea parte se, nesta data, nã(� regrs
trássernos o gratu ev�nto d.o aDlve!,s�
rio do nosso diretor, Jornalista Eugemo
Vitor Schmõckel. Incorreríamos em in
delicadeza Bem limites se sllencíãsse
mo, neste 2 de novembro, malgraíJo
ser o mesmo um dia de silêncio }'Jeli1IJei·
toso ii homenagem dos fioadol.

Neste dia de finados, damos vi'ias
à pessoa do nosso ilustre diretor do
"Correio do Povo" para testemunhar
lhe o carinho e 8 homenagem de quan
tos privam de sua amizade, de quantos
convivem com êle DO dia a-dis do nosso
afanoso [oruadear terreno. Fruto da ami
zade e ali convivência, 08 corredores
da vida aproximam os homens e nas
esquinai da existência se f,azeul m!) {���m
paaheiros cujo conhecimento dfll!f'llenda
08 méritos de cada um.

Na análise dos méritos do ";:oosso
aniversariante, �e desejássemos bosquejar apenas os traços mercsntas da 'pers(��ahdade d.Q D08S0 homeoageadoj ti sombra do quadro de
sua �xlili:têocla revelarIa, nas ,uas contrastanhHJ �:dteroâneias e nusu
C?8, ti figura �jáfana do Homem, iiI hntlgem nobre do p o
VI�O da cap�cldade, o :slmboto eloqÜente d�l dedi,c
�om�m público) quar ctU110 Vicu;,,,;Prer,,t'to,(I"ltlo C ()Ittipe tll;lnt:e p fQ,fi IUI,iQ n,ft,l"

.

(1caplc:id.de dfHi d.iacernJmen'tQ, li Ué

DIVULGAÇÃO

ELO U D

Potências do Eixo
No dia 2 de novembro de 1936, o
ditador italiano Benito Mussolini
declara pela primeira vez a união do
Eixo Roma-Berlim, formando a base
do estabelecimento das Potências
do Eixo (grupo formado pela Itália,
pela Alemanha de Adolf Hitler e pelo
Japão de Tojo Hideki), inimigos dos
Aliados na Segunda Guerra Mundial.

65

Protestomortal
Nesse mesmo dia, o estadunidense
NormanMorrison cometeu suicídio
em frente ao Pentágono (a sede
do Departamento de Defesa dos
Estados Unidos), ateando fogo em
si próprio como protesto contra a

guerra doVietnã e o uso de napalm
(conjunto de líquidos inflamáveis à
base de gasolina gelificada). Ele
faleceu aos 31 anos.

A caixa
registradora
Em 1879, a primeira caixa

registradora do mundo foi inventada
pelo estadunidense James Jacob Ritty,
depois da Guerra de Secessão (guerra
civil ocorrida nos Estados Unidos).
Dono de um "saloon" (típico bar do
Velho Oeste), ele queria impedir os

.

empregados de furtar seu lucro. Ele
criou amáquina, chamada por ele de

"máquina incorruptível" e patenteou
o invento em 1883.

o Arquivo Histórico de Jaraguá do Sul
No dia 12 de agosto de 1971, o então prefeito em exercício,
EugênioVictor Schmõckel cria oMuseu e oArquivo
Municipal de Iaraguá do Sul, vinculados à Biblioteca
PúblicaMunicipal. Foi somente em junho de 1984 que a

organização dos documentos foi iniciada. Primeiramente, o
ArquivoMunicipal se localizavano segundo pavimento da
Estação daRede Ferroviária, na avenidaGetúlioVargas. Em
20 de julho de 1987, a sede passou a ser aAntigaEstação, que
mais tarde serviu de depósito de cargas da Rede Ferroviária,

MARCELE GOUCHE

juntamente com oMuseuMunicipal. Em 1996, o acervo
foi transferido para a sede alugada na rua IdaBonaRocha.
Em julho de 2010, ocorremais uma transferência de sede,
agora para a ruaWalterMarquardt. Em 10 demaio de
1991, oArquivoMunicipal é extinto, criando-se então o

Arquivo Histórico de Jaraguá do Sul, através da Lei nO 1464,
cuja administração ficava a cargo da Secretaria de Cultura,
Esporte eTurismo.Ainda em 1996, o arquivo passa se
chamar "Arquivo Histórico EugênioVictorSchmõckel"
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EXPOSIÇAO

Em foto e foco:
·as belezas de
Santa Catarina
Imagens captadas em dez rotas

,

turísticas do Estado compõem
,

mostra que está abrigada na
BibliotecaPadreElemarScheid

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

m passeio visual pelas
mais belas paisagens
que Santa Catarina
tem. É essa a oferta da

exposrçao abrigada
pela Biblioteca Padre

Elemar Scheid, no campus da
Católica, em Iaraguá do Sul.

Assinada pelo fotógrafo Iolvani
Bueno, a mostra conduz os visi
tantes por uma viagem ao longo
de dez rotas turísticas. Com ela, é
possível conhecer os pontos mais
frequentados de cidades que com
põem o Caminho dos Príncipes, o
Vale Europeu, a Costa Esmeralda,
a Grande Florianópolis, o Vale do

Contestado, o Caminho dos Cã

nions, os Encantos do Sul, a Gran
de Oeste, a Serra Catarinense e o

Caminho da Fronteira.

As imagens captadas pelo pro
fissional e expostas em 'Bela San
ta Catarina' possuem um motivo

principal: incentivar a população
a desvendar o próprio Estado e,

consequentemente, se surpreen
der com os diferentes cenários
encontrados em todas as regiões.
Por isso, o projeto tomou forma e

já se transformou em uma revista
e uma página virtual, ambos com
lançamento programado para os

próximos meses.
Quem quiser conferir o tra

balho pode fazê-lo somente até a.

segunda-feira, sete de novembro.
A biblioteca, localizada na Rua
dos Imigrantes, 500, no BairroVila
Rau, funciona das 8h às 22h, du
rante a semana. Nos sábados, ela .

fechamais cedo, às 12h. O acesso é

gratuito. Para outras informações,
entre em contato pelos telefones
(47) 3275-8253 e 3275-8233.

o quê: exposição Bela SantaCatarina
Onde: na Biblioteca Padre Elemar Scheid, no campus
jaraguaense da Católica de Santa Catarina
Quando: até segunda-feira, sete de novembro
Que horas: das 8h às 22h (segunda a sexta-feira) e das Bh às'
12h (sábado)

"

Quanto custa: acesso gratuito'
Informações: (47) 3275-8253 e 3275-8233

•

FOTOGRAFIAS Jolvani Bueno retratou as mais belas paisagens
do Estado para incentivar a população a conhecer Santa Catarina

Festival Estudantil
da Canção

Quinta-feira é dia de conferir
as mais novas vozes de Jaraguá
do Sul lançadas pelo Festival
Estudantil da Canção. O evento,
que .acontece no Grande Teatro
do Centro Cultural, tem a parti
cipação de 27 candidatos. Eles

representam 19 instituições de
ensino e estão em uma faixa etá
ria jovem, com idade entre dez e

15 anos.
Todos sobem ao palco prin-

cipal da Scar, a partir das 19h,
com o intuito de disputar uma
premiação de R$ 3,3 mil a ser

dividida pelos cinco melhores
colocados. O acesso do público
é gratuito. Porém, os interessa
dos em assistir às apresentações
devem retirar os ingressos com

antecedência na recepção da

Fundação Cultural, instalada na

Avenida Getúlio Vargas, no Cen
tro. Informações: (47) 2106-8700.

DIVULGAÇÃO

gs fãs que ainda não
gar;mtiram o ÜlgreS$O

, para o'show de ze
'/ RamalhO, domingo, Iao ,

CentroCuI� Scar,
devem se apressar, _'oiS
restam apenas quatro

r

dias até a ,apresenta�o.
Os acessos estão sendo,

comercializados na
secretaria do teatro a

preços que vão de RS 50
'a R$ 150, dependendo da

I localização da poltrona
" escolhida. O espetáculo

começa às 20b.

III
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PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. Planta muito usada como substrato no cultivo de

orquídeas; O músico Gilberto, de "Refavela" e "Be
fazenda"

2. (Fís.) Abreviatura de Frequência Intermediária; Pe
quena cidade paraibana da região de Umbuzeiro, no
agreste do estado, na divisa com Pernambuco

3. Gêneros alimentícios sólidos; índice 'Geral de Pre
ços

4. Famosa marca de biscoitos, pertencente à Nestlé
5. Extensão de terreno pouco acidentado e sem árvo-

res
fi

6. Trajetória descrita por um corpo celeste ao girar em
volta de um astro 7

7. Cobrir com mistura de solos e fragmentos de rocha
8. Outro nome do copo-de-Ieite ; (Gír.) Confusão, ba- ft

rulao, desordem
9. Silvícola do Brasil central; Do lugar 9
10. Unidade de medida de ângulos
11. Dupla de cantores ou instrumentistas; A cachaça 10

de peruanos e chilenos, feita à base de uvas

12. As iniciais do ator francês Delon ; Cada um dos i i

dois músculos flexores que se originam em dois
pontos diferentes e depois se unem, formando uma ! 2

única massa muscular, como o braquial (braço) e

o crural (coxa) 121

13. Relativo à correção de provas tipográficas.

VERTICAIS
1. A letra que, em algarismos romanos, vale 10; Dizer

sim
2. Acometer; Um lúgubre caixão
3. Falto de forças físicas ou morais
4. Hostil à presença do homem (fem.); Elern. de comp.:

duas vezes

5. Afecção inflamatória da glândula mamária; Bastone-
te para escrever que se desponta facilmente

6. Desagradável ao ouvido
7. Mudança súbita de direção / Suturar
8. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Esca

vaçâo em um terreno, de forma alongada e mais
ou menos profunda, feita para condução de águas,
instalação de encanamentos, etc.; Comissão Parla
mentar de Inquérito

9. Decurso de tempo; Coberto de erva rasteira e fina.

I"',
,:, ,3 7 94
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Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

5
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A ECREATlVA

X

DIVIRTA-SE

TODOS OS MESES NAS BANCAS

9 Joãozinho foi com ª irma.,n-sitar a avó. �,o meio da tarde�j9go após p ,

cochilo da velhinha, eles começam a conversar e o garoto perguntou:
- Vovó, como é que as crianças nascem? ,

J ' ." I ' t
- Bem, a cegonha traz as criancinhas no bico, meus netinhos.
O Joãozinho, então, cochichou para a irmã:

,

- E aí, o que é que você acha? Contamos a verdade para ela?

(Mãe mentirosCl
O menino vai correndo em direção à mãe e diz:
- Mamãe, você é umamentirosa!
- Mais por que você diz isso meu filho?
- Você disse que meu irmãozinho era um anjo! Eu o joguei pela janela
e ele não voou e, ainda, se machucou.

-

REVISAO DO TEMPO

Feriado tem
sol e garoa
Neste feriado de Finados, o

, ,

tempo será seco e ensolarado I
do Oeste ao Litoral Sul. Já \
entre aGrande Florianópolis \
e o Norte do Estado, hámais \
nuvens e atémesmo chance
de chuva fraca devido à

circulaçãomarítima.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE AMANHÃ

MíN: 11°C
MÁ)(: 25°C

-

\
1

CANOINHAS
T ..
40 140

SEXTA
MíN: 12°C
MÁ)(: 27°C

SÁBADO
MíN: 13°C
MÁ)(: 29°C

Ensolarado

Hoje, o dia ainda amanhece com
temperaturas baixas em toda Santa
Catarina. Nas áreas altas do Planalto
Sul, pode ocorrer formação de geada
fraca. Durante a quarta-feira, os
termômetros registram elevações. Os
ventos sopram de leste a nordeste e vão
de fracos amoderados com rajadas.

Parcialmente
Nublado

Nublado Trovoada

Na quinta-feira, a condição do
tempo segue muito parecida com a

registrada hoje. Já na sexta-feira, o dia
será ensolarado em todas as regiões
do Estado. As temperaturas começam
a sofrer rápidas elevações. Os ventos
sopram na direção nordeste, mas
continuam fracos.

SE VOCÊVAi PA.ql�.. "

TROMBUDO
CENTRAL

A quarta-feira começa com

sol seguidO de pancada
de chuva e céu nublado,
à tarde. À noite, porém,
o tempo volta a se firmar. \

As temperaturas oscilam
entre SOC e os 21°C.

CRESCENTE 4/1 O

CHEIA 11/10

MINGUANTE 20/1 O

• NOVA 26/10
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, .. Feliz aniversário para Tbayná, que
, fez três anos, dia 17110, e comemorou

com linda festa na Armalwee.

13. Parabéns ao oasal Erich e Lilly, que
festeja Bod lamante, dia 8/1O.

i

ir."
.

I"
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Pedalada
1\ To próximo dia quatro de dezembro,
1 \' em uma realização da Revista Nossa,
acontece, em Iaraguâ do Sul, a 3a Pedala
da Famosa. O percurso será da Praça Ân
gelo Piazera até a empresa Malwee.Após o
passeio, além da distribuição de mil mu
das de árvores frutíferas, camisetas, bonés
e outros brindes, haverá o sorteio de uma

bicicleta é demil reais. O apoio é da Fuja
ma, Lunender, 105FM e O Correio do Povo.
Mais informações nofone 3370-2900.

Palestra
o jornalista e apresentador do programa
global Profissão Repórter, Caco Barcellos,
ministra a palestra Profissão Empreendedor,
dia 17 de novembro, na Scar, no 5° Encontro

Regional de Jovens Empreendedores do
Norte Catarinense.

ia de família
o boa gente Carlos "Carioca" e Nilda Souza
vão interromper um dolce far niente,
em Porto Seguro, para acompanhar o
nascimento do primeiro neto do casal.

Doce Mel
Como a fartura de casamentos da

temporada não deve parar tão cedo, Tele
Demarchi resolveu dar um plus nos cabides
de sua sofisticada DoceMel, com belos
vestidos de noite. Alguns, aliás, com brilhos.
Muitos. É o que dizem as antenadas.

Menegotti recebe
empresários de

, todo o Brasil
Nos três primeiros dias de dezembro, a
MenegottiMáquinas e Equipamentos
estará recebendo, aqui em laraguá do
Sul, vários empresários do Brasil inteiro,
membros daAssociação Brasileira
de Fabricantes de Tubos de Concreto
(ABTC). A entidade celebra dez anos
de fundação e, como sendo uma das

empresas fundadoras, aMenegotti
sediaráAssembléia Geral desse ano,
fazendo desses três dias um marco na

história daABTC. O evento promete.

ISO 9001 www.ímovetscapttal.net
473370.2900 Moa Gonçalves

SPORT,J?í7:
U'L!1'
f�:

Ginástica é moda:
Av. Mal. Deodoro da Fonseca ,

819 - centro - Jaragué do :;>U! '

ENCONTRO O empresário Otaviano Pamplona com as

filhas e o ex-tenista Gustavo Kuerten, o Guga, em noripa

LONDON VirgUio D'AviIa e
Denise Junkes, na Festa do VmiI

1'�

6 3055-0024

Portas abertas
Quem quiser aproveitar o
feriado e curtir as delícias da
Confeitaria Bela Catarina está
convidado. A amiga Georgete,
dona do pedaço, mandou avisar
que as portas estarão abertas
para almoço e café. Demais�

Bela Catarina

3371-3412

moagoncalves@netuno.com.br

TROCOU
IDADE
Arlete

Theilacker,
mãe da nossa

colega Kátia,
foi a grande

aniversariante
dia31 de
outubro

se procura"
,

I

encontra-se. ,;
PitágGrB$"
,I 'i', �i,l�! # �

Páreo
A briga na urbe não
se restringe apenas
a panelas estreladas
e butiques de luxo.
Os supermercados
continuam na

maior fertilidade
e a bola da vez
atende pelo nome
de Rede Fort
com um projeto
arrojadíssimo na
Rua MaxWilhem

logo, logo. É só

aguardar.

• G1 jovem empresário
Orlando Stolco It: já
prepara a champanhe para
dia nave de novembro bater
taças e fazer tim tim .

, • Dizem por aíque uma
.

bela loira seria o motivo
da briga entre Zezé di
Camargo e Luciano. Oxi,
o lsicianoêlFala sério não
estou entendo é mais nada.

Akazo
Evelin recebe
amulherada
antenadada

cidade, sábado,
das 8h30 às 17h,
na sua concorrida

lojaAkazo, para
virada da coleção,
movida a coquetel
e com um grande
detalhe: com
muitos brindes e

o lançamento da
Zinco Jeans. Mais
chique impossível!

• A Cave Pericâ Bos«Brut
recebeumais um prêmio.
A espumantefoi eleita
medalha de prata no 7°
Concurso de.Ispumantes

" Brasileiros. O evento foi.
promauido pelaAssociação

" Brasileira deEnologia
"(ABE), nos dias 25 a 26 de
outubro; em Garibald! ..:RS.

Oscar
Maba
Não ousem esquecê
lo: o meu querido
amigo Oscar
Maba é o grande
aniversariante de

hoje. Parabéns!
O-meu desejo é

que sejas
plenamente feliz.

I • DagomarMüller, agora,
já se diz bem maísfeUz
da vida, depois que cedeu

.

lapela para o broche do pv.
,Porqúe, apartir daí, passa
a ter própria esp(lçodentro

" da baneaã
.

UPPER kid&

III

MAURICIO HERMANN

VINIL O meu amigo Fernando Engelmann com a

namorada Sandra, na Festa do VmiI, lia London Pub

Somente elas

Quintaneja
Amanhã, mais conhecido
como quinta-feira, vai rolar
a tradicional "Quintaneja' da
London Pub, com show da

duplaHenrique & Michel.

No próximo dia nove de novembro,
o meu amigo Naoto Otao, do
Vale Tudo Sex Shop, promove,
na London Pub, um importante
workshop só para elas. Na ocasião,
acontecerão palestras, jantar
japonês emexicano e boamúsica
com a DJ Paty Lems. Boa pedida.

Finados
NIVER
O meu amigo
OscarMaba

festeja, hoje,
idade nova

Se você que quer homenagear, hoje, o seu ente
querido, aGarden CenterWeidner está com
várias opções de flores artificiais. Entre muitas, os
crisântemos com várias cores e lindos arranjos.
Onde? Na Rua Domingos da Nova, 511.
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CRÔNICA

ELYANDRIA SILVA,
ESCRITORA

A BOLSA. A
CIGANA E A
MOEDA

Passava dezminutos do meio dia, tempo nublado
e quente, daqueles em que tenho a sensação

de que estou sendo cozida ao bafo. Carregominha
bolsa roxa com sacrifício enquanto faço a lista,
mentalmente, de tudo o que contém dentro dela,
motivo pelo qual está tão pesada. Lembro saudosa
do tempo em que tinha uma pequena com quase
nada dentro e sentia um vazio quando precisava de
algum objeto, ali, naquelemomento, e não o tinha.

Um dia, sentindo-me excluída, vendo que
todas as minhas amigas carregavam felizes, e com
certo sacrifício claro, suas malas a tiracolo com
ummundo de utilidades dentro resolvi aderir e

adquiriminha primeiramala, digo bolsa, grande.
Máquina fotográfica, celular, dois pen drive (para o
caso de um queimar assim, do nada), lixa de unha,
alicate de unha, escova de cabelo, pó, lápis de olho
e de boca, gloss, delineador, guarda-chuva (item
indispensável para quemmora em Iaraguá do Sul),
barra de cereal, uma pequena lanterna, creme para
as mãos, chave de fenda, carteira, chaves.

.

Tudo isso andava comigo a passadas largas
quando adentrei aMarechal rumo ao banco, aquele
do povo, para resolver questões burocráticas. "

De repente, o barulho do trem vem com tudo.
Preciso chegar antes dele no trilho, corro, eu e a

bolsa, tropeço com a rasteira, que raiva, a loira
popozuda que vem atrás demim se equilibrando
num tamanco plataforma assiste a tudo.Vem a tona

a profecia demeu pai: "você ainda vai ficar torta
carregando esta bolsamenina!". O trem apita alto

demais, ensurdece,
pulo por cima
dos trilhos, tudo
chacoalhando lá
dentro, demim e

da bolsa. Ofegante,
passo pelo grupo
parado na calçada,
fila de carro,
pulseiras tilintam,
cetim cintilante,
garras azuis fazem

menção de chegar
perto, "vem cá linda,

tem ummoreno na tua vida", diz a cigana de olhos
miúdos. Finjo que não vejo, não ouço. Busco em
minhas memórias o talmoreno, não tem não!

Amaldiçoo quem inventou a porta giratória e

a tal caixinha para colocar os objetos, certamente
alguém que não entende nada de mulheres e bolsas.
Revoltada, pego umamoeda de R$ 1 e a jogo no
buraco do guarda-volumes, leio rapidamente as

instruções, fácil, acomodo a bolsa no armário. A

portinha "não fecha. "Moça, está com problema".
Observo em pânico que não tem outro e�:>aço, tudo
cheio. Outra leitura das instruções, meu Deus. "Moça,
coloquei amoeda no buraco errado, _,_fapramim?".
Ela some, dezminutos depois volta commais dois
homens, eu ali, abraçada com a bolsa. Os guardasme
espreitam. Ninguém sabe tirar amoeda, me devolvem
outra. Desisto de entrar no banco, como vou explicar
a chave de fenda? Sigo cabisbaixa, ando pelo calçadão
ao som de PaulaFernandes.

Carrego minha
bolsa roxa com

sacrifício enquanto
faço a lista,

mentalmente, de
tudo o que contém
dentro dela, motivo

pelo qual está
tão pesada.

OVO: EDUARDO DUSSEK

CLIC DO LEITOR

o Juca tem dois anos de idade e é um cão muito manso, companheiro e que
adora ganhar um pouco de mimo. Ele foi abandonado nas ruas de Jaraguá
do Sul e, recentemente, recolhido pelo programa de Controle de Zoonoses.

Agora, depois de receber tratamento veterinário completo, está disponível
para adoção. Informações: Clínica Schweitzer, (47) 3275-3268.

Terceiro e mais pessoal
álbum de Mariana Aydar, o
CD marca a afirmação dela
como compositora. O disco
foi produzido por Letieres
Leite, maestro, compositor
e arranjador da especial
Orkestra Rumpilezz, jazz
afrobaiano de ataques e

sopros, e do baterista e

multi- instrumentista Duani,
produtor e parceiro de Mariana
desde o início. O trabalho
tem regravações de sucessos

como 'Vai Vadiar', 'Nine
out of ten', além de novas

roupagens para canções de Zé
Ramalho e Thalma de Freitas.
A participação especial fica
por conta de Dominguinhos, na
canção 'Preciso do teu sorriso'.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

-------.-.�CI1.CI'St. nOô2SSí\J --O-ua-j-id-ad-e---
Coo 1J€ tenclB

Credibilidade

I N.gwnz..Cúffi.O

{4-7}337141 1

gumz@gumz.com.br

Desde 1978

NOVELAS
• FINA ESTAMPA

Quinzé e Teodora discutem. Enzo foge de Grisel
da e simula uma convulsão. Paulo se sente culpado ao

ver Marcela ao seu lado na cama. Guaracy beija Gri
selda. Marcela entrevista Wallace. Crodoaldo descobre
que Tereza Cristina matou o mafioso e que Ferdinand
a ajudou. Esther pede para Danielle conversar com

Paulo. Griselda avisa que fará uma reunião de famí
lia e pede para Amália falar com os irmãos. Wallace
fica incomodado com a dor do peito. Teodora procura
Griselda.

• VIDAS EM JOGO
Valdisnei se aproxima e surpreende Margarida. Ele

também pede um pedaço do bolo, mas ela não deixa o

garçom experimentá-lo. Valdisnei estranha a demora de

Margarida e decide ir até a cozinha para saber o que está
acontecendo. Ele a encontra desacordada. Desesperado,
ele chama por ajuda. Francisco vai até a sala para dizer

que o bolo estava envenenado. Os integrantes do bolão
acreditam que Ivan é o responsável pelo envenenamen

to. Adalberto paga o homem que envenenou o bolo. Na

cadeia, Ivan diz que está organizando a fuga. Maurício
aceita participar do plano. O alarme de fuga dispara. A
turma do bolão se desespera .

É impossível traduzir em
palavras o que aconteceu no

palco do Teatro Oi Casagrande
I

na gravação do especialíssimo
"É Show", estrelado pelo
genial Eduardo Dussek. Bonito,
provocador, surpreendente e

muito, mas muito engraçado,
o cantor e performer mostrou
que basta um piano de cauda
e uma plateia para ele deitar,
rolar e fazer o melhor: tocar
seu belíssimo repertório, contar
histórias hilárias, entreter o
público e provocar emoções.
Em 30 anos de carreira, o
multifacetado Dussek acumulou
um histórico de várias
composições que marcaram
época. Seja como ator, cantor,
compositor, em trabalho solo ou

acompanhado, seus trabalhos
sempre agradaram o público..

• A VIDA DA GENTE

Lourenço não consegue esconder a sensação de
alívio com o resultado negativo do teste de gravidez
de Celina. Lorena procura Laudelino na marcenaria.
Suzana sugere que Alice tenha uma conversa franca
com Cícero. Lúcio tenta convencer Eva a procurar um

grupo de apoio. Marcos se declara para Dora e os dois
se beijam. O livro de Lourenço é recusado mais uma

vez pela editora. Manuela e Maria prometem abrir
um negócio juntas. Rodrigo vai para a festa com os

amigos e deixa Júlia com Manuela. Nanda repreende
Rodrigo por não se divertir na festa. Rodrigo e Nina se

encontram na festa e trocam olhares.

• AQUELE BEIJO
Rubinho ameaça proibir a entrada de Vicente na festa

e Claudia interfere. Cleo e TIde pegam o diário no quarto
de Olga. Maruschka arma um plano para se aproximar
de Vicente. Agenor avisa a Raíssa que só ela pode tirar
os pais da delegacia. Raíssa chega à delegacia e encon

tra Mirta presa. Eveva diz a Sarita que Alberto está no

apartamento de Valério. Belezinha fica entre as finalistas
do concurso. Rubinho fica com ciúme de Vicente e Regina
tenta acalmá-lo. Olga descobre que o diário sumiu. Sarita se
encontra com Alberto e Raíssa vê os dois se beijando.

ANIVERSARIANTES
2/U Dario R. C. Evangelista Julia Zangheline
Andre L. Grose Deirson Milbratz Maira C. de Carvalho
Ariane Buzzi Douglas D. Pradi Neresi F. Grosse
Braulio C. Freiberguer Edilene Eggert Paulo de Moura
Camila Heck Eupidio Q. Filho Silvana D. Minoso
Carlos H. Vieira Fabio Ronchi SimoneS. Anacleto
Cristiano N. Jr. Gunter Stortz Valdete A. Hoepers
Daniele Bruch João L. Demarchi
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WILL LEITE. www.willtirando.com.br
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CONTÁGIO
Contágio segue o rápido progresso
de um vírus letal, transmissível pelo
ar, que mata em poucos dias. Como
a epidemia se espalha rapidamente,
a comunidade médica mundial inicia
uma corrida para encontrar a cura
e controlar o pânico que se espalha
mais rápido do que o próprio vírus.
Ao mesmo tempo, pessoas comuns
lutam para sobreviver em uma

sociedade que está desmoronando.

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 21h30)
• Cine Breithaupt 3
• Amizade colorida - Dub (19h1 O e 21 h1 O)
• Os três mosqueteiros - Leg (14h40 e 17h)

JOINVILLE
'. Cine Garten 1
• Atividade paranormal3 - Leg (13h45, 16h15, 19h e 21h30)
• Cine Garten 2
• Gigantes de aço - Leg (16h, 18h50 e 21h20)
• Winter, o golfinho - Dub (13h30)
• Cine Garten 3
• O filme dos espíritos - Nac (14h15 e 18h40)
• Os três mosqueteiros - Leg (16h30 e 21 h)
• Cine Garten 4
• O palhaço - Nac (15h10, 17h10, 19h10 e 21h10)
• Cine üarten 5
• Contágio - Leg (14h45, 17h, 19h20 e 21h40)
• Cine Garten 6
• Os três mosqueteiros - Dub (14h e 16h45)
• Os três mosqueteiros. - Leg (19h30 e 21 h50)
• Cine Mueller 1
• O retomo de Johnny English - Leg (14h, 16h50, 19h e 21h30)
• 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 21h40)
• 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 22h10)
• Cine Norte Shopping 1
• Contágio - Leg (11 h55, 14h15, 16h35, 18h55 e 21 h15)
• 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 (12h, 14h45, 17h30 e 20h15)
• Cine Norte Shopping 5
• Capitães de areia - Nac (12h1 O, 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 (11 h e 13h25)
• Gigantes de aço - Dub (15h50)
• Os três mosqueteiros - Dub (18h30)
• Os três mosqueteiros - Leg (20h50)

Adele não está com
cancer. IZ assessor

Segundo um representante deAdele, ela não
está com câncer na garganta. Os boatos sobre
a possível doença começaram após a cantora
cancelar turnês pormotivo de saúde. "A

cirurgia deAdele é por conta de hemorragias
nas cordas vocais. As demais informações são
falsas", esclareceu o porta-voz. No começo de
outubro, a cantora disse estar com o coração
partido pelo cancelamento da turnê.

Ator presenteia
Luana Piovani
Colega de Luana Piovani, emAMulher
Invisível, o ator SeltonMello aproveitou
para presentear o bebê que ela está
esperando, Dom. Ontem, Luana postou no
Twitter uma foto do mimo que recebeu.
São-Paulino, Mello comprou um macacão
do time de coração. A atriz já garantiu que
filho também torcerá para o São Paulo.
"Que fofo! Meu Dom são-paulíncl Que

.

I"amor VIU. , comentou.

Justus não osta

de trocar Iraldas
o empresário Roberto Iustus concedeu
entrevista a Luciana Gimenez, que será
exibida nesta quarta-feira, no Superpop,
na RedeTVl. Durante o bate-papo, ele disse
que não gosta de trocar as fraldas da filha
Rafaella, de dois anos. Além disso, não
concorda com alguns "sacrifícios" paternos.
"Eu não posso amamentar, então, porque
tenho que acordar junto? E não soumenos

pai por causa disso", declarou.

P�stor quer impedir
divórcio de socialite
o pastor Ioel Johnson, que casou Kim
Kardashian e Kris Humphries, quer impedir
o divórcio dos dois. Ele está chateado
com a decisão da socialite de se separar
e pretende reunir o casal para uma
conversa. "Muitas pessoas condenaram o

casamento. Mas quando conversei com
Kris, percebi onde estava seu coração, e
quis conhecer Kim pessoalmente. Fiquei
impressionado", disse Iohnson.
HORÓSCOPO

Isabella Fiorentino
leva lilhos para casa
Depois de três meses, a apresentadora
Isabella Fiorentino está com os três filhos
nos braços. Eles nasceram prematuros e

ficaram internados. Dias atrás, um dos
bebês deixou o hospital e, ontem, os
outros dois também foram liberados. A
ex-modelo deu a notícia via Twitter. "Hoje
é um dia inesquecível naminha vida!
Finalmente terei meus três lindos filhos
em casa! ", escreveu.

Romance de Neymar
com atriz já acabou
o jogador de futebol e novo ídolo das
adolescentes brasileiras, Neymar, está
solteiro e desimpedido novamente,
para a alegria das fãs. É que chegou ao

fim o namoro do craque com a atriz
Daniela Carvalho, protagonista da última
temporada de novela globalMalhação.
Segundo amigos da atriz, ela não estaria
suportando o assédio sofrido pelo
namorado famoso.

LIBRA
Ótimo período para trocar ideias com pessoas que tenham
pensamentos diferentes dos seus. No relacionamento afetivo,
compartilhe os momentos de alegria e entusiasmo.

ÁRIES
O dia é propício para viajar com os amigos, curtindo ao máximo
esses momentos, mas cuidado com gastos exagerados. É
tempo de fortalecer os vínculos afetivOS com sua cara-metade.

TOURO
No trabalho, o dia é ideal para expor novos projetos aos
superiores. Tudo de bom no romance, principalmente nos

mais estáveis. Dê mais atenção à sua intuição.

GÊMEOS
Fique atento e procure ideias práticas para aumentar seu
rendimento e dar uma ajuda ao setor financeiro. Na paixão,
cuidado para não deixar a pessoa amada em segundo plano.

CÂNCER
Hoje, sua criatividade estará a mil em todos os setores da
vida. Ótimo momento para troca de ideias. A dois, momentos
de sensualidade podem dar o tempero que faltava à união.

LEÃO
Os trabalhos desenvolvidos em equipe serão os mais
benéficos. Na conquista, um novo amor não está descartado.
Mas, se já tem um par, faça planos com a pessoa amada.

VIRGEM
Use a criatividade para enfrentar momentos de tensão no

trabalho. Faça algo que traga mais alegria aos familiares. A
dois, o clima é de paixão e sensualidade.I J •

ESCORPIÃO
É tempo de fazer uma revisão nas finanças, assim conseguirá
economizar. Hoje, poderá ter notícias de pessoas que estão
distantes. Na área afetiva, ótimo momento para conversar.

SAGITÁRIO
Divida o tempo entre as pessoas do cotidiano e as amizades
verdadeiras, mas sem se expor. Compartilhar planos pode
gerar inveja. Concentre-se com o que se passa ao redor.

CAPRICÓRNIO
Resolver conflitos domésticos será a prioridade, assim vai
encontrar a paz necessária para viver em harmonia. Começa
uma nova etapa no relacionamento afetivo.

AQUÁRIO
Pequenas viagens e passeios estarão favorecidos. Bom
momento para conversar sobre assuntos pessoais com alguém
de sua estima Existem desafios para superar na relação a dois.

PEIXES
Mantenha distância de pessoas invejosas. Bom momento

para compartilhar confidências ou dar apoio a algum familiar.
Há sinais de muitas alegrias no relacionamento afetivo.
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FOTOS DIVULGAÇÃO

TURISMO

e e fama
nas lápides
Sendo os cemitérios o principal assunto do dia,

hoje, nada mais combinatório do que conhecer

alguns dos mais famosos do mundo. Neste feriado de
Finados, saiba que vários deles abrigam lápides famosas
e cheias de arte, isso sem contar as belas paisagens ao
redor. Por isso, apesar de parecer um tanto sombrio,
milhões de pessoas os visitam todos os anos e até os
incluem nos roteiros de passeios escolhidos meticulosamente.
Inspirada nessa popularidade, aNational Geographic
fez uma lista dos mais imperdíveis. Conheça alguns deles:

MOUNT AUBURN, EM CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS
Na lista dos norte-americanos enterrados nele estão estrelas
como Mary Baker Eddy,Winslow Homer e HenryWadsworth

Longfellow. Construído em meio às colinas, é recheado de

majestosos carvalhos e jardins. Fundado em 1831, o projeto
paisagístico é aberto ao público.

PERE.LACHAISE, PARIS, FRANÇA
Inaugurado em 1804, esse cemitério é a última casa do músico'

IimMorrison e de OscarWilde. Admiradores e groupies espalham
presentes e deixam beijos nos túmulos das celebridades.

ANTIGO CEMITÉRIO JUDAICO, PRAGA, REPÚBLICA CHECA
Cerca de 12 mil túmulos, que vão do gótico ao rococó, fazem
parte deste cemitério, que data do século 15. Símbolos adornam

lápides, como o leão gravado no túmulo de Judá Loew Ben

Bezalel, o rabino-chefe de Praga.

ST. LOUIS N° 1, NEW
ORLEANS, LOUISIANA
Considerado o mais antigo da cidade,
foi inaugurado em 1789.Acredita-se
que a "rainha do vudu", Marie Laveau,
esteja enterrada no local.

CEMITÉRIO MERRY, ROMÊNIA
Escondido atrás de unia igreja, ele tem cruzes de

carvalho esculpidas, além de arte e poesia. Elas narram
contos peculiares dos mortos. Em um epitáfio, um
pedido póstumo diz: "deixe um pouco de vinho."

FOREST LAWN, LOS
ANGELES, ESTADOS UNIDOS
É famoso por ser o lugar de descanso
de estrelas como Bette Davis,
Michael Jackson e Lucille Ball.

CEMITÉRIO DA RECOLETA,
BUENOS AIRES, ARGENTINA
Neste cemitério, os visitantes sempre
se dirigem ao túmulo de Eva Perón.
Entre os anjos de pedra e mausoléus

esculpidos, também está a escultura
de uma noiva que morreu em uma

avalanche em plena lua demel.

CEMITÉRIO GREEN.WOOD,
BROOKLYN,ESTADOS

UNIDOS De Louis Comfort
Tiffanyao artista Jean

Michel Basquiat, muitos dos
nomes gravados nas lápides,
monumentos de granito e

mausoléus são de celebridades.
Mas a verdadeira atração são os

lagos glaciais e um portão em
.estilo gótico id��Glo de 18.el' ti!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SBJ 'CARROUSADO
VAlECOMOENTRADA.

FARÓiS AUTOMÁTICOS CARRINHO MODUBOX
NOVA LANTERNA TRASEIRA
CRYSTAL BLACKPORTA-OBJETOS REFRIGERADO AR-CONDICIONADO

DIGITAL QUADRI-ZONEPARABRISA PANORÂMICOVOLANTE COM COMANDOS
CENTRAIS FIXOS CÂMBIO AUTOMÁTICO

COM SELETOR NO VOLANTE

CITROEN XSARA
PICASSO
GLX 1.6 Flex 2012

CITROEN GRAND
C4 PICASSO
com 7 lugares.
A partir de R$

90. 990�vista
A partir de R$

49. 990�vista
;�

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

1- Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroén C4 Picasso 2.0 16v 11/12 com valor à vista de R$ 80.990,00. Citroén Grand C4 Picasso 2.0 16v 11/12 com

valor à vista de R$ 90.990,00. Citroên Xsara Picasso GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 36 parcelas com taxa 0,99% a.m

+ IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito s: JJ,"'"�'J II"'" "".1 '�I"''',I''''''' "IJ. il"�'" II'J'''''''.Jd7.:::;�), 4r"'" II'I'"""IJ', e: '�''''''�''''� 'I"""""�'''''''' m i�
w'

1111/""'" �J/I'.JI�'""".,m � �� I!'"""''' �''''''�W''''''I "'''] � �� � "�".� �""'�"''''''�''''''� es �"'"'lJ�/"'lnl''''''a aprovação real izado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simu lado para Pessoa Física.
"",,,,, I,,,,,,,II/, Iq, .' "'� "" II/I.:"",,ih 'v/I,4" III ·"",.,,1/1 II/t,,,,,iá ,,,,,''' /1/1"",,,,11, II '"",,'. ",.,,011 ii '11 'wt""i/h iII '� � 'II '�'I """"':/� 1/" ,� lU 1111""""lk flll f/Ir "1'",.. 111, 11

1/ � WI",·,,1httNI � �r;{JI4Clllrlll li l IlhmHlpr 'l/I/J � 'l#lnmll/P �IU'lI lI'fII,tln" 'ilh.m11rIJ 1I�"'IIIII' I '1IIIIIHJJlW Ilrni/dll NnlUll 'IWi �lumdlJ!· I Iltw'!/P l!hUlI1 II �lItull 1 Imo,ilJ hlllrlll ri blllRiI 1 j liI,lOtJ' UL l 1 II. IlIImJlJII W L '/111 lj�flUlI(JI 111

Ofertas válidas até 07/11/2011 .ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas.
u II %"mil
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DOA-SE
• DOA-SE uma Cachorra. Ela tem

onze meses e é da raça boxer
com fila brasileiro. Quem quiser
adotá-Ia pode entrar em contato

pelo telefone 33762271.

• DOA-SE 1500 telhas. Tr: 3371-
7687.

• DOA-SE duas venezianas branca,
em perfeito estado. Tr: 3371-7687.

• DOA-SE gatos e se alguém quiser
ajudar com alimentação. Tr:
3370-5644

COMPRA·SE
• COMPRO um carro de menor

valor financiado, dou uma

moto CG titan 125 ano 2001
em ótimo estado de entrada e

assumo o resto das parcelas,
parcelas de até R$ 350,00.
Tr: 3276-218.5/9217-1219.

PROCURA-SE
• OFEREÇO SERViÇO DE

COSTUREIRA no bairro Rio da Luz,
próximo ao Seara. Tr: 327&0881
com Rosangela.

• PRECISA-SE DE VENDEDORAS
EXTERNAS. Ganhos acima de

2.000,00 mensais. Tr. 3273-5673.

� CUIDA-SE de idosos no turno da
noite. Tr: 3370-56441 9989-3205

• TRABALHO como manicure e

pedicure, atendo a domicilio. Tr.

9989-3205

• Trabalho com Excursoes para
Sao Paulo e Paraguai (cota).
Tr. 33720949 1 84275016
com Daniela ou no site www.

crlexecutivo.com.br.

VENDE-SE
• JANELAS DE CORRER Vende-se
4 asas com vidro e vistas. R$
150,00 e 2 asas R$ 100,00. Tr:
3371-4377 1 91281885

• CAMA DE CASAL madeira canela
Vende-se. R$ 200,00.

·3 CAMA DE SOLTEIRO Vende-se.
R$ 120,00 cada. Tr: 3371-4377 /
91281885

• CADEIRAS madeira canela
Vende-se de madeira. R$ 40,00,
BANQUETAS R$ 50,00. Tr: 3371-
4377

• BERÇO Vende-se padrão
americano, na cor azul e laranja,
R$50,00. Vende-se colchão

Maringá, 1,30 X 0,60, padrão
americano, seminovo, com

garantia até fevereiro/2012,
R$80,00. Tratar com Ana Paula,
9959-0284 ou 3054-8801.

• FILHOTES LHASA branco. Vende
se. Valor a combinar. Tr: 9915-56-

161 9205-0398

• MESAS de madeira canela 2m x 0,80
cm, + 2 bancos, 2 cavaletes. R$
400,00. Tr. 3371-43771912&1885

• CAXILHOS Vende-se 3 peças.
R$ 40,00, VISTAS R$ 1,50 O
metro corrido. Tr: 3371-4377 /
91281885.

• PORTAS por R$ 150,00 -

120,00 - 100,00. Tr: 9128-

18851 3371-4377

• CAMA DE CASAL Vende-se com

ondas magnéticas. R$ 1.500,00.
Tr: 3371-7687 com Iracema (Ligar
á noite).

VENDE-SE
• AQUECEDOR BRITÂNIA Vende-se.
R$ 80,00. Tr: 3371-7687 com

Iracema.

• AR CONDICIONADO CONSUL
Vende-se 7.500 Btus, quente e

frio. R$ 400,00. Tr: 3371-7687.

• ENGATE CARRETINHA Vende-se
Zafira (usado). R$ 120,00. Tr:

9669-2009.

• JOGO DE RODA Vende-se jogo de
roda de liga, aro 16, Zafira elite
com pneu meia vida. R$ 1.200,00.
Tr: 9669-2009.

• MÁQUINA SOLDA Vende-se

completo. R$ 300,00. Tr: 8817-
0595.

• TV 29, Philips com controle remoto,
em perfeito estado. R$ 420,00, Tr:
9132-2339.

• BICICLETA ergométrica, em perfeito
estado. R$ 250,00. Tr: 3276-1410.

• FIILHOTE YORCHIRE, macho e

fêmea. Valor a combinar, Tr: 3375-
20061 9146-4864

• FILHOTE MALTES, macho e fêmea.
Valor a combinar. Tr: 3375-20061
9146-4864

• ARCODEON GROOVIN Vende-se 60

baixos, semi novo. R$ 1.000,00.
Tr: 3055-8846

• JOGO DE QUARTO DE CASAL
Vende-se antigo 1964, madeira.
R$ 500,00. Tr: 3373-1900 com

Sergio
• GELADEIRA Vende-se. R$ 200,00.
Tr: 3373-1900 com Sérgio.

• LEVANTAMENTO DE VIDROS
FRONTAIS Vende-se (NÂO é a

máquina) para qualquer carro.

Valor: R$ 50,00 (sem instalação)
Tr: 9973-9503 ou 3370-1016 com
Cristiano

• CÂMERA DIGITAL Vende-se Semi
Profissional Sbny HXl 9.1 MPEla
está nova. R$ 900,00 Tr: 9975-
2223 (Karin)

• RETIFICA CILíNDRICA Vende-se
Ano 1980, Marca: Sulmecanica,
Modelo RCUAR 750/CLP, ótimo
estado, Com acessórios, R$
40.000,00 Tr: 47 2107-0257.

• PRENSA EXCÊNTRICA Vende-
se capacidade 10 Toneladas
funcionando em ótimo estado de

conservação, R$ 8.000.00 aceito

propostas com carro e outros. Tr:

(9993-7632) (3276-1234) (3370-
9308) com Adilson.

• SCHIHTZU Vende-se filhotes
machos e fêmeas R$430,00. Tr:
3372-3655 ou 9946-5080.

IMÓVEIS
APARTAMENTO
• ALUGA-SE apartamentos com 1
e 2 quartos, situado na Rua Max
Whilhelm, 837, prédio azul no

Baependi. Tr: 33716021.

• APARTAMENTO Vende-se no

centro de Guaramirim, com

3 quartos, sendo 1 suíte.
Condomínio fechado, com salão
de festas. Valor a combinar. Tr:
9931-0905

CASA
• VENDO casa com 170 m2, área
central. R$ 370.000,00 (aceita
AP. em Itapema). Tr: 9929-1715

CASA
• VENDE-SE Casa de Alvenaria,
localizada no Centro de

Guaramirim, 4 dormitórios, 2
banheiros. Área construída 130
m2. Valor a combinar. Telefone:
9633-0606

• VENDO uma casa alvenaria, com
273 m2 e terreno com 1819 m2.
Bairro Vila Lenzi, com uma suíte
Valor a combinar. Tr: 3275-4811.

•VENDO uma casa em Barra Velha
área construída 92 m, terreno

15x22, 2 quartos e uma suíte,
toda de laje. Tr: 3446-0998 1
9174-9103

• VENDO uma casa no centro

de Jaraguá, Rua da Joa Vídeo

Locadora, casa com 180 m2,
terreno 400 m2. R$ 325.000,00,
dispenso imobiliárias. Tr: 9955-
9026 com Eduardo.

• VILA LALAU Vende-se casa 1

suíte, 2 quartos, escritório.Área
construída 160 m2, área terreno

1.286 m2. Valor a combinar, aceito
apartamento. Tr: 3276-0618 ou

8801-9253 com Biro.

• VENDO casa na Barra, com 206
m2 e terreno de 1019 m2 plano,
suíte máster com hidra, closet
e varanda, mais 2 quartos,
escritório. Estuda troca por
imóveis, inclusive ltapema/Meia
Praia. R$ 420.000,00 Tr: 3055-
2717 ou 9109-9107.

CHACARA
• VENDE-SE OU TROCA-SE Chácara
em Schroeder por casa em

Jaraguá do Sul, Rancho Bom
terreno com 70.674 m. Tr: 9103-
9248 ou 9148-2677.

• VENDE-SE CHÁCARA (área total

8.000m) com casa próximo à

empresa Menegotti Malhas,
bairro Chico de Paulo. Valor: R$
130.000,00. Tr: 9165-3174.

• VENDE-SE CHÁCARA no bairro Rio
Cerro II, 50.000 m2, com lagoa de
peixes, cachoeira e nascente. R$
100.000,00. Tr: 3376-0726

-

LOCAÇOES
• ALUGA-SE um Galpão para Oficina,
Estufa, Latoaria e Pintura. Tr:

3371-2699

• PROCURO pessoa para dividir

aluguel, em frente a portaria III da

Weg. R$ 250,00. Tr: 9961-53101
9226-1599

• PROCURO uma Casa ou Quitinete
para alugar. Tr: 9151-7933.

• CONSULTÓRIO MOBILIADO Aluga
se (terças e quintas 8 - 18 hs)
Rua João Picolli, 447, centro. R$
250,00 + taxas. Tr: 8405.0000 ou

unifono@ibest.com.br

• ALUGA-SE Quitinete para 2

pessoas, no bairro Baependi, valor
do aluguel 440,00. Tr: 3275-1185
1 9912-6200.

• ALUGA-SE quarto com banheiro

mob. Tr: 3275-1185/9912-6200.

• ALUGA-SE casa para veraneio:

alugo em Balneário Barra do Sul,
com 4 quartos, toda mobiliada.

Pacote fechado para dez dias

(26/12/11 a 04101/12), R$
2.500,00. Dias anteriores e

posteriores ao pacote R$ 200,00
a diária. Tr: 8817-2484

SALA COMERCIAL

• PONTO COMERCIAL Vende-se na

Reinaldo Rau. Valor a combinar. Tr:

3370-91561 9903-4662

• DUAS SALAS COMERCIAIS Aluga-se
no centro na rua Josef Fontana,
42, perto da Grafipel. R$ 400,00
a 500,00. Tr: 3370-0429

• SALÂO DE BELEZA Vende-se
em funcionamento com ótima
clientela. Montado com estoque.
R$ 35.000,00. Tr: 9917-8368.

TERRENO

• TERRENO Vende-se com cava

+ galpão, terreno com 1200

m, edificado com casa e

galpão, terreno de esquina no

Bairro Jaraguá Esquerdo. R$
1.000.000,00. Tr: 3371-0665

• TERRENO Vende-se próximo a

Prefeitura Jaragua do Sul, com

área de 365 m2, escriturado, com
muro. R$ 98.000,00. Tr 8498-
3932 com Diogo.

• JOÂO PESSOA - Vende-se terreno

cl 1.400m2, com casa de 240 m2,
em alvenaria. Preço a combinar. Tr:
9969-5540.

• SCHROEDER Vende-se terreno

próx. Salão Bracinho com 351 m2.
Com escritura, somente à vista

R$35.000,00. Tr: 9962-3664.

• TERRENO Vende-se no bairro Rio
Cerro II, 2.000 M2, plaino, fora
de risco de enchente. Valor a

combinar. Tr: 3376-0726

• TROCO TERRENO no bairro Jaraguá
99, na Rua Bertha Weege, com

457 m2, por um sitio ou uma

chácara. Tr: 337&0181 no período
matutino ou nos finais de semana.

VEíCULOS

CAMINHÕES
• MERCEDES BENS-608, ano 1982,
com baú, revisado, pronto para trab.
R$ 25.000,00. Tr. 9997-1984

MOTOCICLETAS
• BIZ 125 Vende-se original, 2005,
verde. Valor a combinar. Tr: 3373-
6360

• MOTO SUZIKI Vende-se modelo

Burgman 125, ano 2007, preta,
4.800 Km rodados, em ótimo
estado. R$ 3.600,00. Tr: 3370-

08001 9621-0887

• MOTO SCOOTER SANDOWN Vende
se ano 2000, emplacada. R$
1.500,00. Tr: 9189-1136

• BIZ 2003 Vende-se com partida
elétrica. R$ 3.000,00. Tr. 8817-

{ 0595.

• MOTO FAN 2006 Vende-se. R$
3.100,00. Tr: 8817-0595.

• CBX TWISTER 2008 Vende-se.

R$7.000,00 ou 7.500,00 na troca,
financio. Tr: 8817-0595.

• BIZ 125 Vende-se com partida elét,
prata, ano 2008, 12.000 km rodado.
R$ 4.900,00. Tr. 965&5199

• MOTO BROZ 150 Vende-se com

10.000 km rodados, ano 2010, R$
1.000,00 + assumir as prestações.
Tr: 3370-30181 9106-5810.

• MOTO Vende-se CRF 230 Ano 2010,
com apenas4 trilhas R$ 9.500,00-
Leva.9901-0856 com Douglas.

OUTROS

• CARRO HYUNDAI ACCENT Vende
se ou troca, gls 97, automático,
direção com hidráulica (completo).
Valor a combinar. Tr: 3371-2699

• CARROCERIA graneleira Vende-se
semi nova, parte superior, troco

por materiais de construção. Tr:
8817-0595.

• TOYOTA HILUX Vende-se SRV,
automática, ano 2008, prata, Km
68.000. R$ 95.000,00. Tr: 3370-
7144.

• FIORINO FURGÂO Vende-se 2008

completa, GNV, ar cond., alarme,
isolamento térmico, linda tr: 47
9973-8743 com Edemar.

• HILLUX Vende-se Tap de linha,
automática, 2009, prata. Tr: 3373-
3836 ou 8422-2576.

• HULLUX SRV 3.0 Vende-se ano

2008, automática, top de linha,
diesel. Tr: 3370-7144.

• JIPI Vende-se em bom estado. Tr:
3371-8437 com João.

• JEEPWILLlS 1976 Vende-se - Preço
à combinar- Tr: 479165-3174.

• PAJERO MITSUBICHI Vende-se ano
2001, automática completo, 2.8

diesel, 4 x 4. Aceito carro de menor
valor. Tr: 9669-2009.

CHEVROLET
• CORSA GL 1.4 Vende-se 94/95, cl
VEjTR/ALjRLL, cl som, totalmente
revisado, somente a vista R$
11.000,00. Tr: 8861-2005

• CELTA 2002 Vende-se, Prata, 02
portas, desemb. e limpador traseiro.
R$ 14.500,00. Tr. 9938-6789.

@
RENAULT

• MEGANE DYNAMIC 2008, Vende
se completo, 1.6, único dono.

Preço imperdível: R$ 34.500,00.
Tr: 9975-0035/9975-0937

• CLlO SEDAN 1.6 EXPRESSION
Vende-se 2005, completo, air bag
duplo, pneu novos, R$ 23.500,00.
Tr: 9653-1166 com Slvio.

PEUCiEOT
• PEUGEOT 206 SENSATION
Vende-se 1.4 flex, 5 portas,
ano 2008. Proposta R$10.000
+ assumir parco R$504,70 +

transferência. Tr: 9923-9418
com Marcele ou 9969-8058
com Nina

• PEUGEOT 307 Vende-se ano

2010, branco, 1.6, T.solar, B.
couro. R$ 41.800,00. Tr: 9624-
5025

• PEUGEOT PRETO 1.0 Vende-se
ano 2005, completo, 4 portas,
rodas esportivas. R$ 3.800,00
+ 44 x R$ 624,81. Tr: 8826-
8217.

• PEUGEOT PRATA 1.4 Vende-se
ano 2008 completo, 4 portas.
R$ 7.800,00 + 23 x R$ 935,11.
Tr: 8826-8217

• PALIO WEKEEND Vende-se
ano 2000, 1.6, cor branca.

R$15.000,00. Tratar 9975-
8030.

• PALIO FIRE Vende-se ano 2004,
prata, 4 portas. R$ 17.500,00.
Tr: 3275-3538/9931-9410

_
• SIENA FIRE ELX 1.0 Vende
se 2001, gasolina, 4 portas,
ar cond.,alarme, trava, som,
R$15.600. Tr: 9966-8193.

• MAREA 1.8 Vende-se 2002,
16v, completo, banco de couro,
rebaixado legalizado, valor a

combinar.Tr: 9118-7282 com

Roberto.

• PALIO Vende-se ano 2008 com

ar condicionado, flex e GNV, R$
20.800,00. Tr: 91032020 com

Edson.

• FORD Ka GL Vende-se motor
Zetec 1.0 - Prata. Em
ótimo estado. R$ 15.000,00
negociávies. Tr: 9617-2252
com Rafael.

• FORD FOCUS Vende-se 1.8,
2003, branco, rodas 16. Valor
R$ 23.500,00. Tr: 9975-7522
com Rafael.

• ESCORT 96 Vende-se azul
metálico, motor AP, 1.8,
película, som com entrada
USB. R$ 8.000,00 aceito moto.
Tr: 3276-1410

• FORD RANGER STX, 1997, azul, '

cabine estendida, completa
com GNV. R$ 26.900,00
negociável, Tr: 8425-6491 1
3379-2291.

VOLKSWAGEN

• GOL Vende-se 1.6, álcool, ano
1992, original, 80.000 Km
rodados. Valor a combinar.
Tr: 8856-7660.

• Gol Vende-se ano 1996, cor

prata, motor 1.0, limpador
e desembaçador traseiro.
Valor a combinar. Tr: 3376-
2176 1 9681-9981 com

Diego
• GOL 1.6 Vende-se ano 97 R$
10.800,00. Tr: 3376-4043
com Márcio.

• FUSCA Vende-se, motor

1.300, prata, ano 1976,
em ótimo estado. Valor a

combinar. Tr: 9111-8336.

• Gol G3 Vende-se 4 portas,
branco, 1.0 ano 2000, valor
a baixo da tabela FIPE. Tr:

9612-97791 3371-8188 ..

CITROEn
• XSARA PICASSO 2010, cor prata,
banco de couro, completo, Km
24000. R$ 45.000,00. Tr: 9137-
9050 com Snvio.
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MINI REVELA NOVO ROADSTER, O SEXTO
.

.,

INTEGRANTE DA FAMILIA INGLESA ,
I'

Finalmente. Após um longo motorizações, que inclui um

período de testes e de ter 1.6 litro com injeção direta de
sido apresentado como gasolina com 122 cve outro

conceito em 2009 durante 1.6 turbo com 184 cv. Mais

o Salão de Frankfurt, o sexto tarde, haverá ainda a versão

integrante da linha de car- mais poderosa do Roadster,
rocerias da MINI saiu da fila feita pela preparadora da
dos protótipos e se tornou MINI, a John CooperWorks

realidade. Trata-se do novo (JCW), com as mesmas

Roadster, revelado pela mon- 1.600 cilindradas (aproxima-
tadora inglesa neste último damente), porém, capaz de
fim de semana. despejar bons 211 cv.

O modelo é basicamente um A transmissão do modelo,
Coupé - até então último como a gama de motores,

lançamento da MINI - com segue o Coupé. O Roadster

capota de lona. Todavia, car- será oferecido com câmbio

acterísticos nos modelos da manual ou automático,
fabricante (hoje sob domínio ambos de seis velocidades.

da BMW), o design retrô per- Em contrapartida, a variante
manece à tona no Roadster. JCW será oferecida somente

Quando comparado com com a caixa manual, sendo
o cupê, o pequeno notável assim, podendo desfrutar ai-
conversível tem apenas um nda 'mais dos 211 "pocotós"
centímetro a mais na altura, do bloco.

atingido pela capota em lona

retrátil com acionamento Seu primeiro contato com

manual. o público deverá ocorrer

no Salão de Los Angeles,
Seguindo nas diferenças, o que abre suas portas no

MINI Roadster tem 240 litros próximo mês. O lançamento
de capacidade no porta- do novo MINI Roadster no

malas - contra os 280 I do Brasil é aguardado para

Coupé -, por conta do com- o primeiro semestre de

partimento reservado para 2012. Seu preço, pelo
abrigar a capota, quando menos para o Reino Unido,
fechada, que consumiu 40 será de 18.015 libras

litros do porta-bagagens. As (R$ 48.560) pelo Cooper
versões também seguem o básico, podendo chegar a
padrão MINI. 24.850 libras (R$ 66.980)
São quatro opções de na versão "apimentada"
variantes disponíveis e duas John CooperWorks.

,

OT P
O É DE 'RS 145.000PRE

I lei I

Primeiro modelo a chegar
ao mercado brasileiro

após a criação de uma

nova marca de utilitários

da Chrysler, a nova Ram

2500 2012 já pode ser

reservada nas conces

sionárias do grupo Calta
biano no País.

A grandalhona, que terá
suas entregas iniciadas

i'l I'rml
3273-2347 I 8853-9716

Venha conferir a super
gata Claudinha Menezes
que vem do Rio de Janeiro

para encantar a sua noite!

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h às 04h,
Rua Joaquim Francisco
de Paula, 1058.
Chico de Paula

no mês de dezembro,
utiliza um propulsor 6.7
litros V6 que desenvolve

310 cavalos de potência
e 83 kgfrn de torque, com

tração nas quatro rodas.

Em relação ao modelo

anterior, vendido pela
Dodge, a nova 2500 gan
hou novos faróis, grade
dianteira, para-choque,
retrovisores, entre outros.

O preço do modelo no

Brasil é de R$ 145 mil,
porém, os concession
ários revelaram que o

primeiro lote do modelo já
foi todo vendido.
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1'(JCe�, 1'(JCe �u:z..

Contatos: 3372·1070 • 3370-4714 • 9125-2008

CLlO SED.RL AUTH.1.0 HI
POWER 16V 4P 2003

VOYAGE COMFORTUNE 1
6 MI T FLEX 8V 4P 2010

PARTNER 2008 AR
QUENTE

SANTANA 2.0 MI 2P E 4P
2003

Rua Walter Marquardt, n° 1850 Bairro Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul.

i
í

C3 XTR 1.6 FLEX 16V 5P FORO KA TRIO GOL CU COPA STONES

2007 ELETRICO 2004 1.6 - 1996

ASTRA ELEGANCE 2.0 STRADA TREKKING 1.4 CLlO 2000 AR CONDICIONADO
MPFI FLEX 8V 5P 2005 MPI FIRE FLEX 8V CE 2010 + ALARME. R$ ,14.900,00

FIESTA SEDAN 1.607
COM AR + DH

SENTRA 2009 2.0 AUt
FOX 2008 2P COM

OPCS
STILO 2007 1.8

COMPLETO

I •

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUARTA·FEIRA. 02 DE NOVEMBRO DE 2011 I NEGÓCIOS I 5

Nova loja com osmelhores preços e
melhores marcas!

Astra Sedan

Advantage 2.0
Flex

.

De R$ 40.900,00
PorR$ 35.900,00

Único dono, cor prata, super novo, 2010.

RENAUT CLlO 1.6 RN, ANO 2000 PRATA COM DIREÇÃO.
R$13.900,OO. À VISTA

FI ESTA HATCH 1.04 P 2011 TRAVA+AL.

R$26.990,OO. À VISTA

FUSION SEL 2.3 2008 PRATA, COMPLETO + COURO +AUT

R$46.900,OO À VISTA

CORSA HATCH 1.0 MAXX 2007 PRATA
DH+VE+TE+ALARME.

R$ 22.900,00

.:PEUGEOT 206 PRESENCE 1.4 FLEX

2008 UNICO DONO COMPLETO.

R$ 24.900,00 - À VISTA

- ZAFIRA 2.0 CD PRETA 2003 COM

PLETA 7 LUGARES.

R$ 30.900,00. À VISTA

CELTA LIFE 1.0 2 PORTAS PRATA

ANO 2010.

R$ 19.900,00. À VISTA

CELTA LIFE 1.0 4 PORTAS PRATA

ANO 2009.

R$ 19.900,00. À VISTA

CELTA LIFE 1.0 4 PORTAS PRATA

ANO 2010.

R$ 2i.900,00 - À VISTA

C 4 PALLAS EXCLUSIVE 2.0 PRETO

ANO 2008 COMPLETO UNICO DONO.

R$ 39.900,00 - À VISTA.

TEMOS VEICULOS DE REPASSE!

Revisado, Garantia de 1 ano!**

Compre seu veículo neste final de semana e ganhe

R$500,00 em vale compras para supermercados!*
"" ....

- -_

�"---

Atendimento:
Segunda à Sexta 8h às 19h

Sábado das 9h às 18h

speedvcmultimarcas@gmail.com
Rua Bernardo Dornbusch - 743 - Fone: 3054.1071 - 3054.1072 - 9669.2178*Ofertas válidas até 04/11/2011
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TUDO QUE ACONTECE EM JARAGUÁ DO SUL, GUARAMIRIM,
MASSARANDUBA, CORUPÁ E SCHROEDER VOCÊ lÊ AQUI!

,"""

......

LOCAÇAO DE
IMPRESSORAS
E COPIADORAS
HP Office Jet 8500
Impressão em PB e COR,
scanner e fax, com franquia
de 2000 páginas, no valor
de R$100,OO mensal.

Isenac

•• Vestibular
Faculdade SENAC Jaraguá do Sul

Cursos Superiores de Tecnologia
* Processos Gerenciais

* Turma matutina ou noturna

* Gestão da Tecnologia da Informação
* Turma noturna

Cursos de Idiomas a distância SENAC

Informe-se sobre o curso de seu interesse!

810 Cabine Dupla 2.4
Executive

64mmOOOlJIOO

Palio Economy 1.0

2' ��'mffiOOO�fIOO
I ,;��,

'I
s
i:

207 Hatch Xr 1.4 �

2009 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e

Travas Elétricas, Limpador e DesembaçadorTraseiro, Cd Player,

2010 - Prata - Flex 4 portas - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas, Alarme, limpador e Desembaçador Traseiro,
Cd Player.

Palio Fire Flex 1.0

'�'i Oli10 �['O·I WI� I:J$I 11,,, I
III ::� 1i1ll' III

I

2007 - Vermelho - Flex - 4 portas, Vidros e Travas Elétricas, Limpador e
Desembaçador Traseiro, Aquecimento,

Coro lia GIi 1.8 At

w800�OO

2010 - Preto - Flex - Ar-condlclooado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Alarme, DesembaçadorTraseiro, Rodas de

Liga-leve, Câmbio Automático, Cd Player, Freios ABS, Air Bag Duplo.

2011 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhas Elétricos, Alarme, Rodas de Liga-leve, Cd Player,
Bancos em Couro, Freios ABS, LonaMarítima.

Sandero Stepway 1.6

3 MíOOO�IOO

2009 - Prata - Flex - Valor Ar-condicionado, Vidros, Travas e Espelhos
Elétricos, Limpador e Desmebaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblina, Computador de Bordo, Freios Abs, Air Bag Duplo,
Bancos em Couro,

Fielder XEI AT 1.8

lum.500�,i]'O

2008 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Dir� .,d: ,idráulica, Vidros, Travas
e Espelhos Elétricos, Alarme, limpador e Dt'lsembaçador Traseiro,
Rodas de Liga-leve, Faróis de Neblina, Câmbio Automático, Freios Abs,
Air Bag Duplo, Cd Player.
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rocuran o

or um
. ,. �vaeu o.

As melhores
opções d .

veículos da regiãe, "

você encontra
.

aqui no jo ' ai
O CORREIO De,
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VECTRA GTCOMPLETO CELTA LS2p 1.0

DE: 6D.800

POR: 3. Â VISTA

R$ ,990
À VISTA

R$ R$ ,0
AGILE 1.4 LT COMPLETO

À VISTA À VISTA

Faça revisões em seu veículo regularmente
Celta lS 1.0. 2 portas. Ffexpower (config R9A), ano/modelo 201112012, com preço promocional à vista de 'R$23.990. Classic lS 1.0, Flexpower. (coofig RSA), ano/modelo 201112012, com preço promocional à
vista a partir de R$25.990,OO. Vectra GT 2011 com preço promocional de R$ 53.990,00 não considerando veiculo usado na troca. Agile LT 1.4 2011 com preço promocional de R$37.990,oo à vista. Prisma LT

GMAC 1.4,4 portas. Econo.f1ex (configR7R), anolmodelo 201112012, com preço promocional à vista a partir de R$29.990,OO. Oferlas válidas para o periodo de 01 a 06 de outubro de 2011 no Estado de Santa Catarina
-

para veículos Chevroret O km adquiridos nas Concessionárias Chevrolet. Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte condições em
sua coocessionária Chevrolet. Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veiculos Automotores. www.chevrolet.com.br-5AC: 0800 1024200. Ouvidoria
GMAC - 0800 122 6022. Periodo de Participação: 12110/2011 a 20/1112011. Certificado de Autorização SEAEIMF nO 06/0328/2011. Consulte o Regulamento completo no site www.chevrolet.com.br Família = vencedor mais

3 ac;ompanhantes_
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Aprendendo com o auxílio daarte
Professora utiliza a expressão
corporal como aliada nas

aulas de Língua Portuguesa,
em escola de Guaramirim

DA REDAÇÃO

OS alunos do Centro de Educação Infantil
Santina Schorck, em Guaramirim, tiveram

uma tarde diferente ontem. Com os olhos fixos
na apresentação da peça teatral Chapeuzinho
Vermelho, eles adquiriram conhecimento por
meio da arte. Segundo a diretora do CEI, Marís
telaDuwe, o silêncio foi a confirmação positiva da
troca de experiência. Troca de experiência porque
a apresentação foi feita pelos alunos do 6° ano da
Escola Alfredo Zimmermann. Com o intuito de

s proporcionar aos alunos uma aprendizagemmais

significativa, a professora de Língua Portuguesa,
Iucelene Zamblonski, utiliza a expressão corpo
ral como aliada no cotidiano escolar.

Esta apresentação fez parte de uma parce
ria entre o CEI e a Escola. "Nós agradecemos
a direção da escola, os alunos e em especial
a professora Jucelene pela parceria, porque a

arte é muito importante no dia a dia das nos
sas crianças", finalizou Maristela.

1,1 d . l, t j

DIVULGAÇÃO

Alunos assistem com olhos atentos à peça
que conta estória de Chapeuzinho Vennelho

Caminhada incentiva

mudança de hábitos

No próximo sábado, dia 5, às 8h30, a Secretaria
de Saúde de Guaramirim promove a "1a Cami
nhada do Programa Menos Peso, Mais Saúde",
com partida no Posto de Saúde do Rio Bran
co. A caminhada segue até o Pesque-Pague
Casqueiro, onde será realizada uma dinâmi
ca com a psicóloga Elisiane Monize Dalpiaz,
com encerramento as llh. O objetivo dessa
caminhada será integrar a população aos

profissionais de saúde do município, incenti
vando a prática de atívídade física.Anutricio
nistaAdriane Adrat destaca a importância da

prática de esportes junto com bons hábitos
alimentares. liA mudança de hábitos alimen
tares deve sempre vir acompanhada da práti
ca de atividade física e do controle emocional.
Por conta disso, a Secretaria de Saúde realizará
mensalmente atividades educativas em dife
rentes pontos da cidade", conclui Adriane. Um
ônibus será disponibilizado para os interessa
dos em participar dá caminhada no posto de
saúde de cada localidade domunicípio.

As drogas atacam o cérebro. Acabam com a mt:nlória

e o raciocínio. Quem cai nessa arrnadilha vai mal

na escola, se afasta dos amigos e fíca completamente
perdido.

Não desperdice seus neurônios e seu futuro.

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

!nf()n!1(�-5e sobre o pmje!to ViW!Jl Sem OrO/g;Jl15 em sua escola
ou III< 11�'w.seds(.gov.br, em planos e açó€:s.

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

l I II . I

--�� ------

Governo do listado

SANTA CATARINA
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PONTO DE VISTA

RAPHAEL ROCHA LOPES,
ADVOGADO E PROFESSOR

No dia 2 de novembro comemora-se

o dia de finados pela Igreja Católica
(como curiosidade: os portugueses co

memoram o dia dos fiéis defuntos), Di
zem alguns historiadores que os cristãos

já rezavam por seus entes queridos fale
cidos desde o século I ou II (dependen
do a fonte), visitando seus túmulos. No
século V, então, a Igreja Católica decidiu
dedicar um dia do ano aos mortos, para
que se rezasse pelos ,que ninguém rezava

ou lembrava.
Embora muitas vezes carregado de

tristeza decorrente da saudade, em al

guns casos realmente é o único dia que
a família lembra do túmulo do parente
morto. Já frequentei muito cemitério e,
muitas vezes, principalmente quando pe
queno, me perguntava o motivo de alguns
túmulos estarem tão reluzentes e outros

tão abandonados, sem qualquer sinal de
cuidado. E isso independia do tamanho
ou do luxo da residência final do falecido.

Claro, diversos poderiam ser os moti
vos. Desde o simples abandono mesmo,
até a morte dos demais parentes que
cuidavam daquele túmulo, passando
por viagens definitivas para outras cida
des ou países.

De todo modo, sempre me impressio-

IBOP6
CONFIRMA:,

T s
nei com o final de semana pré dia de fina
dos. Muita gente com vassouras, baldes,
detergentes, panos, velas novas. Flores,
muitas flores. Naturais. Artificiais. Colori
das, quase sempre muito coloridas.

Eu nunca sabia se todas aquelas pes
soas estavam ali por causa de seus filhos,
pais, irmãos, tios ou avós mortos ou se

estavam ali por conta dos vivos. Preo

cupados com o que os outros vivos po
deriam pensar do seu relaxamento se

não limpassem o túmulo pelo menos

naquela semana. Preocupados seja com
os vizinhos de suas casas, seja com os vi
zinhos de cemitério.

Coincidentemente no mesmo dia co

memora-se, no México, o dia dos mortos.
As grandes diferenças são que esta é uma
verdadeira festa e sua origem não é eu

ropeia ou católica, mas indígena. É uma

comemoração anterior à vinda dos es

panhóis para a região e outros países da
América Central também a festejam.

É uma festa extremamente animada
onde, dizem, os mortos vêm visitar seus

parentes, sendo recebidos com muitos
doces, bolos e guloseimas. Tudo muito
colorido, divertido e com muita música.
De tão entusiasmada, a festa é referência
turística já há algum tempo, recebendo vi-

sitantes do mundo inteiro.
Entretanto, o que significa tudo isso?
Serve, nomínimo, para lembrarmos da

nossa condição de "temporários" na vida.
Tristes pela saudade ou felizes pelas boas
lembranças, ou mesmo pela animada fes
ta do dia dos mortos mexicano, serve - ou

deveria servir - para relembrarmos que o

importante é vivermos intensamente.
É inevitável que tenhamos que traba

lhar - salvo algum herdeiro bilionário por
aí -, que tenhamos que nos preocupar,
que tenhamos compromissos nem sem

pre muito agradáveis. Entretanto é perfei
tamente evitável que tudo isso seja o mais
importante em nossas vidas.

E se não conseguimos parar para re

fletir e repensar nossos atos no dia a dia

pelas atribulações normais, que pelo me
nos no dia dos que não estão mais aqui,
nós, ainda vivos, consigamos determinar
nosso futuro.

Se a vida de quem nos lembramos
nesse dia foi boa e bem aproveitada, que
a tenhamos como exemplo. Se não foi,
que aprendamos com os seus erros. Se
foi curta demais, que nos sirva de alerta

que no próximo dia 2 de novembro, em
vez de estarmos lembrando, poderemos
ser os lembrados.

DO LEITOR

Inacreditável como a comunidade jara
guaense tem tratado a causa do nosso

jovem guerreiro roqueiro Gabriel Bueno
da Silva e de sua mãe, na luta pela vida do
menino. Quanta indiferença da sociedade,
famosa por ostentar carros de luxo, via
gens e roupas de grife. Estes mesmos que
se omitem de ajudar na arrecadação ao

dinheiro para a cirurgia do menino vão na

igreja, aos domingos, com suas joias caras,
se dizendo cristãos. A maior ajuda, pelo
jeito, veio mesmo dos tão criticados meta
leiros, nos shows beneficentes. Criticados
por quem? Pela mesma elite jaraguaense
que mergulha na omissão, ganância e hi

pocrisia. Os mesmos que falam de fé, que
votam nos corruptos e juram ter responsa
bilidade social. Pobre Jaraguá!
GiImarde 0Iiweira, psicólogo e protessDl' *

'IIIIh.asifário emJaraguádoSul

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 1}11 às 5h30 o Sr. Jose J. 8. Dos
Santos, com idade de 70 anos. O sepultamento
será realizado hoje, dia 2/11, às 9h, saindo féretro
da Capela Mortuária do Vila Lenzi, seguindo após
para o Cemitério do Vila Lenzi.

• Faleceu no dia 31}10 às 21h30 a Sra. Elsa Birr,
com idade de 67 anos. O sepultamento foi reali
zado ontem, dia 1}11, às 16h, saindo féretro da

capela Mortuária Cristo Salvador, seguindo após
para o Cemitério do Jaraguá 99.

PEtA lia VEZ,
A MAIS OllV/OA.
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Caco Barcellos palestra na Scar
Jornalista falará
sobre sua trajetória
na profissão
e sobre como
desenvolveu alguns
de seus projetos

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

LORENA TRINDADE

No próximo dia 17, o Centro
Cultural da Scar (Sociedade

Artística de Jaraguá do Sul) recebe
Caco Barcellos. A palestra faz par
te da programação do 5° Encon
tro Regional de Jovens Empreen
dedores e está sendo promovida
pelo Núcleo de Jovens Empreen
dedores (NJE) daAcijs (Associação
Empresarial de Jaraguá do Sul)
e Apevi (Associação das Micro e

Pequenas Empresas do Vale do

Itapocu). "Pensamos em trazer

algo novo, mas queríamos alguém

experiente. Por isso escolhemos
Caco Barcellos", explica o coorde
nador do NJE, Tiago Coelho. Ele
afirma não ter tido a oportunida
de de assistir a uma palestra do

jornalista investigativo, mas conta
que um dos membros no Núcleo
esteve em um evento e elogiou a

figura de Caco, o que também in
fluenciou a escolha.

O jornalista porto-alegrense,
Caco Barcellos, atualmente está à
frente do programa Profissão Re

pórter, lançado em 2006, na Rede
Globo de Televisão. Mas, atua no

jornalismo desde a década de
1970. Antes de trabalhar como

repórter televisivo, Caco atuou
em diferentes veículos impressos,
entre eles as revistas Veja e IstoÉ.
Na palestra, cujo tema é "Profissão

Empreendedora", o jornalista conta
rá sobre sua trajetória pessoal, pro
fissional e falará sobre como surgiu
o Profissão Repórter. Além de ser

um renomado jornalista, Caco foi

premiado pelas obras de sua auto

ria, "Abusado" e "Rota 66". O último
lhe custou oito anos de pesquisa.

Tiago Coelho,
coordenador do NJE

-

EMA.NCIPACAO.::J/

50° aniversário
AAção + Saúde abre no próximo dia 3, a programação oficial
dos 50 anos de emancipação de Massaranduba. O evento será
realizado das 9h às 16h em frente da Unidade Sanitária do
Centro. No dia 5 acontece o 6° Stammtisch, com inscrições
das equipes até hoje durante o encontro com a comissão

organizadora, na Casa da Juventude, às 19h30. Também sábado
acontece a 2a Festa do Golabki, daAssociação Polonesa Karol
Wojtyla, no salão da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, no
Centro. No domingo, dia 6, as comemorações continuam na

Sociedade Tiro ao Alvo, com o "Dá-lhe Gaita", a partir das 9h.

CULT'ORA

Exposição histórica
SENAC

Caminhada
A Casa da Cultura Paulino João de Bem, em Guaramirim,
recebe até o próximo dia 4, uma exposição sobre a história do
marinheiro João Cândido, defensor dos Direitos Humanos. O
material foi cedido pela Fundação Banco do Brasil, Petrobrás e

Associação Cultural do Arquivo Nacional (Acan) através da lei
de incentivo à cultura do Governo Federal. João Cândido foi o
líder da Revolta da Chibata, movimento que lutou pelo fim dos

castigos corporais vigentes naMarinha. Quem quiser conferir
um pouco mais dessa história pode visitar a exposição que
está aberta das 8h às 12h, e das 13h às 20h.

Com o objetivo de incentivar a prática
de esportes, na próxima sexta-feira,
dia 4, a Faculdade de Tecnologia Senac

Jaraguá do Sul realiza a 2a Caminhada

Sócioecológica. A concentração será
às 20h naArena Jaraguá. Interessados
devem se inscrever pelo e-mail nuppe@
prof.sc.senac.br. Informações sobre a

caminhada diretamente na Faculdade
ou pelo telefone (47) 3275-8400.

2106 1919
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Soletrando para aprender
Concurso iniciou
com 2.200 alunos,
mas só 23 chegaram
à final do desafio

REGIÃO

LORENA TRINDADE

S-O-L-E-T-R-A-R. É isso que os

candidatos desse concurso vão
ter de fazer para ganharuma bolsa
integral em qualquer um dos 15
cursos de graduação presenciais
da Uniasselvi - Fameg. O concurso

Soletração surgiu há quatro anos

e foi pensado pela direção de ma

rketing da instituição. A primeira
edição ocorreu em 2008 na unida
de de Brusque. Com o sucesso, em

2009 a Fameg decidiu incorporar o
evento à sua programação. Segun
do o diretor, Gonter Bartel, 21 es

colas emil alunos participaram da

primeira edição. Em 2010, os nú
meros foram aindamelhores, com
23 escolas de todos os municípios
do Vale do Itapocu e, aproximada
mente, o dobro de concorrentes.

Este ano, na terceira edição do So

letração, cerca de 2.200 estudantes
. se propuseram ao desafio, mas

apenas 23 foram escalados para a

final.

Apenas alunos do terceiro
ano do ensino médio podem
participar do concurso, que
funciona da seguinte forma: as

: t�1
•
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»
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•
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•
•
•
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MARCELE GOUCHE

-
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EDUARDO MONTECINO
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escolas desenvolvem etapas eli
minatórias. Assim que elegem o

melhor candidato de cada uma,
este vai para a final. O dia D está

agendado para a próxima sexta

feira, dia 4. A partir das 19h os se
mifinalistas serão divididos em

quatro cabines, espalhadas por
toda a Fameg. De cada um des
ses espaços, com seis (e um com

cinco) participantes, apenas um
irá para a final, com início às 21h.
Ou seja, §'ão seis finalistas. O pri
meiro colocado receberá bolsa

Para desviar'de buracos, caminhões
passam por cima das calçadas

de estudos integral para ingres
sar no curso de sua preferência.
Para o segundo lugar, o prêmio é
uma bolsa com 50% de descon
to, lembrando que o aUXI1io vale
durante todo o curso. A escola
vencedora também será premia
da com um projetor multimídia.
"Este ano, temos uma novidade.
Diretor e professor responsável
por coordenar o concurso dentro
da escola também serão contem

plados com uma bolsa integral
de pós-graduação à distância on

line", diz Bartel. Professores da
Uniasselvi, secretários de educa

ção e prefeitos da região forma
rão as bancas de jurados.

Bartel acredita que esta é
uma oportunidade para aproxi
mar os alunos de ensino médio
da universidade. É por isso que
se aproveita a ocasião para a re

alização de uma Feira das Profis
sões, organizada pelos próprios
alunos. Atualmente a Uniassel

vi/Fameg tem 1.700 acadêmicos

presenciais.

Movimento destrói asfalto
de via no Centenário

Desde a abertura da ponte
entre os bairros Ilha da Figueira e

Centenário, os moradores da rua

Expedicionário Fidélis Stinghen
não conseguem ficar tranquilos. O
movimento intenso de caminhões,
com cargas pesadas, na via, fez
com que o asfalto se desmanchas
se. Para desviar-se dos buracos,
- alguns têm mais de um metro -

motoristas acabam invadindo as

calçadas das residências. A rua foi
asfaltada há três anos, mas foi pre
parada para receber o trânsito de
carros leves. No entanto, 'quando
a ponte foi aberta, em 29 de julho,
tornou-se opção para veículos de
maior porte. A comerciante, Marli
Pereira Pellis, mora há 17 anos na

rua e afirma que o impacto dos
caminhões vem prejudicando a

estrutura da casa onde reside. I'A

partir das seis damanhã ninguém

mais dorme na minha casa tama

nho omovimento", conta.
Marli lembra que quando a pre
feita Cecília Konell esteve no

bairro para conversar com a As

sociação de Moradores, foi aler
tada, pela população, sobre a

pouca qualidade do asfalto. "Eles
disseram que qualquer proble
ma, a Prefeitura se responsabili
zaria", diz. Alguns reparos super
ficiais foram realizados, mas nada,
pôs fim ao problema. "Já liguei
várias vezes para a Prefeitura e não
sei mais o que fàzer" comenta. O
secretário de Obras, Odimir Lesco
wicz, disse que entrará em contato

com a empresa responsável pelo
asfalto e amanhã deve ter uma

previsão para o início das obras.
Os moradores ameaçam fechar a
rua, caso o pedido não seja aten-
dido em 15 dias. j

"
t.

OPf o

Escolas
aprovam
Soletraqão
Segundo Bartel, alguns
representantes de
instituições da região
elogiam a iniciativa e

até já incorporaram a

brincadeira ao programa
da disciplina de língua
portuguesa. Pela
terceira vez, a Escola
Estadual Prof- Elisa
Cláudio de Aguiar, de
Guaramirim, participa
do concurso. Nesta

edição, a representante
da escola será a estudante
Alexandra Fischborn, 17
anos. "Ela é uma aluna

interessada, inteligente
e culta. Acreditamos

que ela vai ficar com o

primeiro lugar", declara a

diretoraAna Rita Povala
,

de Ramos. Ana conta que
o concurso é um estímulo

para os alunos."Eles
ficammuito interessados,
principalmente por
causa da bolsa e da

possibilidade de cursar o
ensino superior", salienta.
Segundo Ana, esta é mais
uma forma de os alunos
buscarem conhecimento.

Eles ficam muito

interessados,
principalmente
por causa da

bolsa para cursar
o ensino superio...

DIVULGAÇÃO

Ramos

dir.etora E.E.
Elisa Aguiar
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OLIMPÍADAS ESCOLARES

Meninas são
recebidas
com honra
Após ótima participação na Olesc,
atletas chegaram ontem na Arena

Jaraguá e encontraram os pais-

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Commedalhas no peito e boas
histórias para contar, parte

da delegação de Jaraguá do Sul

que participou da Olesc (Olim
píadas Escolares de Santa Catari
na) retornou à cidade ontem pela
manhã e desembarcou na Arena

Jaraguá. No mesmo ônibus es

tavam as campeãs do basquete,
handebol e tênis de mesa.

Aos 16 anos de idade, a capitã
do time de basquete Jangada/O
Correio do Povo/PME, Iulía Te
resa Bruch, não vai mais jogar
pelas categorias de base e a des

pedida foi com medalha de ouro.
A atleta estava no time ano pas
sado, quando Iaraguá perdeu
a final em 2010. "Ano passado
perdemos para Chapecó na fi
nal e dessa vez eliminamos elas
na semifinal. Estava entalado na

garganta", conta Iulia, que revela
ter o sonho de ser jogadora pro
fissional de basquete. Para ela,
conquistar o título é "uma emo

ção sem explicação, ver que o es

forço do ano todo valeu a pena".
Integrante do projeto dos pó

los de basquete desde o começo,

o treinador Júlio Patrício não es

conde o orgulho em ver as meni
nas voltarem com a medalha de
ouro. Como na Olesc vão apenas
as equipes da categoria sub-16,
Júlio acredita que o bom traba
lho realizado por cada cidade na

formação dos atletas é decisivo.
"Nosso trabalho de base é feito
desde o começo e dá um bom

suporte para que se alcance bons

resultados", avalia o treinador.
Mas as meninas ainda têm

outros dois desafios até o fim do
ano. Metade do time vai se juntar
a atletas de outras idades para
a disputa dos Jogos Abertos de
Santa.Catarina. Além disso, algu
mas jogadoras ainda vão dispu
tar as finais do Estadual Sub-17.
No entanto, não são apenas as

atletas que estão com desafios·

pela frente. Júlio viaja hoje ao

Equador para a disputa do Sul
Americano Sub-15, como auxi
liar técnico.

Para dar conÚnuidade \ ao
trabalho feito nas categorias de

base, Júlio afirma que o principal
sonho é 'conseguir formar uma
equipe adulta na cidade, para
que as atletas possam permane
cer no basquete.

PrisciIa Salvador ajudou Jaraguá na
conquista do ouro no tênis de mesa

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Atletas exibem orgulhosas asmedalhas de ouro conquistadas em Chapecó

Ana Paula joga handebol há oito
anos e pretende seguir no esporte

Handebol conquistaprimeiro
ouro para [araguá do Sul

Em um jogo decidido nos úl
timos segundos, Iaraguá do Sul

conquistou a primeira medalha
de ouro no handebol femini
no. A decisão contra Concórdia
aconteceu na. noite da última

segunda - feira. As jaraguaenses
perdiam até o último lance do

jogo, quando empataram e leva
ram a partida para a prorrogação.
No tempo extra, veio a virada e o

placar terminou em 34 a 29.
O treinador Marcele Millani

Dias ressalta que o ouro con-

quistado em Chapecó foi fru
to de um trabalho iniciado em

2008. "Montamos o time para
conquistar a Olesc e fomos nos

preparando aos poucos. Dentro
do planejamento, conseguimos o
objetivo", conta o técnico.

A atletaAna Paula Mantau, 16
anos, treina na equipe desde o

começo do projeto e participou
da Olesc pela terceira vez. "Come
çamos com esse objetivo e con

quistamos o título no momento

certo", comenta a jogadora.

·GERAL

Jaraguá 'fica
em 4° lugar

Mais uma vez, n.karatê
trouxe medaláa.para
Guarânürírn. O atleta
Iosé Eduardo Pereira, 13
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Henrique Porto henriqueporto@yahoo.com.br

Meninas Superpoderosas
A smeninas deIaraguâ do Sul deram show na 10a Olesc, que

El.encerrou ontem em Chapecó. Conquistaram os títulos da

natação, do basquete e do handebol. Sob o comando deJulio Patricia,
o basquete chegou na sua oitavafinal e alcançou o bicampeonato. D
handebol, deMarceloMillani, conquistou o ouro pela primeira vez.

Já a natação, deKiko Fructuozo, comemora o pentacampeonato, com
destaque paraBiancaAparecida Ewald, com trêsmedalhas de ouro.
Teve também o tênis de mesa, quefaturou a categoria 'Equipe:

Olesc
A IOa Olesc revelou uma nova geração de talentos e

consolidou promessas. O quarteto AnaWeller, Bruna Piccoli,
Bianca Ewald e Ana Passos faturou dois revezamentos na

natação. Felippi Gonçalves foi ouro no BMX. De Guaramirim,
José Pereira venceu no caratê. Teve também Rafael

Leutprecht, com duas pratas na natação, e Priscila Salvador,
com um ouro e uma prata no tênis de mesa. Por último
destaco amaior medalhista da nossa região, a nadadoraAna
Weller, que fisgou dois ouros, uma prata e dois bronzes.

CorupáBullalos Primeirona
Amanada está selecionando
seus novos integrantes. Hoje
de tarde acontece um 'try out'
uma seletiva de atletas no
Seminário Sagrado Coração
de Jesus. Para participar, basta
comparecer ao local às 14h,
com roupa adequada para
a prática da modalidade.
Lembrando que os Buffalos
são os atuais vice-campeões
estaduais e semifinalistas do
Torneio Touchdown.

Cruz de Malta, Flamengo,
João Pessoa eVitória são os

semifinalistas da Primeirona.
O JJ Bordados estava com
a faca e o queijo na mão,
mas falhou jogando em

casa. Vencia os garotos do
Botafogo por 2 a O e cedeu o

empate.�elhor para oVitória,
que conquistou um heróico

empate no Garibaldi e continua
defendendo o título. Copeiros
que são, vão incomodar!

Se ndonu
Rio Cerro, Operario/Unldos, Avaí e Noite à Fora são os

semífínalístas do campeonato da Segunda Divisão. As
surpresas da lista são o Operário/Unidos e o Avaf, Aliás,
a equipe de Guaramirim foi buscar a classificação em
pleno Ribeirão Grande da Luz, contra a Ponte Preta. Os

jogos de ida acontecem já no próximo sábado. Duas

equipes sobem para a Prímeirona,

Futsal
AADJ /FME fez o dever
de casa na semifinal do
Catarinense. Chegou a sofrer

pressão do adversário, mas
o único momento onde
realmente teve sua vitória

ameaçada foi no início do

jogo, quando Capivari de
Baixo abriu 1 a O. Depois
do gol de Dian, a equipe foi
como um rolo compressor
para cima do adversário. Fez
4 a 1 com tranquilidade e

abusou de perder gols.

Inlerbairros
Emocionante a virada da
Ilha da Figueira sobre a

Barra do Rio Cerro, pela
Copa lnterbairros. Depois
de vencer o jogo de ida por
1 a O, os atuais bicampeões
:1r�cisavam de um empate
para chegar novamente à
decisão. Perdiam por 2 a O até

.os 15 minutos do segundo
tempo, quando iniciaram
a reação com gols dos
inacabáveis Peretto e Adilsão,
e do matador Claudinho.

I'RÊMIO

Ne ar entre os
! melhores domundo
o atleta santista é um dos dois
brasileiros indicados e o único que

1 não atua nos campos da Europa
AGÊNClAFOLHAPRESS

Neymar foi incluído na rela

ção de candidatos ao prê
mio Bola de Ouro. O atacante

do Santos é o único entre os 23

indicados que não atua na Eu

ropa.·A premiação, dedicada ao
1 melhor do mundo, é promovida

pela revista "France Football" e,
no ano passado, foi incorpora-

o da pela Fifa.
Entre os indicados deste ano,

está também o brasileiro Daniel

Alves, lateral do Barcelona. O
time catalão conta com outros

sete indicados. O Real Madrid

II· ESTADUAL

I
I O Iuventus viaja a Porto União

. hOJ'e para enfrentar o Porto,
��II� às 16h, pela sétima rodada do

111'.1 Campeonato Catarínense da
Divisão Especial. O Tricolor

1 ainda busca a segunda vitória
depois de vencer o Ioaçaba

'

no último domingo. Na
penúltima colocação no

returno e sem chances de

classificação e acesso, o Moleque.
Travesso apenas cumpre tabela
na competição.

Juventus SÓ
cumpre �abela

tem cinco, enquanto Bayern de

Munique e Manchester United
têm dois cada. Completam a lista

Anzhi, Inter deMilão, Liverpool e
Manchester City, além do Santos.

Também foram indicados dez
treinadores. Figuram na listaAlex

Fergunson (Manchester United),
André Villas-Boas (Chelsea), Ar
sene Wenger (Arsenal), Joachim
Lõw (Seleção da Alemanha), Io
pep Guadiola (Barcelona), José
Mourinho (Real Madrid), Iürgen
Klopp (Borussia Dortmund), Ós
carTabárez (seleção do Uruguai),
Rudi Garcia (Lille) e Vicente Del

Bosque (Seleção da Espanha) .

A Bola de Ouro existe desde

1956 e, tradicionalmente, pre
miou apenas atletas que atu

avam na Europa. Em 2007, a

"France -Football" mudou as re

gras e abriu a possibilidade de
indicar jogadores que atuam fora
doVelho Continente.

No dia 5 de dezembro, será

divulgada a lista com os três fina
listas ao prêmio. O vencedor será
conhecido no dia 9 de janeiro de

2012, em Zurique. Os finalistas
da última edição foram Messi,
lniesta e Xavi. Todos do Barcelo
na. E o prêmio foi paraMessi.

SANTOSFC

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROCESSO LlCITATÓRIO 103//2011-PMG.
AVISO DE ANULAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUiÇÃO
ESPECIALIZADA, PRESTADORA DE SERViÇOS PARA

ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO.
O Prefeito Municipal de Guaramirim - se, no uso das atri

buições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município
e, em cumprimento às prerrogativas constantes do art. 38, IX
c/c o art. 49, caput da Lei Federal nO 8.666/93, e suas alter

ações e, ainda, com base no Parecer da Procuradoria, ANULA
a licitação na modalidade Tomada de Preços n.? 103/2011.

Guaramirim-SC, 31 de outubro de 2011
,

NILSON BYLAARDT
PREFEITO MUNICIPAL
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Fiscal pode pegar
15 anos de prisão
Funcionário da Prefeitura de Jaraguá do

,

Sul foi detido após denúncia para PM

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

.

TITAPRETTI

/\ Polícia Militar prendeu na tar
r1de de segunda-feira dois ho
mens por tráfico de drogas, entre
eles um fiscal de Posturas da Pre
feitura. Durante uma abordagem
de trânsito de rotina da PM, uma
moto com dois ocupantes des
viou da blitz e foi perseguida pela
polícia. Na fuga, um pacote com

16 gramas de maconha foi jogado
na rua e depois encontrado pela
polícia.

Ao serem pegos, os dois de
nunciaram o traficante de quem
eles haviam comprado a droga -

um homem de 22 anos, que foi en
contrado com 236 gramas de ma-

conha. Quando a polícia chegou
até ele, o jovem relatou que era

apenas usuário da droga e acabou
denunciando outro traficante: Jai
ro Rocha, 51 anos, fiscal concursa
do dá Prefeitura de Jaraguá do Sul.

Rocha foi abordado pelos po
liciais quando chegava de carro a

um bar no bairro Jaraguá Esquer
do, próximo de sua residência. A
PM apreendeu o automóvel, R$
1.490 e mais 680 gramas de ma

conha junto com ele. Em sua re

sidência foram encontrados mais

9,24 quilos de maconha dentro do
guarda roupas do quarto. Na área
de festas da casa foram apreen
didas duas balanças de precisão,
três facas e uma tesoura utilizadas

para cortar e embalar a droga.

Na manhã de ontem, os dois
homens presos por tráfico foram
encaminhados ao Presídio Re

gional de Iaraguá do Sul.
Rocha

-

já havia sido preso
por tráfico em 2005 e cumpriu a

pena em regime semiaberto. Se

gundo o delegado responsável
pelo caso,Weydson da Silva" Jairo
pode pegar de cinco até 15 anos

de prisão, em regime fechado.
Já os usuários detidos presta

ram depoimento na Delegacia e

assinaram um Termo Circunstan
ciado por posse de drogas, deven
do cumprir penas alternativas.

Criança continua internada após atropelamento
No final da tarde de segunda

feira, por volta das 17h30, uma
criança de sete anos ficou grave
mente ferida após ser atropelada
por um veículo Reunault Master

branco, na rua Carlos Oeschler,
bairro Ilha da Figueira. O moto

rista fugiu sem prestar socorro.
Uma viatura da Polícia Militar
esteve no local e, após controlar
o trânsito para que o Samu e o

Corpo de Bombeiros Voluntários nhou até a delegacia. O veículo

pudessem atender a vítima, fez o estava com o licenciamento ven-

boletim de ocorrência. cido e recebeu duas autuações.
No local do acidente, nenhu- A criança sofreu lesões graves e

ma das testemunhas anotou a foi encaminhada ao hospital Iara- !,

placa do veículo. A polícia con- guá. Até o final da tarde de ontem,
sultou dados no sistema e con - a vítima continuava internada.

seguiu o CPF do proprietário do ' Funcionários daunidade de saúde

veículo e o endereço do mesmo.
' não quiseram informar à repor

Outra viatura foi até a casa do tagem do OCP sobre o estado de "

motorista de 54 anos e o encamí- saúde da criança.

Fone: 3375-0500

MARCELE GOUCHE

11\
"'illilq'"ff/I'ill/�'I/"!i"""/I"'....J�II'".ilI/W"''''''''''''�.'"

II'�""

Mais de dez quUos demaconha foram
recoUüclos em operação elaPolíciaMilitar

FJ

Carro atinge ciclista
I

No começo da úrrde de oritem, por v�lta das iSh, um acidente
envolvendo um automóvel e uma bicicleta deixou um ciclista
em estado grave) com traumatismo craniano. A colisão '.

a�onteceun,a,BR-280, nokm,,75, próx11,l1Q 'a uma-mecâníca
,

de automóveis. A vítima foi lançada a cerca de cinco metros
do local do acidente. De acordo com informação de uma

, funcionária do hospital São José, Valmor Grimes, 48 anos, está
"

rto quarto em observaçãâ e seu quadro (le saúde é estável.

Programação:
Jornal da Band .. Das 6:00 h as 7:00 h

Apresentação: Tim Francisco

A Hora do Ronco ... Das 7:00 h as 9:00 h
Humor e irreverência na sua manhã!

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

participaçáodo do ouvinte
Apre.sentação: Jaque Rebouças

Programa da Tarde .. Da$14:00 h as 17:00 h
Variedades" prêmios e a partiCipação do ouvinte

Apresentação: Marcelo Strack

www.bandfrn99.com.br
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Nem toda a tecnologia do Jetta vai

aiudar você a escolher entre Sedan e Variant.

Jetta, agora a família está completa. I

! .

-,

Cinto de segurança salva vidas. Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito; www.autoelite.com.br Grupo Auto Eli_te 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN a 47 3274 6000

Rea\iz.ação z

Apoio
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