
Exposição
Os rostos e as expressões das pessoas
são a inspiração-da mostra 'Terminal
Central- O ponto de partida; do
artista plásticoMárcio Paloschi.
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INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO
��������

�� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

'-(::I ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. DESDE 1919

EDUARDO MONTECINO

Guaramirimfazaudiência
paraescolherreivindicação
EVENTO É OBRIGAT

'

RIO PA QUE O GOVERN

federal incluaverba, de até R$ 600mil, aomunicípio
no Orçamento daUnião. Cidades com até 50.mil
habitantes podem ser beneficiadas. Confirapré
agenda de debates noVale. Página 6

Comércio espera pela
liberação do 13°salário
MOVIMENTO NO CALÇADÃO DA MARECHAL

já começa a ficarmaiornestaépocado ano.
Expectativados comerciantes � que como

pagamento do 13°, as vendas aumentem, assim
como a quitação de dívidas antigas. Página 20

Nova delegada deve ser
nomeada esta semana
DELEGACI DE PROTEÇÃO A MULHER, CRIANÇA,
Adolescente e Idoso de Jaraguá do Sul está sem
titular dede quandoMarcoAurélioMarcucci foi
exonerado, há quase ummês. O atendimento
tem sido feito por delegado interino. Página 23
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Jaraguá do Sul cai doprimeiro para o
. ,

.

'.

12º lugarno Indíce de Desenvolvimento
Patricia M�raes. página 5
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Negócios da Nasa
Ikarsten@netuno.com.br
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Enquanto e§pera�se pela. refonna tributária,
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de :rnais dlstor�:ões. UnIa delas, patro{�inada
pelas Secretari,lS díll::;azenda dos diversos
Estados é a dia trlbut,uçiio das eo�npras
reaJizadéls peta internet que da fonna conlO
está só penaliza os consuIuidores.l)rata-
se de urna barreira ao trànsito norrrud de
Iuercadodas de:ntro do país.

Depois de contar por muito tempo com um

espetacular orçamento e poder adquirir os melhores
equipamentos e contratar os melhores cérebros,
a Nasa vê-se diante de cortes de verba e uma

certa perda de finalidade. Diante disto, adotou
uma nova postura e está buscando as empresas
norte-americanas para ofertar sua tecnologia
para uso civil. Para algumas empresas, tem sido
muito positivo, pois dá acesso a possibilidades de
simulações anteriormente inimagináveis.

Finalmente, a Busscar recorreu à

recuperação judicial, depois de
muitos meses de agonia, Restá saber
se não foi tarde demais.

Klabin
Mirando investimentos em nova unidade
de papel, a Klabin e a chilenaArauco

adquiriram por quase meio bilhão de
dólares uma área de 107 mil hectares de
terras das quais 63 mil são de florestas na

região noroeste do Paraná.

Diamantes
Ao longo dos últimos anos o ouro

apresentou uma valorização extraordinária,
enquanto os diamantes não passavam de

coadjuvantes. AAnglo Americam acaba de

adquirir mais 40% do De Beers por US$ 5,1
bilhões - agora tem 85% - em uma clara

aposta nos preços dos diamantes. A aposta
é que a demanda ultrapassará a oferta,
iniciando uma escalada de preços. Até o

momento, a produção de diamantes tem
sido contida artificialmente paramanter
os preços elevados e isto dificulta sua

utilização como uma reserva de valor.

Ponta de estoque
o sitewww.realton.com.br nasce a partir de
uma ideia inovadora.Vai oferecer imóveis -

,

normalmente apartamentos - que não foram
comercializados durante o período normal
de lançamento do empreendimento. Em um

momento de desaquecimento do mercado, é
uma aposta que pode dar certo.

Comércio no Natal
o mercado encara com uma dose grande de cautela o
período demaior vendas do ano. A estimativa daAssociação
Brasileira de Lojistas de Shopping é de que os brasileiros

gastem entre R$ 85 e R$ 125, ou seja, a prioridade serão compras
demenor valor. Perfumes, cosméticos e vestuário são as apostas
por se tratarem de compras demenor valor. Ficam paramais
tarde os eletrônicos, Conforme a Confederação Nacional dos
Dirigentes Lojistas, é esperado um crescimento entre 6% e

7%, muito distante dos 10,9% de 2010.

G20
Perdidos no meio de uma série de problemas, os dirigentes
dos 20 países mais ricos pouco produziram. O evento

terminou como começou, ou seja, com mais dúvidas
do que soluções. De concreto apenas o anúncio que a

Itália que passa a ser acompanhada pelo FMI. Esta é uma
amostra dos problemas destes países que ultimamente
têm vivido acima de suas possibilidades.

Kindle
omercado do tablets
está se desenvolvendo de
uma forma bem diferente
do que se esperava e
uma amostra disto é a

definição daAmazon
que vai "emprestar"
gratuitamente livros
para os possuidores
de Kingle. Omercado
do livro estámudando
muito rapidamente e

provavelmente amaioria
dos novos negócios
nesta áreavai ter grande
problemas. Afinal,
utilizar um tablet apenas
para ler livros não é uma
ideia razoável.

\,

ELEiÇÃO CONSELHO REGIONAL
DE CONTABILIDADE

"O trabalho não pode parar! Neste anos que atuamos no CRC/SC
realizamos muitas conquistas. Ações inovadoras, novos projetos, novas
parcerias e muito trabalho. Sabemos dos resultados e por isso queremos
continuar. Contamos com à seu voto para renovar com responsabilidade
e para termos um' CONSELHO POR TODA SANTA CATA�INA".

VOTE NA CHAPA N° 1

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04603
1 ° 73.900 600.000,00
2° 57.164 12.000,00
3° 44.751 9.000,00
4° 15.200 7.410,00
5° 08.340 6.000,00

QUINA
SORTEIO N° 2739
01 - 11 - 27 - 15 - 65

MEGASENA
SORTEIO N° 1334

08 - 25 - 27 - 06 - 10 - 01

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1-190
01 - 14 - 20 - 33 - 41

44 - 48 - 52 - 53 - 62
64 - 70 - 72 - 74 - 76
77 - 78 - 82 - 87 - 97

A Empresa KS EMBALA-GENS

LTDA, CNPJ n. 80.505.142/
0001-40, torna público que re

quereu à Fundação do Meio
Ambiente - FATMA a renovação
de sua Licença Ambiental Ope
ração para atividade de Unida
de Recicladora de Resíduos
Classe I e Classe liA, localizada
à Rua. Heinrich Sell, 156 Bairro

Jaraguá 99 no munícipio de Ja

ragl!$ do Sul - Sp.

DIVULGAÇÃO

ditalldfJII
mm

S Smulfjfsum
A EditoraVale das Letras, de Blumenau, acaba de
fechar parceria COID a Sony Home Entertaínment
Brasil. O DV1) do filme "Os Srnurfs'', que será lançado
no dia 30 de novembro, trará uma edição especial do
livro '� Grande Aventura dos Smurfs", em formato
13x13 cm. O produto, que traz o sucesso do cinema
para as telas de casa, já está em pré-venda nas lojas
virtuais e poderá ser encontrado nas principais lojas
de DVDs, em todo o Brasil, a partir do lançamento,
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

Nada como encontrar aliados. On

tem, sem ter o que fazer, aborre
cido com os meus nadas, fui aos meus
arquivos de recortes, livros e jornais
e encontrei um "parceiro". Achei uma
velha edição da revista Discutindo

Língua Portuguesa e nela dei de cara

com um belo artigo escrito pelo filólo
go da nossa língua nacional, Napoleão
Mendes de Almeida, 1911/1998.

O professor Napoleão era furioso em

defesa do idioma bem falado, bem escri
to. Vou transcrever dele, dessa edição da
revista, dois trechos. Aqui vai o primeiro:

- "Há um humorístico na televisão
chamado de Os Trapalhões. Essa palavra
não existe em Português. O verbo é trapa
lhar, quem atrapalha, portanto, é atrapa
lhão. Por que tirar o lia" da palavra"?

Mais adiante, diz o professor Napo
leão (e quem me lê e ouve regularmente
sabe que vivo incendiando a língua de
críticas aos estúpidos dessa palavra... ) -

"Há certos erros que me obrigam a mu

dar de canal. Repugna-me, por exemplo,
ver um locutor de TV dizendo que se ba-

teu um "récorde", colocando a sílaba tô
nica no primeiro "e". Esse locutor não é

amigo do povo. Nunca tivemos essa pala
vra em Português. É uma tontice. O certo

é se pronunciar "recorde".
Querido professor, Napoleão, em que

telejornal será que o senhor ouviu pro
nunciarem "récorde"...? Eu sei, só eles

pronunciam assim. E se acham ...

Mais adiante ainda, disse o professor:
- "0S delinquentes da Língua Portuguesa
fazem do princípio histórico "quem faz
a língua é o povo" verdadeiro moto para
justificar o desprezo de seu estudo, de
sua gramática, -de seu vocabulário, es

quecidos de que a falta de escola é que
ocasiona a transformação, a deteriora

ção, o apodrecimento de uma língua.
Cozinheiras, babás, engraxates, tromba
dinhas, vagabundos, criminosos é que
devem figurar, segundo esses derrotistas,
como verdadeiros mestres da nossa sin
taxe e legítimos defensores do nosso vo

cabulário ... ". Será que alguém do "famo
so" telejornal discorda?A escola está com
as portas abertas, é só voltarem ...

DO LEITOR

MOVIMENTAÇÕES
PARTI ÁRIAS

CURIOSO
É muito curioso, mas muita gente chega

ao trabalho pela manhã reclamando que não
teve tempo de tomar o café do desjejum. Mas
poucos, raros, chegam reclamandodenão terem
lido algum jornal...A necessidade éa mesma,

nutrir o estômago e a mente, amesma.

EMPREGO
O seu emprego, o seu trabalho atual, pode

sermuito importante para você, mas não es

queça de que você émais importante que ele.
Cuide-se mais, invista mais em você, pense
mais em seu bem estar e nunca ficará sem

emprego. Muita dedicação à empresa, sem
cuidar mais de você, pode lhe deixar pendu
rada no 'pincel'; não valea pena...

DITADO
As empresas de ponta estão limitando

suas avaliações na seleção de pessoal a dois
pontos estratégicos: a entrevista e um ditado.
Na fala, o sujeito se revela, e no ditado diz do
que sabe. Não há como escapar. Parece coisa
de criança, mas é o que pega. Que bom!

CHARGE

FAIXAS ELEVADAS

Quando penso no significado a entender que sou contra a di
da palavra "partido" me vem versidade de ideias e de partidos,

à mente a seguinte 'defintção: to- muito pelo contrário, penso que a

mar parte de algo, no caso político, democracia é construída da diver
defender ideais, definir uma visão sidade. Porém, o conhecido troca
a ser seguida. Na política é neces- troca de partidos traz-me certa

sário aos caros representantes do impressão de que alguns políticos
povo definirem um partido, uma não defendem ideais coletivos ne
bandeira que traz em sua essência nhum, apenas suas próprias von
uma ideologia proposta e que teori- tades pessoais.
camente deve ser seguida. Ano de eleição está se aproxi-

É perceptível no cenário po- mando e é nesse período que os .

lítico de Iaraguá do Sul uma for- olhos da população devem ficar
ma estranha de se tomar parte de atentos e perceber quais futuros
ideias e visões (caso eu esteja sen- candidatos serão dignos de se

do equivocada, por favor, avisem- tornar representantes do povo;
me), também se percebe certa fri- aqueles que estão em um parti
validade com que é tratado o ato do apenas visando ao seu próprio
de se filiar e trocar de partido. interesse pessoal? Ou, os com-

Certas pessoas trocam de par- prometidos de verdade com uma

tido (ideia e visão) como trocam' visão que atenda às necessida
de roupa, me perdoem, mas a des do bem coletivo? Vamos ficar

banalização que é feita da políti- atentos nos candidatos a futuros
ca me ofende. Acredito que seja empregados do povo.
razoável entender que se filiar a

um partido é definir um lado, uma
ideologia, sendo essa uma escolha
livre e consciente. Não quero dar

Nk\le�
NeNHl.\M PROBLEMA J

Mariana de Paula Rigon,
estudante deDireito • Católica

de se · Jaraguá do Sul

FALE CONOSCO

s

Seagra1ulemaioria dos
motoristas demonstrassea

df!v·
.

eração pelqs
,I
pe 'speitasserri""s
limites'(;l,e velocidade e as

faixassimples, não haveria
necessidadeparamedidas
como estas.Emais:quem
reclama desermultado

por radaresou lombadas

ektrôrricas, na realidade
apenas está reclamando

por tersidopunidoporuma
infração quedefato cometeu.
Enquanto osmotoristas
não tratarem ospedestres'
com o devido respeito,
infelizmentemedidas
como estas são necessárias:

enquanto as leis nãoforem
respeitadaspor bem, o
Estado precisa intervirpara
que sejam seguidas -,e isso,
infelizmente, às vezes causa
problemaspara quem age
damaneira correta.

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.brChefe de redação: Patrícia Moraes' redacao@ocorreiodopovo.com.br· Projeto Gráfico: Márcio Schalinski
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO

Serviço funerário será debatido
Conteúdo do

requerimento volta
ao plenário da
Câmara pela quinta
vez. Documento
é de autoria da
bancada do PT

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

EDUARDO MONTECINO

Retirado da pauta quatro ve

zes, o pedido de informação
sobre o serviço funerário de Ia
raguá do Sul volta a ser debati
do na Câmara de Vereadores na
sessão desta quinta-feira, dia

�.'. ..�..
10. O documento recebeu vistas V::.,
dos vereadores da base aliada
do governo municipal. A banca
da do PT é a autora do requeri
mento, que visa fazer com que
o Executivo responda questio
namentos sobre o setor.

Líder da bancada petista no

Legislativo, Francisco Alves ex

plica que o pedido de informação
objetiva esclarecer alguns pontos
em relação às capelas mortuá
rias na cidade e como o serviço
é prestado. "É um assunto abor-

. dado desde 2005. A comunidade

o verde JImariIdo Sarti alega não ter opinião foimada
sobre o pedido de infonnação dabancada do PT

quer saber se serão construídas
novas capelas e isso tem a ver

com o serviço prestado na ci

dade", afirma. "É um direito da

população saber quem é o res

ponsável pelo serviço na cidade
assim como sabemos quem co

manda o sistema de transporte
coletivo ou o Samae (Serviço
Autônomo Municipal de Água
e Esgoto), por exemplo,", argu
menta o vereador.

Líder de governo na Câmara,
José Ozório de Ávila (PSD) pe
diu vistas duas vezes ao requeri-

-

mento, na primeira e na terceira
discussão do tema. Adernar Pos
samai (DEM) foi o responsável
pela segunda retirada de pauta.
O democrata acrescentou novas

perguntas ao documento. Veja
todas as questões no quadro.

A última prorrogação da vo

tação do pedido de informação
ocorreu por causa de Amarildo
Sarti (PV). O verde pediu vistas
à solicitação e disse que o ato

justifica-se pela ausência dos ve
readores Adernar Possamai, Lori
val Demathê e AdernarWinter na

última sessão. "O juízo dos vere
adores sobre o assunto é impor
tante ... ". Todavia.' Sarti adianta

que não sabe qual será seu voto

na sessão desta semana.

Hoje, 14 funcionários da JIjade& trabaIhaIo IIOlCOldrole:doestadonaInenk» do hospital

BEQUERIMENTO
• Quando foi aberta a

,
.

, .

licitação para a concessão
.

do serviço funerário de
Jaragvà do Sul?

Ajadefi e hospital Jaraguá
devem renovar contrato

A administração do Hospital
e Maternidade Iaraguá se reúne

hoje pelamanhã para discutir so
bre o fim do contrato com a Aja
defi (Associação Jaraguaense dos
Deficientes Físicos), que venceu

em outubro. A reunião entre os

integrantes da administração dá
início às negociações que podem
levar à renovação do contrato

com a entidade por mais quatro
anos. Hoje, 14 funcionários da

Ajadefi trabalham no controle do
estacionamento da instituição
hospitalar, divididos em três tur
nos de trabalho.

. .

Segundo o presidente da Aja-
defi,ValdecirTiton, aAjadefi soma
41 funcionários, o que correspon
de a uma folha de pagamento de
R$ 21 mil mensais. Além do hos

pital Iaraguá, a entidade tem asso

ciados que atuam no restaurante

da rodoviária, no Shopping Fall,
na Grafipel e na administração,
localizada no piso térreo da rodo-

viária. Dos 3.250 deficientes físicos
de Iaraguá do Sul, em torno de 600
são associados.

Até junho de 2010, a Ajadefi
também mantinha contrato para
prestação de serviços no estacio
namento do Hospital e Mater
nidade São José. A prestação de

serviços para a entrada e saída
dos veículos, que vigorava desde

2000, não foi renovado. Hoje, o

estacionamento do São José está
sob responsabilidade de uma

empresa terceirizada.
De acordo com Valdecir Ti

ton, a situação agora é bem di
ferente do que aconteceu com

o hospital São José, em que não
houve acordo entre as partes. "As
negociações apenas começaram.
O hospital Iaraguá quer ter a Aja
defi como parceira, para buscar

investidores, porque querem am

pliar o espaço do estacionamento.
Tentaremos entrar em um acor

do", resumeValdecir Titon,
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Patricia Moraes
www"movltísplonala,com br

2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br (47)3275-0100

Jaraguá cai para 12a colocação
o Índice deDesenvolvimentoMunicipal
elaborado pela Firjan (Federação das
Indústrias doRio deJaneiro) colocou

. Iaraguá do Sul em uma situação um
tanto quanto preocupante. Omunicípio
ocupou a primeira colocação doEstado no
ranking referente a 2006 e2007 e agora caiu

para,12a colocação em comparação com
os outrosmunicípios catarinenses eficou
com o 145° lugar na comparação nacional.
Os números são relativos a 2009 e levam
em contra três áreas;Emprego eRenda,
Educação e Saúde.Ainda que amédia

geral continuesendo considerada boa, de
0,8261, enquadrado como desenvolvimento
moderado a alto, o declínio na pontuação
em relação aos outrosmunicípios sinaliza
que Iaraguá não fez o dever de casa como
deveria.A área quemais apresentou

RANKING FlRJAN
CIDADE

queda foi a deEmprego eRenda, que
no rankingatual apareceu com O, 7266,
contra os 0,8322 relativos à pesquisa
anterior.
A cidade deBarueri, em São Paulo, teve
a melhor média do país, com 0,9303,
logo depois aparecem outras seis
cidades paulistas. Na ordem; Paulínia,
Araraquara, Ribeirão Preto, São José do
Rio Preto, Indaiatuba eMarília. Para

quebrar a sequência, vem Lucas do Rio

Verde, doMato Grosso.
No Estado, a melhor colocada foi
Blumenau, com média de 0,8700, na
nacional, a cidade vizinha ficou com o

39° lugar. Depois surgem Florianópolis,
Brusque, Pomerode, Ioinoilie, Chapecó,
Timbó, Indaial, Guaramirim, Balneário
Camboriú, Águas de Chapecó e depois

Iaraguâ.
Na avaliação do secretário de
Desenvolvimento Econômico, Célio Bayer,
o estudo comprova que o que pesou para
queda de Iaraguá do Sulfoi justamente
o quesito Emprego eRenda. Para ilustrar,
cita a comparação da criação de postos de
trabalho entre 2008, quando-o município
teve saldo positivo de 4.119 vagas, com

2009, quando o índiceficou negativo em
-524 vagas e a crisemundialfoi sentida
principalmente pelo setor de exportação.
"Foi esse o motivo que nos levou a cair
estas posições'; avalia. Bayer acredita que
na próxima edição do estudo o município
voltará a ocupar o topo da lista, já que em
2010 laraguá voltou a ter um bom saldo
na geração de emprego, com mais de

quatro mil novas vagas abertas.

MÉDIA EDUCAÇÃO
,

EMPREGOE RENDA MUDE

0,9303 0,9184 0,9206 0,9518
0,8700 0,8462 0,8832 0,8805
0,8338 0,8408 0,9292 0,8747
0,8261 0,7266 0,8814 0,8701
0,7647 0,5998 0,7988 0,8954
0,7520 0,5522 0,8340 0,8698
0,7116 0,5031 0,8126 0,8191

.1° Barueri
• 39° Blumenau .; 1 ° lugar no Estado
• 118° Guaramirirri - 9° lugar no Estado
• 145° Iaraguá do Sul- 12° lugar no Estado
• 4890 Schroeder - 30° lugar no Estado
• 647° Corupá - 56° no Estado
• 1281° Massaranduba -124° no Estado

/ EVOLUÇÃO DE JARAGUÁDO SUL
ANODE HEt'ERÊNCIA MÉDIAGERAL EMPREGOE RENDA EDUCAÇÃO

0,8430

SAÚDE COLOCAÇÃO
0,8585 83° no país e

3° no Estado

0,8698 28° no país
e I" no Estado

0,8804 26° no país
e lOna Estado

·2005 0,8459 08360

Santa Catarina em quarto
Na: comparação por Estados, Santa Catarina permaneceu no
4° lugar no ranking, com índice de 0,7953, atrás de São Paulo,
Paraná 'e Rio de Janeiro. a Estado apresentou recuo de 0,9%
entre 2008 e 2009. Ainda assim, o resultado é superior àmarca
alcançada na última edição do IFDM (0,7938), divulgada no
ano passado com dados de 2007. Devido à crisemundial,
SantaCatarina registrou, no índice de Emprego & Renda,
queda de 7,4%, passando de 0,7719 para 0,7149 pontos em
2009. Na Saúde, houve crescimento de 1%; em Educação,
o avanço foi de 3,4%. A avaliação é que os impactos
negativos da crise econômicamundial, que se concentraram

principalmente nos Estadosmais industrializados e com

mercados de trabalho mais formalizados, contribuíram para
a queda. No período, a produção industrial caiu 7,7%. a ritmo
de contratações também sofreu queda, de 73mil empregos
criados no Estado em 2008, o número passou para 51 mil em
2009. Amesma leitura pode ser feita em Iaraguá do Sul.

·2006 0,8774

·2007 0,8849

·2008 0,8826

0,9538 0,8086

0,9489 0,8255

0,8322 Colocação não
disponibilizada

0,874 0,9416

Pleiteando
recursos

Mesmo em período de férias, o
prefeito de Corupá, LuizCarlos
Tamanini, acompanhou ontem
o vice, CarlosDieterWerner, à

Florianópolis no escritório do
Deinfra (Departamento Estadual
de Infraestrutura) para pleitear
mais uma vez R$ 1 niilhão para
obras de recuperação de estradas
e pontes que foram danificadas
com as chuvas do início de 2011.
a Estado já sinalizou com repasse
de R$ 420mil. Mas,Tamanini diz
que é precisomais para ativar as
pontes nas localidades: Rio Novo,
Ano Bom e Pedra cleAmolar.

Permanência
o vereador Jean
Leutprecht (PC do B) foi.
eleito para continuar
no comando do comitê

municipal do partido.

20 anos de atraso
Na avaliação feita pela Firjan, Norte e o

Nordeste apresentam, respectivamente,
20 e 10 anos de atraso em relação às

regiões mais desenvolvidas. A expectativa.
é que só em 2037 os mais de cinco mil

municípios do país garantam à população
brasileira atendimento básico de saúde,
ensino fundamental de qualidade e maior

inserção no mercado formal de trabalho.

Encontro do PP
11/11/11, a data não poderia sermais
expressiva para um encontro do PP.. E
nessa sexta- feira, o partido programa
um grande evento para reunir todas
as lideranças da região em Schroeder.
Os pré-candidatos a uma vaga na
majorítãría e proporcional também
participam. O encontro tem a

organização do prefeito de Schroeder
e presidente regional do p� Felipe
Voigt, e do presidente do partido em
Jaraguá,Ademir Izidoro.

Protesto
o feriado da Proclamação da República,
próxima terça-feira, deve termais uma
edição dos protestos contra a corrupção em
várias cidades do país. Em Iaraguá, o grupo
deve se encontrar na PraçaÂngelo Piazera, a

programação ainda será divulgada.

Corrida de Aventura
ASecretaria de Planejamento nega que
aCorrida deAventura tenha sido adiada
devido à falta de repasse. Diz que o evento

vai acontecer entre 4 e 5 de fevereiro,
, por ser considerada uma datamelhor.
"Teremosmais tempo para divulgar o
evento e atender amaior demanda de
atletas profissionais e amadores. O foco

principal desta atividade é transformar

Iaraguá do Sul em um pólo ecoturístico
para, posteriormente, através de outras
ações, prolongar a permanência de nosso
turista e gerar assim um aumento em nossa

economia", argumenta Lucas Fliegner
Gonçalves, diretor de Planejamento e

Desenvolvimento Turístico.

Licitação
Abre, nesta semana, a concorrênciapública
para a construção de duas pontes emCorupá,
uma no bairro JoãoTozini e outra no Pedra de
Amolar. O governo federal garantiu o valor da
obra com o repasse de R$ 1,7milhão.

Emendas populares'
Em audiênciapúblicahoje, o prefeito
NilsonBylaardt tentará convencer oClic
(Conselho de Líderes Comunitários) que
a proposta de construção de ciclovia
entre os bairros Imigrantes e Caixa
D'Àgua temmais chance de ser aprovada
pela Câmara de Deputados, que avaliará
as emendas populares destinadas aos
municípios com até 50mil habitantes.

Acompanhe reportagemnapágina 6.
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Audiência
debaterá
emenda
Evento acontece hoje para definir melhor
proposta a ser contemplada com R$ 600
mil do Orçamento da União de 2012
GUARAMIRIM

DAIANA CONSTATINO

A partir das 19h30 de hoje, a po
flpulação de Guaramirim está
convidada a participar da audiên
cia que definirá as obras a serem

pleiteadas por meio de emendas

populares ao Orçamento daUnião
de 2012. O evento acontece na

Câmara deVereadores. Este movi
mento surgiu de uma iniciativa do

governo federal em proporcionar
aos municípios com 5 mil até 50

mil habitantes valores entre R$ 300
mil e R$ 600 mil.

Para que o dinheiro seja re

passado, a obra precisa ser defi-
. nida em conversa com a comuni
dade. As cidades da região já têm
uma pré-agenda das audiências

públicas. A programação abre
com Guaramirim. Confira mais

informações sobre osmunicípios
da região no quadro.

A realização de audiências

públicas é obrigatória para de
finir as propostas que serão en

caminhadas para análise da Co
missão de Orçamento da Câmara
dos Deputados até o dia 23 de
novembro. Prefeituras e Câmaras
servirão de suporte para mora

dores e associações elaborarem
os projetos. Os recursos podem
ser investidos em qualquer área.

Prefeito de Guaramirim e pre
sidente da Amvali (Associação
dos Municípios do Vale do Ita

pocu), Nilson Bylaardt (PMDB),
explica que as emendas popu
lares não precisam passar pelo
intermédio de parlamentares
beneficiando as cidades peque
nas que na maioria das vezes

recebem quantias menores. O

peernerlebista afirma que uma

proposta para a construção de ci

clovias, do bairro Imigrantes até
o caixa D/Àgua, será apresentada
pela Prefeitura hoje na audiên
cia. "Já temos um projeto orçado
no valor R$ 1,1 milhão que será
mais fácil. ser aprovado para a

emenda", disse.
Já 0, presidente do Clic (Con

selho dos Líderes Comunitários),
de Guaramirim, Charles Longhi
(PMDB), quer que o pedido dos

representantes das 38 associações
de moradores da cidade seja aten
dido. Eles decidiram que vão plei
tear a construção de áreas de lazer.
"Das 38 entidades, 17 reivindicam
algum investimento neste setor",
afirma. O líder comunitário calcu
la R$ 30 mil para cada bairro onde
devem ser implantadas quadras
de futebol de areia e parquinhos,
somando R$ 510mil.

O vereador Jaime de Ávila
(PT), que está à frente da audiên
cia na Câmara, explica que a pro
posta deve partir da população
sem interferência do Executivo e

Legislativo. "Por isso vou defen
der o pleito do Clic", enfatiza. Se

gundo o petista, a ata da audiên -

,

cia também será encaminhada

para a Câmara dos Deputados. '

MARCELE GOUCHE

COi!lPt:J�
" O Valor da emenda que
osmunicípios tê... direito,

Procura por recadastramento
naHabitação é pequena

O recadastramento das 11 mil

pessoas inclusas nos programas
habitacionais da Prefeitura de

Jaraguá do Sul desde 2010 já co

meçou. Apesar deste processo
seguir ao longo deste e do próxi
mo mês de dezembro, a procu
ra pela Secretaria de Habitação
de Regularização Fundiária tem

sido considerada pequena.
Quem fez esta observação foi a

própria titular da pasta, Maristela
MeneL "Embora ainda não tenha
mos fechado os números desta

primeira semana de atendimen

to, podemos verificar que poucas
pessoas vieram até a Secretaria

para se cadastrar", pondera. "É im-

Quem: Famílias cadastradas até
2010 na Secretaria da Habitação
e que não atualizaram seus

dados neste período
Onde: Na sede da Secretaria
da Habitação, que fica na rua
Angelo Rubini, n° 600, Barra do
Rio Cerro
Como fazer: após pré
agendamento de horário pelos
telefones (47) 2106-86310u (47)

,
' 3376-'0536, será informado o

'

dia e o horário que o morador
deverá comparecer na
Secretaria.

Quando: Nos meses de
novembro e dezembro após

portante que osmutuários fiquem
atentos aos prazos para que não

sejam prejudicados no futuro",
emenda a secretária da Habitação.

Maristela reafirma a impor-
. tância do recadastramento. "Os
inscritos que não' fizerem esta

atualização de dados terão o ca

dastro inativo e, com isto, não

poderão ser selecionados para os

'programas habitacionais".
O recadastramento é impor

tante para saber quantas famílias
ainda têm interesse nos progra
mas mantidos pelo município. Já
novas inscrições só serão retomadas
em janeiro, após o fim do recesso da
Prefeitura de Jaraguá do Sul.

o pré-agendamento na

secretaria dentro do horário
de atendimento: de segunda a

sexta-feira, das 7h30 às llh e das
13h às 16h30.
Documentos necessários:
Carteira de Identidade e

Cadastro de Pessoa Física (CPF);
Carteira de Trabalho; Título de

Eleitor; comprovantes de renda
e de residência (atuais); Certidão
de Nascimento dos filhos
menores de 18 anos; Certidão de
Casamento ou deNnascimento
(se solteiro ou amasiado); e
atestado de frequência dos filhos
(creche ou escola).
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Faixas elevadas ainda
estão em fase de teste

)

TRÂNSITO

Cinco vias do município
receberam a melhoria,
que força os motoristas

a reduzir a velocidade

para proteger pedestres

JARAGUÁ DO SUL

PEDROLEAL

Passados cerca de dois meses desde a

instalação, as cinco faixas de pedestre
elevadas ainda têm provocado algumas
queixas dos motoristas em Iaraguá do Sul.
Devido à altura delas - entre 15 e 25 centí
metros - alguns carros ainda têm batido na

pista ao atravessar a faixa, mas segundo o

diretor de trânsito, José Schmitt, isso ocorre
por excesso de velocidade. "Se obedecerem
aos limites, somente carros rebaixados, que
não podem mais serem legalizados, correm
risco de bater", afirma.

Os elevados foram instalados em cin

co vias do município - na rua 25 de Julho,
em frente ao posto de saúde; na rua Rober
to Ziemann, em frente à escola municipal
Max Schubert; na Epitácio Pessoa, próximo
à sede dos Bombeiros Voluntários; próxi
mo à igreja na rua Domingos Anacleto, no
bairro Santo Antônio; e na rua Pastor Albert

Schneider, em frente ao Centro de Educação
InfantilWolfgang Weege. Segundo Schmitt,

/

os locais foram escolhidos com base no flu
xo de pedestres. liAs faixas estão em caráter

experimental e, se a resposta for favorável,
vamos instalar em frente a outras escolas e

postos de saúde", afirma.
Para a comerciante Ana Lúcia Triacca, 27

anos, a passagem elevada trouxe mais segu
rança. Funcionária de um mercado em fren
te à faixa na rua 25 de julho (das faixas me
didas pela redação de O Correio do Povo, a
mais elevada, com cerca de 25 em de altura),
Ana Lúcia diz que talvez a faixa seja alta de

mais, mas acredita que se fosse mais baixa,
os motoristas a ignorariam. "Antes eles pas
savam aquimuito rápido, e quase não tinha
como atravessar", comenta.

O caminhoneiro Biancó Bordim, 22 anos,
também aprovou a novidade, mas tem res

salvas quanto à localização. "Onde tem es

cola perto tem que colocar mesmo, mas ali
na frente dos bombeiros é um desperdício,
já tem um semáforo junto à faixa", critica.
Segundo o jovem, talvez fosse melhor a ins
talação de lombadas eletrônicas e radares.
"Precisa colocar algo para reduzir a veloci

dade, e na frente das escolas assim é ótimo,
mas em outros locais tem que ver se o dano
às suspensões compensa", defende, ressal
tando a questão dos bombeiros. "Em uma

emergência eles têm que ir rápido, e com o

elevado na frente, não tem como não estou

rar a suspensão", comenta.

Pedestres devem ter a preferência, diz Panstein
EDUARDO MONTECINO

"Nosso objetivo principal é a

segurança dos pedestres e ciclis

tas, que têm que ter a preferência
sempre", explica o secretário de

Planejamento Urbano e presi
dente do Conselho Municipal da
Cidade (Comcidade), Aristides
Panstein. De acordo com ele, o
conselho determinou a instala

ção das faixas elevadas devido
ao descaso com as faixas de pe
destre. "Até onde tem semáforo
com botoeira os motoristas ig
noravam, por isso colocamos o

obstáculo para forçar a redução
de velocidade".

Panstein e o diretor de Trân

sito, José Schmitt, ressaltam que
as faixas precisam ter a mesma

altura que o meíofio das calça
das, para que os pedestres não

precisemmudar de nível. "Assim,
a passagem de cadeirantes e car

rinhos de bebê é favorecida, pois
eles não precisam lidar com des
nível", observa Schmitt. Panstein
complementa que por serem fai
xas elevadas, a legislação é dife
rente de uma lombada física. l'As

, j.
.

pessoas têm que entender que
não é uma lombada, que tem que
ser mais baixa, é faixa de pedes
tres elevada, e tem que ser mais

alta", afirma.
Nesta quarta-feira, o Comei

dade deve se reunir para discutir
a situação das faixas. O órgão se

reúne na primeira quarta-feira
útil de cadamês, na sala de reuni
ões da Prefeitura, a partir das 8h.
A reunião é aberta à comunida
de. Composto por 24 entidades,
o conselho se encarrega de julgar
as propostas de planejamento
urbano cuja legislação a respeito
seja ambígua. Segundo Panstein,
dois pontos precisam de revisão:
a faixa em frente ao quartel dos
Bombeiros, e a da· rua 25 de Ju
lho. IiOS bombeiros pediram que
a faixa fosse em outro lugar, pois
ali atrapalha os seus serviços, en
quanto na 25 de Julho temos que
refazer pois ficou muito alta",
afirma. A rua 25 de Julho deve ser

recapeada em breve, e junto com

a nova camada de asfalto, deve
ser refeita a faixa elevada.

Para presidente do Comcidade,
pedeslresdevemser favorecidos
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Conjuração Baiana·
No dia 8 de novembro de 1799 chegava ao fim
a Conjuração Baiana, com a execução de seus

principais líderes. O movimento de caráter

emancipacionista, também conhecido como
Revolta dosAlfaiates, aconteceu na então
Capitania da Bahia. As principais reivindicações
eram a proclamação da República, a diminuição
de impostos, abertura de portos, fim do

preconceito e aumento salarial.

O empresário Luiz Kienen
Você sabe quem foi Luiz Kienen, que dá nome a uma das
ruas do Centro de Iaraguá do Sul? No dia 2 de dezembro
de 1895 nascia Luiz Kienen, na localidade de Rio do Testo,
filho de Johann eKlaraHadlich Kienen. Enquanto jovem,
Kienen trabalhou no ramo de bebidas em Blumenau. Ele
se casou com Gertrud Link, filha de RudolfLink e Minna
Sholl Link, com quem teve quatro filhos.
Foi em 1922 que ele chegou ao distrito de Jaraguá, um
ano antes de Moriz MaxWilhelm ter se fixado na região,
fabricando as mesmas bebidas que Kienen queria
produzir. Mesmo assim, ele estabeleceu uma pequena
fábrica na avenidaMarechal Deodoro da Fonseca, para
produzir refrigerantes, licores e outros produtos.
Em 1947, a indústria passou por ampliações nas
instalações. Nesse ano, foi lançado no mercado um
novo produto de refrigerantes à base de suco integral
de laranja: a "Laranjinha Kienen". O negócio foi
ampliado com a ajuda de representantes no município
e nas cidades vizinhas, que viajavam com uma

grande frota de veículos. Luiz Kienen faleceu
no dia 25 de março de 1962, aos 66 anos.

Atentado contra Hitler
Nessemesmo dia, em 1939, ocorre o primeiro
atentado contraAdolfHitler. O ditador da
Alemanha nazista escapou por pouco da explosão
de uma bomba, detonada no porão de uma

cervejaria emMunique. O ataquematou oito
pessoas e deixou outras 63 feridas. O autor do
atentado foimotivado principalmente pelamorte
de seu irmão em um campo de concentração. Ele
foi capturado namesma noite, ficou preso em um

campo de concentração e foi morto.
DIVULGAÇÃO

INVENÇÕES ANTIGAS

..� Omousede
computador
o primeiro mouse (do inglês,
rato ou camundongo) do mundo
foi inventado pelo engenheiro
eletricista estadunidenseWilliam
Bill English, em 1963. Já a patente
do invento foi concedida ao seu

colega estadunidense Douglas
�ngelbart (foto), em 1970.

DIVULGAÇÃO

O município de Massaranduba completa nesta sexta-feira, 11
de novembro, seu cinqüentenário de emancipação política
e administrativa. Entre os principais símbolos da capital
catarinense do arroz estão sua bandeira e brasão, instituídos pela
Lei 07/75; sancionada pelo então prefeito Zeferino Kuklinski,
no dia 16 de outubro de 1975. O azul da bandeira diz respeito às

grandes amplidões da criatividade do povo de Massaranduba.
O ouro simboliza a nobreza da população e o formato de cruz

representa que o produto predominante no solo (o arroz) irradia
para os pontos cardeais. Já o escudo, de estilo português, tem as

cores vermelho e prata (substituído pela cor branca) em alusão
à bandeira do Estado de Santa Catarina. As barras no escudo

significam a retidão do caráter dos moradores da cidade e a fruta
I

'

do centro faz alusão ao nome do município, criado pela presença I

abundante da árvore Maçaranduba p�1 reB\ãÇ> i I ! À I t I � II' I i 1111. i I' (I li

Cresc:e. O número de acidentes de trânsito
No dia 8 de novembro de 1987, o jornal O média de 3ª acidentes por mês. Ainda em ou

Correio do Povo trazia em sua edição umama- tubro findo, foram 36 acidentes sem vítimas e
�

téria sobre o crescimento da média mensal de .sete COm vítimas.-inclusíve uma fatal",' dizia o

acidentes de trânsito registrados pela Delega- semanário. Segundo a publicação, apôs a-apre
da de Polícia da Comarca de Iaraguá do Sul, sentação do relatório, a ComissãoMunicipal de
em relação a anos anteriores. "No ano de 1984' Trânsito havia aprovado a implantação de três
aconteceram 353 acidentes em Iaraguá, com lombadas, sendo duas na rua 25 de Julho e uma

uma média mensal de 29 acidentes; em 1985, . na rua Maria Umbelina da Silva, para garantir
caiu para 314 e amédia para 26. Porém, no ano segurança aos alunos da escola Giardini Len-

.

passado os acidentes somar�m' 382, "elevando, a zi. A Comissão Municipal de Trânsito também
média meâsal para 32.,1'Nesie 1987, de janelro a ,';aprbvQu naquele ano a criação de,um ponto de
outubro, a!'Deh�gacia registroU 377 Ocorrências, taxi no bairro Nereu Ramos.

','," "I
,
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EXPOSIÇÃO

faces da
cidade em

,

fotografia
Mostra do artista plástico
MárcioPaloschi enche de arte o
Terminal Urbano deÔnibus
JARAGUÁ DO SUL
............................................ , ., .

KELLY ERDMANN

té o próximo dia 30,
o Terminal Urbano

. .

vai proporcionar
surpresa e arte para
quem costuma tran

itar pelo local. Entre
as idas e vindas dos ônibus, os
passageiros serão convidados
a apreciar uma exposição de

fotografias. O diferencial é que
essas imagens foram capta
das no próprio espaço, meses
atrás, e estampam as diferen
tes fisionomias da população
jaraguaense.

Idealizada pelo artista plás
tico Márcio Paloschi, a mostra

conta com 16 grandes murais.

Neles, estão as fotos ampliadas
dos personagens do trabalho.
Elas foram escolhidas entre nada
menos que 700 opções. Os cli-

, ques são assinados pelo fotógra
fo profissional Piero Ragazzi. Já a

produção é de Thiago Martins.
Juntos, os três fizeram imer

sões ao universo de quem embar
ca e desembarca no terminal. Com

apenas um biombo preto e um

banco de madeira, eles atraíram
a atenção do público chamando
os interessados a participar do

projeto. O único pré-requisito era

aceitar que o próprio rosto fizesse

parte da exposição.
Todas as imagens" segundo

Paloschi, passaram por avaliação
criteriosa do grupo. Esse olhar le-

vou em conta não apenas a esté
tica. "O que interessa aos artistas
é o encontro e a captura do esta

do psicológico de cada persona
gem retratado", explica o curador

Josué de Mattos.
Além do encontro com pes

soas de várias origens, feições
e uma infinidade de estilos de

vida, Terminal Central - O pon
to de partida' ainda resgata uma
antiga prática: a da fotografia
ambulante. Por isso e para càptar
o maior número possível de faces
e expressões, Paloschi, Ragazzi e
Martins visitaram o endereço
em três horários e dias distintos.
Houve sessões de manhã, à tarde
e à noite, bem como no fim, no
meio e no começo da semana.

Para quem quiser conferir,
a exposição está instalada no

Terminal Urbano desde ontem,
quando ocorreu a abertura ofi
cial. Nesta segunda-feira, acon
teceu também uma palestra mi
nistrada pelo curador Josué de
Mattos aos 'acadêmicos da Ca
tólica de Santa Catarina. Parale
lamente, a instituição recebe, no
hall da Biblioteca Padre Elemar

Scheid, as mesmas obras. Pina
lizando a programação, as ima

gens ainda vão ser vistas, literal
mente, circulando pela cidade
em algumas linhas de ônibus da

Viação Canarinho, outra apoia
dora da iniciativa. O projeto tem

patrocínio do Fundo Municipal
de Cultura.

FOTOS DIVULGAÇÃO

TIlBULEIRO DE FEiÇÕES
Entre 700 fotografias captadas, 16
integram a exposição. Elas demonstram
as diferentes faces, histórias e
expressões que compõem a cidade

NO TERMINllL
Sessões de fotos movimentaram

o�ee�e.
passageiros. As imagens 'foram

captadas em trêsmomentos diferentes
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PREVISAO DO TEMPO

I

passatempo· A Recreativa o pnmelf0 revvsio ,cy:? ;>:rk" /,rQs' co ..;::::0.0:"5 CIG ':"r'c<s',1 i
HORIZONTAIS

""'. 1. Cadastro Geral de Contribuintes / Conselho Federal
de Medicina

2. Genuinamente franco e sincero / (Gir.) Sem dinhei ..
2

ro

3. Despachar desfavoravelmente s
4. Ter plena convicção / (Fig.) Garbo, discernimento

no tratamento com outrem 4
5. Quente, em inglês / No jogo de xadrez são 16 para

cada participante 5
6. Proveniente
7. O meio do ... salto fJ

8. Famoso balé clássico de Moscou
9. Visão / Ministério das Minas e Energias 7

10. Bala aromatizada à base de amido / Instalação que
recebe embarcações que podem acostar de am ..

/"I
Clt

bos os lados
11. Encher demais

o
-zr

...
12. O carrinho de mão só tem uma / (Pop,) Pé gran-

10
de

13. Um membro da família / Relação, 11

VERTICAIS p'-
1. (Fig,) Banalidade repetida com frequência / O ator

norte-americano Humphrey (1899-1957), de "Ca- 12\
sablanca"

2. O marido da filha I Espécie de contínuo que faz

entregas rápidas em veículo motorizado de duas
rodas

3. Aluno de Academia Militar / Reduzido a pó (o ferro)'
4. Compreender o significado das palavras escritas ou

impressas / Peça com que se cobre parcial ou to-
talmente o rosto para ocultar a própria identidade

5. Tira seca e flexível de junco, taquara, vime, etc. com
que se tecem diversos tipos de objetos

6. Encarcerado / Uma arte de vanguarda
7. Município do estado da Bahia, na microrregião de

Juazeiro / Produzir o mesmo efeito de outra coisa
8. Espécie de omelete que, além dos ovos, I�ite, etc"

recebe um recheio especial, como atum, camarão,
etc. / Orifício externo de canal

9. Que age com vagar / Vento que sopra para o mar.

Semana
• • •

Inicia com

muito sol
Neste início de semana, o

tempo ainda continua firme \.e o sol brilha forte no céu ,
catarinense. Por isso, nesta \
terça-feira, não existe previsão
de chuva para nenhuma das

regiões do Estado. O dia tem��

temperaturas elevadas.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 16°C
MÁX: 26°C

AMANHÃ
MíN: 14°C
MÁX: 28°C

QUINTA
MíN: 14°C
MÁX: 29°C

SEXTA

MíN: 17°C
MÁX: 33°C

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números ém
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Ensolarado Instável

'" :-...

�j ,

Parcialmente Chuvoso
Nublado

Nublado Trovoada

Assim como nesta terça-feira, amanhã,
o dia também será ensolarado e sem

chuva. Os termômetros em toda Santa
Catarina registram temperaturas altas,
que dão a sensação de o verão já ter
chegado ao Estado. Os ventos vão

_ soprar da direção nordeste. Eles são
fracos e com rajadas.

DIVIRTA-SE

Querendo engravidar
Uma.mulher foi ao ginecologista reclamando que não conseguia .

.

engravidár. Q médiCo, ehtã0� �reparbu-se p�1:a" examiná-la e d.Isse::
- Por favor, tire a roupa e se deite naquela maca.
Ela) em tom indeciso) respondeu:
- Mas, doutor� eu gost�ia tanto que o filho fosse domeumarido!

Recomendac;ão
Emuma entrevista de emprego, o dono da empresa perguntou ao

candidato:
'

- Por acaso o senhor tem alguma recomendação da empresa onde
trabalhava?
- Claro que sim!
- E qual é essa recomendação?
- Eles me recomendaram.que procurasse outra empresa, Cá estou.

Os dias claros que vêm pautando o

tempo no Estado devem dar uma

trégua a partir de quinta-feira. É que
uma nova frente fria passa por Santa
Catarina trazendo chuva e trovoadas.

Logo em seguida, a instabilidade
diminui. As temperaturas devem ser

amenas à noite e altas durante o dia.

. I

sEVOCÊW" t,�! '.�t.,
CANELlNHA
A terça-feira será de

tempo firme e sol. No céu,
poucas nuvens e nenhuma

previsão de chuva. Hoje,
as temperaturas oscilam
entre 15"C e os 27"C no

município.

CRESCENTE 2/11

CHEIA 10/11

NOVA 25/11
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Diverso
Elijane Jung universotpm@ocorreiodopovo.com.br

Delicias do cinema
11ma das coisas que sempre me fascinou nos filmes
U americanos são as comidas prontas. Sabe quando a

mocinha está triste e pega aquele pote gigante de sorvete?Eu
queria um daqueles... E quando a atriz sai do supermercado
roendo uma espécie de tubinho, comprido e fino, parecendo
um estica-e-puxaiE os executivos que param naquelas
barraquinhas de cachorro-quente para fazer uma boquinha?
E aqueles cafés esplendorosos do Starbuck's.Ai, ai... fico
morrendo de curiosidade. Sem contar nas grandes marcas que
eles têm, comoDunkin Donuts (e suas famosas rosquinhas) que
saiu do Brasil em 2003... Não é desprezo pelo que temos aqui.
Só vontade de "experimentar" novas culturas!

Fim de semana de sol. Sábado e domingo. Fazia tempo
que não tínhamos um desses, né? E vai dizer que não foi
maravilhoso? Talvez você tenha ido à praia. Talvez tenha
tirado o vestido ou saia do guarda roupa e curtido uma
balada em clima de verão. Talvez tenha recebido amigos
em casa ou ido visitar algum. Não importa ...o que valeu
demais foi ver os dois dias nascerem com o brilho do
sol. Queremos bis. Flash!

Roupas das novelas
Lá em 2007, aRede Globo e um shopping do
Brás, em São Paulo, fizeram uma parceria
chamada "Peça de Novela", onde as roupas
que apareciam no folhetim da emissora
eram vendidas. A parceria retorna com
força, dessa vez, através da novelaAquele
Beijo. As peças serão disponibilizadas em
destaque nas vitrines do shopping. Para
encontrar qualquer peça de qualquer
novela da emissora é necessário entrar em
contato com os canais de atendimento da
Globo. Mas fica um alerta ao pessoal que
faz comprinhas por lá e até mesmo a quem
revende por aqui: estamos esperando...

Colocar o Neymar como o novo garoto-propaganda
da coleção Underwear da Lupa. Não me apedrejem,
espera aí. Sei que temmuita mulher que acha ele um

gatinho e tal. E gosto é gosto, ninguém tem que ficar
discutindo. Mas comercial de cueca precisa ter um
homão, não é? E nesse aspecto, Neymar é um garotão.
É só comparar com David Beckham que fez anúncios
de cuecas para a Empório Armani. .. Que trevinha!

Palavra de homem:
"

...Alô gente! Felicidade, amor, todas essas emoções
fazem-nos parecer ridículos, abobalhados. Mas e daí?

Seja ridículo, mas seja feliz e não seja frustrado. "Pague
mico", saia gritando e falando o que sente, demonstre
amor. Você vai descobrir mais cedo ou mais tarde que
o tempo para ser feliz é curto, e cada instante que
vai embora não volta mais. [ ... ] Quem disse que ser

adulto é ser ranzinza? Um ditado tibetano diz: 'se um

problema é grande demais, não pense nele ... E, se ele
é pequeno demais, pra quê pensar nele?'. Dá para ser
um homem de negócios e tomar iogurte com o dedo,
assistir desenho animado, rir de bobagens e ou ser um

profissional de sucesso, que adora rir de si mesmo por
, ser estabanado ... ". (Atribuído aArnaldo Jabor)

Você precisa
serforte.

TRICOTANDO
• E o clipe da Beyoncé?
Tem Prada , Guccí,

" Vl1ittQn, tllC\Q
misturado em Iooks

ousados e cheios de estilo.
Mas em um ambiente

supersimples. É uma
I estética Camp, quase um
ti filhote do estilo kitsch. " '

CTRL C + CTRL V
www.mulher30.com.br

IN\NEQ'UINS: SÃO IRRITANTE'S
PORQUE USAM OS ACESSO'RIOS

DOS 'SE,Ue SO'NHOS E AS
ROUPAS 'SE,MPR'E FICAM MAIS

BONITAS, NELAS:.!

Dica Amaleras
AGle Farias, colaboradora lá do blog
amaleras.blogspot.com, trouxe um
passo a passo para fazer uma unha

superdiferente. Ela usou vários esmaltes
sobre uma base preta fosca e fez arte de

beijinhos. Ficou tão fofo, gente! Ela colocou
todos os nomes dos esmaltes certinhos,
mais as plaquinhas que usou na nail art.
Dá para fazer em casa, sozinha, sem
gastar. E até dá para se divertir! Confere lá.
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Composée
Ajovem empresária Ariane Raboch está
rldando os últimos retoques nas prateleiras
eorganizando os detalhesfinaispara o lança
mento da eleganteComposée. Um espaço dife
rente com o que há demelhor emaismoderno
no quesito decoração e presentes. A inaugu
ração será celebrada de quarta-feira a sexta-

.

feira com um delicioso coquetel O convite é

informa� portanto, todas as amigas efuturos
clientes estão convidados para tomar um es

pumantegeladinho.Bom demais!

�sP�õa
f�'

Ginástica é moda
Av. Mal. DeOdoro da Fonseca
819 - centro - Jaraguá do Sul

Acreditem!
Ainda há estabelecimento em Iaraguá do
Sul que não aceita pagamento pormeio de
cartão de débito ou crédito. Tem jeito?

4j' 337fU'IOíí Moa Gonçalves

•

r

BANHO MIX Os proprietários Denis Nataniel Freiberger, Rosilene Schulz
Freiberger e Valdemir Freiberger durante o concorrido coquetel de
inauguração da loja BanhoMix Piscinas e Banheiras, na última sexta·feira

xixo quente
Elas se rolaram no toalete de um
restaurante porque a cafona duvidou da
autenticidade da grife da alpinista - uma

trabalha, a outra deu o golpe do baú e as

duas acham que são a sensação. A briga
ardeu nas redes sociais�omo pimenta no
quintal de casa antes que elas voltassem à
cena pública, retocadas. Um horror!! Em

Jaraguá do Sul, tudo se sabe.

Leitor liel
o leitor fiel de hoje é o João Tadeu
Marcelino, do Quick Dog. Ele é outro amigo
que acompanha a coluna todos os dias.
Valeumesmo!

AMIGOS Leonardo
Vieira e amãe, a Dra

Márcia ·Vieira, figuras do
bem, fizeram uma gentil

visita a este colunista

Pedalada
lamosa
A Revista Nossa promove,
no dia quatro de dezembro,
em Iaraguádo Sul, a
3a Pedalada Famosa. A

concentração será às 9h30, .

na PraçaÂngelo Píazera, O
percurso será até a empresá
Malwee. Após o passeio,
além da distribuição de mil
mudas de árvores frutíferas,
camisetas e bonés, haverá
também o sorteio de uma
bicicleta e mil reais. O apoio
é da Fujama, Lunender, 105
FM, Restaurante Madalena,
Sport Brasil e'O torreio do
Povo. Mais informações no
fone 3370-2900.

moagoncalves@netuno.com.br

UPPER k\d� Somente Elas
O meu amigo Naoto Otao,
do Vale Tudo Sex Shop, vai
rriovimentar, dia nove de

novembro, mais conhecido
como quarta-feira, na London
Pub, um importante workshop
só para elas. Na ocasião,
acontecerão palestras, jantar
japonês e mexicano e boa
música com a DJ Paty Lems.
Boa pedida.

6 3055-0024

Niver do Jacson
Hoje, o meu queridíssimo
amigo o empresário do ramo de

construção, Jacson Luiz Siega,
certamente será o aniversariante
mais festejado do dia. Parabéns!
O meu desejo é que você e toda
a sua família sejam plenamente
felizes. Tim, tim!

NIVER A bela HaIina

Hupka Gessner, da
sociedade corupaense,
festeja, hoje, com
familiares e amigos os 18
aninhos de vida

Fio vermelho
Pelomeu fio vermelho fiquei sabendo que
umamorena toda silíconada e botocada está

espalhando que está grávida de um herdeirão
da sociedade jaraguaense. Falam que os dois
saíram algumas vezes, mas é alarme falso ...o
velho golpe! Dá para acreditar? Por favor, meu
chope Kõnigs Bier geladinho?!

MARES DO SUL Larissa

Weldt, nos corredores da
festa Mares do Sul

Festas das boas
No próximo dia 12 de novembro,
vai acontecer, naArena Iaraguá,
amaior festa house music de
Santa Catarina: Ispirit Ibiza.
Vai perderiDireto de Ibiza,
Espanha, a presença do famoso
DJ IavíMufioz, Agendem!

Se vira nos 3D!
Deu no Kibe Loco: Se vira nos
trinta (baby baby, baby, ohhh...).
Fã diz que engravidou de Iustin
Bieber em 'apenas 30 segundos.
É o sonho de qualquer
publicitário: os 30 segundos
mais caros da história.

epois de anunciar a anteCipação de recursos do orçamento
,âmara de Vereadores em benefício do Hospital e Maternid,a
atauuá, que realiza obras de ampliação e modernização da unidade
gora é a vez do Hospital e Maternidade São José ser contemplado.' .

m ofício foi encaminhado ao Executivo para que envie proie,1
Câmara destinando RS 100 mil de sobras do orçame�to d

euislativo para as obras do São José. O hospital usará o recurs
.

ara a modernização da estrutura, que realiza cerca de dois mil
endimentos, dos quaismil são internações.
Câmara deVereadores de Jarauuá doSul trabalhando em benefí
c,idadão.

CÂMARA DE
VEREADORES
DE J ARAGuA DD SUL

COLEÇilo
Grabriela

Xavier,
sábado, no
lançamento
:

dacoleção
verã02012,

na loja
Akazo

Dica de hoje
'Conferir as delícias do Tutty Pizzas Grill.

Visite nossa Casa e prept1fe�se
l)ara a época mais bonita do ano.

Rmlt\ngt:lo Schi(x:ht�t,335 --Centro -Jaragu�idoSul ,- 33716859 .
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LUIZ CARLOS AMORIM. CROANICAESCRITOR E EDITOR

COLHER
PASSARINHOS
A cabo de ler uma crônica que mexeu comigo.
rlNão pude deixar passar em branco. Ela está

sonora, está iluminada de sol, de solidariedade,
de humanidade. Fiquei emocionado ao lê-la,
pois me lembrei que também já acordei, de
manhã, com a passarinhada fazendo barulho
no meu telhado, mais exatamente bicando as

.

calhas, em um alvoroço só. Nas primeiras vezes,
parecia alguém subindo no telhado e eu fui ver
o que era, de manhã bem cedinho, com receio
de que realmente um ladrão tivesse entrado em

minha casa. Mas, como o autor da crônica, fiquei
maravilhado com os pequenos avoantes que
vinham anunciar o sol, que vinham me acordar

para a vida. E desejei que eles viessem outras

vezes.viessem sempre. .

O "senhor que semeia alpiste e colhe

passarinhos" - que bela imagem! - me lembrou,
também, minha mãe. Elamora sozinha, em
Jaraguá do Sul, mas não mora em apartamento,
não. É em uma casa, pequena, mas com jardim,
com horta, com pomar - casa, eu acho, émuito
mais lar. Não é ela que cuida do jardim ou da

hora, que ela já não pode fazer isso, mas ela colhe
.

couve, brócolis, vagens, chuchus, tangerinas,
limões, xinxins, acerolas, araçás. E eu levei

também, para ela, um pé de cambucá, que eu
ganhei algumas frutas do Flávio José Cardozo, o

escritor de Santo Antonio de Lisboa, outro dia, em
f'

visita que fiz à casa dele e plantei as sementes, de
maneira que fiz três mudas.

Então lá nomeio dos pés de limão, de tangerina
e outras árvores,
elapediu para
construírem um

pedestal- com
cobertura, para os
dias de chuva - e

coloca lá, todo dia,
um pouco.de alpiste
e outro tanto de

quirera, também
no chão, além e

frutas como banana, laranja,mamão. E desde cedo,
por toda amanhã e até de tarde, umaquantidade
imensa de passarinhos dos quais eu não sei o nome

vem comer daquilo que lhes é ofertado, fazendo uma
algazarra fenomenal. Trazendo uma alegria simples e

verdadeira, despretensiosa e franca. São passarinhos
de vários tipos, alguns conhecidos, como bem-te
vis, rolinhas, sabiás e outros com penas de cores

diferentes, coresmuito vivas como amarelo, azul,
vermelho. Um espetáculo de cor e vida.

Quando eu vou lá, espio pela janela, pois se

eles me virem, interrompem o lê' cl.e e voam

para longe. Minha mãe sim, pode sair, que parece
que eles já a conhecem, parecem saber que é ela

quem deixa a comida lá para eles e apreciam a sua

companhia. A belíssima crônicame fez perceber
que minha mãe também semeia alpiste e colhe

passarinhos. Isso me deixamuito feliz.

É em uma casa,

pequena, mas com

jardim, com horta,
com pomar • casa,
eu·acho, é muito

mais lar.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Hoje é um dia muito especial para a Latifa e a família dela. É que essa

gatinha linda de olhos amendoados está festejando três anos de vida. Como
de costume,' ela vai ganhar bolo com velas e uma comemoração cheia de

animação, tudo providenciado pela dona, Márcia Vieira.

N VELAS

• FINA ESTAMPA • A VIDA DA GENTE

Lourenço tenta convencer Celina a reatar o ca

samento. Iná obriga Manuela a acordar Rodrigo para
tomar conta da filha que está doente. Rodrigo pega o

resultado do exame de DNA e vai falar com Ana. Iná
recebe um convite de Laudelino para um encontro e

Manuela tenta convencer a avó a aceitar. Celina fala

para Lúcio que tem certeza de que não quer reatar o
casamento. Marcos procura Dora. Lourenço entra no

avião pensando em Celina. Laudelino mostra a Iná o

bufê que ele construiu para Manuela.

-

Pereirinha é resgatado pelos bombeiros e Ce-
leste tenta acalmar Griselda. Vilma liga para Quinzé
e Antenor e avisa que o pai está de volta. Zuleika tem
um plano para desmascarar Rafael. Tereza Cristina diz

que vai dar uma festa no dia em que Griselda for morar
no condomínio, mas não vai convidá-Ia. Griselda fala

para Pereirinha que Guaracy é seu noivo. Juan Gui
lherme diz a Fabio que vai deixar de sair com várias
mulheres. Griselda mostra para Pereirinha a certidão

provando que ela é viúva. Quinzé, Antenor e Amália
decidem se o pai fica ou vai embora de casa.

• AQUELE BEIJO
Sarita é avisada por Vera que sua indicação para

a comissão de inquérito ainda terá que ser aprovada.
Alberto vai até a Vila Caiada e resolve esperar por Sa
rita. Rubinho chega à Vila Caiada e vê o pai. Raíssa
conta para Grace Kelly que viu Sarita beijando Alber
to. Rubinho conversa com Ricardo e pergunta sobre
Vicente. Alberto se encontra com Sarita e ela o des

preza. Cleo procura Tide e diz que está com medo de

Olga. Cabo Rusty acha o caderno escondido por Tide
e o guarda. Damiana espia Agenor e é flagrada por
Joselito. Vicente se encontra com Lucena.

• VIDAS EM JOGO
Ivan admite que é responsável pela explosão do

restaurante, mas diz que não é culpado pelo envene

namento do bolo. A turma do bolão é ameaçada pelos
capangas de Ivan. Carlos, Severino, Jorge e Francisco

se defendem dos bandidos que se aproximam. Fátima
contrata um detetive para descobrir mais informações
sobre os irmãos de Francisco. Ernesto é trazido alge
mado. Rita, Zizi e as outras detentas se preparam para
o número de dança. Adalberto vai até a construtora de

Regina para fazê-Ia cumprir sua parte do acordo. Ela

afirma que Ivan não foi morto por ele, logo, não poderá
retirar a queixa que foi dada contra Zizi.

ANIVERSARIANTES

7/11 Maria F. Silva Antonio C. Pedri João V. Castilho

Clair M. Schwarz Maria J. O. Oldenburg Carlos A. Krukzsch Josiane C. De Souza

Cristofher Bauer Maria L. L. Gracioli carmen A. K. Dalcanale Juarez Jahn

Daniel Patricio MarliWedmann Carmen L. Torezani Maicon D. Franzner

Daniela Fugel Nirce Spézia Catarina Z. Schimidt MarcosWeiller

Eliane V. Cardoso Osni Braun Dirma Vicenzi Maria M. Vegine
Elvira Maas Paulo R. de Borba Edson Franzener Marlene B. Silveira

Eroni Barcellos Rosane K. Makrva Elisabeth Konrath Matile Gruber

Fernada S. Lucas Sandro Oldenburg ElyTerrible Nelson Becker

Francisco L. Neto Talita Stinghen Fabio Juliano Mohr Osmar Engel
Gabriela Schmauch VitorVolpi Gabriel Alves de Brito Rivelino Mechels

Gilson S. Ohf Waltraud P. Pereira Gilmar Onsy Ludwichak Rosimeri Jacobouski
Herta K. Schmidt Waltrudes Streit Heloiza P. Bottaro Rosinete Renkawiecki
Invald Siewerdt Welibaldo Backes Hilário Rosa Tânia H. Henn

Isaura Salai Inelde Zanella Tânia N. Dorow

Janete Franzener 8/11 lsac T. da Silva Vanessa Irumseser
Jurema Grum Amandéi G. Fagundes Jaslyn M. Demarchi
Leonice S. Klein Ana P. de Borba Jésica Pezzato
Marcos A. Fari Andrei R. Erthal Jéssica A. Bonatti ,., ,
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METEORO

Dentro de um observatório
isolado, Dr. Lehman (Christopher
Lloyd) descobre um meteoro
com aproximadamente três
vezes o tamanho do Monte
Everest, chamado Kassandra,
vindo diretamente em direção
do planeta Terra. Em seguida
localiza terríveis chuvas de
meteoritos que começam a

atingir as maiores cidades do

globo terrestre. O desastre
iminente faz aflorar o melhor e
o pior das pessoas, que podem
tanto ajudar uns aos outros,
como querer tirar vantagem
da situação.

A CASA DOS MACACOS

. ,

Isabel Duncan, cientista do
Laboratório de Línguas dos
Grandes Símios, não se dá
muito bem com as pessoas,
mas entende os animais,
especialmente os bonobos.
Ela considera Mbongo, Bonzi,
Sam, Jelani, Makena e Lola sua

família. Virtuoses no uso da

linguagem americana de sinais,
esses maoacos são capazes de
se comunicar plenamente em

uma língua humana. Porém,
um atentado brutal coloca-os
em sério risco. Teria sido uma

ação terrorista premeditada por
ambientalistas pela libertação dos
bonobos ou apenas o início de
uma trama escusa que culminará
num grande golpe de mídia?
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TERÇA.FEIRA, S'DE"NOVEMBRO, DE 20,1'1 I' VARIIE'DADES f 115) II':::

WILL LEITE. www.willtirando.com.br

A SeLVA LTDA.
DE<SC081=t1 QUE<

TeNHO UM APeLIDO

CINEMA
CONTRA O TEMPO
o capitão Colter Stevens faz parte de um projeto
secreto denominado Source Code capaz de

transportar um homem para o corpo de outro,
assumindo a identidade nos oito minutos de

.

vida restantes de cada alvo escolhido para a

"ocupação". Um atentado terrorista explodiu um

trem nos arredores de Chicago, matando todos os
passageiros e agora a missão é voltar no tempo,
no corpo de uma das vítimas e tentar descobrir

o autor do crime. Agora, ele precisa identificar o
criminoso para evitar novas mortes, mas acaba
se apaixonando por Christina, uma das vítimas do
trem, e pretende mudar a história, alterando as

regras do jogo e colocando o futuro em risco.

GUSTAVO SANCHEZ

"SACO DE<
eSTI=tUMe"!

ATEÉ eSCReve
RAM NA POI=tTA
DO 8ANHeIRO!

www.aselvaltda.com

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• A casa dos sonhos - Leg (14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21 h20)

• Cine Breithaupt 2
• Gigantes de aço - Leg (14h e 16h30)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h e 21 h1 O)

• Cine Breithaupt 3
• Amizade colorida - Dub (19h1 O e 21 h1 O)
• O zelador animal- Dub (15h1 O e 17h1 O)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Atividade paranormal 3 - Leg (13h30, 16h20, 19h e 21 h30)

• Cine Garten 2
• Gigantes de aço - Leg (13h45)
• Qual seu número? - Leg (16h10, 18h50 e 21h20)

• Cine Garten 3
• Capitães de areia - Nac (14h30, 16h30, 18h40 e 21 h)

• Cine Garten 4
• O palhaço - Nac (15h, 17h15, 19h1 O e 21 h1 O)

• Cine Garten 5
• Contágio - Leg (14h45, 19h20 e 21 h40)
• Gigantes de aço - Leg (16h50)

• Cine Garten 6
• Terror na água - Dub (14h e 16h40)
• Terror na água - Leg (19h30 e 21 h50)

• Cine Mueller 1
• Contra o tempo - Leg (14h20, 16h30, 19h15 e 21h15)

• Cine Mueller 2
• O retorno de Johnny English - Leg (14h, 16h50, 19h e 21 h30)

• Cine Mueller 3
Fechado.

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Terror, na água - Dub (14h e 16h40)
• Terror na água - Leg (19h20 e 21 h50)

• Cine Neumarkt 2
• O retomo de Johnny English - Leg (13h50, 16h20, 19h e 211140)

• Cine Neumarkt 3
• Atividade paranormal 3 - Leg (14h15, 16h50,
19h10 e 21h10)

• Cine Neumarkt 4
• Contágio - Leg (16h e 21 h30)
• Gigantes de aço - Leg (13h30 e 18h45)

• Cine Neumarkt 5
• Capitães de areia - Nac (15h45 e 22h)
• Meu país - Nac (13h40, 17h40 e 19h40)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Contra o tempo - Leg (17h e 22h10)
• Qual seu número? - Leg (14h30 e 19h50)

• Cine Norte Shopping 1
• Terror na água - Dub (14h20 e 16h45)
• Terror na água - Leg (19h10 e 21h35)

• Cine Norte Shopping 2
• O filme dos espíritos - Nac (13h e 15h15)
• Contra o tempo - Leg (17h35, 19h45 e 22h)

• Cine Norte Shopping 3
• Contágio' - Leg (14h05, 16h30, 18h50 e 21 h15)

• Cine Norte Shopping 4
• Gigantes de aço - Dub (17h55 e 20h35)
• O homem do futuro - Nac (13h1 O e 15h30)

• Cine Norte Shopping 5
• Capitães de areia - Nac (12h50 e 15h)
• O retorno de Johnny English - Dub (17h10 e 19h35)
• Atividade paranormal - Leg (21 h55)

• Cine Norte Shopping 6
• Meu país - Nac (14h55, 17h, 19h e 21 h)

• Cine Norte Shopping 7
• Winter, o golfinho - Dub (11 h e 16h1 O)
• Gigantes de aço - Dub (13h25)
• Gigantes de aço - Leg (20h55)
• Os três mosqueteiros - Leg (18h35)

Justin Bieber lará
exame de DNA
o cantor teen lustinBieber faráurn teste de
DNA em duas semanas para provar que não
é pai do bebê de MariahYeater. Comprovada
a não paternidade, o astro e sua equipe já
têm uma certeza: irão processar a jovem.
Atualmente, Bieber está em turnê naEuropa
e fará o exame quando retomar aos Estados
Unidos. Ele estaria determinado a darurn

ponto fina} no escândalo.

Irmãos músicos
são internados
Ambos integrantes do grupo Fundo de
Quintal, os irmãos BiraPresidente eUbirany,
de 74 e 72 anos respectivamente, passaram
quatro dias internados por conta de urna crise
de hipertensão. Por isso, eles receberamUm
ultimatomédico para diminuir o ritmo de
shows e, a partir de agora, os sambistas farão
urna apresentação por noite ao invésde três,
como estavam acostumados.

Kate e.William vão
mudar para palácio
o príncipeWilliam e a esposa, aDuquesa
Katherine, vãomorar no Palácio de
Kensington apartir de 2013. Na residência
londrina, a princesaDianamorou desde
o casamento com o príncipe Charles, em
1981, até amorte, em 1997.William e o

,

irmão, Harry; cresceramno local.Antes da

mudança, porém, o local será reformado para
transformá-lo emurn espaço maismoderno.
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Lindsay Lohan é

expulsa de lesta
A polêmica Linday Lohan aprontou mais
urna. Ela foi expulsa da festa de lançamento
do filme J. Edgard, de Clint Eastwood. A
atriz, obcecada por Leonardo DiCaprio,
teria causado verdadeira confusão durante
evento.Além de não ter sido convidada,
Lindsaybrigou com os seguranças que não

queriam deixá-la entrar. "Eu quero entrar e
ver o Leo", gritou a atriz para todos ouvirem.

Filha de Baby do Scheila Carvalho

Brasil não laz sexo .aumentará os seios
A ex-dançarina do É o Tchan, Scheila
Carvalho, está pretendendo ter seios ainda
mais fartos. Ela, que já foi eleita amulher
mais sexy do mundo pormais de urna vez,
aumentará as próteses das mamas. Segundo
consta, amorena colocará 380mililitros de
silicone. Para a nova operação, Scheila já
emagreceu dois quilos. Recentemente, ela
também fez urna cirurgia nas pálpebras.

A cantora Sarah Sheeva, filha de Baby do
Brasil, tem resistido às tentações e negado
qualquer relação íntima. Ela própria tem
dito que não faz sexo há dez anos e que
não dá urn beijo na boca há, pelo menos,
nove anos. Atualmente, Sarah é missionária
e pastora e está à frente do Culto das

Princesas, que ensina asmulheres a
se livrar de homens "cachorros".

,.

HOROSCOPO

ÁRIES
Obstáculos não estão descartados no serviço, mas vai superá-los
se demonstrar determinação. No amor, cuidado com conflitos
desnecessários. Os familiares mais velhos precisam de atenção.

LIBRA
Já é hora de enfrentar todas as dificuldades para solucionar os

problemas de vez. Em casa, esclareça seus pontos de vista. Com o

par, seja direto na conversa. Assim, conseguirá viver em harmonia.

TOURO
Evite comentar sobre os planos profissionais. Em família,
preocupações não estão descartadas, dê mais atenção a Quem

precisa. No setor amoroso, é hora de se aproximar da cara
metade.

ESCORPIÃO
Vai conseguir superar os obstáculos com determinação.
A compreensão de suas limitações pode trazer algumas
frustrações. Tome decisões sem se irritar com os outros.

GÊMEOS
o dia é favorável para resolver as atividades mais complicadas,
seja no trabalho ou no ambiente doméstico. No romance,
demonstre segurança no relacionamento.

SAGITÁRIO
Quanto mais práticas e eficientes forem suas iniciativas diante dos

problemas domésticos, menos trabalho terá. Conte sempre com a

ajuda de Quem ama, o par está sintonizado com você.

CÂNCER
No setor profissional, não convém se envolver demais em tarefas

autônomas e esquecer os colegas de trabalho. A maturidade

emocional vai somar pontos na estabilidade a dois.

CAPRICÓRNIO
Há sinais de mudanças no ambiente profissional. Prefira trabalhar
sem depender dos outros. Aceite o conselho Que recebe dos mais

experientes antes de tomar decisões precipitadas. Não deixe o seu

amor esperando.

LEÃO
ótimo período para trocar ideias com superiores no emprego
e reivindicar melhor colocação profissional. É preciso dar mais
ouvidos aos conselhos do par.

AQUÁRIO
Nesta fase, é melhor se calar diante das contrariedades. Tente
achar um ponto de equilíbrio. Na relação a dois, mantenha as
conversas em dia CO!)l o parceiro para não perder a confiança.

VIRGEM
Terá uma visão mais ampla da situação e conseguirá resolver

os problemas Que surgirem. Ouça com atenção o Que os mais

experientes têm a dizer. Na vida a dois, uma reconciliação não
está descartada.

PEIXES
Sua energia está em alta, mas tenha cuidado com acidentes.
Atividades Que exijam força ou Que devam ser desempenhadas
individualmente são as mais favorecidas. Aposte em seu potencial
para estimular a pessoa Que ama.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



AGENDA·
• ATÉ30/11
Exposição: Terminal Central- O ponto de partida
Onde: Terminal Urbano de Ônibus, em Iaraguá do Sul
Horário: dia todo

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 9959-3306

• 9/11
Balada: Quarta Sertaneja Fuel Living
Onde: FueI Living, em Jaraguá do Sul
Horário: a partir das 22h30
Quanto custa: acesso gratuito paramulheres até às 23h

Informações: (47) 3376-4822 ou contato@fueleventos.com.br

.9All/1I DIVULGAÇÃO

_ Curso: Fotografia Digital
Onde: Centro Cultural Scar, em Jaraguá do Sul
Horário: das 19h30 às 21h50

Quanto custa: R$ 250
Informações: (47) 3275-2477

em Iaraguá do Sul
Horário: às 19h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 2106-8708• ATÉ lO/li

Inscrições: curso de Inclusão Digital
Onde: Biblioteca Pública Rui Barbosa,
em Iaraguá do Sul
Horário: das 7h às 19h (segunda a

sexta-feira) e das 8h às 13h (sábado)
Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 2106-8708

• 11/11
Teatro: Pequeno Inventário de

Impropriedades
Onde: Sesc, em Iaraguá doSul
Horário: às 20h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47)3275-7800

• lO/li
Palestra: Carlos Mendes
Onde: Sesc, em Iaraguá do Sul
Horário: às 20h
Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7800

• 12/11
Teatro: Maanape, ligue & Macunaíma

.

com Sergio Bello
Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul
Horário: às 15h e 20h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7800• IDE 11/11

Teatro: Os Saltibancos
Onde: Pequeno Teatro do Centro Cultural
da Scar, em Iaraguá do sul
Horário: às 20h

Quanto custa: não divulgado
Informações: (47)3373-0928

• 12AI8/11
Curso: Oficina de Teatro
Onde: Centro Cultural da Scar,
em Jaraguá do Sul
Horário: das 14h às 20h (dias 12,13 e 15), das
18h às 22h (dia 14, 16 e 17) e das 17h às 22h (dia 18)
Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 9618-4979

• 11/11
Lançamento: livro Nós (e os nós entre nós)
Onde: Biblioteca Pública Rui Barbosa,

"_"_
. '_ _
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* QUER DIVULGIlR O SEUEVENTO IlQUl?
* Junte as inlor_maç-ões e as envie.l'ara "elly@o(!orJ'eiodop�vo.coin, uma semana â�tes do evento. .

2Gb .. SCAR

Os fatos inusitados, os casos de sucesso, as dificuldades e barreiras

que enfrentou e ainda enfrenta diariamente em sua carreira. Em sua

trajetória é sempre acompanhado de palavras como: persistência,
ética, verdade, trabalho, respeito. Palavras que ° tornaram um

profissional de tanto sucesso, um empreendedor nato!

-

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

Informações: 47 3275-7045 e 47 3275-7012

eventos@acijs.c0m�br - nucleos@acijs.com.br
Lote 2 - 600 unidades

R$ 25,00 nucleados ACIJS-APEVI e estudantes
R$ 40,00 associados do CEJAS
R$ 50,00 demais interessados'

Lote 1 .. 300 unidades*

,R$ 20,00 nucleados ACIJS-APEVI e estudantes
R$ 30,00 associados do CEJAS
R$ 40,00 demais interessados

"Disponlveis até 30 de outubro

�.,
Lunender (47) 2106 1919

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Spray que absorve energia solar'
Em recente divulgação, aMitsubishi Chemical Corp informou ter
desenvolvido um spray de células solares que pode ser aplicado como

uma tinta em diversos tipos de superfícies, tais como edifícios, veículos
e até mesmo em roupas. As células possuem compostos de carbono
que atuam como semicondutores e geram energia quando expostos
à luz, permitindo que esta tecnologia limpa possa ser aproveitada em
inúmeras áreas até então indisponíveis.Benyamin Parham Fard benyamin@biovita.com.br

FOTOS DIVULGAÇÃO

Acabarão os ··puxadinhos··
para os licenciamentos
Em recentematéria divulgada pelo
ValorEconômico, aministra doMeio
Ambiente, Izabella Teixeira, informou
que os processos de licenciamento
ambiental capitaneados pelo Instituto
Brasileiro doMeioAmbiente e dos
Recursos NaturaisRenováveis (lbama)
não mais permitirão "puxadinhos'.
no entendimento que emendas de
Estudos de ImpactoAmbiental (EIA
lliMA) nos processos de licenciamento
não mais serão aceitas. O principal
motivo se deve, segundo Izabella
Teixeira, ao amadorismo ou falta
de profissionalismo de diversas
empresas que elaboram tais estudos,
os quais serão monitorados pelo
Ibama.A empresa cujo histórico seja
ruim na elaboração de estudos de
impactos ambientais em grandes
obras de infraestrutura terá seu

, desempenho e estudos abertos ao

público em um banco de dados do
Ibama, em uma tentativa de criar
estímulos à qualidade dos estudos e de

Reciclagem
de baterias

, Pesquisadores da Universidade
de Cambridge desenvolveram
um novo método de reciclagem
de bateriasde chumbo-ácido,
utilizando reagentes orgânicos.
As vantagens do novo processo
são consideráveis em relação
aos atuais métodos, por usar
menos energia, produzir
menos emissões tóxicas, ser
mais rentável e permitir que
o produto final possa ser
otimizado para uso direto na

fabricação de baterias novas.

Atualmente, naAmérica do
Norte e na Europa, mais de 95%
das baterias são recicladas.

Lâmpadas
APrefeitura do Rio de Janeiro

assinou convênio com a

distribuidora de energia Light
para aumentar a eficiência

energética da iluminação
pública da cidade. O acordo

prevê a substituição das

lâmpadas de mercúrio por
lâmpadas de vapor de sódio,
mais econômicas, em 32 mil

pontos de luz. Serão investidos
na troca R$ 25 milhões.

desestimular a contratação de quem
tem desempenho insatisfatório.
Ainda, segundo aMinistra, há pessoal
atuando sem registro técnico, e até
mesmo caso de um empreendimento
que trouxe uma equipe com 51

estagiários, o que é inaceitável em
estudos de tamanha complexidade
e responsabilidade. Não haverá
tolerância com estudos demá

qualidade, sendo que o lbama e o

empreendedor só terão uma única
oportunidade para pedir e apresentar
complementações aos estudos. Caso
uma complementação seja solicitada
e a mesma se revele insuficiente, o
lbama irá negar a licença, e estando
rejeitado, arquivar-se-á e publicar
se-á no "Diário Oficial':
Estas medidasmais rígidas prometem
desburocratizar as penosas vias de
licenciamento ambiental em nível

federal, e desta forma eliminar
passivos existentes degrandes obras de
infraestrutura pelo país afora.

Logística reversa
de lubrificantes
A Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS) terá no setor de óleos
lubrificantes a primeira cadeia de

logística reversa regulamentada. A
forma como os óleos já utilizados
e as respectivas embalagens serão
recolhidas e recicladas deverá ser

posta em prática ainda neste ano.

A cadeia de responsabilidades
envolverá produtores, distribuidores,
vendedores, transportadores,
consumidores e governos na

destinação de seus resíduos.

Estádio sustentável
o GreenBuildingCouncil dos Estados Unidos concedeu ao Apogee Stadium,
estádio de 31mil lugares instalado no Texas, a certificação Platinum da Leadership
in Energy andEnvironmental Design (LEED), tornando este o primeiro estádio
de futebol recém construído no país a atingir omais alto nível de certificação
deste gênero.Áreas verdes, iluminação natural, pisos permeáveis,mobilidade
urbana, fontes de energias renováveis, ventilação natural, canalização de baixo
fluxo d'água, reciclagem dos resíduos da construção e políticas verdes foram os

destaques sustentáveis levados em consideração para a certificação.

Fazenda solar
A exemplo das líderes Google e

Facebook, aApple deve se juntar
ao hall dos gigantes da informática

, e internet que utilizam energias
renováveis em larga escala para
abastecer seus centros de dados. A

transformação verde ocorrerá nas
instalações da empresa na cidade
de Maiden, na Carolina do Norte,
nos Estados Unidos, onde o projeto
prevê a construção de uma usina de

energia solar em uma área de cerca
de 70 hectares, capaz de gerar até 35

megawatts (MW) de energia.
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Ladrilhos captam
energia dos

pedestres
Dentre as diferentes maneiras de
se produzir energia limpa, uma
maneira das mais interessantes,
porém, ainda pouco conhecida
é a geração de energia através

de ladrilhos capazes de captar a
energia produzida nas ruas com os

passos dos pedestres. Em calçadas
movimentadas, cada pedestre pode
gerar 2.1 watts de energia por hora,

e esta eletricidade deverá ser útil

para alimentar sinais de trânsito,
postes das ruas, alto-falantes e

outdoors, ou equipamentos que
consumam pouca energia.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Nesta semana, a declaração
alarmante das Nações Uni

das - ONU, de que o mundo
encontra-se perante uma "nova
crise social mundial", decorrente
do desemprego generalizado por
causa da recessão de 2008 e 2009,
que teve sua origem na falha do
mercado corporativo e desregu
lado, iniciando-se num fracasso
financeiro que se disseminou na

economia real, levando 6 mun

do na direção de uma paralisia
econômica que resultou em tal

choque brutal de desemprego.
Na Europa existe um índice de

desemprego que atinge os 9,10%,
sendo que as taxas medidas en

tre os jovens chegam a uma mé
dia de 40%. O documento divul

gado por essa instituição, cujo
conteúdo encontra-se expresso
num relatório assustador, cita que
os governos dos países desenvol
vidos não encontram qualquer so
lução em curto prazo para ajudar
os 200 milhões de indivíduos de

sempregados em 2010, que fazem

parte de mais de 1 bilhão de pes
soas que passam fome no mundo.
No entanto, apesar da crise huma
nitária que assola o planeta, por
culpa de um modelo econômico
assentado na especulação finan-

ceira irracional e parasitária, po
demos comemorar a atuação das

empresas brasileiras consideradas
de alto crescimento, que no perí
odo de 2005 a 2008, contrataram
2,9 milhões de pessoas, que repre
sentam um volume de empregos
de mais da metade (57,4%) dos

4,9 milhões de postos formais
criados durante aquele período.
A divulgação dos dados faz par
te' de um estudo realizado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística -IBGE sobre empre
endedorismo no Brasil.

De acordo com os critérios da

Organização para Cooperação e

Desenvolvimento Econômicos -

OCDE, as empresas de alto cres

cimento são aquelas que, duran
te um triênio, têm um aumento

médio de pessoal ocupado aci
ma de 20% ao ano. Por outro

lado, a média de crescimento em

termos de pessoal ocupado pelas
empresas no Brasil foi mais ele
vado do que o índice estipulado
pela OCDE, que seria, segundo
seus critérios, de 72,8% de cres

cimento mínimo em três anos.

A constatação do crescimento
no país conforme tal configura
ção atingiu o índice de 172,4%,
que significa que as empresas

triplicaram a força de trabalho
em três anos. A economia for
temente aquecida é um dos fa
tores que contribuíram para o

crescimento generalizado, mas

o mesmo também é resultado da

intervenção do Estado através
de políticas públicas de inserção
social no mercado de trabalho.
Desse modo, todos os setores

da economia tiveram aumentos

superiores a 100% de pessoal
contratado, no qual se destacam
as indústrias de transformação
(721,2 mil); administrativas e de

serviços (497,7 mil) e a constru

.ção civil (461,8 mil).
Nesse contexto, a média do

salário pago pelas empresas cita
das, em 2008, era de R$ 1.540,00
que mostra a recuperação do
salário em termos de acesso ao

consumo, fonte principal para o

crescimento do mercado inter

no, que tornou-se a barreira na

tural para impedir o contágio da
crise que atinge o mundo desen
volvido. Como pode-se observar,
nem tudo está errado no Brasil. Te
mos milhares de empresários que
apostam seus recursos financeiros
na produção de bens e serviços,
com lealdade plena para com

seu país e seus cidadãos.

DO LEITOR

Muito se tem discutido sobre
a desigualdade de condi

ções entre homens e mulheres
no contexto mundial. O assunto

veio agora à tona com a divul

gação do último Índice de De

sigualdade de Gênero (IDG), do
Programa das Nações Unidas

para o Desenvolvimento (Pnud).
O espantoso foi que nesse

rankíng que sublinha a parti
cipação feminina nos aspectos
mais justos do pleno exercício
da cidadania, a desigualdade de

condições entre homens e mu

lheres deixa o Brasil atrás de 79

países em um total de 146 na

ções, conferindo-nos a 80a posi
ção, atrás do Chile, da Argentina,
do Peru, do México, daVenezue
la e até de árabes como a Líbia, o
Líbano e o Kuwait.

Mas a questão que inquieta

ge'/IUO'/II/IV'

frlUlIm::t

é o motivo pelo qual ainda esta

mos nessa condição. Existe em

nossa sociedade, na realidade,
um machismo velado, quer em
razão da nossa colonização la

tina, quer também pela cultura

equivocada da produtividade.
No entender de alguns empre
gadores, a participação feminina
no trabalho serve para comple
mentar a renda familiar. Nessa

relação empregada/empregador,
a legislação trabalhista contem

pla direitos legítimos na defesa
da mulher nos seus aspectos
mais genéricos, como gravidez e

amamentação, o que muitas ve

zes, infelizmente, acentua essa

disparidade apontada pelo Pnud.

Fernando Rizzolo, advogado
e professor universitário

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 4/11 às 17h15 a

Sra. Wally W. Henn, com idade de

71 anos. O sepultamento foi reali
zado dia 5/11, às 16h, saindo fére
tro da sua Residência na Rua Willy
Mahnke no Centro, seguindo após
para o Cemitério Martin Luther.

• Faleceu no dia 7/11 às 7hl0
a Sra. Loni G. Grutazmacher, com
idade de 72 anos. O sepultamen
to foi realizado hoje dia 8/11,
às 9h, saindo féretro da Capela
Mortuária da Vila Lenzi, seguindo
após para o Cemitério Vila Rau.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBuCA FEDERATIVADO BRASIL

ES1ADODE SANI1\ CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380

Centro - 89251-201- JARAGUADO SUL - se
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROfESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para
a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório,
para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar destapublicação, sendo facultado o direito
à sustação judiciaI de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro do prazo
legaI. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 191799/2011 Sacado: 1029 - SANTOANTONIO GERACAO DE ENERGIA Endereço:
RUAGUIlHERMEDANCKER 161- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-460 Credor: GUMZ CONTABI
UDADEECONSUITORIAEMPRESA Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 9200108840 - Motivo: faI
ta de pagamentoVaIar: R$ 150,00 - Data para pagamento: 11/11/2011-VaIar totaI a pagarR$215,06
Descrição dos valores; VaIor do título:R$150,00 - Juros: R$ 0,50Emolumentos:R$1O,85 - Publicação
editaI: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 -Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 192546/2011 Sacado: APETIT SERVIÇOSDEAUMENTACAOTIDA Endereço: AVE
NIDA CORONEL BERNARDO GRUBBA 180 - JARAGUA-SC - CEP: 89251-090 Credor: CENTRAL
FRIOS COMERCIOEREPRESENTACAODEFRIOS L Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 1252213
NF - Motivo: faIta de pagamentoVaIar: R$ 848,80 - Dataparapagamento: 11/1112011- VaIor total a
pagar R$915,05 Descrição dos valores: VaIor do título: R$ 848,80 - Juros: R$ 1,69 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação editaI:R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 192452/2011 Sacado: DIAS E FEILER COMERCIO DE MEDrC IIDA Endereço:
RUA JORGECZERNlEWICZ 397WJA 01 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-000 Credor: CERVOSUL

_

DISTRlBUlDORADE MEDICAMEN1DS IIDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 20633729 -

Motivo: faIta depagamentoVaIar:R$ 911,52 - Dataparapagamento: 11111/2011-VaIortotaI a pagar
R$983,69 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 911,52 - Juros: R$ 3,03 Emolumentos: R$ 10,85
- Publicação editaI: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 192101/2011 Sacado: ELENEIAMUllER Endereço: EXPEDICIONARIO ALFREDO
BEHNKE 638AP4 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-520Credor: MARCIO ENKE Portador: - Espécie:
DSI - W Titulo: 202011005 - Motivo: faIta de pagamento Valor: R$ 550,00 - Data para pagamento:
11111/2011-VaIor totaIa pagarR$622,49Descrição dos valores: Valor do título: R$ 550,00 - Juros: R$
1,83 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação editaI: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 15,76

Apontamento: 192323/2011 Sacado: EMERSON JOSE SILVANO Endereço: R ALB SANTOS DRU
MONDT 30 AP 10 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-250 Credor: SAN M '\RCO MOVEIS TIDA
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 159-5 - Motivo: falta de pag=nentoVaIar: R$ 2.360,00 - Data

para pagamento: 11/1lI2011-Valor totaI a pagarR$2.435,38 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 2.360,00 - Juros: R$ 4,72Emolumentos:R$ 10,85 - Publicação editaI: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$15,76

Apontamento: 192318/2011 Sacado: FERNANDAVIIlAR Endereço: RUA TREZE DE MAIO 636 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-400 Credor: MARMORARIA MULLER IIDA Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 432-03 - Motivo: falta de pagamento VaIar: R$ 657,00 - Data para pagamento:
11111/2011-Valor totaI a pagarR$727,45 Descrição dos vaIores: VaIor do título: R$ 657,00 - Juros: R$
1,31 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital; R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 192602/2011 Sacado: GILSON PrnES DA SILVA Endereço: RUA JOAO PALNINCHE
CK 318 AP 202 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-220 Credor: BV FINANCEIRA S/A CFI Portador:
- Espécie: CBI - N° Titulo: 197000274 - Motivo: falta de pagamentoVaIor: R$ 1.344,73 - Data para
pagamento: 1lI11120n-VaIor totaI a pagar R$1.637,09 Descrição dos vaIores: Valor do título: R$

1.344,73 - Juros: R$ 223,22 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação editaI: R$ 22,35 COndução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 192389/2011 Sacado: HJ INFORMATICAIIDA Endereço: RUAWIILYHENRIQUE
GUllRERMEHARDT 46 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89261-532 Credor: MG E KJ COMPONENTES
ELETRICOS IIDA Portador: - Espécie: DMf- N° Titulo: HJ010708 - Motivo: faIta de pagamento
VaIar: R$ 650,00 - Data para pagamento: 11111/2011- VaIor totaI a pagar R$729,74 Descrição dos
vaIores: VaIor do título: R$ 650,00 - Juros: R$ 3,03 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação editaI: R$
22,35 Condução: R$21,70-Diligência: R$21,81

'

Apontamento: 192442/2011 Sacado: JAlSON DENIS PEREIRA Endereço: RUARICHARD PISK 134
- JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: SECURITY FIlM COM INSTAL FILME E PEUCUIA POLIES
Portador: - Espécie:DMI - N°-I'itulo: NF 5572-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 412;50 - Data

para pagamento: 1111112011- VaIor totaI a pagar R$482,46 Descrição dos valores: VaIar do título:
R$ 412,50 - Juros: R$ 0,82 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação editaI: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$14,24

Apontamento: 192124/2011 Sacado: JANDIRADEPAUlAARAUJO Endereço: RUALUIS KIENEN 66 -

JARAGUA DO SOL-SC - CEP: 89251-630 Credor.VAlDOCIR HAAS ME Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 28572-2 - Motivo: faltadepagamentoVaIar.R$1.115,OO - Dataparapagamento: 11111/2011-VaIar
totaI apagarR$1.l83,27Descrição dosvalores Valordo título:R$1.l15,00 - Juros: R$3,71 Emolumentos:
R$1O,85 - Publicação editaI: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 192305/2011 Sacado: JHONYRAMIRFZGOULARr - ME Endereço: R HENRIQUE
JANSSEN 60 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89253-130 Credor: ORBIS MERTIG DO BRASIL IIDA
Portador: - ESpécie: DMI - N" Titulo: 0010624/01 - Motivo: falta de pagamento VaIor: R$ 836,18 -

Data para pagamento: 11111/2011- VaIor totaI a pagar R$91O,52 Descrição dos vaIares: Valor do
título: R$ 836,18 - Juros: R$ 1,39 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$18,05

.

Apontamento: 192382/2011 Sacado: KASA DESIGN COM RCIO DE MVEIS E DECO Endereço: AV
GETULIO VARGAS 05 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: TAVARES FOMENTO COMERCIAL
TIDA Portador: ESTOFADOS JK IIDAEPP Espécie: DMI - N°Titulo: 312/B - Motivo: faIta de paga
mentoValor: R$ 651,52 - Data parapagamento: 11/11/2011-Valor totaI a pagar R$757,86 Descrição
dos valores: VaIor do título: R$ 651,52 - Juros: R$ 1,52Emolumentos: R$10,85 - Publicação editaI: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 192358/2011 Sacado: KATIAAPARECIDATRAVASSOSMARTIN Endereço: RUARO
BERTO ZIEMANN 3497 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-300 Credor: MARIAADElAIDE FWRES
EPP Portador: - Espécie: DMI - N'Título: 88207-01- Motivo: falta de pagamento Valor: R$111,86
- Data para pagamento: ll/ 11/2011- VaIor total a pagar R$181,59 Descrição dos vaIores: VaIar do
título: It$Ul,86 - Juros: R$ 0,59 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 192509/2011 Sacado: MARIAAUCEDA SILVABOIT Endereço: RUAGOIAS 39 - la
raguá do Sul-SC - CEP: 89252-310 Credor:MARCOSANDREFAGUNDES Portador: - Espécie:DMI -

N°Titulo: 0142 - Motivo: faIta de pagamentoVaIar: R$ 2.232,00 - Dataparapagamento: 1111112011-
VaIar totaI a pagar R$2.313,13 Descrição dos vaIares: VaIar do título: R$ 2.232,00 - Juros: R$ 8,18
Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital; R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$18,05

Apontamento: 19271112011 Sacado: MASSA FACIL COM E FAB DE PROD Endereço: RUA LEO
POIDO MANHKE 230 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO & DALL AG
NOLTIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 121256/91 - Motivo: faIta de pagamentoVaIar: R$
2.380,34 - Data para pagamento: 11Ill/2011-VaIor totaI a pagarR$2.458,38 Descrição dos valores:
VaIor do título: R$ 2.380,34 - Juros:' R$ 13,48 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital; R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 192118/2011 Sacado: REST.DE GOES TIDA ME Endereço: RUA JOSE TIIEODORO
RIBEIRO 413 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Credor: OESA COM E REPRES TIDA Portador.
- Espécie: DMI - N° Titulo: 2029797U - Motivo: faIta de pagamento VaIar: R$ 129,45 - Data para
pagamento: 11111/2011- Valor total a pagar R$199,90 Descrição dos vaIores: Valor do título: R$
129,45 - Juros: R$ 0;56 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação editaI: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 -

Diligência: R$ 14,99

Apontamento: 192563/2011 Sacado: ROGERIO GOI� FIDEUS DE LIMA Endereço: R SERVIDAO
122736 - laraguá do Sul-SC - CEP: 89255-823 Credor: INOUE E GOES COMERCIO DE PISCINAS
IIDAME Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 1608 - Motivo: faIta de pagamentoVaIar: R$ 2.136,00
- Data para pagamento: 11/1112011-VaIar totaI a pagarR$2.220,46 Descrição dos vaIares: VaIar do
título: R$ 2.136,00 - Juros: R$ 9,25 Emolumentos. R$ 10,85 - Publicação editaI: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 192425/2011 Sacado: ROSADE SARON COMCONFTRANSPORTES Endereço:RUA
JOSEPICOm 133 SAL 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-350 Credor: MARIATERESINHA KOH
lERME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1078A - Motivo: faIta de pagamentoVaIor: R$ 126,00
- Data para pagamento: 11/1112011- VaIor totaI a pagar R$197,70 Descrição dos vaIares: VaIar do
título: R$ 126,00 - Juros: R$ 0,29 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$16,51

Apontamento: 192536/2011 Sacado: SEBASIJAO PIRES Endereço: RUA JOSE PAVANEUD 180 - lara
guá do Sul-SC - CEP: 89258-110 Credor. BVFINANCEIRA S/A CFI Portador. - Espécie: CBI - N°Titulo:
131032238 - Motivo: falta de pagamentoVaIar: R$ 1.047,04 - Data para pagamento: 11111/2011-VaIar
total apagarR$1.306,44Descrição dos valores: VaIar do título: R$1.047,04 - Juros: R$189,51 Emolu-

,

mentos: R$10,85 - Publicação editaI: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,99

Apontamento: 192100/2011 Sacado: SILVANACARMEMUBERZINER Endereço: RUAFEUCIANO
, BORIDLINI mo - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-180 Credor: L R BREDAME Portador: - Espé

cie: DMI - N° Titulo: 0066 - Motivo: falta de pagamento VaIar: R$ 216,66 - Data para pagamento:
11/11 /2011-VaIor totaI apagarR$292,37Descrição dos vaIares: VaIar do título: R$ 216,66 - Juros:R$
0,50Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação editaI: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:R$ 20,31Apontamento: 192466/2011 Sacado: KOCHAUTOMAO INDUSTRIALTIDA Endereço: RUA ERWI

NO MENEGOITI 171 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-000 Credor: INSTAIADORA ELETRICA
CONTI TIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 110282-1 - Motivo: faIta de pagamentoVaIor: R$
77,76 - Dataparapagamento: 11 / 11 /2011-VaIar totaI a pagar R$150,35Descrição dosvaIares: VaIar
do título: R$ 77,76 - Juros: R$ 0,41 Emolumentos: R$10,85 - Publicação editaI: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 192373/2011 Sacado: MARCEW SCBLENERT Endereço: RUA BERNARDO
BEHIlNG 64 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-040 Credor: COOPERATIVADE CREDITOVALE DO
ITAJAl-VIACREDI Portador: - Espécie: cr - N° Titulo: 225.102 - Motivo: falta de pagamento VaIar:
R$ 709,96 - Data para pagamento: 1lI11/2011- VaIar totaI a pagar R$783,63 Descrição dos vaIares:
Valor do título: R$ 709,96 - Juros; R$ 3,78 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Con

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

Apontamento: 192430/2011 Sacado: VOLNI RENATO COELHO ME Endereço: RUA GERAlDO
HARNCK 155 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-340Credor:ALUMINIKITVCOMM I EXPTIDA
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1308-112 - Motivo: faIta de pagamentoVaIar: R$ 207,00 - Data

para pagamento: 11/11/2011- Valor total a pagar R$278,55 Descrição dos vaIares: VaIor do título:
R$ 207,00 - Juros: R$ 0,89 Emolumentos; R$1O,85 - Publicação editaI: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$15,76

Certifico, que esteEditaI de Intimação de Protesto foipublicado no jornaI "Correio do Povo", na data
de08)11I2011.
Jaraguá do Sul (SC), 08 de novembro de 2011. ______
Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto -

TotaI de títulos publicados: 23

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A Prefeitura de Jaraguá do Sul
realiza hoje a cerimônia de
encerramento da quinta turma
do Curso de Diarista, às 14h30,
quando serão entregues as

declarações de participação
a 22 alunas desta edição. A
solenidade acontece no Salão

Paroquial Cristo Rei, da Igreja
Matriz São, Sebastião, com as

presenças da prefeita Cecília
Konell. Na oportunidade,
um coquetel será oferecido
às participantes. Para esta
confraternização, também foram
convidadas as alunas das outras
turmas já formadas neste curso.

F10RMATURA ,

Cw-so de Diarista

Congresso ProJaraguá
Nos próximos dias 29 e 30, o passado e o futuro de

Jaraguá do Sul serão os assuntos principais de quem se

preocupa coma realidad� local Ef,ip�r:isso, não :petde
'

uma discussãO acérca elo terna. DUrânte o lo Goâgresso
Prolaraguá - Refletindo o Passado para Construir o Futuro,
os participantes poderão acompanhar uma análise
aprofundada do projeto construído no início da década de
1990 com o intuito de planejar o crescimento da cidade. As
metas, que foram subdividas nas áreas econômica, urbana
e social, serão reconsideradas pelo público para, dessa
'forma, gerarem uma reflexão a respeito das necessidades do.

'

município até 2030. O evento conta com acesso gratuito e as

inscrições são pelo site www.epistemeeventos.com.br.

ARTE

Exposição no Terminal
A exposição "Terminal Central - O ponto de partida",
do artista plástico Márcio Paloschi, abriu ontem.
Com imagens captadas entre as idas e vindas dos
ônibus, no Centro da cidade, a mostra enaltece as

faces e histórias do município. Essa seleção ficará
disponível à visitação pública e gratuita, no próprio
Terminal Urbano, até o fim do mês. Em dezembro,
a exposição segue para o hall da Biblioteca Padre
Elemar Scheid, na Católica de Santa Catarina.

PR()CON

Fechado hoje
o Procon de Jaraguá do Sul estará fechado

hoje. Amedida é necessária para que
os estagiários novos contratados, que
recepcionam e atendem os consumidores,
participem do programa de integração da
Prefeitura de Jaraguá do Sul. A diretoria
do Procon agradece a compreensão dos
usuários e adianta que o atendimento
volta ao normal amanhã, dia 9.

,

AAssociaçãq
Húngara de Jara9uá'
do Sul realizóu

no &In de semana,
em comemoração
aos 120 anos da

imigração húngara
l�doSuI,p

p"I�G,u1tPai
'H� em .Í'estia".
,

O'evento reuniu
participantes em

ofidnas de culinária,
artesanato e danças

húngaras.

Fone: 3,37-5-05·00·

A 3a Feira de Adoção de Animais da Ajapra
(Associação Jaraguaense de Proteção os Animais)

aconteceu no sábado, dia 5. Dos 35·animais disponíveis,
25 foram adotados e, estão em lares novos. AAjapra

orgániza no próximo domingo, dia 13, a 2a Câominhada.
O evento acontece na praça Ângelo Piazera, com
inscrições das 8h30 às 9h30. Em seguida, acontece

sorteio de brindes e às 10h inicia a caminhada. O valor
da inscrição é de R$ 2 por animal particip�te.

Se chOver o evento será cancelado.

SERVIÇO
Localização de ruas,
A Prefeitura de Iaraguá do Sul disponibiliza no site www.

jaraguadosul.sc.gov.br vários serviços para a população. Um deles é
o "Localizador de Ruas", situado na coluna esquerda da página, no
campo "PMJS - Serviços". Neste link, as vias podem ser localizadas

pelo código (cada rua do município tem um número) ou pelo nome.
Ao clicar em cima do nome de cada rua a ferramentamostra a

localização da via pormeio do programa Google Earth, código, CEP
correspondente, bairro, largura de calçada, entre outras informações.

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 irrevetência na sua manhã!

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

participaçãodo do ouvinte
Apresentação: Jaque Rebouças

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

Apresentação: Marcelo Strack

vvww.bandfrn99.coftl.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VENDAS

Natal começa a agitar comércio
Alguns segmentos de lojas ainda
não sentiram os efeitos da data, mas
., "

. "-

ja se preparam para o próximo mes

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

Início do mês de novembro e no

Calçadão da rua Marechal Deo
doro da Fonseca é possível perce
ber que os consumidores já estão
nas ruas. Alguns para pagar dívi
das, outros para pesquisar o valor
dos presentes que pretendem dar
no Natal. Em alguns segmentos do
comércio os gerentes e proprietá
rios afirmam não ter notado alte

rações nas vendas. Em uma loja de
roupas voltada ao público jovem,
o proprietário Éder OUo, afirma
que as vendas de Natal ainda não

começaram. "Enquanto o 13° não

sai, o pessoal não costuma vir

comprar. O que temos são mais
vendas de momento", diz. Segun
do ele, oano foi meio apertado,
"devagar', mas ele espera um cres

cimento significativo para novem
bro e dezembro.

Entretanto, alguns setores do
comércio não têm reclamações.
Em uma loja de perfumes, não há
números negativos. A campanha
de Natal oficial terá início' ape
nas na última semana deste mês,
mas circula em diversos veículos
de comunicação uma propa
ganda cujo tema é 'Antecipe seu

Natal". De acordo com a gerente,
Andréia Moretti, a ideia da mar
ca é sugerir aos consumidores

que não esperem para adquirir
os presentes na época de maior
movimento e tumulto. Para atrair
os olhares e bolsos, a loja mon

tou kits com diferentes produtos
e relançou perfumes que haviam
saído de linha. "Este ano vai ser

melhor", declara otimista. Con-

forme Andréia, ainda em novem- i
bro, muitas pessoas vão atrás dos �'famosos presentes de amigo se-

:1J�:�:o��g:��epl:�e=�:b�: .,
l \

vendas. Seis funcionários tempo- I.,.

rários foram contratados, estão ,
sendo treinados e serão alocados

lO'nas quatro lojas da região (três em
...

J.•...Jaraguá e uma em Guaramirim).
k1 1

"Em 2010, contratamos quatro
temporários e acabamos admi
tindo dois", lembra.

Injeção naeconomia
com 13° salário

A maioria dos trabalhadores

passa todo o ano planejando o

que fazer quando o salário ex

tra vier. De acordo com a eco

nomista, Anemarie Dalchau, os

brasileiros aproveitam a oportu
nidade para quitar dívidas. Em,
seguida, parte deste dinheiro é
destinada ao consumo e, por fim,
quando sobra alguma quantia,
esta é aplicada, normalmente
na caderneta de poupança. Com
a queda da taxa de juros, a ten .;:

dência é um aumento no con

sumo..Segundo a economista, o

13° movimenta a economia no

país, pois incentiva o consumo e

são bilhões de reais injetados no
mercado. "O consumo chega a

superar o fator produção na ge
ração de renda", salienta. Outro
fator relevante para a economia
no fim de ano são as contrata

ções temporárias. Anemarie afir
ma que, pelo menos, 30% damão
de obra é efetivada todos os anos.

FOTOS EDUARDO MONTECINO
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Loja de perfumaria lançou campanha incentivando as compras antecipadas

Enfeites são campeões de vendas
Outro setor do comércio que

só tem motivos para comemo

rar é o de decorações natalinas.

Lojas de utensílios domésticos e

de presentes incorporam Papais
Noéis e bolas de Natal à-lista de

artigos. Um antigo estabeleci
menta de Iaraguá, especializa
do em panelas, taças de cristal e

fantasias para festas, aproveita a

época para vender pinheirinhos,
entre outros adornos. De acordo
com o gerente,' Paulo Schmitz,
os clientes vêm procurando
bastante os pinheiros de Natal.
"Os enfeites, as pessoas dei
xam para comprar nas lojas de

R$ 1,99", comenta. Uma loja de

presentes também se abasteceu
com produtos, temáticos. Se

gundo a gerente Viviane Posti
glione, os acessórios natalinos
tem sido carro chefe das ven

das. Mas, conforme a gerente,
os presentes para a ocasião cos

tumam sair das prateleiras a par-
tir do próximo mês.

.
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FUTSAL

paração paraconquistaro título
-

AD] volta a treinar amanhã pensando
no Iasc e na final do Catarinense

JlUlAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Após dois anos, o futsal [ara
guaense volta a participar

de uma final de Campeonato
Catarinense. Ao contrário dos
outros anos, dessa vez a ADJ che

gou devagar e pelas beiradas.

Depois de eliminar Florianópo
lis, passou por Capivari de Bai
xo na semifinal e conquistou o

direito de ir à final. O adversário
será decidido hoje, quando Ioín
ville e Concórdia se enfrentam

pelo jogo de volta. Na partida
de ida, a equipe do Oeste ven

ceu Joinville por '2 a 1. As finais
acontecem depois do Iasc (Jogos
Abertos de Santa Catarina), com
petição que será realizada entre

os dias 10 e 20 deste mês.
Os atletas ganharam folga on

tem e se reapresentam amanhã.
Para o treinador Renato Vieira, a

equipe veio crescendo durante o

campeonato e a expectativa para
a final é boa. "Vamos em busca do

título, temos condições para isso",
diz. A ADJ terminou a segunda
fase na 4a colocação em seu grupo,
mas Renato acredita que isso deve
mudar na hora da decisão. "A dife

rença cai muito e fica mais equili
brado. Como é final, a empolgação
é grande, todos querem o título",
diz o técnico.

Jogos Abertos

No dia 14 deste mês, a equi
pe vai a Criciúma para a dispu
ta do Iasc, Renato afirma que'
a competição será importante
para manter o ritmo dos atletas.
"Só vamos torcer para ninguém
se contundir, já que serão jogos
seguidos", pondera. O time será

praticamente o mesmo do Esta
dual. Apenas Erick e Lucas não
vão para Criciúma, devido ao re

gulamento da competição. A es

treia de Jaraguá do Sul, que está
na divisão especial e vai defender
o título, acontece no dia 15.

EDUARDO MONTECINO

Treinador Renato VJ.eira acredita que na 6naI "cai a diferença entre equipes"

EDUARDO MONTECINO
,

Iaraguá se despede COITI

. derrota do Catarinense

�,

I

Em seu último jogo no ano,
o Sport Club Iaraguá recebeu'
o Pinheiros no estádio do Bo

tafogo e foi derrotado por 2 a

1. Sem chances, o Leão jogou
apenas para cumprir tabela
na competição. O adversário,
que ainda tinha pretensões de

classificação, acabou elimina
do com a combinação de ou

tros resultados.
Na temporada de estreia no

futebol profissional, o Jaraguá
não foi tão bem quanto se espe-

rava. Com dez pontos em 12 jo
gos, terminou na penúltima co
locação na classificação geral.

Ainda conquistando o tor

cedor fiel, o Leão teve uma

média de 115 torcedores em

seus jogos. O maior público foi

justamente na estreia, contra o

Maga, quando foram 256 pesso
as ao estádio do Botafogo. Mas
a equipe ainda conta com cer

ca de 330 sócios, que pagaram
antecipadamente para assistir a
todos os jogos do Estadual.

'

EDUARDO MONTECINO

25 pontos. A média de aprovei
tamento que foi de 70% no turno

caiu para apenas 25% no returno.

A má campanha que o Iu
ventus vem fazendo no returno

resultou em uma queda de tor

cedores no estádio. Em oito jogos
da equipe jaraguaense, sem con

tar o último, a média de público
ficou em 204 pessoas por partida.

Moleque se superou e conquistou seu melhor resultado na competição

Antes tarde do que nunca: [uve goleia Caxias
O ataque do Iuventus final

mente desencantou no Campeo
nato Catarinense da Divisão Espe
cial, goleando o Caxias por 6 a 1 no

João Marcatto. A partida interessa
va apenas ao time de Joinville, que
luta contra o rebaixamento. Os

gols do Moleque Travesso foram
marcados por Danilo Teophilo,
Jairo e Max, cada um duas vezes.

O time de Joinville descontou com
Ceará. Dos sete gols da partida,
apenas um deles foi marcado no

primeiro tempo, os outros saíram
na segunda etapa.

'

Com o resultado, o Tricolor

passou o Caxias e assumiu a 8a co

locação no returno, com seis pon
tos conquistados. Na classificação
geral, o lucernus está em 7°, com

;. .'

DERROTA
I

Leão do Vale sofreu mais um tropeço
jogando no estádio do Botafogo
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Torcedores a
·

dem
árbitros após jogo
Em situações completamente distintas

no Brasileiro, Cruzeiro e Corinthians
enfrentam o mesmo problema
AGÊNCIA FOLHAPRESS

O trio de arbitragem que tra
balhou na derrota do Co

rinthians para o América-MG,
por 2 a I, ontem, em Uberlân
dia (MG), pela 33a de 38 roda
das do Campeonato Brasileiro,
foi alvo de uma agressão após
desembarcar no aeroporto de

Congonhas, em São Paulo, para
fazer uma conexão.

O árbitro do jogo foi o gaú
cho Jean Pierre Gonçalves
Lima, que teve como auxilia
res os conterrâneos Altemir
Hausmann (Fifa) e Julio Cesar

Rodrigues Santos. O incidente
aconteceu depois da partida,
que contou com alguns lances

polêmicos, como os pênaltis
marcados por Jean Pierre. Tanto
corintianos quanto americanos
reclamaram das faltas - que te

riam sido dentro da área - assi
naladas pelo juiz.

Em função do ocorrido, o

Corinthians publicou uma nota
de repúdio em seu site oficial.
"Em relação aos fatos ocorridos
na manhã dessa segunda-feira
(7), o Sport .Club Corinthians
Paulista repudia toda e qual
quer forma de violência. Este
não é o caminho para decisão

do ponto de vista esportivo ou

de qualquer natureza".

Cruzeiro
Na zona de rebaixamento,

'restando cinco rodadas para o

final do Brasileiro, o Cruzeiro re

forçou sua segurança com poli
ciais militares no retorno a Belo
Horizonte após a goleada de 5 a 1
sofrida para o Flamengo, no En

genhão, domingo.
Policiais militares foram até

o aeroporto e também para a

Toca da Raposa para garantir a

segurança da comissão técnica,
diretoria e atletas na madruga
da de ontem, na capital mineira.
Depois do jogo, em entrevista co

letiva, o técnico Vagner Mancini
cobrou seus jogadores, mas evi
tou dar nomes.

ANDRÉ PORTUGAL/VIPCOMM

Após derrota para o flamengo, Cruzeiro se ,complica e pedeliajuda à. PM

Romário critica atraso nas obras para Copa
Um dos principais críticos

sobre o andamento das obras
da Copa-2014, o deputado fe
deral Romário (PSB-RJ) visitou
o futuro estádio do Corinthians,
sede da abertura do evento, mas

sequer inspecionou as obras da
arena paulistana.

Ele foi de trem, juntamente
com os outros deputados. De

pois, pegou um ônibus até o lo
cal das abas. Mas, ao chegar lá,
não acompanhou os outros polí
ticos para ouvir engenheiros que

falariam sobre detalhes da cons

trução. Desceu do ônibus, deu
entrevistas e foi embora.

"Não vi nem vou ter a opor
tunidade de ver porque tenho
um voo", explica Romário. O ex-

'lo�ador recebera informações
técnicas sobre o estádio pela
manhã, em reunião fora das
obras. Apesar de não ter visto, o
deputado foi irônico em relação
ao Itaquerão.

.

IIVim ver de perto o que tem

se falado, o que vimos no power-

point (programa de computador
que faz apresentações gráficas).
É uma coisa bem diferente o

powerpoint da realidade. Que
remos ver se é verdade. Não sou

contra São Paulo, sou a favor da
abertura ser aqui. Mas desde que
tenha as melhores condições".

Há alguns meses, Romário

chegou a questionar publica
mente a indicação, de São Paulo
como palco de abertura do Mun-

/

dial, justamente devido ao atraso

nas obras do estádio corintiano.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO 33a'RODADA - 5/11
Botafogo o x 1 Figuei rense
Atlético-MG 2 x O Grêmio
Bahia 4 x 3 São Paulo

33a RODADA - 6/11
Santos 2 x O Vasco

Flamengo 5 x 1 Cruzeiro
Avaí 1 x 2 Ceará
América-MG 2 x 1 Corinthians
Palmeiras O x 2 Coritiba
Internacionall x 2 Flurninense
Atlético-PR 2 x 1 Atlético-GO

34a RODADA -12/11
19h -São PauloxAvaí
19h - Ruminense x América
19h - Figueirense x Atlético-MG

34aRODADA-13/11(2011
17h - Corinthians x Atlético-PR
17h - Ceará x Santos
17h - Coritiba x Flamengo
17h - Grêmio x Palmeiras
19h - Vasco x Botafogo
19h - Cruzeiro x Internacional
19h - Atlético-GO x Bahia

33 9
i

15° Bahia 39 1212 39 44 -5 39%

16° Ceará 35 33 9 8 16 39 55 -1635%

T lr Cruzeiro 34 3� 9 7 17 38 47 -9 34%

T 18° Atlético-PR 34 3� 8 10 15 33 50 -1734%

T 19° Avaí 29 33 7 8 18 44 69 -2529%

T 20° América 28 3� 5 1315 43 58 -1528%

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B

:�
Coi. TimesW� 1° Portuguesa

.... 2° Náutico

.... 3° Ponte Preta

.... 4° Vitória
5° Bragantino
6° Americana

7° Sport
8°Criciúma

CLASSIFICAÇÃO 34a RODADA - :1/11
São Caetano 1 x 2 Guarani

P J V I E 1 D GP GC SG iA Criciúma 1 x 1 Portuguesa
71 34 2Q 11i 3 71 35 36170%
59 34 161117 46 36 10.!58% 34°RODADA-4/11

. . Duque de Caxias 2 x 6 Bragantino
58 34 16. 10 i. 8 55 39 161.57% Sport 4 x 1 Boa
53 34 15 8 i 11 55 44 11152% Vila Nova-GO 2 x 3 Goiás

52 34 1410110 60 51 9 151% Vitória5xlSalgueiro
52 34 1410il0 37 37 O 151%

, 34° RODADA - 5/11
51 34 14 9 111 52 42 10 150% Ponte Preta O x O Americana
50 34 Ú nl 10 40 36 4

i

49% Grêmio Barueri 1 x O Paraná

48 34 153 116 50 51 -1 i47% ASA lx2 Náutico
lcasa 1 x 3 ABC

9° Goiás
10° Boa 47 34 138 113 36 35 1 146%
11° Grêmio Barueri4734 13 8 113142 46 -4 46%
12° Guarani 46 34 13 7 i 14 45 43 2 145%
13° ABC 46 34 1� 13!10 44 46 -2 ,45%
14° Paraná 45 34 129 113 43 40 3 144%
15° São Caetano44 34 10 141 10154 49 5 43%
16° ASA 42 34 11J 9 i 14 39 50 -1141%

35aRODADA-8/ll
20h30 - Portuguesa x Sport
20h30 - Guarani x lcasa
20h30 - Duque de Caxias xVila Nova-GO
20h30 - Náutico x Grêmio Barueri
20h30 - Americana x Vitória
20h30 - Salgueiro x Bragantino

T 17° Icasa 40 34 9 113112 50 53 -3 39% 20h30-CriciúmaxPontePreta

T 18° Vila Nova-G031 34 7 10 17131 46 -15 30% 20h30 - Goiás x São Caetano
, , 20h30 - Boa x ASA

T19°Salgueiro* 26 34 8: 5 121 30 55 -2525% 20h30-ABCxParaná
T 20° Duque de Caxias15 34 2 !'9 !23 29 75 -4615% TRebaixados para Série C

s

EmQ1eioa um"cenário�Avaí eNOité à fora
se enfténtaramPelo jogQ'de ida das seànifinais,do

CampeonatqJ� da 5eguncIilDivisão. Os avaianos
veneerampor3 a O.NaouIra� oC)perárioJUnidos .

derrotou oRio Cerro por 1 a O.� os dois

jogOS'aconteceram (oriI, deJ� do SUL

1"'1. " lil �

I .. i r : . II J. I ,
, ..
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Delegadas da região
receberãomelhorias
Secretário de Segurança Pública, César
Gru.bba, anunciou investimentos nas
unidades de Massaranduba e Jaraguá
JARAGUÁ DO SUL

GUSTAVO CIDRAL

A. delegacia de Massaranduba
Ilserá reformada e ampliada. A
informação foi dada pelo Secretário
de Segurança Pública, César Grub
ba, em visita ao Vale do Itapocu na

última sexta-feira. Grubba passou
em todas as unidades da região para
avaliar as instalações.

Inaugurado em 1985, o prédio
está danificado por três grandes
enchentes que aconteceram na

cidade. Além disso, as· instalações
precisam ser atualizadas. "A cons

trução é boa, mas tem que se ade

quar à realidade", diz o delegado

da unidade, Ivan Brandt.
As principais necessidades da

estrutura são o chão, que está sem

carpete desde a última enchente,
pintura das paredes, ampliação de

algumas salas e acessibilidade aos

deficientes. Uma sala de espera
deverá ser construída para me

lhor atender os moradores e dar
mais "privacidade ao trabalho dos

agentes com as pessoas", explica.
Segundo Brandt, a Prefeitura

de Massaranduba calculou o cus

to de R$ 70 mil para uma reforma

que sane todas as necessidades.
"Se o Estado investir pelo menos

metade do valor, a Prefeitura con
segue a outra metade", afirma o

delegado. As obras devem come

çar no final do ano.

Ampliação.
em Jaraguá

Uma reforma também está pre
vista para ocorrer na sede da co

marca de Jaraguá do Sul. De acor

do com o delegado regional, Uriel
Ribeiro, o prédio terá mais seis
salas. "Os funcionários estão mal
acomodados e também é preciso
mais espaço para arquivos", diz.

As melhorias na delegacia da
cidade devem começar a ser reali
zadas após aprovação do' Estado. A
previsão é para o começo de 2012.
'� expectativa para o ano que vem
é que as delegacias da região ofe

reçam melhor atendimento à po
pulação", afirma Ribeiro.

FOTOS MARCELE GOUCHE

Mulher deverá assumir delegacia
A Delegacia de Proteção à Mu

lher, Criança, Adolescente e Idoso
de Jaraguá do Sul receberá uma

nova delegada nos próximos dias..

Quem deverá assumir a delegacia
é Milena Fátima da Rosa. "A nome

ação será nesta semana, só falta a

assinatura do governador Raimun
do Colombo", afinna a chefe de ga
binete da Prefeitura jaraguaense e

presidente do Conselho Municipal

dosDireitos daMulher, FedraLucia
na Konell Alcântara da Silva. "Pode
acontecer de ela ir para outra cida

de, mas o secretário garantiu que
urna/delegada virá para Iaraguá"
De acordo com Fedra, a escolha foi
anunciada naúltima sexta-feira, dia
4, quando o secretário Estadual de

Segurança Pública, César Grubba,
visitou omunicípio.

A delegacia não conta com urn

titular para realizar o atendimento

integral da unidade há cerca de 20

dias, desde a exoneração de Mar
co Aurélio Marcucci. Durante esse

tempo o delegado Adriano Spolaor
assumiu como interino, atendendo
no local uma hora por dia. O prazo
estabelecido por urna portaria da

Delegacia Geral de Florianópolis
para o exercício de Spolaor encerra
na próxima sexta-feira.

Jaraguá terá
umaDivisão

de Investigação
A Secretaria de Segurança

Pública de Santa Catarina autori
zou a instalação de uma Divisão
de Investigação Criminal, acha
mada DIC, em Jaraguá do Sul. O
setor funcionará a princípio em

um local que será alugado. O en

dereço ainda não foi definido.
Segundo o delegado regional,

UrielRibeiro, a equipe que atuará
na divisão precisará ser compos
ta por pelo menos seis policiais.
liA maior parte deve ser dos que
já trabalham aqui, mas há novos

agentes que estão se formando
na academia e devem vir para a

nova DIC", afirma Ribeiro.
Não há um nome definido

ainda para assumir como delega
do da divisão. De acordo com Ri

beiro, o posto deverá ser preen
chido quando ocorrer o período
de promoções da Polícia Civil de
Santa Catarina.

ADivisão de Investigação Crimi
nal é urna antiga reivindicação dos

.

agentes de segurança de Jaraguá.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM, ESTADO
DE SANTA CATARINA, em cumprimento ao disposto
na Constituição Federal e Estadual, na Lei Orgânica do

Município, as normativas do Tribunal de Contas do Estado de
Santa Catarina, e demais matérias que regem a espécie, torna
público que fará realizar o Concurso Público n'o 002/2011,
que tem por objeto a seleção e contratação de pessoal
para preenchimento de 240 (duzentas e quarenta) vagas
existentes no quadro efetivo dos funcionários do Município, o
qual se regerá pelas regras do Edital e seus anexos.

Inscrições: de 08 de novembro de 2011 a 07 de dezembro de
2011, através do site www.sociesc.org.br/concursos.
Data das Provas: 18 de dezembro de 2011.
O Edital na íntegra se encontra publicado no site www.sociesc.

org.br/concursos, no Mural Oficial da Prefeitura, localizado no

hall de entrada do endereço da Rua 28 de Agosto, 2042, e
no Mural Oficial da Câmara de Vereadores de Gúaramirim,
localizada no prédio anexo ao Paço Municipal.
lnforrnações através fone (47) 3461-0525.

Guaramirim(SC), 08' de novembro de 2.011.

NILSON BYLAARDT
Prefeito Municipal

CÂMARA DE
VEREADORES

. OfJAUGUÁ DO SUl

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LlCITATÓRIO N° 12/2011

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERViÇOS DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA A CÂMARA MUNICI
PAL DE JARAGUÁ DO SUL. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO.

DATA DE ABERTURA: 23/12/2011
HORÁRIO DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 09:00 hs
HORÁRIO DA ABERTURA: 09:30 hs
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL.

ENDEREÇO: AVENIDA GETÚLIO VARGAS. 621 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL (SC).
TIPO: TÉCNICA E PREÇO.

.

CONDiÇÕES DE PAGA�ENTO: ITEM 19 DESTE EDITAL.
.

DOTAÇAO ORÇAMENTARIA: 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas

JARAGUÁ DO SUL (SC). 07 de novembro de 2011.

JAIME NEGHERBON
Presidente da Câmara Municipal
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Prefeitura deGuaramírím demole
casas para evitar nova ocupação

cujá II, localizado no bairro Corticeira, e as

outras receberam suas casa em dezembro
do ano passado, no Condomínio Flor de Ipê,
no bairro Bananal do Sul. "Uma vez desocupa
das as casas onde residiam as famílias,corre-se
o risco das mesmas serem novamente habita
das por outras pessoas e famílias, sendo assim,
fez-se necessária a demolição", explicou a as

sistente social da Secretaria, Priscila Bastian.
Das famílias que ocupavam o local, ape

nas uma permaneceu. Adília Rosana Cata
festa, de 38 anos, conta que seu pai não quis
sair do local quando a equipe da Secretaria
ofereceu a oportunidade. "Agora a gente se

arrepende, mas já estamos inscritos para re
ceber nossa nova casa", explicouAdília.

DIVULGAÇÃO

A Secretaria de Desenvolvimento Social e

Habitação de Guaramirim conduziu, na ma
nhã de ontem, a demolição de três casas lo
calizadas na área cortada pelo viaduto próxi
mo a linha ferroviária e a empresa Mannes,
às margens da BR-280.

As nove famílias que ocupavam a área,
considerada de risco pela proximidade do
trilho, foram beneficiadas pelo programa
habitacional, através do Projeto Reação
Habitação uma parceria entre Governo de
Guaramirim, Companhia de Habitação do
Estado de Santa Catarina (COHAB/SC) e Mi
nistério da Integração Nacional.

Cinco delas foram transferidas em se

tembro para o Condomínio Flor de Mara-

lIs casas demolidas ocupavam área perto dos trilhos

IBOPE
CONFIRMA:

PEtA qa VEZ,'
A MAIS OUVIPA.
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