
Artepara todos
Até o fim do mês, duas oficinas e um seminário vão

movimentar a cena artística de Jaraguá. Nesta semana, a
cidade assiste a encontros que discutem a arte contemporânea
e também o teatro. Depois, é a vez da contação de histórias.

MlX

� RECICLE A INFORMACÃO. PASSE

�� ESTE JORNAL PARA ÓUTRO LEITOR. INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO DESDE 1919

Adiamento é
!iIIIIII....--

FOTOSMARCELEGOUCHE criticado por
lideranças

MAIS UM DESAFIO

BBrlUilLl:;J;ft1l5 Com apenas 15 anos,
amesatenista jaraguaense Priscila Jaqueline
Salvador já é destaque namodalidade. Agora, a
adeta se prepara para participar das Olimpíadas

Escolares BrasUeiras, que acontecem em

Curitiba, onde representará Santa Catarina.
Seu desaBo é ficar entre as três primeiras

na categoria individual.Pá"

AtividadesdoBolsaFamilia
reúnem cerca de1700pessoas
CR() OGRAMA ADMINISTRADO PELA PREFEITURA

é pré-requisito para quem quer continuar recebendo
auxílio do governo federal.Atividades educativas
e de orientação aconteceram ontem, envolvendo

representantes das familias beneficiadas. Página 17

comministro dosTransportes
para tratar sobre a duplicação
daBR-280 frustroupresidentes
de entidades como aAcijs
e aArnvali. Página 6

Apevimapeia
área deficitária
de profissionais

T

deficiências das empresas da

regiã�naáreadeTecnologia
.

da Informação, paraque o
Estado possa oferecer cursos

específicos. Página 6

CRIME

Polícia prende acusado
de estuprar criança
UM HOMEM DE 56 ANOS FOI

preso namanhãde ontem
acusado de ter estuprado
urnamenina de 11 anos.A
mãe descobriu aviolência

porque a cnança escreveu

tudo emurn diário. O suspeito
é sogro de urn tio davítima e a

ameaçava. O crime ocorriahá
dois anos, quando amenina
ia à casa do parente para
brincar com o primo. Página 23
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Lourival Karsten Ikarsten@netuno.com.br

Os jovens no comando
Os jovens empreendedores de
Iaraguá do Sul estão obtendo
cada vez mais postos de destaque
nas entidades estaduais e até

federais..Além da participação _

junto ao Cejesc (ConselhoEstadual
deJovensEmpreendedores de
Santa Catarina), que passa
a serdirigido porMarcelo

Noronha, também oNea (Núcleo
Estadual deAutomecânicas) é
presidido porOdairBorges e o
Ceme (Conselho Estadual da
MulherEmpresária) conta com
a participação da Giovanna
Oliveira. Enquanto isto, uma
liderança mais recente - Graziela
Bordin - comanda oNúcleo de

JovensEmpreendedores daAcijs/
Apevi, que além do programa de

educação empreendedorajunto às
'

escolasdomunicípio, está às voltas
com oEncontroRegionaldoJovem
Empreendedor epreparando o evento
do dia 17de novembro que trará Caco
Barcelos para o Teatro da Scar: Os

ingressos estão quase esgotados.

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 o seu voto para renovar com responsabilidade
e para termos um CONSELHO PqR TODA SANTA CATARINA".

VOTE NA CHAPA N° 1

,
"
'0

NaUTI
Para o economista e ex-presidente do
Banco Central, Armínio Fraga, o arsenal
de medidas econômicas que os governos
poderiam usar para lidar com a crise na

Europa acabou. Segundo ele, se houver
uma recaída global, o retorno à recessão
será muito pior do que na crise de 2008.
"Nos Estados Unidos e na Europa as taxas

de juros estão perto de zero. Nos países
europeus as políticas fiscais já estão no
limite da capacidade, os déficits estão altos.
É como se a economia global estivesse
fazendo uma longa viagem de carro sem

um pneu sobressalente", afirmou. Fraga
demonstrou pessimismo ao analisar a

situação da economiamundial. Segundo
ele, países como os Estados Unidos, que
baixarammuito suas taxas de juros, estão
"em situação de UT!".

Polícia Civil
Enquanto na média do Estado existe um policial para
cada 2.000 habitantes, em Jaraguá do Sul esta relação é
de 1 para 4.808 ou seja, temos a pior relação de todo o

Estado. Atualmente, apenas para completar o quadro, são
necessários 17 péssoas em diversos cargos. Conforme o

presidente daAcijs - Durval Marcatto Junior - o governador
em sua recente visita à cidade se mostrou sensibilizado e

espera-se uma solução para breve.

DIVULGAÇÃO

Embriagados de Perón
O peronismo, que está presente em todos os âmbitos da
sociedade argentina- em estátuas, murais e ruas -, agora
virou bebida em homenagem a Juan Domingo Perón, a
Evita e ao casal Néstor e Cristina Kirchner. O autor da
ideia é o empresário Daniel Narezo, militante peronista
e sócio do restaurante Perón Perón, que lançou quatro
tipos de cervejas. Uma é a Evita, cerveja "loira", tal como
a "Protetora dos Humildes", é leve, mas firme. Outra é.a
17 de Outubro, uma malzbier robusta, que homenageia
a data em que Perón foi libertado da prisão, em 1945.
A terceira cerveja é a Montonera, em alusão à guerrilha
da organização Montoneros, grupo da esquerda cristã
e nacionalista do peronismo. Para arrematar, em
homenagem ao casal Kirchner, a seleção etílica tem a

Dupla K, cerveja scotch, extra forte.

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 685

01 - 03 - 04 - 09 - 12
13 - 15 - 17 - 19 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25

QUINA
SORTEIo N° 2740
22 - 30 - 49 - 63 - 64

PERíODO
" LSETEMBRO.2QQ

8.NOVEMBRO.20 11

NOVEMBRO.20Il
8.NOVEMBRO.2dl1
8.NOVEMBRO.2011.

,

o Grupo Weg forneceu UUl pacote de 46 transfonnadores,
89 inversores, 1.000 rnotores e 796 CeM, além de

gerencimnento e «:oluissionamento téenico, para a Eldorado

Papel e Celnlose, fonnada pelo Grupo J&l� (controladora
da lBS Friboi) e aMeL Enlpreendirnentos, o forneciInento
ajudará a equipar amaior instalação de produção de fibra do
Inundo, atualmente em fase de construção, na cidade de Três
Lagoas (N.lS),A unidade Transmissão & Dlstríbuição (T&D)
da.Weg está desenvolvendo para a nova fábrica osmaiores
transformadores a seco ea: dímensões e peso já fabricados
pela unidade.Aléln de os.equípamentos possuíreITI potência
'elevada, a classe de tensão utilizada é amaior já fabricada
no Brasil (36,2kV), Cmn previsão para c(nneçar a operax ern
noveulbro de 2012, estima-se que a Eldorado produziral.ã
milhão de toneladas por ano de celulose branqueada de
eucalipto, volume que, neste lnolnento, garante o título de
maior linha única de produção de fibra do mundo.Além da

fibra, a Eldorado produzirá 220 MW de energia/hora e .irá

gerar cerca de 2.000 empregos diretos.

13° salário
De acordo com pesquisa divulgada pela Associação Nacional
dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade

(Anefac), 60% dos brasileiros utilizarão o seu 13° salário

para pagar dívidas já contraídas. No ano passado, na mesma
pesquisa este número era de 57% dos entrevistados.

Pedidos de falência
Os dados coletados pela Serasa Experian apontam
para um crescimento de 21,3% no número de pedidos
de falência no mês de outubro em comparação com
setembro. No entanto, comparado com o mesmo mês de

2010, ocorreu um recuo de 24,3%. Como se pode observar,
não existe muita lógica nestes números.
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

Amanchete dizia que o médico. de
Michael Jackson foi considerado

culpado pela morte do cantor bailari
no. Desculpe-me o mundo, estão todos
errados. Michael Jackson se matou, ao
modo dele mas se matou e se matou

muito antes de morrer...

QuandoMichael Jackson recusou-se a
ser negro e foi buscar unia esfoliação es

pecial para ficar branco, dizendo que era

vitiligo, começou a morrer. Depois foram
as mutilações faciais, o nariz achatado,
que ele nunca aceitou, o levou às múlti

pIas e criminosas cirurgias "estéticas"...
Em seguida vieram os comprimidos
para se acalmar, para dormir, para tudo.

Matou-se. Culpar o médico é transferir

responsabilidade.
E digo mais, não há médico que evite

a automedicação, não há. E mais ainda

quando o sujeito é famoso e rico e pode
comprar o que quiser sem receita, sem
nada. Acreditar que o médico o matou é
burrice rematada.

Dia destes, de num caso próximo, de
pessoas quase da família, contaram-me

uma "boa" sobre um determinado cidadão.
Amulher desse cidadão contou, sem pejos,
que o marido só dorme sob efeito de soní
feros de tarja preta. E ela acha normal.

Disse a ela que o marido pode morrer
dormindo, num colapso daqueles... Ela

sorriu. Sorriu o sorriso da ignorância, o

sorriso dos que não entendem dos riscos
a que se expõem, da estupidez que fazem
ao seu automedicarem. Michael Jackson
fez isso, fez em doses suicidas. Deu no

que deu. Agora querer responsabilizar
o médico pela ação suicida do sujeito é

exagero e, aí sim; é crime.
Muita gente boa está nessa, nem que

ro imaginar que a leitora ou o leitor possa
se valer de comprimidos para dormir ou
se acalmar, nem quero. - Ah, mas foi o
meu médico quem me receitou os com

primidos! Esse seu médico pode estar

fazendo como fez o médico do Michael,
diante do inevitável, deu de ombros ...

A frase é velha, nem lhe sei do autor, não impor
ta. Importa a frase: - (lls penas servem para intimidar

aqueles que não querem cometer crimes': Perfeita. No
Brasil, os vagabundos põem a mão no dinheiro publi
co porque sabem que sairão impunes, não lhes pesará
sobre os ombros amão da "justiça". E 'justiça" no Brasil
é com letras minúsculas e entre aspas... É por isso que
os gatos "graduados"fazem o que fazem.

BRASIL ELES
Fui à Feira do Livro de PortoAle

gre e voltei desencantado. Só gente
\ feia, "suja" e mal-educada. Jovens e

velhos gritam nos celulares, tossem

e espirram sem lenço nem qualquer
proteção à boca. E é a maior concen

tração "popular" por metro quadra
do, um horror, uma desordem.

FRASES
Frases que devemos fazer de

tudo para evitar dizê-las mais
tarde na vida: - "Eu podia ter

feito melhor': - "Ah, como me ar

rependo" - "Ah, como fui burro"
- "Ah, se eu pudesse voltar atrás':
Fazer o possível e mais que isso

para evitá-las.

DO LEITOR CHARGE

EPILEPSIA EM FO O BR-280: REUNIÃO ADIADA

"l Tocê já ouviu falar desse trans
V torno? Sabe os sintomas e a

causa? Já se deparou com alguém
tendo uma crise epilética e não
soube o que fazer na hora?

Essas são perguntas muito fá
ceis de serem respondidas, mas

que muitas vezes a população não
tem conhecimento ou porque fal
ta interesse ou porque não é feita
uma divulgação adequada e efe
tiva sobre este assunto e diversos
outros que a saúde deveria tratar
com mais interesse.

A epilepsia é um transtorno

que acontece no córtex cerebral,
como -uma espécie de curto cir
cuito e que desencadeia a então
chamada crise epilética. As cau

sas vão desde uma febre forte na

infância, traumatismos na região
da cabeça, contaminação por eis
ticercose e em alguns casos pode
ser hereditária. O sintoma mais
conhecido é a convulsão e tam

bém uma espécie de "branco"
onde a pessoa fica fora de si por
alguns minutos, ou seja, uma per-

FALE CONOSCO

da de consciência.

Alguns cuidados devem ser

tomados na hora em que é fei
to o socorro a' uma pessoa que
está tendo uma crise de epilep
sia: apoiar a cabeça da pessoa e

vira-la de lado; afastar objetos
que estejam por perto para não

machucá-la e esperar a crise ces

sar naturalmente.
Em hipótese alguma se deve

tentar desenrolar a língua da

pessoa, é proibido! Se a pessoa
possuir prótese dentária deve
se retirá-la para não obstruir a

passagem de ar pelas vias respi
ratórias.

E ó principal: não entre em pâ
nico, não tenha preconceito, não
discrimine, seja compreensivo!
São procedimentos simples e que
devem ser de conhecimento da

população em geral.

EDITORIAL
,ir

wqlt:,:�� l[W$�1MI' 18 1I1�"";f$1

lUunos do curso de
Administração Pública ESIlGI

Udesc de norianópolis e
JIssociaçãoCatarineIIse de

Epilepsiã (IlSCIlE)

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

QUERMELHORIAS
Problemas
com o trânsito,
pavimentação,

" abertura de rua
e construção de
ciclovia estão entre
as reivindicações
JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

Bairro de ligação entre o Iara
guá 99, Rio Cerro e Jaraguá

Esquerdo, o Barra do Rio Cerro
é um dos mais tradicionais da

cidade, próspero e com grande
fluxo de trânsito. Foi lá que sur

giu a primeira escola da cidade,
a "Sociedade Escolar Católica
da Barra do Rio Cerro", banca
da pelos colonos, no longínquo
ano de 1900.

Passado mais de um sécu

lo, o progresso já chegou por
lá, e seu crescimento também
é evidenciado pelo crescente

número de habitantes. Se em

2000 eram oficialmente 6.322

moradores, em 2010 já se re

gistravam 8.104 habitantes. São
867 empreendimentos registra
dos na Prefeitura. Deste total,
destaque para os 159 estabele
cimentos de comércio varejista;
97 de consertos e restaurações
em geral; 71 de construção ci
vil e .servíços auxiliares; 52 de
indústrias dos setores de ves

tuário, calçados e similares; e

41 de representação comercial.
Os dados completos referen
tes às 867 empresas registradas
do Rio Cerro estão disponíveis
no endereço eletrônico http:/ /
portal.j araguadosul.com. br /
modulos_externos/ geo/contri
buintesclasse.php.

Mas mesmo apontado como

um dos bairros com boa infra
estrutura urbana e que tem no

comércio o seu forte, ainda exis
tem pendências relacionadas ao

trânsito, como pavimentação
asfáltica, sinalização de trânsito
e pontos de alagamentos duran
te as enxurradas. Se por um lado
os moradores do bairro cobram
melhorias, a Prefeitura garante
que segue com o cronograma de
obras e projetos.

FOTOS EDUARDO MONTECINO
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LIDERANÇA Presidente da Associação de Moradores, Carlos
Nielsen, a6nna que o bairro é um bom lugar para residir

Moradores reivindicam

sinalização e asfalto
O presidente da Associação

de Moradores do Bairro Barra do
Rio Cerro, Carlos Níelsen, afirma
que gosta de onde vive. Conside
ra que a Barra do Rio Cerro é um

lugar que deveria ser mais valo
rizado pelos próprios morado
res. "O povo da Barra deveria dar
mais valor para o comércio local.

Aqui temos de tudo. É um bairro

consolidado", defende.
Ele também lamenta do "des

leixo de alguns moradores, que
não se preocupam em conservar

as casas", em referência às edi
ficações apontadas como patri
mônio histórico e arquitetônico
da cidade. Uma das poucas que
se mantém de pé no estilo en

xaimel é a que foi adquirida pela
Malwee Malhas, décadas atrás,
que pertenceu ao expedicionário
Faustino Demarchi.

Nielsen, que é 10 tesoureiro
da Ujam (União Jaraguaense das

Associações de Moradores) e re

presentante no Conselho Muni

cipal, de Saúde e no Comcidade
(Conselho Municipalda Cidade)

>

elenca reivindicações de infra

estrutura, como regularização
deloteamentos: limpeza do leito
do Rio da Luz e Rio Cerro; tubula
ção e pavimentação da rua Pastor

Albert Schneider e laterais; pavi
mentação asfáltica de trecho da
rua Frida Piske e pavimentação de

lajota da rua Guilherme Krüger.
A entidade também reivin-'

dica construção de ciclovias da
Malwee até SearaAlimentos e

ao longo da ruaBerthaWeege;
nova área de lazer entre as ruas

Luiz Rosa e Alvim Carlos Krüger,
com projeto bancado pela Asso

ciação de Moradores; lombada
elevada em frente ao PAMA 2;
abertura da rua 1145, nos cerca

de 300 metros que faltam; reati
vação do antigo campo do Inter
nacional de Ingo Krüger e sinali
zação da rua Feliciano Bortolini

(placas de pedestre e faixas). Os
alagamentos eventuais que ocor
rem na rua Pastor Albert Schnei
der, "que chegam a alcançar até
80 centímetros de água", também
preocupam o líder comunitário.

o povo da Barra
deveria dar mais valor

para o comércio locaJ�

Aqui temos de tudo.
Carlos Nielsen, presidente

da Associação de
Moradores daBarra

doRio Cerro

Construímos as capelas
com recursos das 1.200 famílias

da comunidade.

RogérioBamngartel, presidente da
comunidade luterana Cristo Salvador

COMUNIDADE Paróquia Luterana Cristo Salvador dispõe
de duas capelas mortuárias, infonna Rogério Baumgartel
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Ciclofaixas e pavimentação
estão confirmadas até 2012 Ruas como a Bertha

Weege e Pastor Alberto
SChaeideI'J:; c.m cert��a

terão ciclofaixas.
ruas principais, como BerthaWeege e Pastor

Alberto Schneider, com certeza serão contem

pladas com ciclofaixas, "a exemplo do que está
sendo executado nos bairros Czerniewicz e

Amizade, pela Roberto Ziemann", explica.
Alcides Panstein confirma que a limpeza

do Rio da Luz e Rio Cerro integra projeto que
tramita no Ministério da Infraestrutura. Tam
bém estão contempladas a pavimentação as

fáltica das ruas FridaPiske Krueger , Francisco

Sthinghen, Olinda Rosa eAlvin Carlos Krüger.
Outro projeto confirmado é a contrata

ção de empresa de pesquisa de estabilização
de encostas, previsto no PAC 2, que na Barra
do Rio Cerro contemplará as ruas Adela Erd
mann e Hardwig Hannemann.

O secretário municipal de Urbanismo,
Alcides Panstein, lembra que a regularização
dos lotes é feita por equipe de cinco servi
dores especialmente montada pela atual ad
ministração para essa finalidade. Reitera que
a equipe trabalha no levantamento topográ
fico de mais de 25 loteamentos. Segundo
Panstein, existem mais de 100 loteamentos

irregulares em Iaraguá o Sul. Assegura que
nos'últimos 15 anos foram aprovados em

torno de 15 loteamentos. Dos 2510teamen
tos que estão sendo trabalhados, dez já es

tariam praticamente regularizados. Na Barra
do Rio Cerro, um desses em andamento é o

localizado na Tifa da Mosca.
O titular de Urbanismo garante que as

MARCELE GOUCHE

FOTOS EDUARDÓ MONTECINO

LAZER Comunidade reivindica área de lazer
entre as ruas IUvim Kriiger e Luiz Rosa

IlSFIlLTO Parte da rua Frida Piske Ilrueger
ainda tem calçamento de paralelepípedos

PROSPERlDIlDE Barra do Rio Cerro visto do alto, com suas residências e empreendimentos

Curiosidades históricas
o primeiro professor da "Sociedade Es

colar Católica da Barra do Rio Cerro" foi
Abramo Pradi, que na época lecionava

para 34 alunos. Mais tarde passou a ser

chamada de "Escola Municipal de Ioin
ville" e em 1938 transformou-se em Esco

la Pública Estadual. Foi em 15 de janeiro
de 1952 que passou a ser "Escola Reunida
Professor José Duarte Magalhães". Por
muitos anos foi dirigida pelas irmãs cate
quistas franciscanas.

Em 1968 passou a ser "GinásioNormal

Padre Aloísio Boeing". Em 1970, passou a

"Grupo Escolar e, em junho de 1971, a Es
cola Básica Professor José Duarte Maga
lhães. Desde o final da década de 1990, é
denominada Escola de Educação Básica
Professor José Duarte Magalhães, para os

ensinos fundamental e médio.
Outra curiosidade é que o a Paró

quia Evangélica Luterana Cristo Salvador
completou 112 anos em 22 de fevereiro
deste ano. Já o Noviciado Nossa Senhora
de Fátima foi fundado em 1956.

Ao que tudo indica, o nome surgiu
em função de que as terras da comu

nidade encontram-se onde o rio Cerro

desemboca no rio Jaraguá. Os registros
apontam que dentre os primeiros mo

radores estavam as famílias Piazera,
Pradi, Satler, Bortolini, Mengarda, Cam
pregher e Buzzarello.

Um dos fatos marcantes da Barra do
Rio Cerro é que em janeiro de 1900 ali

surgiu a primeira escola do município,
sustentada pelos colonos da localidade.

NÚMERO DE HABITANTES

2000: 6.322

2007: 7.361

2010: 8.104
* Dados do mGE

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS
• Área - 6.345.300,08 m2
• 867 empreendimentos
• Um posto de saúde -

PAMA 2· Wolfgang Weege
• Uma creche -Wolfgang
Weege

• Três escolas: Gertrudes

Milbratz, Guilherme
Hannemann e Professor

José Duarte Magalhães
• Noviciado Nossa Senhora

de Fátima
• Comunidade Evangélica
Luterana Cristo .Salvador

• lÔO% de água tratada

PRINCIPAIS

REIVINDICAÇÕES
•Regularização de
loteamentos

• Limpeza do leito do Rio da

Luz e Rio Cerro
• Tubulação e pavimentação
da rua Pastor Albert

Schneider e laterais
.•

,

Pavimentação de lajota da
rua Guilherme Ivüger

• Ciclofaixas da Malwee até

Seara Alimentos e ao longo
da rua BerthaWeege

• Faixa elevada em frente ao

PAMA2
• Abertura da rua 1145

(trecho de 300 metros)
• Sinalização da rua Feliciano
Bortolini (placas de

pedestre e faixas)

OBRAS E PROJETOS
EM ANDAMENTO

•Regularização dos
loteamentos

• Limpeza do Rio da Luz
e Rio Cerro (projeto
desassoreamento tramita no

Ministério da Infraestrutura)
• Pavimentação das ruas Frida

Piske Ivueger, Francisco

Sthinghen, Olinda Rosa,
Alvim Carlos IVüger

• Projeto de estabilização
de encostas para as ruas

Adela Erdmann e Hardwig
Hannemann

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



\

Nova reunião'não tem data certa
Hoje, uma comitiva
deveria se reunir em
Brasília comministro
dos Transportes,
mas governo federal
cancelou o encontro

JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

Inicialmente marcada para
hoje, a reunião entre líderes

políticos e empresariais que for
mam a "comitiva da BR-280"
com o ministro dos Transportes,
Paulo Sérgio Oliveira, foi cance
lada nesta segunda-feira. Segun
do o presidente da Amvali (As
sociação dos Municípios do Vale
do Itapocu), Nilson Bylaardt, não

- foram dadas explicações do can

celamento' apenas foi dito que
.

a reunião ficaria para uma nova

data, ainda não definida.
"Mais uma vez estamos de

cepcionados com o governo fe

deral, que não teve a educação
de remarcar a reunião", critica

Bylaardt, que ressalta que na úl
tima reunião, em outubro, foi

prometido que a licitação para
duplicação da rodovia seria pu
blicada em abril, mas com a

pressão da comitiva, a data seria
discutida em um encontro poste
rior. "Mas agora temo que não vá
resultar em nada", diz.

O deputado estadual Carlos
Chiodini (PMDB) lembra que
quem está lidando diretamen
te com o caso é o senador Pau
lo Bauer (PSDB). ''A nós só resta

continuar exigindo e esperar que
o senador consiga outra reunião",
explica. De acordo com Chiodini,
a reunião anterior ficou aquém
do esperado, e uma nova tinha
sido agendada para que o minis
tro pudesse se inteirar dos fatos.

O presidente da Acijs (Asso
ciação Empresarial de Jaraguá do
Sul), DurvalMarcatto, se dizfrus
trado com a situação. "Tínhamos
mobilizado o empresariado, as

Prefeituras e até o governador
para esta reunião, e agora temos
que esperar para que a nova data
não nos atrapalhe", explica, argu
mentando que o novo encontro

precisa acontecer ainda este ano.

NUson Bylaardt,
pr,esidente da AmvaIi

EDUARDO MONTECINO

DIVULGAÇÃO

correr assim, até o fim do prazo
teremos cerca de 100 empresas,
entre micro, 'pequenas e gran
des", afirma.

Mapeamento vai indicar áreas que
necessitam demão de obra qualificada

Para ajudar a sanar as defici
ências das empresas do Vale. do
Itapocu na área de Tecnologia
da Informação (TI), a Apevi (As
sociação das Micro e Pequenas
Empresas do Vale do Itapocu)
está preparando ummapeamen-

. to das necessidades no setor. O

projeto é fruto de uma parceria
com o governo do Estado, Fun

dação de Amparo à Pesquisa e

Inovação do Estado de Santa Ca
tarina (Fapesc) e a Prefeitura de

Iaraguá do Sul.

Segundo a assessora de even
tos da Apevi, Andréia dos San

tos, o objetivo é indicar quais as

áreas em que as empresas têm
maior dificuldade para encon

trar profissional qualificado.
"Com base nesse levantamento,
o governo do Estado vai montar
um curso gratuito para formar

pessoal", explica. ,

Mas para garantir a quali
dade do estudo, a Apevi precisa
que o maior número possível de
empresas preencham o ques
tionário de pesquisa em http:/ /
rhtic.acate.com.br /maparh até
o dia IOde dezembro. Segun
do Andréia, são necessárias no

mínimo 40 empresas. "Até o

momento já recebemos J 7) e.se

Indicação
Após a conclusão da pesqui

sa, as empresas que participa
ram podem indicar profissionais
para participar do curso. As ins

crições são ilimitadas, e o curri
culum terá 280 horas aula. "Mas
os candidatos precisam provar
aptidão antes de participar do
curso, através de provas e entre-

I vistas", ressalta Andréia.
Mapeamento

l e� �endo feito pela Apevi,
a�avés de�..

' qpestioÍlário via' in�rpet�I*" r
•

,
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Patricia Moraes

A Câmara deVereadores aprovou decreto que
"Concede Homenagem de Cidadão Honorário
do Município ao senhor Luca Giuseppe
Luchetta", Acornpanhado por urna comitiva d#i!:
italianos, o homenageado chega à cidade no dia
10 para participar da comemoração dos 50 anos
de Massaranduba,2106.1926 I patric:iamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Problema de gestão
A conclusão que pode ser tomada dos
debates que marcaram a audiência

pública sobre o setor de saúde em Iaraguá
é que a falta de gestão de recursos é hoje
o principal problema. É a falta de gestão
que leva desnecessariamente centenas de
pessoas por dia aos hospitais. Isso sem
falar na fila desumana a qual enfrentam
para conseguir uma consulta com
especialistas milhares de jaraguaenses.
Aumentar o salário dos médicos para
tornarmais atrativo o serviço público é
somente uma das questões que precisam
ser enfrentadas.
A audiência foi uma iniciativa da

vereadoraNatáliaPetry (PSB) que a
avalia como muito positiva e só lamenta a
ausência do secretáriomunicipal de Saúde,
Francisco Garcia. O titular da pasta no
Estado, Dalmo Oliveira, compareceu efoi o
último afalar no encontro que durou cerca

de três horas.
Como conclusão do debate, a Câmara
enviará uma moção à Prefeitura
elencando pontos que precisam ser

resolvidos. Entre eles 'estão a ampliação
das equipes de Estratégia de Saúde da
Família, que trabalham diretamente
nos bairros atuando com medidas de

prevenção, evitando que muitos casos

se agravem. Também o funcionamento
24 horas do ProntoAtendimento do
Czerniewicz, a construção de duas
Unidades de ProntoAtendimento em

diferentes regiões da cidade e o fim
da fila nas madrugadas, tornando
o agendamento completamente
informatizado. "Essefoi um debate
muito produtivo com a participação
dos profissionais da área, do secretário
de Estado e da comunidade. Saímos da
audiência com a certeza de que é possível
melhorar o serviço, mas para isso a gestão
dos recursos precisa ser mais eficiente':
observa Natália.

Abrindo portas
Depois de acompanhar o
governador Raimundo Colombo
(PSD) em visita à região na

última sexta-feira, o deputado
Carlos Chiodini (PMDB) passou
a ter seu trabalho ainda mais
bem visto. O prefeito de Corupá,
Luiz Carlos Tamanini, disse que
graças à representatividade
do peemedebista naAlesc
e sua influência no Estado,
os municípios do Vale estão
conseguindo mais convênios.

ei,I'" E�I1ut1&�cr�dua
O governo federal recuou e

decidiu que não irá apoiar
ameia-entrada para jovens
estudantes na Copa de 2014.
O benefício será concedido.
somente a idosos, conforme
determina a Fif�l em todos os

países que recebem o evento.

Caso mantivesse o desconto
aos estudantes,o governo só
teria duas saídas, autorizar
entradas mais caras para
todos ou subsidiar, com
dinheiro público, a diferença
não paga pelos beneficiados.

o sétimo?
E mais umministro pode cair
nesta semana em Brasília. O alvo

agora é o comandante do Trabalho,
Carlos Lupi, do PDT. Ele está sendo

investigado por fechar contratos
milionários com entidades não

governamentais, as Ong's, que
não prestavam contas da verba
recebida. Do jeito que anda, a
reforma ministerial anunciada por
Dilma para acontecer em janeiro,
vai terminar em dezembro.

MARCELE GOUCHE

seria o contraponto a Lio Tíroní, depois de

tçda di�PU.tfl pela ".t11lJlaridade,. Mas o clima
entre Leu eTlroní não poderia sermelhor. Na
sexta-feira, durante visita do. governador, a
duplaco provou sintonia.

Apoio aos policiais
A Câmara de Guaramirim aprovou por unanimidade moção proposta pelo presidente
Osni Fortunato (DEM) em apoio às reivindicações da Polícia Civil no que diz respeito
à defasagem salarial e à falta de estrutura para o trabalho dos policiais. A moção será
encaminhada ao governador Raimundo Colombo, ao secretário de Segurança Pública,
César Grubba, ao delegado geral da Polícia Civil em Santa Catarina, Aldo Pinheiro
D'Avila, e ao secretário Regional, Lio Tironi.

forem considerados constitucionais,
,�la.poderá ser aplicadanas eleições
municipais de2012.

11
Vlln

êl1Cia mal�cada
EmMassaranduba, a audiência
pública que defínírã as_obr,as a sesea:

pleiteadas por meio de emendas

populares ao Orçamento da União de
2012 acontecerá no próximo dia 16, às
16h, na Câ,nlara deVereadores.

Capacitação
AAvevi (Associação de Câmaras e

Vereadores do Vale do Itapocu) promove
no próximo dia 17 um encontro com

todos os presidentes dos partidos da
região no cronograma que visa dar

capacitação aos agentes políticos e

apresentar a Escola do Legislativo. O
encontro acontecerá na Câmara de
Vereadores de Corupá. "Nós sabemos
que alguns partidos têm suas escolas de
formação e podem realizar seus cursos,
a Avevi com a parceria da Escola da
Assembleia, Interlegis e aAssociação
Brasileira de Escolas, que ser mais
uma ferramenta para qualificação
dos legisladores", diz o presidente da
entidade, Valmor Pianezer.

Nova ministra
O presidente da OAB (Ordem dos

Advogados do Brasil), Ophir Cavalcanti,
afirma que a entidade vê como positiva a

indicação da ministra RosaWeber, do TST
(Tribunal Superior do Trabalho), para o STF

(Supremo Tribunal Federal). O nome da

gaúcha foi indicado pela presidente Dilma
Rousseff, na segunda-feira. "Ela tem uma

trajetória de defesa dos direitos sociais. Isso
confere a ela legitimidade para integrar a
Corte Suprema", disse o advogado.

Almoço de

domingo
Moacir Bertoldi (PR),
Jaime Negherbon (PMDB)
e Dieter Janssen (PP), se
encontraram no último

domingo durante almoço
na Cancha de Bocha do
Marcelão, no Rio Cerro.
A eleição de 2012 foi o

prato principal.
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ALEX SANDRO, SALA DE MALHAS. MOD�LO DE

talação de usinas de açúcar. "Na grande
enchente de 1896, os seus pais e a própria
DonaAntônia se achavam viajando numa
picada, nas proximidades da localidade de
João Pessoa (Itapocuzinho), onde foi mor
dida por uma enorme jararacuçu, sendo
a custa de muito sacrifício levada a Ioin
ville, único lugar onde se podia encontrar
um médico. Dada a demora e a aplicação
de tratamentos caseiros, conseguiu salvar
a vida; entretanto, o médico, Dr. Bôde, foi

INVENÇÕES ANTIGAS

63

Última sobrevive:n,te da Colônia JourcIan falece
obrigado a amputar-lhe a perna, comple
tamente pútrida pela ação do veneno da

peçonha", dizia a publicação. Apesar da
limitação física, criou seus quatro filhos,
frutos do casamento com Augusto Carlos
Nazário. "Deixa, além dos filhos, dez ne

tos e 12 bisnetos. Sua vida se conjugava ao
fazer o bem. Praticava mesinhas e benze
duras, benevolências dadas a milhares dos

que batiam a sua porta à procura de curas

milagrosas", contava o semanário.

o apontador de lápis
Em 1828, o matemático francês Bernard Lassimone patenteou o primeiro apontador
de lápis do mundo. O invento foi aprimorado pelo também francês Therry des
Estwaux em 1847, que criou o modelo precursor do apontador que conhecemos
atualmente. Já o primeiro apontador elétrico surgiu em 1910, nos Estados Unidos.

Nesta sexta-feira, Il.de novembro, omunicípio de
Massaranduba comemora 50 anos de emancipação
política e administrativa.Ahistória da cidade começou
com as primeiras ocupações dos imigrantes que se
deram por volta de 1870, devido à expansão da ocupação
daColôniaDr. Blumenau. Os alemães se instalaram na

região daCampinha e Patrimônio. Em 1877, os italianos
ocuparam a atual RegiãoAlta do município, na época
pertencente a antigaColônia LuísAlves. Já os poloneses
se instalaram na década de 1880 na região do Braço do
Norte. Em 1920,Massaranduba se tomou o nono distrito
de Blumenau. Em 30 de dezembro de 1948, o então
governadorAderbal Ramos da Silva criou omunicípio
deMassaranduba, desmembrando-o dosmunicípios

Na edição do dia 9 de novembro de
1963, o jornal O Correio do Povo trazia em
sua capa a matéria "Morreu DonaAntonia
- última sobrevivente da Colônia Jourdan".
Ela havia falecido no dia 6 de novembro
daquele ano, aos 82 anos. A

IIbenzedeira"
Antonia de Oliveira, chamada de Dona
Antonia ou "Nhá NegaAntonia" havia nas
cido no dia 28 de maio de 1880, na época
em que o Coronel Emilio Carlos Iourdan
desenvolvia grandes atividades na ins-

de Blumenau, Itajaí e Joinville e anexando ao território
o distrito de Guaramirim. No entanto, omunicípio
teve vida breve. No dia 18 de agosto de 1949, a lei foi
revogada, criando omunicípio de Guaramirim, tendo
Massaranduba como distrito. No dia 29 de agosto de
1961 omunicípio volta a ser emancipado, recebendo o

nome de 'Adolfo Konder". Descontente, a população
realizou um abaixo assinado e o nome voltou a ser

Massaranduba. Foi no dia 11 de novembro de 1961

que ocorreu a instalação da sede do município, com a

presença do então governador Celso Ramos. Naquela
data, RicardoWitte (PSD) foi nomeado prefeito
provisório e o dia passou a ser comemorado como o

aniversário da "Capital Catarinense do Arroz".

PELO MUNDO
, a9

Plano contra a Pátria
No dia 9 de novembro de.l889, o jurista,
político e diplomata baiano Ruy Barbosa
escreve o artigo "Plano contra a Pátria",
que agita a sociedade em direção à

Proclamação da República, ocorrida
no dia 15 de novembro do mesmo ano,

pondo fim à monarquia constitucional
parlamentarista do Império do Brasil.

1989

Queda do Muro
de Berlim
Nessemesmo dia, em 1989, aAlemanha
Oriental anuncia que todos os cidadãos da

República DemocráticaAlemã poderiam
visitar aAlemanha Ocidental e Berlim
Ocidental, culminando na queda doMuro
de Berlim. O muro havia sido construído
em 13 de agosto de 1961, durante a Guerra
Fria, e sua queda abriu o caminho para a
reunificação alemã.

ESTÓRIAS, LENDAS E CANçõES
No dia 9 de novembro de 1906, acontece a primeira
apresentação pública do hino à Bandeira do Brasil. O Hino
à Bandeira surgiu de um pedido feito pelo então prefeito do
Rio de Janeiro, Francisco Pereira Passos, ao poeta Olavo Bilac
(foto) para que compusesse um poema em homenagem à
bandeira, encarregando o professor Francisco Braga, da Escola
Nacional de Música, de criar a melodia. Em 1906, o hino foi
adotado pela Prefeitura e aos poucos sua execução se estendeu
às corporações militares, se tornando popularmente o Hino à
Bandeira Nacional. Relembre a letra do hino:

.

"Salve lindo pendão da
esperança!
Salve símbolo augusto da paz!
Tua nobre presença à

lembrança
A grandeza daPátria nos traz.

Recebe o afeto que se encerra
em nosso peito juvenil,
Querido símbolo da terra,

Da amada terra doBrasil!

Em teu seioformoso retratas
Este céu depuríssimo azul,
A verdura sem pardestasmatas,

E o esplendor do
Cruzeiro do Sul.

Contemplando o teu vulto

sagrado,
Compreendemos o nosso dever,
E o Brasil por seus filhos
amado,

poderoso efeliz há de ser!

Sobre a imensaNação
Brasileira,
Nosmomentos defestaou dedor;
paira sempre, sagrada
bandeira

Pavilhão da justiça e do amor!"
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INCENTIVO

•

semlnarlO,
curso: tem
-tudo isso
Contação de história, artes plásticas
e teatro são as áreas contempladas
com capacitações programadas
atéofim do mês na cidade

JARAGUÁ DO .SUL
...... :;

.

KELLY ERDMANN

ncenar uma peça de
teatro, contar bem
uma história e enten

der muito sobre arte

contemporânea. Es
ses são os chamarizes

de três capacitações que vão
,

açontecer, em Jaraguá do Sul,
nos próximos dias e semanas.

Portanto, se alguma das áreas
lhe interessa, fique atento, faça
.a sua inscrição e prepare-se.

Os primeiros a se movimen-

tar devem ser os artistas plásticos .

Com acesso gratuito, o seminário
'Arte Contemporânea, Crítica de
Arte e Curadoria' começa nesta

quinta-feira e segue até sábado, 19.
A programação é extensa e repleta
de palestra alojadas noMuseuEmí
lio da Silva, no Sesc e na Galeria da

Ajap (Associação Jaraguaense de
Artistas Plásticos). Os candidatos
às vagas devem entrar em contato

pelo e-mail seminariodearte2011@
.gmaíl.com. Basta enviar o nome

completo, número da Carteira de
Identidade ou do CPF e telefone.

PROGRAMAÇÃO - SEMINÁRIo

OFICINA DETEATR
Entre os dias 12 e 18 de novembro, a Colher de

Pau Cia. deTeatro e o Coletivo MultiarteAlarido são
os responsáveis por uma oficina no Centro Cultu
ral Scar. O curso, que é voltado a atores, bailarinos,
performers e demais artistas cênicos, tem como

objetivo a apresentação do vocabulário das meto

dologias de teatro físicoViewpoints e Suzuki.
A capacitação possui uma carga horária total de

35 horas/aula. Os participantes se encontram das

14h às 20h, no'sábado, 12, domingo, 13, e na segun
da-feira, 15, e das 18h às 22h, na segunda-feira, 14.
Depois, voltam a se reunir nos dias 16 e 17, das 18h
às 22h, e na sexta-feira, 18, das 17h às 22h.

As inscrições devem ser feitas pelo e-mail

cdpteatro@gmail.com. Os interessados precisam
informar nome completo, número do CPF, data
de nascimento e área de atuação. Informações:
(47) 9618-4979.

DIVULGAÇÃO

• OlA lO'
• Horário: das 19h às 22h
• Onde: noMuseu EnúIio da
Silva

• Tema: A importância
da crítica no cenário

contemporâneo, com Inacio
Carreira

.OIA 11
• Horário: das 19h às 22h
• Onde: noMuseu EnúIio da
Silva

• Tema: Arte contemporânea,
com Linda PoU

.01A12
• Horário: das 8h às 12h
• Onde: naGaleria daAjap
• Tema: Curadoria e leitura

curatorial, comAIenaManno

• Horário: ,das 13h30 às 1511
• Onde: no Sesc
• Tema: Curadoria, com Nadja
de Carvalho Lamas

• Horário: das 151115 às 18h
• Onde: no Sesc
• Tema: Arte contemporânea e
curadoria, cOmmenaManno
e Nadja deCarvalho Lamas

.01A16
• Horário: das 19h às 22h

.

• Onde: naGaleria daAjap
• Tema: Leitura curatoriaI,
comAIenaManno

.01A18
• Horário: das 18h às 22h

• Onde: no Sesc
• Tema: Panorama atual da
crítica no Brasil, comElton
da Silveira

.011119
• Horário: das 8h às 12h
• Onde: no Sesc
• Tema: Curadoria demuseu
e ItaúCultural e case de
Coletiva deArtistasde

JoinvDle, com Carlos Franzoi

• Horário: das 1411 às 16h
• Onde: no Sesc
• Tema: Crítica e curadoria
nas artes visuais e interação
com as outras artes, com
Elton da Silveira e CaI:tos
Franzoi

ANA CIGANA
Abiz Sandra Baron,
que se apresenta
comomna cigana

às crianças, é quem
comanda a o&cina de

contação de histórias
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU

HORIZONTAIS
1. Pequena trança de algodão, lã ou seda, com que

se enfeitam peças de vestuário
2. Ligeiramente embriagado I As iniciais do cantor e r,

c

compositor paulista Rodrigues
3. Estrutura metálica, alta, que suporta as antenas a

das estações de rádio ou televisão I Apetite sexu-

al dos animais em determinadas épocas 4

4. O guia prometido por Deus ao povo hebraico
5. Tirar a roupa 5

6. De grande extensão / Em mtorrnatlca, abreviatura
fiinglesa de Unidade Central de Processamento

7. A forma de despedida dos caipiras I Conjunção 7
usada em orações alternativas

8. (B!bl.) O armador da Arca I Batedor de carteiras a
9. Variedade de algodão de fibra longa e resistente,

originária da região nordestina de mesmo nome 9

" ---
10. Afecção cutânea, localizada nos pés, principal-

mente nos entrededos 10

11. Interjeição de desconfiança, suspeita, temor I A
província que é o berço da nação portuguesa 11

12. As iniciais do pintor belga Magritte (1898-1967)
12I Levar

13. Ave pernalta de grito estridente.
ia

VERTICAIS
1. O príncipe dos demônios / Que produz vinho em

abundância
2. Grito de agonia / Diminuição quantitativa ou qua-

litativa de bens e valores materiais e morais / Fa-
mosa banda de pop rock dos anos 80

3. Capacidade de perceber estímulos frios e quen-
tes

4. Que pertence ao campo ou a seus habitantes / As
iniciais do compositor inglês Elgar (1857-1934)
I A 12a consoante

5. Rugoso / Formosura, graça
6. Limites de ... horizonte I O símbolo químico do si-

lício / Nome que o tapuio dá ao silêncio noturno,
à calada da noite, no sertão

7. Que cerca, cinge
8. Espécie de rã de dorso escuro I A parte mais fun-

da de rio, lago, etc. / (Ingl.) Presunto
9. (Gír.) Rudeza, falta de educação I Exteriormente. ,

23456 7 8 9

•
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PREVISAO DO TEMPO

Tempo estável
nesta quarta
Assim como ontem, hoje,
o tempo segue estável,
com presença de safe
sem qualquer previsão de
chuva para o Estado. As

temperaturas são altas e os

ventos sopram de nordeste a
noroeste.Amesma condição
é esperada para amanhã.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE
MíN: 15°C
MÁX: 29°C

QUINTA
MíN: 16°C
MÁX: 31°C

SEXTA
MíN: 19°C
MÁX: 32°C

Quer desafios
maiores?
Adquiro

nossos coleções
de revistos

já publicados.
São 5 revistos
em cod(l volume

por um preço especial!

SÁBADO
MíN: 16°C
MÁX: 25°C

6 9 1 3

1 8 9
8 7 5

1 8
I

2 7I
I

6 9 1

3 7 6

J5 9 4

2 6 5

4t 8 7 1

Ensolarado

Na sexta-feira, o sol deve dar lugar
às nuvens e às pancadas de chuva
com trovoadas em Santa Catarina.

,

É que uma nova frente fria próxima
ao Sul do país influencia o tempo
no Estado. Por causa dela, as
temperaturas entram em declínio
ao longo do dia. Os ventos
são de nordeste a noroeste.

DepOIS da rápida passagem de
uma frente fria, a previsão é de que
já no fim de semana o sol volte a

brilhar em todas as regiões de Santa
Catarina. Os termômetros registram
temperaturas amenas à noite e

mais elevadas durante o dia devido
à atuação de umamassa de ar seco
sobre o Sul do país.

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Depois de muitos transtornos} o chefe da máfia resolveu contratar um
assistente surdo-mudo visando resguardar a identidade da corporação
se o mesmo fosse preso. Enviado em sua primeiramissão, de recolher
o dinheiro de alguns devedores, o assistente resolveupassar a perna
llQ, çh.efe e escondey t?ar ,

' dinh,eito .reQeçid�(Desconfiado,,:,o Ç�I�r� i:'
mandou ínterrogã-fc'có juda de um inférprete:

,'"
' ,

'ti:,

_: Diga a ele que se não confessar onde está o dinheiro agoramesmo eu

puxo o gatilho do revólver!

.Apavorado, o surdo-mudo confessou onde havia escondido a grana.
- Ele não quer dizer - disse o intérprete. - E disse ainda que duvida que
você tenha coragem de p'uxar o gatilho.

Parcialmente
Nublado

"

,

Nublado Trovoada

@
SE VOCÊ VAI PAPA.••

DONAEMMA
O dia será ensolarado desde
a manhã até o entardecer
na cidade. Também não
há previsão de chuva. As

temperaturas ficam entre
os 12°C e os 26°C.

CRESCENTE 2/11

, ,

CHEIA 10/11

NOVA 25/11
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,Lenzi

Moa Gonçalves

Composée
lJoje, a partir das 16 horas, Ariane Ra
r1 boch recebe open house amigos, con
uidados e futuros clientes para celebrar

juntos deles a inauguração da elegante
Composée. Uma loja diferenciada com

produtos modernos e de muita qualida
de no quesito decoração e presentes. O fo
tógrafo da Revista Nossa, Maurício Her

mann, vai cobrir e depois nós mostramos
"tudinho"para você.Haja flashes!

Só na boa...
Dizem por aí que o que tem de servidor

público desfrutando do telefonemóvel
para resolver assuntos de ordem particular,
principalmente, depois do expediente
funcional, não está no gibi. É uma verdadeira
farra com a grana do contribuinte por razão

.

bem simples: não há fiscalização alguma!
LANÇAMENTO Os proprietários da loja Akazo, Evelin
e Fernando Lindemann, com Aline Zerbien, sábado, no
coquetel de troca de coleção primavera/verão

Para elas
Hoje, na London Pub, vai rolar uma festa bem
diferente. Será uma noitada só paramulheres.
O encontro vaimovimentar palestras, jantar
japonês emexicano, música, descontração e

muita confraternização.Vai perder?

Dica de hoje
Curtir a Confraria do churrasco.
Todo dia uma novidade.

Degustação
No próximo dia 16 de novembro, às 20
horas, aBodegaRichtermovimenta uma
concorridanoite de degustação com vinhos e

espumantes da vinículaDonGuerino.

Níver do Orlandinho
Orlando Stolco Jr. é uma dessas figuras que admiro.Vibrante,
atencioso, trabalhador e uma cachoeira de espiritualidade. Por isso, não
poderia deixar de registrar que, nesta quarta-feira, 9, ele está recebendo
os parabéns dosmuitos amigos e de toda a família. E, assim como no

ano passado, estarei abraçando esse grande amigo. O dia, com certeza,
será de imensas felicitações.Afinal, Orlandinho merece. Parabéns!

BAEPENDI
AnaPaida
Debiasi,
na festa
Mares
do Sul

Purgatório
Não precisa lembrar que o ex-prefeito Moacir
Bertoldi ainda não reconquistou lugar no céu, claro.
Mas quanto a se reeleger prefeito de Iaraguá do Sul,
disso aí ele se diz absolutamente seguro.

moagoncalves@netuno.com.br
INAUGURAÇÃO SusanaMoura e Aline GIz

Cbiodini, sexta-feira, no coquetel de inauguração
da loja Banho Mix Piscinas e Banheiras

Destaque
A bela e jovem empresáriaPaulaVentura é

sempre destaque em nossasmelhores festas.

Qual parte?
A poderosa Playboy edição de dezembro
vem com uma novidade. A capa terá
textura. Ué? Onde será? Quem posa é a

mulher do pagodeiro Belo, Gracyanne
Barbosa.Bela Catarina

IHSTAlJaAN I E. E. CONFEITARIA

:Jl mistura jJerfeítll
3371-3412 Fuel Living

Hoje à noite, com a participação da dupla
Elton e Fernando e mais a presença do Dj
Bibbe Andreatta, acontece, na Fuel Living,
antiga Zum Schlauch, sob o comando dos

promoters Thiago Mattos e Pépe Narloch,
a primeira festa da nova casa. Para
celebrar a inauguração, elas free até às 23
horas. Vai perder?

Lu Costa
Outra bela gata,
que anda arrasando

corações, é Luciane
Maria Costa. Ela

TECO_1'E1
• Meu abraço de hoje cheio
de energias posuiuas vai
para a gente boa Selma,
daBik»Jiu:hp. Bl(J,ctambem "

'

acompanha a coluna todos
os dias. Aquele abraço.

Não deix�s 0,.1
, que gclolUlste.· f

pelo que
poderá
ganhar.
JuanRuiz

. .

aruversanou na

semana passada
e é sempremuito
assediada por onde
anda.

o império
contra-ataca
Deu no Kibe Loco: mulher é morta pelo
marido após destruir bonecos do Star
Wars. Lado negro da força, muito prazer!

•.MarizaRoss vai dar um
rasante, nofim de semana,
em SãoJoaquim.Vai rever
fam,Jlia e namoradõ, 'Marcos.

• Respeite e valoriZi} o idoso.

Promoção liA decisão é sua" (válida até 14111/2011 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades). Na compra de um veículo da linha Ford EcoSport, o cliente ganhará um Vale-Combustível no valor de R$
2.000,00. Esta promoção não é válida para veículos adquiridos na modalidade de Venâã Direta por pessoa jurídica. Preços válidos até 29/11/2011 ou enquanto durarem os estoques (100 unidades) Forrl EcoSport
FreeStyle 1.612012 (cat EFA2) a partir de R$ 53.900,00 à vista. Ford Focus Sedan 2.012012 (cat. PDA2) a partir de R$ 59.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., 51,7% de entrada (R$
31.014,83) e Saldo em 36 parcelas de R$ 850,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da ia parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 61.614,83. Custo
Efetivo Total (CET) calculado na data de 03/11/2011 a partir de 0,30% a.m. e 3,63% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção
ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem
adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de
Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso, .

CARTAO FORD ITAÚCARD. SOLICITE lAO SEU. Ford Empresas: (11) 4174.3900

www.imoveiscapital.net

47 3370,2900

tJ FJ r�) [�: F? k\d2)
- -- - -

Acumule até R$ 10.000 em descontos na compra ele seu Ford Zero.
c.pu.... rf!9Oes rnetropalttanao: 4001-485111DemaIs localidades: 0000 722 4858.

MORETTI Jaraguá do Sul- (47)3274.2800
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CRÔNICA
ELYIlNDRIA SILVA.

ESCRITORA P OCURA-SE

Eao passar os olhos pela porta de vidro da velha

loja abandonada, enquanto esperava o ônibus
no terminal, lia e relia o cartaz velho pendurado
com uma das orelhas caídas, desbotado pelo sol e .

pela chuva por estar ali há tanto tempo.
Procura-se por felicidade gratuita. Procura

se por corações apaixonados. Procura-se por
lábios ansiosos para beijar, braços carinhosos

.

para abraçar. Procura-se por corpos quentes
para as noites frias. Procura-se por olhos doces
e penetrantes. Procura-se por sorrisos que
iluminem dias tristes e por ouvidos que' ouçam
declarações de amor. Procura-se por pessoas
que não façam do dinheiro seu Deus. Procura-se

por silêncios reconfortantes nas horas difíceis. .

Procura-se por palavras sussurradas baixinho
entre os lençóis. Procura-se por umamúsica
que nunca foi esquecida. Procura-se por pernas
que prendem e não deixam ir. Procura-se por
um peito que convida a ser um porto seguro.
Procura-se por bilhetes de paixão enviados com
malícia. Procura-se por um coração batendo
forte de ansiedade antes de um encontro.

Procura-se por um perfume inesquecível com
um leve toque amadeirado. Procura-se por
cabelos despenteados ao vento em umamanhã
de outono. Procura-se por ecos de gargalhadas
durante uma conversa de cumplicidade. Procura
se por planos para o futuro e para toda uma vida.
Procura-se pelo tim tim de duas taças de vinho
sob a luz de velas e pelo tilintar dos talheres

ao saborear a
massa. Procura-
se pela saudade
antecipada na
hora da despedida.
Procura-se pelo
acenar das mãos e

dos olhos através
do vidro. Procura
se por compaixões
vencidas pelo
orgulho. Procura

se por palavras gentis trocadas com estranhos.
Procura-se por quem faz o bem sem nenhum

interesse, apenas por amor ao próximo, como
sugere o mandamento. Procura-se por pessoas
que amem os livros como joias raras. Procura-se
por lágrimas de sensibilidade que caem durante
um filme triste. Procura-se por elogios sinceros.
Procura-se por uma saudade daquilo que nunca
mais será. Por favor, quem encontrar entre em

contato com corações sedentos de vida ou que
talvez já estejam agonizando porque perderam a

esperança. Recompensa: momentos felizes!
O ônibus chegou, esperou a fila de pessoas

entrarem vagarosamente. Fui pensando no cartaz
enquanto sentiá o sacolejar do tra=porte, As coisas
mais simples da vida são asmais procuradas e as

mais difíceis de realizar por um simples motivo: nós
complicamos demais tudo e, por isso, não achamos

aquilo que mais necessitamos. Assim, vivemos
como cinderelas ou cinderelos perdidos em busca
de um sapato imaginário,

Procura-se.por
quem faz o bem sem

nenhum interesse,
apenas por amor

ao próximo,
como sugere o

mandamento.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br
'

o Zulu só tem esse olhar tristonho porque foi abandonado e nem sabe
o que é um lar para encher de carinho. Sem dono, ele segue abrigado
temporariamente na Clínica Veterinária Schweitzer. Com apenas dois
anos de idade já foi castrado, recebeu vacinas e está chipado. Para

adotá-lo, entre em contato pelo telefone (47) 3275-3268.

p eno de sal e e iver,

a melho é Un rned,

NOVELAS
• AQUELE BEIJO

Raíssa sugere que a mãe mande investigar Da
miana. Felizardo conta que Joselito o viu morto com um

terno marrom e proíbe o uso da cor marrom em casa.

Deusa' manda presentes para Grace Kelly e ela promete
a Eveva que vai ligar para a mãe. Brittes sugere que o

prêmio de Sebastião também pertence a ela. Ana Gira
fa conversa com Sarita e demonstra preocupação com

o envolvimento dela com Alberto. Camila discute com

Ricardo e Claudia decide encerrar o jantar. Cabo Rusty
confessa a Marisol que não sabe ler. Ricardo e Camila

brigam e, quando Claudia sai de casa para se afastar da

discussão, avista Vicente e Lucena juntos.

• VIDAS EM JOGO
Adalberto afirma que Ivan só foi morto porque ele

é o responsável pelo envenenamento do bolo de Mar

garida. Regina decide que vai retirar a queixa contra
Zizi. Raimundo escuta uma conversa entre Augusta e

Adalgisa. Augusta diz à Adalgisa que pode ir paraa ca

deia se descobrirem o que ela fez no passado. Wellig
tOR vai até a casa de Cacau e o casal transa mais uma
vez. Edmilson chega e chama a filha na sala. O homem

que envenenou o bolo ameaça Adalberto. Adalberto

liga para Regina e pede dinheiro.

• A VIDA DA GENTE
Iná agradece a Laudelino pela surpresa que pre

parou para ela. Vitória não deixa Marcos falar sobre se

paração. Laudelino fica entusiasmado com as ideias de

Rodrigo para o bufê. Dora confessa a Celina que está com
medo de se separar do marido. Alice·e Manuela entram
na livraria em que Vitória está com a família e a treina
dora se enfurece. Marcos descobre que a esposa teve
uma filha antes de casar. Alice leva Manuela ao bar onde

Felipe se apresenta. Vitória conta a verdade sobre Alice

para Marcos. Marcos pede a separação.

• FINA ESTAMPA
Quinzé e Antenor mandam o pai ir embora, mas

Amália contraria os irmãos. Pereirinha desmaia e eles
o levam para o hospital. René fica preocupado com a

chegada de Pereirinha. Celeste brinda com Baltazar e

Solange a decisão do marido de virar empresário da
filha. Griselda fala para Guaracy que mentiu quando
disse que era sua noiva. tuana sente que Patrícia está
grávida. Tereza Cristina expulsa Marcela de casa. Ed
valdo vai à casa de um cliente e descobre que as pe-

,

ças da moto também foram alteradas. Paulo e Esther
discutem. Tereza Cristina não deixa que Baltazar leve
Marcela embora.

ANIVERSARIANTES
9/U
Adriano Ristou
Afonso Kasmierske
Decio T. P. Lima
Eduarda Heifenussler
Grazieli F. Casteler
GUilherme Ruediger

Irma Bublitz
Ivanete G. Janegitz
Ivanir Franzoi
Jean M. Beck
Jeferson T. Gessner
Josemara D. Lebieh
LeonirTanh

Maria K. Piermann
Marlei dos Santos
Meire C. Venera
Rosane Müller
Rosani RS. Mendonça
Virei Gaedtke
Wilson Carneiro" ( 4 c;,) "

:Sndi;':)- 11Í)rlf�: ...'. "1.'. C

Depois de vender mais de 70
milhões de álbuns em todo
o mundo ao lado do irmão
Liam, na lendária banda
Oasis, N,oel Gallagher lança
o primeiro projeto solo. 'High
Flying Birds' foi lançado
na Inglaterra e Europa, no
último mês de outubro, e nos

Estados Unidos neste início
de novembro. No CD, o músico
decola em direções que o

Oasis nunca poderia ter ido. É
um ambicioso, multicolorido
e épico álbum. É o produto 'de
uma mente curiosa, incendiada
por novas descobertas.

CANTE COM PEIXO�JAUTA .

Sucesso na TV e no teatro,
chega ao mercado "Cante com

Peixonauta", um DVD com 14
músicas inéditas. É uma nova

experiência para as crianças,
que poderão assistir e cantar as

canções dos clipes com temas
baseados nos personagens e

nos acontecimentos da série.
Dirigidos por Celia Catunda e

Kiko Mistrorigo, os clipes foram
produzidos pela TV PinGuim,
a mesma produtora da série
da televisão. As músicas são
da Palavra Cantada e foram
compostas por Paulo Tatit, Zé
Tatit e Jonas Tatit.
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TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

CINEMA
,

TERROR NA AGUA
Sara resolve retornar para a casa de verão

depois de três anos sem ir ao local e leva
um grupo de amigos para curtir junto
com ela. A casa dela é longe, no meio
do Lago Crosby, e sem qualquer tipo de

comunicação. A única coisa que eles não
contavam era que esse isolamento poderia
representar um grande perigo, uma vez

.

que após um acidente durãnte a prática de
wake board, descobriram que a perda de

um braço foi causada pelo ataque de um

tubarão enfurecido, sedento de sangue,
capaz de destruir até embarcações.

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 h1O)
• 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, 19h10 e 21h10)

• 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 21 h15)

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

• Cine Mueller 3
Fechado.

• Cine Neumarkt 2
• O retomo de Johnny English - Leg (13h50, 16h20, 19h e 21 h40)

• 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 21 h35)

• 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 (17h1 O e 19h35)
• Atividade paranormal- Leg {21 h55)

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

• 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)

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

Perlla não consegue
pagar casa no Rio
A cantoraPerilavendeu a casa ondemorava,
localizada em um condomínio deVargem
Pequena, no Rio de Janeiro. Isso porque,
ela não estavamais conseguindo pagar
as mensalidades do imóvel que custavam
nadamenos que R$ 4,3 mil. A atrizMiryam
Martin teria se interessado pela residência,
mas ainda não fechou a compra. Perila está

grávida de três meses.

JulianaAlves ganha
processo contra grife
A atriz JulianaAlves venceu a disputa judicial
travada contra aAbsoluta Fashion Comércio
e Confecções, de Fortaleza;por uso indevido
de imagem. Amorena desfilou para amarca,
em 2008, e a passagem pela passarela se

transformou emum comercial exibido, sem
autorização, naTv. Embora tenha vencido a

causa, o advogado dela apelará da decisão, já
que o valor estipulado pelo juiz é inferior ao

pago porum comercial de televisão.

Luana Piovani leva
bronca de médica
A atriz LuanaPiovani contou, viaTwitter, que
está ganhando alguns quilos amais do que
o permitido durante a gestação do primeiro
filho, Dom.A loira está grávida de cincomeses
do surfistaPedro Scoobye disse ao namorado
que levou uma bronca. "Puxão de orelha da

médica, engordei nove quilos!Meu nome
agora é LuanaBoludaPiovani cabo Pão e

Arroz!", postou ela.

Avril Lavigne está
com o olho roxo
A cantoraAvril Lavigne disse que seu rosto

ficou machucado depois de ela ter sido
atacada por cinco pessoas em um bar,
no último fim de semana. Ela afirmou

que foi agredida por ter se envolvido
em uma discussão com umamulher no
hotel Roosevelt, em Hollywood. A cantora

estava no local com o namorado, Brody
Ienner, e ficou com o olho roxo, nariz

sangrando e outras lesões após a briga.

HORÓSCOPO

Jennifer compra
um apartamento
A atriz JenniferAniston comprou um
apartamento luxuoso em Nova Iorque.
O imóvel custou U$S 9 milhões. O novo

lar possui três grandes quartos, uma área
_

de quase três mil metros quadrados, dois
quartos para crianças, sendo um rosa e

outro azul, e uma vista privilegiada para o
.

Gramercy Park. Em agosto, ela se mudou

para uma casa de dois quartos com o

namorado, Iustin Theroux.

Jô Soares foi vetado
em comercial de TV
O apresentador Iô Soares falou, durante
uma entrevista, sobre uma polêmica que
surgiu quando deixou aTVGlobo -,para
onde retornou e está atualmente - e foi
trabalhar no SBT. Na ocasião, o humorista
disse que um diretor afirmou que sua
imagem seria vetada na emissora por causa
da troca e alguns comerciais não iriam ao

ar. "Tudo depende do contrato que você
assina. Cada caso éum caso", explicou.

ÁRIES
Os astros favorecem as viagens de negócios. Tente organizar
melhor o tempo ou deixará o romance em segundo plano.
Equilibrar responsabilidade e lazer é uma ótima pedida.

TOURO
O dia traz boas oportunidades de ganhar dinheirão Compra
ou venda de objetos valiosos também estão favorecidas.
Cuidado com excessos.

liiiI GÊMEOS

I!!!I A discrição é a palavra de ordem desta quarta-feira. Evite
.

falar sobre tudo o-que pensa. Ouça o que os outros têm a

dizer, mas não acredite em tudo sem se questionar.

CÃNCER
O dia é especialmente bom para negócios, prêmios ou
recompensas. Novas amizades podem surgir. Convém
controlar a ansiedade, principalmente, na alimentação.

LEÃO
Há chances de vitórias profissionais. Divulgar seu trabalho é
uma ótima pedida A vida familiar tende a ficar em segundo
plano. Compartilhe as conquistas com quem ama

VIRGEM

Busque novas alternativas de ampliar os ganhos. Divulgue
seu trabalho às pessoas certas. Nos assuntos do coração,
cuidado com promessas que não possa cumprir.

LIBRA
É necessário colocar as finanças em ordem e planejar os
gastos. Fique atento às oportunidades de ganhos extras ao
longo do dia. A dois, o período será favorável.

1111
ESCORPIÃO
Para conseguir alcançar os melhores resultados deve manter
o foco nos objetivos. Bom dia para ganhar um dinheiro extra.
Evite fazer promessas que não possa cumprir.

•
SAGITÁRIO
Ótimo dia para as finanças, desde que trabalhe para obter o que
quer. Dispute uma nova colocação. Compartilhe o cotidiano com
a cara-metade, lembrando-se de manter a saúde equilibrada

CAPRICÓRNIO
A recompensa financeira está diretamente ligada ao prazer
pelo que faz. Bom momento para investir recursos em
atividades de risco. Saia para jantar com a pessoa que ama.

AQUÁRIO
CUide dos bens da famma ou do próprio patrimônio. Bom dia

para ganhar dinheiro ou, ainda, acumularmais recursos no
trabalho. A lealdade é o ponto alto da relação afetiva, preserve-a.

PEIXES
Ótimo dia para ganhar dinheiro em atividades comerciais. Em

famHia, já é hora de fazer as pazes com os innãos. Momento
indicado para viajar.Atitudes práticas podem fortalecer o romance.

,
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CIDADES HISTÓRICAS DE MINAS GERAIS

Trajeto para o�mais dispostos a se aventurar, pois há poucas pistas
duplicadas e trechos invariavelmente sínuósos, Namaioria dos
casos,a BR-040 resolve o acesso às cidades. De pontos de parada,
vale indicar -a comida emTiradentes, principalmente, na época do
festival de gastronomia, e o Museu do Automóvel, em Bichinho. \

SÃO PAULO • RIO PELA OUTRA
Talvez a opção mais inusitada deste roteiro, afinal, se a Dutra não é a
melhor das estradas para se pegar, tem opções que outras rotas não
têm. Apreciadores de artes sacras podem rodar por Guaratinguetá,
terra natal de Frei Galvão. Gourmands podem escolher entre a Casa da
Picanha, em Seropédica, ou a Cervejaria do Gordo, em Lorena.

SÃO PAULO • RIO PELA RIO SANTOS
Indo ou voltando; há opções de praias com cara de cartão postal
(casos do centro histórico de Paraty e das praias de Toque-Toque
Pequeno e Toque-Toque Grande, em São Sebastião). A estrutura

de serviços também é boa namaior parte dos lugares. No Rio de
Janeiro, vale conferir algum dos roteiros por mar, como o passeio
de escuna por Ilha Grande e o de barco por Praia Grande, repleta
de águas claras e cenários de novela.

FOTOS DiVULGAÇÃO

MACEiÓ A MARAGOGI
No trajeto pelaAL-IOI,
a vista do mar atrás dos

coqueiros chega a ser
terapêutica. Em SãoMiguel
dos Milagres, mais próximo

aMaragogi, repare nas
barreiras de recifes das

praias desertas. Com sorte,
você consegue avistar

casais de peixes-boi. Outra
opção nessas Cidades do
entorno é conhecer as

ilhas e atravessar

os rios a bordo de
uma jangada.

ILHÉUS A ITACARÉ
O percurso de Ilhéus até
ltacaré é de apenas 70

quilômetros, mas seu
forte é a vista ladeada

pelo litoral. Por ser uma
'"

corrida leve, permite ao

viajante apreciar todas as

belezas naturais ao longo
do caminho, como animais

ameaçados de extinção, a
Cachoeira do Tijuípe e a

praia da Serra Grande,
ideal para uma parada.

ILHABELA
Ideal para ir demoto e em grupo.A ilha
é quase umamotocity, commodelos de
todos os tamanhos e cilindrada rodando
a qualquer hora do dia e da noite. De dia, '

valemuito percorrer as estradas que levam
de umaponta a outra da ilha.À tarde, a
pedida é ver o sol cair preguiçoso na praça
Coronel Julião.A depender do seu pique,
vale até ficarpor lámesmo, pois é onde se

concentra amovimentação noturna.

MONTE VERDE A PENEDO (SERRAS DA MANTIQUEIRA E DA BOClUNA)
À exceção de MonteVerde, cujo acesso é pela Fernão Dias, você deverá ir pelas
rodovias Dutra, Ayrton Senna e Carvalho Pinto para este trajeto. Se a estrada até

,

MonteVerde é castigada, as opções de roteiro são divinas. Escolha comer fondue,
cavalgar ou andar em um quadriciclo alugado. Se dormir por lá, tome fôlego e

suba os picos pela manhã para uma vista privilegiada da Serra da Mantiqueira.
Ao deixar MonteVerde, pule Campos do Jordão e conheça/ adquira um pouco do
artesanato da vizinha Santo Antônio do Pinhal. Depois, pegue o longo caminho
por estrada de terra até Penedo, colonizada por finlandeses.

JOÃO PESSOA A PORTO DE GALINHAS

João Pessoa é puro verde, além de praias e falésias para todo lado. Tem também
roteiros singulares. Na praia de Camboinha, informe-se sobre o horário em que
é possível ver a ilha deAreiaVermelha, acessível somente namaré baixa, durante
cinco horas por dia. Outra opção é ver o pôr do sol nà Praia do Iacaré,De lá para
Porto de Galinhas, dispense a BR-IOI e vá pela PE-060, cortando por entre canaviais.
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SEU CARRO uSADO VALE COMO ENTRADA.

VENHA FAZER UM TEST-DRIVE
OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR.

CRÉATIVE TECHNOlOGIE CITROEn

1- Preço à vista, sem troca, não inclui pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên C3 GLX 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 37.990,00 e CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50%
+ '24 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado
para Pessoa Física. 2- Banco de couro, Rodas de liga-leve'15" e CD/MP3 player grátis na

r""" '" "'''' II" m �
,

tcompra do modelo Citroên C3 GLX Okm. Benefícios não podem ser convertidos em espécie. r: (::1 r(::�WII�lSOE�;�:;, E:::7��'''�r'''� I�:,;:::�eh� r \/#t:;:ml�C'i U(") �'''f:::l(''%� Jf'::;:u"r'�r"Hr.:�I�r",�,4.�::'l1;Oferta válida até 16/11/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas.
� , "".11' �I...) "",,/Ii' ,." ",,,iJI' I ".1 ""ii! ''''� , ,,,,,,Ii' �:=' t hb'.' ! '".�, b,J "'
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DOA-SE
• DOA-SE uma Cachorra. Ela tem

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

pelo telefone 33762271.

• DOA-SE 1500 telhas. Tr: 3371-
7687.

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

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

COMPRA-SE
• COMPRO um carro de menor

valor financiado, dou uma

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

assumo o resto das parcelas,
parcelas de até R$ 350,00.
Tr: 3276-2185/9217-1219.

PROCURA-SE
• TRABALHO com Excursoes para
Sao Paulo e Paraguai (cota).
Tr: 33720949 / 84275016
com Daniela ou no site www.

crlexecutivo.com.br.

• PROCURAM-SE engenheiros quí
micos, mecânicos e de produção
p/ atuar como instrutores. Enviar
CV p/ edjane@iteqsul.com.br ou

96702929.

• OFEREÇO SERViÇO DE
COSTUREIRA no bairro Rio da Luz,
próximo ao Seara. Tr: 3276-0881
com Rosangela.

• PRECISA-SE DE VENDEDORAS
EXTERNAS. Ganhos acima de

2.000,00 mensais. Tr: 3273-5673.

• CUIDA-SE de idosos no turno da

noite. Tr: 3370-5644 / 9989-3205

• TRABALHO como manicure e

pedicure, atendo a domicilio. Tr:
9989-3205

VENDE-SE
• RODA DE LIGA Vende-se com pneu
meia vida, aro 16 lafira Elite. R$
1.200,00. Tr: 9669-2009

• DVD PLAYER Vende-se PHILlPS
MOD. 707. R$ 60,00. Tr: 8433-
7261

• ENGATE DE CARRETINHA lafira
Vende-se usado. R$ 120,00. Tr:

9669-2009

• LAVAJATO ELECTROLUX Vende-se

aqua-mini, com avaria elétrica. R$
80,00. Tr: 8433-7261

• MÁQUINA de roçar grama Vende-se
1200 wats com recolhedor marca

Trapp. R$ 200.00. Tr: 9933-7632
com Adilson

• VENDE-SE Aproximadamente 100
m2 de tábuas de caixaria. R$
500.00. Tr: 9993-7632

• JANELAS DE CORRER Vende-se
4 asas com vidro e vistas. R$
150,00 e 2 asas R$ 100,00. Tr:

3371-4377 / 91281885

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

• 3 CAMA DE SOLTEIRO Vende-se.

R$ 120,00 cada. Tr: 3371-4377 /
91281885

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

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

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

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

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

16/ 9205-0398

• MESAS de madeira canela 2m x

0,80 cm, + 2 bancos, 2 cavaletes .

R$ 400,00. Tr: 3371-4377 / 9128-
1885

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

• PORTAS por R$ 150,00 - 120,00
- 100,00. Tr: 9128-1885/ 3371-
4377

• CAMA DE CASAL Vende-se com

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

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

9669-2009.

• JOGO DE RODA Vende-se jogo de

roda de liga, aro 16, lafira elite
com pneu meia vida. R$ 1.200,00.
Tr: 9669-2009.

• MÁQUINA SOLDA Vende-se

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

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

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

• FilLHOTE lYORCHIRE, macho e

fêmea. Valor a combinarIr: 3375-
2006/ 9146-4864

• FILHOTE MALTES, macho e fêmea.
Valor a combinar. Tr: 3375-2006/
9146-4864

• ARCODEON GROOVIN Vende-se 60

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

• JOGO DE QUARTO DE CASAL
Vende-se antigo 1964, madeira.

R$ 500,00. Tr: 3373-1900 com

Sergio

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

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

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

• CÂMERA DIGITAL Vende-se Serni
Profissional Sony HXl 9.1 MPEla
está nova, com muito pouco uso,

especificações R$ 900,00 Tr:

9975-2223 (Karin)
• RETIFICA CILíNDRICA Vende-se
Ano 1980, Marca: Sulmecanica,
Modelo RCUAR 750/CLP, ótimo
estado, Com acessórios, R$
40.000,00 Tr: 47 2107-0257.

• PRENSA EXCÊNTRICA Vende-

se capacidade 10 Toneladas
funcionando em ótimo estado de

conservação, R$ 8.000.00 aceito

propostas com carro e outros. Tr:

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

• SCHIHTZU Vende-se filhotes
machos e fêmeas R$430,00. Tr:

3372-3655 ou 9946-5080.

APARTAMENTO
• ALUGA-SE apartamentos com 1
e 2 quartos, situado na Rua Max

Whilhelm, 837, prédio azul no

Baependi. Tr: 33716021.

• APARTAMENTO Vende-se no centro
de Guaramirim, com 3 quartos,
sendo 1 suíte. Condomínio

fechado, com salão de festas.
Valor a combinar. Tr: 9931-0905

-

•ALUGO apartamento no Rau com 2

quartos. Tr. 9993-2131 com Sandra.

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

• VENDO Casa de alvenaria no

centro de Schroeder com 200 m2,
terreno 600 m, com 3 quartos (1
suite c/ hidro). R$ 300.000,00. Tr:
8803-7279

•VENDO casa com 170 m2, área

central. R$ 370.000,00 (aceita AP.
em Itapema). Tr: 9929-1715

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

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

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

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

·VENDO uma casa no centro
de Jaraguá, Rua da Joa Vídeo
Locadora, casa com 180 m2,
terreno 400 m2. R$ 325.000,00,
dispenso imobiliárias. Tr: 9955-
9026 com Eduardo.

• VILA LALAU Vende-se casa 1

suíte, 2 quartos, escritório.Área
construída 160 m-; área terreno

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

8801-9253 com Biro.

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

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

Sul, Rancho Bom terreno com 70.674
m.Tr.9103-9248ou9148-2677.

• VENDE-SE CHÁCARA (área total

8.000m) com casa próximo à

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

• VENDE-SE CHÁCARA no bairro Rio
Cerro II, 50.000 m2, com lagoa de

peixes, cachoeira e nascente. R$
100.000,00. Tr: 3376-0726

SALA COMERCWmIW

• VENDO Materias de Lanchonete

e Restaurante. Tr: 3376-1324 /
8811-1898

• PONTO COMERCIAL Vende-se na

Reinoldo Rau. Valor a combinar. Tr:

3370-9156/9903-4662

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

SALA COMERCIAL

• SALÃO DE BELEZA Vende-se

em funcionamento com ótima
clientela. Montado com estoque.
R$ 35.000,00. Tr: 9917-8368.

TERRENO

• TERRENO DE ESQUINA Vende
se na Vila Lalau com 1.000 m2,
próximo a Fatej. R$ 355.000,00.
Tr: 3370-2900

• TERRENO Vende-se com cava

+ galpão, terreno com 1200

m, edificado com casa e.

galpão, terreno de esquina no

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

• TERRENO Vende-se próximo a

Prefeitura Jaragua do Sul, com

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

• JOÃO PESSOA - Vende-se terreno

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

• SCHROEDER Vende-se terreno

próx. Salão Bracinho com 351 m2,
de frente com Avenida Marechal
Castelo Branco. Com escritura,
somente à vista R$35.000,00.Tr:
9962-3664.

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

combinar. Tr: 3376-0726

• TROCO TERRENO no bairro Jaraguá
99, na Rua Bertha Weege, com
457 m2, por um sitio ou uma

chácara. Tr: 3376-0181 no período
matutino ou nos finais de semana.

VEíCULOS
-

CAMINHOES
·CAMINHÃO 3/4 IVECO Vende-se,
D.T 4912, carroceria de madeira,
motor MWM. R$ 28.000,00. Tr.

8840-4918

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

MOTOCICLETAS

• HONDA Bll Vende-se 125 cc,

preta, ano 2007/2008, com

partida elétrica, R$4.000,00.
Tr: 9164-8315 com Aline 3371-
9604 com Elisa.

• MOTO FAlER 250 Vende-se ano

2011 modelo 2012, vermelha

metálica, com 1500 Km
rodados. R$ 10.500.00 (aceita
troca). Tr: 9912-6134 / 9105-
1297

• MOTO XR 200 Vende-se ano

2001, nunca fez trilha. R$
3.�00,00. Tr: 9953-5554

• MOTO SUllKI Vende-se modelo

Burgman 125, ano 2007, preta,
4.800 Km rodados, em ótimo
estado. R$ 3.600,00. Tr: 3370-
0800/9621-0887

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

• BIZ 2003 Vende-se com partida
elétrica. R$ 3.000,00. Tr: 8817-
0595.

MOTOCICLETAS

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

• CBX TWISTER 2008 Vende-se.

R$7.000,00 ou 7.500,00 na

troca, financio. Tr: 8817-0595.

• Bll 125 Vende-se com partida
elétrica, prata, ano 2008,
12.000 km rodado. R$
4.900,00. Tr: 9658-5199

• MOTO BROl 150 Vende-se
com 10.000 km rodados, ano

2010, 15 parcelas já pagas,
emplacada. R$ 1.000,00 +

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

• MOTO Vende-se CRF 230 Ano

2010, com apenas 4 trilhas R$
9.500,00 - Leva.9901-0856
com Douglas.

OUTROS
• PAJERO 2.8 Vende-se turbo Diesel

4x4, ano 2001 automática, aceito
carro de menor valor. Tr: 9669-
2009

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

• CARROCERIA graneleira Vende-se
semi nova, parte superior, troco
por materiais de construção. Tr:
8817-0595.

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

• FIORINO FURGÃO Vende-se 2008'

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

• HULLUX SRV 3.0 Vende-se ano

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

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

• JEEPWILLlS 1976 Vende-se - Preço
à combinar - Tr: 47 9165-3174.

• PAJERO MITSUBICHI Vende-se ano

2001, automática completo, 2.8
diesel, 4 x 4. Aceito carro de menor
valor. Tr: 9669-2009.

CHEVROLET
• CORSA SEDAN Vende-se ano

2001, GNV. R$ 14.000,00. Tr:

8425-8926/ 7811-5264
• CORSA GL 1.4 Vende-se 94/95,
c/ VE/TR/AL/RLL, c/ som,
totalmente revisado, somente
a vista R$ 11.000,00. Tr: 8861-
2005

• CELTA 2002 Vende-se, Prata,
02 portas, desembaçador e

limpador traseiro. R$ 14.500,00.
Tr: 9938-6789.

PEUGEOT
• PEUGEOT 206 SENSATION Vende
Se 1.4 flex, 5 portas, ano 2008.

Proposta R$10.ooo + assumir parco
R$504,70 + transferência. Tr. 9923-
9418 com Marcele ou 9969-
8058 com Nina

PEUGEOT

• PEUGEOT 307 Vende-se ano 2010,
branco, 1.6, T.solar, B. couro. R$
41.800,00. Tr: 9624-5025

• PEUGEOT PRETO 1.0 Vende-se
ano 2005, completo, 4 portas,
rodas esportivas. R$ 3.800,00 +

44 x R$ 624,81. Tr: 8826-8217.

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

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

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

• ESCORT 96 Vende-se azul

metálico, . motor AP, 1.8,
película, som com entrada
USB. R$ 8.000,00 aceito moto.
Tr: 3276-1410

• FORD RANGER STX, 1997, azul,
cabine estendida, completa
com GNV. R$ 26.900,00
negociável. Tr: 8425-6491 /
3379-2291.

VOLKSWAGEN

• GOL Vende-se 1.6, álcool, ano

1992, original, 80.000 Km
rodados. Valor a combinar. Tr:
8856-7660.

• FUSCA Vende-se, motor 1.300,
prata, ano 1976, em ótimo estado.
Valor a combinar. Tr: 9111-8336.

• Gol G3 Vende-se 4 portas, branco;
1.0 ano 2000, valor a baixo da
tabela FIPE. Tr: 9612-9779/3371-
8188.

• Gol Vende-se ano 1996, cor

prata, motor 1.0, limpador e

desembaçador traseiro. Valor a

combinar. Tr: 3376-2176/ 9681-
9981 com Diego

• XSARA PICASSO 201D, cor prata
banco de couro,' completo, Krr
24000. R$ 45.000,00. Tr: 9137-
9050 com SOvio

@
RENAULT

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

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

• CLlO SEDAN 1.6 EXPRESSION
Vende-se 2005, completo, air bag
duplo, pneu novos, regulagem da
altura volante .. R$ 23.500,00. Tr:
9653-1166 com Slvio.
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A Amarok, finalmente, tem

um câmbio automático.

E não se trata de

qualquer câmbio, mas

sim um de oito marchas.

Sim, oito.

E a nova transm issão

vem acompanhada da

tecnologia BlueMotion,

que foca, na redução

do consumo de

combustível. Equipada

com motor 2.0 TDi de

180 cv e 42,8 kgfm de

torque, a picape faz 13,1

km/I de média, segundo

a VW. Para chegar a essa

marca, ajudam recursos

como sistema start/

stop e regeneração de

energia.'

COMOAN

Diferente do veterano.

Mille (antes Uno), a

primeira geração do

Palio não durou tanto

tempo. Foram "apenas"

15 anos percorridos

em três reestilizações
até o ponto de se dizer

chega. A segunda linha

do compacto, que

custou R$ 1 bilhão

aos cofres da Fiat,

finalmente foi lançada

para dar continuidade

a história do carro, que

deve mudar de novo,

quem sabe, daqui mais
I 15 anos. Ou menos, ou

mais. Visualmente o

A

carro está bem melhor.

A traseira cresceu,

o que rendeu mais

espaço para quem vai

atrás além de entregar

uma estética mais

esportiva. Na frente o

veículo carrega o frisa

cromado, característica

da identidade

visual mundial da

marca italiana, que

ultimamente está

caprichando em seus

projetos.

A traseira é outra parte

totalmente revista com

linhas mais suaves e

as lanternas que se

arShow
3273-2347 I 8853-9716

Rua Joaquim Francisco
de Paula, 1058,
Chico de Paula

o FI T PALIO 2012

Fiat Pa I io Attractive 1.4

o Palio 1.4 está equipado

com o motor 1.4' do Uno
\

Attractive. A Fiat manteve

tanto a capacidade do

porta-malas quanto o

tamanho do tanque

iguais ao antigo .Palio

- 290 litros e 48 litros,

respectivamente.

Fiat Palio Essence 1.6 16V

manual

o motor é o mesmo que

o do Punto Essence 1.6

16V. Aqui as rodas são
.

aro 15 contra 14 no

Attractive. A velocidade

máxima é 10 km/h

.
mais alta em média, e a

aceleração, feita com 0,7

segundos a menos.

Fiat Palio Essence 1.6 16V

Dualogic

A novidade aqui parece

ser um ajuste diferente

do câmbio, que tem

diferencial mais curto.
! ,i {

, .. I J' J,' :

estendem até o teto,

formando um conjunto

parecido com o do

Punto.

o tambéminterior

mudou bastante, e para

melhor. A cabine pode

ter diferentes opções
de personalização. O

mesmo vale para a parte

externa, que pode ser

adesivada.

Fiat Palio Attractive 1.0

O . novo Palio popular usa o

mesmomotordoUnoVivace,

com 75 OI de potência e

9,9 kgfm de torque. Com

ele, o Palio chega a uma

velocidade máxima superior

ao irmão, mas é mais lento

na aceleração. São 157

km/h com etanol, mas

15 segundos para ir de O

a 100 km/h. Os mais de

100 km a mais de peso

também o fizeram gastar

mais combustível, tanto com

etanol quanto com gasolina.

_"
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-

automóveis

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

3370-4714 • 9125·2008

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

PARTNER 2008 AR
QUENTE

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

SANTANA 2.0 MI 2P E 4P
2003

SENTRA 2009 2.0 AUt
FOX 2008 2P COM

OPCS
FIESTA SEDAN 1.6 07

COM AR + DH

C3 XTR 1.6 FLEX 16V 5P
2007

FORD KA TRIO
ELETRICO 2004

ASTRA ELEGANCE 2.0
MPFI FLEX 8V 5P 2005

STRADA TREKKING 1.4 CLlO 2000 AR CONDICIONADO

MPI FIRE FLEX 8V CE 2010 + ALARME. R$ 14.90Q,00

N

FIORINO FURGAO
2008 COM GNV

STlLO 20071.8
COMPLETO
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NOVO UNO 2P Vivace 1.0
A partir de

R$ 24.990,01
a "ista sem troca 1.""""""'"'.......;;..;;.,.�",."."...,_�

SIENA EL 1.0
�. (;)R$ 33.760,00

, ..,,,,.,..._$30.99

ou entrada de 37% com êO:,':'" __

as primeiras 24 parcelas

R$398,OO
I

�.

ou entrada de 30% com
:;jA·����������m as primeiras 24 parcelas "-"�'''''''''\.'''''!''i:;'lIIII_'

··R$358,78
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TUDO QUE ACONTECE EM JARAGUÁ 00 SUL, GUARAMIRIM,
MASSARANoUBA, CORupA 12 SCHROEDER VOCÊ LÊ AQUI!

....

LOCAÇAO DE
'IMPRESSORAS
E COPIADORAS
HP Office Jet 8500
Impressão em PB e COR,
scanner e fax, com franquia
de 2000 páginas, no valor
d� R$100,00 mensal.

senac Vestibular 2012
Faculdade SENAC Jaraguá do Sul

Cursos Superiores de Tecnologia em:

* Processos Gerenciais
* Turma matutina ou noturna

* Gestão da Tecnologia da Informação
* Turma noturna

Curso de Idioma a distância SENAC em parceria com
Rosetta Stone - EUA.

Escolha seu curso e ao final de um ano você irá ler,
escrever, interpretar e conversar no idioma.escolhido!

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC JARAGUÁ DO SUL
Rua dos Imigrantes, 410/ Vila Rau / Jaraguá do Sul Fone: (47) 3275-8400

E-mail: jaraguadosulesc.senac.or / Site: www.sc.senac.br

senac

••

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Nova loja com osmelhores preços e
melhoresmarcas!

Astra Sedan -
Advantage 2.0 I

. Flex �
� �

De RS 40.900,00 � ln

III#.porR$ 35.900,00 �I'�I'�IJ

�FIESTA 1.0 FLEX HATCH 2008 PRATA

� 20 DONO AL+TRAVA+LT+DT BAIXA

� KM. R$23.900,OO. À VISTA

FIESTA HATCH 1.0 - 4
,

t
P 2011 TRAVA+AL.

� R$26.990,OO. À VISTA

FUSION SEL 2.3 - 2008 PRATA, �,�.COMPLETO + COURO +AUT I
R$46.900,00. ÀVISTA I

STRADA FIRE 1.4 FLEX CABINE
EST. 2011 KM 3.000 PRATA BAS.

R$33.900,00. ÀVISTA

i C 4 PALLAS EXCLUSIVE 2.0

I PRETO �NO 2008 COMPLETO

I UNICO DONO. .

� R$ 39.900,00. ÀVISTA.

!

�
'I �

Üg

IIiI
w
I;
lh
�;,J�
1,*

m W

I CELTA LlFE 1.02 PORTAS PRATA .� CELTA LlFE 1.04 PORTAS PRATA

ANO 201 O. � ANO 2009.

I R$ 19.900,00. À VISTA I R$ 19.900,00. À VISTA

�
�

��
li
I;

�
� PEUGEOT 206 PRESENCE

� 1.4 FLEX 2008 UNICO DONO

� COMPLETO.
�i
� �$ 24.900,00 - À VISTA

CORSA HATCH 1.0 MAXX 2007 PRATA
DH+VE+TE+AL�RME.

R$ 22.900,00

I - ZAFIRA 2.0 CD PRETA 2003

I COMPLETA 7 LUGARES.
�'

� R$ 30.900,00. À VISTA

CELTA LlFE 1.0 - 4 PORTAS
PRATA ANO 2010.

R$ 21.900,00. À VISTA

Revisado, Garantia det ano!*
** 3 meses de motor e câmbio e 9 meses somente troca de óleo

***Promoção válida somente com este anúncio em mãos

Compre seu veículo neste final

___--�-.-------'_,_,__ . _--------__

de semana e ganhe R$500,OO � Ford Fusion - 2006 -2.3 SEL Prata

r\:'S<�__ _-------------_-:::.-.�:.:-�----- ---------___ em vale compras para �2° dono baixa km de RS 4L!.900,OO
\ .

-

--",,--- ---"----_______ '-,.-_�__ � porR$37.900,00 AVista.

'supermercados!* � Abaixo da tabela.

speedvcmultimarcas@gmail_.com
Rua Bernardo Dornbusch - 743 - Fone: 3054.1071 - 3054.1072 - 9669.2178

I
I

! *Ofertas válidas até 11/11/2011
i

I I

Atendimento:
Segunda à Sexta 8h às 19h

Sábado das 9h às 18h
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100 FAMíliAS
EM ORLANDO

.

. COMPRE SEU CHEVROLET E pARTICIPE.
VOCÊ E SUAFAMíliA PODEM IR PRA

ORLANDO, NA FLÓRIDA, COM TUDO PAGO.

AlEGA VANTAGENS
PARA VOCÊSAIR DECARRO ZERO.

APROVEITE!

2FAMíLIASDEse

JÁ FORAM SORTEADAS,
A PRÓXIMA PODESERA SUA.

APENAS

�
DE VENDAS

vÁ ATÉ UMA
, CONCESIONÁRIA

DE FÁBRICA
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BOLSA FAMÍLIA

Atividade educativa

para beneficiários
Além da renovação do benefício, famílias
receberam kits de saúde -e dicas sobre

alimentação saudável, entre outros

J�GUÁDOSUL nerativa que prejudica o funcio
namento dos rins, a audição e a

visão - o irmão, João Inácio, três
anos, felizmente não tem proble
mas de saúde. "Ela toma cerca de
16 remédios por dia, e alguns de
les não são oferecidos pelo SUS,
então gastamos 250, 300 reais

por mês só com remédio", conta.
Somando o Bolsa Família - de R$
130 por mês - com o que o ma

rido consegue com "bicos", a fa
mília vive com cerca de R$ 530,
valor insuficiente para arcar com
as despesas. "Felizmente temos

ajuda dos vizinhos", conta.
A costureira Elisângela Floria

no, 29 anos, é outra que depen
de do benefício para se manter.

Devido ao nascimento recente

do terceiro filho, Daniel, de um

mês, teve que parar de trabalhar.
"Estou só com a pensão do meu

ex-marido e o Bolsa Família, que
somam apenas R$ 164 por mês",
conta. Enquanto não tem como

'voltar a trabalhar, diz que aI aju-

PEDROLEAL

/\ desempregada Juliana Galia

.l\ni, 27 anos, tinha um dever
muito importante a cumprir
ontem: beneficiária do Pro

grama Bolsa Família, ela e re

presentantes de outras 1700

famílias participaram da 2a Ati

vidade Educativa para as pes
soas que recebem a ajuda do

governo federal e atualizaram o

cadastro, garantindo a continui

dade do tão necessário benefício.
Vítima das enchentes de se

tembro, Juliana recebe o bene
fício desde que a família perdeu
tudo com as chuvas. "Meu ma

rido tinha sido demitido pouco
antes e, como perdemos todos
os documentos, não tínhamos
como conseguir outro emprego
efetivo", explica.

A filha mais velha, Amabili,
de oito anos, sofre de síndrome
de Alport - uma doença dege-

da da irmã e de vizinhos tem sido

essencial, e comemora o desem

penho do filho mais velho, de 12

anos, nos estudos. "Nunca tenho

que ficar pegando em cima, ele

sempre foi bem nas aulas, só tira
notas boas e não falta", comenta.

Também costureira, Vanes

sa Zellner tem no Bolsa Família
uma ajuda para fechar as contas
do mês. "Eu recebo R$ 64 do be

nefício, e meu trabalho dá entre

R$ 550 e 650, então o Bolsa ajuda
no finalzinho do mês quando

_

o

dinheiro está acabando", explica.
Dessa renda média de R$ 664, só
no aluguel já vão R$ 250, além de

alimentação, transporte, e outras
despesas. "Tenho sorte quando
sobra um trocadinho para fazer

alguma coisa", afirma. Separada
do ex-marido há quase 13 anos,

diz que não recebe nenhuma

ajuda para manter o filho mais

velho, de 14 anos, e agradece que
tanto o rapaz quanto o irmão

mais novo, de sete anos, não lhe

puxaram nos estudos. "Eu nun

ca fui muito bem na escola, mas
sem, querer me gabar, eles são

muito inteligentes, nem preciso
ficar cobrando", diz.

Atualmente, são cerca de 1700 famílias que recebem o

benefício em Iaraguã, que pode ir de R$ 32 até R$ 306

per mês, dependendo do número de pessoas e das
necessidades da família. Para este fim, a Caixa Econômica
Federal destina a Jaraguá do Sul um total de R$ 182 mil por
mês, oriundos do Ministério do Desenvolvimento Social.

o quevem em

trocapelo
BolsaFamília
Segundo a coordenadora do Bol

sa Família em Jaraguá do Sul, Fátima
Duarte, as famílias beneficiadas pelo
programa federal precisam atender al

gumas exigências, entre elas manter os
filhos na escola e com a frequência es

colar exigida e manter-se no mercado
de trabalho caso tenha condições ou

comprovar que está procurando em

prego. Além disso, portadores de neces
sidades especiais ou de doenças preci
sam manter o acompanhamento junto
à Secretaria de Saúde. "Além de atender
as obrigações na educação e na saúde,
as famílias também devem comparecer
às atividades educativas", afirma.

Na segunda atividade educativa
deste ano, foram dadas orientações
sobre os direitos e deveres dos benefi

ciários, com instruções sobre alimen
tação saudável, educação e frequên
cia escolar, saúde, cultivo caseiro de

hortaliças, prevenção de acidentes e

sobre o Cadastro Único.
Além disso, foram distribuídos kits

com folhetos informativos, sementes,
escovas de dente, remédio para piolhos
e preservativos. "Também tínhamos

��ssoas do ConselhoTutelar, daFujama
(Fundação Jaraguaense do Meio Am

biente), da Secretaria da Saúde e daDe
fesa Civil prestando esclarecimentos",
comenta.ARedeFeminina deCombate
ao Câncer também prestou orienta

ções' eum ônibus do projeto CidadeDi
gital oferecia acesso gratuito à internet,
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PONTO DE VISTA
RAPHAEL ROCHA LOPES,
ADVOGADO E PROFESSOR SSI

sentações teatrais da Grécia Antiga e

nas arenas de gladiadores na Roma

Antiga. Normalmente decorrentes da (

frustração pelas apresentações abaixo
do nível esperado. Com o tempo foi
sendo aproveitada em outras circuns

tâncias, como nos aparecimentos dos
políticos em diversosmomentos.

Aqui na nossa terra, lembro de três

situações em que as vaias foram criti
cadas pelos políticos (vaiados, claro).
Na discussão do aumento do número
de vereadores, na audiência pública
do destino do ginásio ArthurMuller e
em um bloqueio da BR 280.

Ora, se podemos aplaudir o que
gostamos, por que não podemos vaiar
o que não. gostamos? As vaias nada
mais são do que as manifestações de

repúdio a determinados comporta
mentos ou ideias.

São desconfortáveis? Sim, são, sem
dúvida. Mas quem vive no mundo pú
blico, em especial o político, deve sa

ber assimilar e aprender com as vaias.

Podem, as vaias, ter conotação pura
mente político-partidária, sem conte

údo construtivo ou de mérito? Podem,
sim, infelizmente. Entretanto, nestes

casos, a pessoa vaiada deve ter discer
nimento e postura suficiente para não

cair no jogo.
Na audiência pública sobre o au

mento do número de vereadores em Ia
raguá do Sul, alguns edis semostravam
absolutamente desconfortáveis não

apenas com as vaias, mas, também,
com os aplausos para osmanifestantes
de ideias diferentes das suas. Na audi
ência pública sobre o ginásio, o marido
da prefeita reputou as vaias a uma ma

quinação da oposição, xingando alguns
presentes e desvalorizando a presença
dos jovens. Nomovimento popular que
fechou a BR 280 na altura do Ribeirão

Cavalo, no início de outubro, um ve

reador manifestou-se publicamente
chateado com as vaias recebidas pelos
moradores presentes. Não sei se per
guntou aosmoradores omotivo delas.

Aplausos são sempre bem vindos.
Vaias nunca são bem recebidas. Até faz

sentido; todavia os alvos das vaias pode- _

riam refletir sobre o que estão errando
ou desagradando e procurar melhorar
em vez de apenas ficarem se lamentan
do ou jogando a culpa nos outros:

Se perguntássemos para Voltaire o

que ele pensa disso, talvez ele dissesse:
"

- Vamos vaiar, sim. Mas vamos ouvir o
que ele tem a dizer antes de começar
mos os apupos".

DO LEITOR

Iill,
SI B

"

posso não concordar com uma pa-
lavra do que dizes, mas defenderei

até o último instante teu direito de di
zê-las". Esta frase é reputada aVoltaire
(mais um aniversariante do mês, nas
cido a 21 de novembro de 1864), filó
sofo iluminista francês, defensor das
liberdades civis e que vivia dizendo o

que pensava, sendo preso duas vezes

por conta desta língua solta e exilado
de seu país. Costumava criticar e ata
car os privilégios dos poderosos da

época, o que se hoje já é um risco, ima
ginem naquele século.

Esse pensamento libertário deVol
taire inspiroumuitos filósofos e defen
sores da democracia, pessoas que lu
tam contra a intolerância às opiniões
e pensamentos.Aprendendo com esse

pessoal graúdo, não consigo enxergar
outra possibilidade de exercício ple
no das liberdades se algum cidadão
for tolhido no seu direito de expressar
suas ideias. E se forem absurdas, que
façamos ouvidosmoucos.

Falo tudo isso porque já há algum
tempo um tema me aflige. As vaias. É
impressionante como algumas pesso
as, em especial os políticos de nossas

plagas, não sabem receber vaias.
As vaias eram utilizadas nas apre-

I'
LIS

E

"/\ primeira condição para libertar os outros é libertar
.t1.se a si próprio". "É ilusória toda a reforma do colecti
vo que não se apoie numa renovação individual" - Agos
tinho da Silva (1906-1994).

A recente decisão do TJSC, sentenciando a prefeita de

Jaraguá do Sul com a suspensão dos seus direitos políticos,
fez-me refletirquanto à época de "mudanças" que vivemos.
A mudança de conduta, creio, não virá em sua plenitude
através de movimentações populares, das associações ci
vis organizadas e simpósios emuito menos de discussões
teológicas (contraditória) ou filosóficas (inócua). Tais in
centivos não se sustentam. Sim, a "mudança", bem pelo
contrário, deveráprovir do interior de cada cidadão.

Antes de pensarmos em irmos para a rua, segurando
cartazes e clamando gritos de ordem, devemos olhar para
dentro de nós e refletir sobre o que podemosmudar acer
ca das nossas atitudes, o que devemos aprenderpor forma
a sermos cidadãos mais atuantes e a contribuirmos para
o necessário despertar da sociedade ciyil. "Simbolismos"
nãomelhoram a situação de degradação: dos partidos po
líticos, domeio ambiente, dramática da saúde e educação.
Quanto mais intensa for a nossa participação na comuni
dade onde estamos inseridos, mas exigente, bem gerida e

ativa será esta. O quemuda a sociedade é praticidade, com
a exigência da aplicação plena da lei, sem distinção.APro

motoria Pública está ao alcance'do cidadão, bem como, a

Ação Popular, de 'iniciativa própria do munícipe, petício
nada diretamente ao Judiciário..

Iausto LuizDombtgues, engenheiro civile teólogo

FALECIMENTO.S
• Faleceu no dia 7/11 às 16h30 o Sr. João V. Alquini, com ida
de de 55 anos. O sepultamento foi realizado ontem, dia 8/11, às
16h30, saindo féretro da Capela Morutária de Guaramirim, se
guindo após' para o Cemitério Guaramirim.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃo DEPROTESTO
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 nesteCartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DO PROTESTO:

Apontamento: 192850/2011 Sacado: 1011- PROJETO REALIMOVEIS EREPRESENTA Endereço: RUADO
NAmOGElffiING, 145 - CENTRO - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-470 Credor: GUMZCONTABILIDADE
E CONSUITORIAEMPRESA Portador: - Espécie: DM! - N°Titulo: 9200110128 - Motivo: falta de pagamen
toValor: R$ 430,00 - Data para pagamento: 14/1lI2011-Valor total a pagarR$496,28Descrição dosvalores:
Valor do título: R$ 430,00 - Juros: R$ 1,72 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 192782/2011 Sacado: 2000 AUTO CENTER TRANSPORTES TIDA Endereço: R 25 DE JU
LHO, 1971- SAlA 05 - VIIANOVA - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89259-000 Credor: AUTO PECAS EACES
SORIOS ANIDNINHO IT'DA Portador: - Espécie: DM! - N" Titulo: 00543A - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 308,00 - Data para pagamento: 14/11/2011- Valor total a pagar R$373,68 Descrição dos valores:
Valor do título:"R$ 308,00 - Juros: R$ 1,12 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 192421/2011 Sacado: ARISTIDES PANSTEIN Endereço: RUAADOLFO SACANNI 36 IATE
RALRUAAMAWNAS - EDIE AMARANIHUS - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89253-075Credor:ALBERTI
NAHIlARIO ZAPELINI Portador: - Espécie: CH - N"Titulo: 261.550 9 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 13.220,00 - Data para pagamento: 14/11/2011- Valor total a pagar R$13.689,97 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 13.220,00 - Juros: R$ 405,41 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Con

dução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66
------------------------------------------------------"'"::::_----------------------------------------------------

Apontamento: 192278/2011 Sacado: CINDER COM. E TRANSPORTES TIDA Endereço: RUA JOAO JA
NUARIO AYROSO 2185 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-100 Credor: POSTO CIDADE IT'DA Portador:
- Espécie: DM! - N'Titulo: 24143 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.091,19 - Data para pagamento:
14/11/2011- Valor total a pagar R$2.167,99 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.091,19 - Juros: R$
7,66Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 192651/2011 Sacado: CINDERCOMERCIO ETRANSPORTES Endereço: RUA JOAO JANU
ARIO AYROSO 2185 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-295 Credor: lAGB ACESSORIOS PECAS LIDA ME
Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 0000019723 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.842,80 - Data

para pagamento: 14/11/2011- Valor total a pagar R$1.924,22 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.842,80 - Juros: R$ 12,28 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ .14,24

Apontamento: 192890/2011 Sacado: CLEUDIMAR FERREIRA DA LUZ Endereço: NUAHENRIQUE HEISE
01 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89264-410 Credor: BANIF-BANCO lNTElLL�ACIONAL DO FUNCHAL (ERA
SlL)SA Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 504574361 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 4.437,66
- Data para pagamento: 14/11/2011- Valor total a pagar R$4.811,67Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 4.437,66 - Juros: R$ 298,80 Emolumentos: R$ 10,85 - Pub!':' ãc 'ditai: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 -

Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 192667/2011 Sacado: DIAS E FELLER COMERCIO DE MEDIC IT'DA Endereço: RUA
JORGE CZERNIEWICZ 397 LOJA 01 - jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-000 Credor: CERVOSUL DISTRI
BUIDORADE·MEDICAMENTOS IT'DA. Portador: - Espécie: DM! - N°Titulo: 20708034 - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 501,06 - Data para pagamento: 14/11/2011- Valor total a pagar R$572,03 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 501,06 - Imos: R$1,83 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução:R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 192855/2011 Sacado: ELENA DE FATIMA BORTANCELO Endereço: RUA jOAO PLANlN
CHECK 481 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-220 Credor: INFOX RECUP E COM DE PARACHOQUES
TIDA Portador: - Espécie: DMJ - N°TItulo: 158 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 750,00 - Data para
pagamento: 14/11/2011-Valor total a pagar R$822,14Descrição dos valores: Valor do título: R$ 750,00 - Iu-

ros: R$ 3,00 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 192845/2011 Sacado: IND.COM. UNIFORMESMRTIDA Endereço: AV. PREEWALDEMAR
GRUBBA 1311 SL3 - laraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor:VSVCOMDETECIDOSTIDA Portador:
- Espécie:DM! - N°Titulo: 1293/03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.244,40 - Data para pagamento:
14/11/2011- Valor total a pagar R$1.318,37 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.244,40 - Juros: R$
3,31 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

, Apontamento: 192737/2011 Sacado: INSTAlADORA MESCH LUZ DO DIA LIDA Endereço: RUA JOAO
TOZINl2144 - CORUPA-SC - CEP: 89252-550 Credor: COMERCIAL ELEfRICA SAO PEDRO LIDA Por
tador: - Espécie: DM! - N'Titulo: 02125-02-BL - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 493,00 - Data para
pagamento: 14/1lI2011-Valor total a pagarR$599,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 493,00 - Ju
ros: R$1,97 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 192535/2011 Sacado: JOSE DIRLEI LOPES Endereço: RUA EliSA V. MAASS (LOTEAMEN
TO OURO VERDE) 380 - JARAGUA 99 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-642 Credor: COOPERATIVA
DE CREDITO VALE DO ITAJAl-VIACREDI Portador: - Espécie: Cl' - N° Titulo: 216.765 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 815,28 - Data para pagamento: 14/11/2011- Valor total a pagarR$895,54 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 815,28 - Juros: R$ 3,53 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 21,83

Apontamento: 192725/2011 Sacado: JOSlANE LEMOS Endereço: AVEUNO FLORIANO DE BORBA CASA
597 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89258-600 Credor: CASAS DAAGUAMATERIAIS PARACONSTRUCAO
E ELETRODOMESTICOS Portador: - Espécie: DP - N'Titulo: 209877/3 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 541,87 - Data para pagamento: 14111/2011-Valor total a pagar R$685,99 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 541,87 - Juros: R$ 74,23 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 14,99

Apontamento: 192727/2011 Sacado: JOSlANE LEMOS Endereço: AVEUNO FLORIANO DE BORBA CASA
597 - Ji\RAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89258-600 Credor: CASAS DAAGUAMATERIAIS PARA CONSTRUCAO
E ELETRODOMESTlCOS Portador: - Espécie: DP - N°Titulo: 215571/1- Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 263,25 - Data para pagamento: 14111/2011-Valor total a pagarR$370,25 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 263,25 - Juros: R$ 37,11 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 192728/2011 Sacado: JOSlANE LEMOS Endereço: AVEUNO FLORIANO DE BORBA CASA
597 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89258-600 Credor: CASAS DAAGUAMATERIAIS PARA CONSTRUCAO
EELEIRODOMESTlCOS Portador: - Espécié: DP - N°Titulo: 215421/1- Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 563,21 - Data para pagamento: 14111/2011- Valor total a pagar R$712,70 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 563,21 - Iuros: R$ 79,60 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 192729/2011 Sacado: JOSlANE LEMOS .Endereço: AVEUNO FLORIANO DE BORBA CASA
597 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89258-600 Credor: CASAS DAAGUAMATERIAIS PARA CONSTRUCAO
EELEIRODOMESTlCOS Portador: - Espécie: DP - N°Titulo: 213861/1- Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 250,94 - Data para pagamento: 14111/2011- Valor total a pagar R$357,38 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 250,94 - Juros: R$ 36,55 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 192731/2011 Sacado: JOSIANE LEMOS Endereço: AVEUNO FLORIANO DE BORBA CASA
597 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89258-600 Credor: CASAS DAAGUAMATERIAIS PARA CONSTRUCAO
EELETRODOMESTICOS Portador: - Espécie: DP - N°Titulo: 211978/1 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 2.730,00 - Data para pagamento: 14/11/2011-Valor total a pagarR$3.211,21 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$ 2.730,00 - Juros: R$ 411,32 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,99

Apontamento: 192732/2011 Sacado: JOSIANE LEMOS Endereço: AVEUNO FLORIANO DE BORBA CASA
597 - jARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89258-600 Credor: CASAS DAAGUAMATERIAIS PARA CONSTRUCAO
EELEIRODOMESTICOS Portador: - Espécie: DP - N°Titulo: 21348111- Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 364,80 - Data para pagamento: 14/11/2011- Valor total a pagar R$488,07 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 364,80 - Juros: R$ 53,38 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$14,99

pagamento: 14/11/2011- Valor total a pagarR$1.766,37 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.628,51
- Juros: R$ 65,68 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$17,28

Apontamento: 192608/2011 Sacado: KASA DES COM MOVDEC LIDAME Endereço: AVGETUUOVAR
GAS N 05 SAlA 1 E 2 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: OMEGAVIRAITO MOVEIS ESTOFADOS
Portador: - Espécie:DM! - N°Titulo: 002308/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.191,09 - Data para
pagamento: 14/11/2011-Valor total a pagar R$2.304,67 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.191,09
- juros: R$ 8,76 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$
49,92

Apontamento: 192411/2011 Sacado: KATH PIZZAS TIDAME Endereço: R WAlTER MARQUARDT 1778
- JARAGUÁ DO SUL:SC - CEP: 89259-700 Credor: JORGEMOTIER & FIlHOS TIDA Portador: - Espécie:
DM! - N°Titulo: 010232209100000 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 660,05 - Data para pagamento:
141ll/2011-Valor total a pagar R$739,66 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 66Ó,05 - juros: R$ 4,40
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 192055/2011 Sacado: LillZTREU1LER Endereço: RUATHEREZIAFERRAZA483 - Iaraguá
do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: SILMAQ S/A Portador: - Espécie: DM! - N°Titulo: 53113*003 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 233,00 - Data para pagamento: 14/11/2011-Valor total a pagarR$313,31 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 233,00 - Juros: R$ 0,54Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 24,87

Apontamento: 192955/2011 Sacado: MECANICA JSK LIDA Endereço: RUAVITOR SOTERO VARGAS 35 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-160 Credor: MOTOR S IMPORT S DISTRIBUIDORDEAUID PECAS LIDA
Portador: - Espécie: DM! - N°Titulo: 027364A05 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 368,43 - Data para
pagamento: 14/11/2011-Valor total a pagarR$440,02 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 368,43 - ju
ros: R$ 2,45 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 192245/2011 Sacado: MG KJ COMPONENTES EIETRICOS LIDA Endereço: RUAWILLY

HENRIQUEGUILHERMEHARDT 207 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89261-532 Credor: HlFERSANE CO
MERCIO E INDUSTRIADEMATERIAISHIDR Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 1746/001-Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 445,00 - Data parapagamento: 14/11/2011-Valor total apagarR$522,45Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 445,00 - Juros: R$ 0,74 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$21,70 - Diligência: R$21,81

Apontamento: 192813/2011 Sacado: Q.SABOR MARMlTAS IT'DA Endereço: R AFFONSO NICOLUZZI
1893 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-300 Credor: OESACOM E REPRES LIDA Portador: - Espécie: DMI
- N° Titulo: 204056lB - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 878,82 - Data para pagamento: 14/1lI2011-
Valor total a pagarR$954,22Descrição dos valores: Valor do título: R$ 878,82 - Juros: R$ 3,22 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 192891/2011 Sacado: SEBASTIAO PAZDEOUVElRA Endereço: RUA JOAOWIEST JUNIOR
3125 - Jaraguá doSuI-SC - CEP: - Credor:EGIDIOMAZZI Portador: - Espécie: NP - N°Titulo: 07/12 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 215,00 - Data para pagamento: 14/1112011-Valor total a pagarR$329,48

•

Descrição dos valores: Valor do título: R$ 215,00 - Juros: R$ 43,07 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$16,51

Apontamento: 192387/2011 Sacado: SOARES MONTAGEM INDUSTRIAL LIDA Endereço: RUA PEDRA
DE AMOlAR 4606 - CORUPA-SC - CEP: 89280-000 Credor: DIFUSO DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS
EWALD LIDA Portador: - Espécie: DM! - N°Titulo: 1164 C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 300,00
- Data para pagamento: 14/11/2011- Valor total a pagar R$430,23 Descrição dos valores:' Valor do título:
R$ 300,00 - Juros: R$ 0,80 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 33,30 - Di

ligência: R$ 62,93

Apontamento: 191849/2011 Sacado: WILSON GELBHARDT Endereço: RUA HllDA FRIEDA LAFiN, 66 -

SANTO ANTONIO - JARAGUA DO SUL - CEP: 89266-275 Credor: FONOMIDIA COMERCIO FONOGRA
FICOS LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: FON034901l1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
2.600,00 - Data para pagamento: 14/11/2011-Valor total a pagar R$2.695,61 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 2.600,00 - Juros: R$ 5,20 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 35,51

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

Apontamento: 192887/2011 Sacado: JUAREZALVES ROSA Endereço: RUA JOSEDO PATROCINIO 67 - Ia- 091ll/2011. Jaraguá do Sul (SC), 9 de novembro de 201l.

raguá do Sul-SC - CEP: 89254-152 Credor: BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASlL)SA
Portador: - Espécie: CEI - N°Titulo: 505524767 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.628,51 - Datapara' Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto - Total de títulos publicados: 27
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Iniciativas daSaúde são premiadas
também Corupá, Guaramirim,
Massaranduba e Schroeder.

Dos 15 trabalhos apresenta
dos, três seriam escolhidos como
os melhores das duas gerências.
O primeiro lugar ficou com Ioin
ville, mas quem arrematou o se

gundo e terceiro lugares foram
os municípios de Massarandu

ba, com Agentes da Alegria, e

Schroeder, com o Nasf (Núcleo
de Apoio à Saúde da Família),
respectivamente. Cada um dos

projetos foi contemplado com

Humanizar a saúde pública. R$ 7mil que devem ser aplicados
Este é o objetivo das inicia- em melhorias e desenvolvimen

tivas premiadas no 3° Encon- to dos mesmos. De segunda, 7,
tro Regional de Estratégia de até hoje, Florianópolis recebe
Saúde da Família em Ioinville, iniciativas de todo o estado no

na última sexta-feira, dia 4. As 5° Encontro Estadual de Saúde

gerências de saúde do Norte e da Família. No evento, serão es

Nordeste do Estado se reuniram . colhidas as ações de destaque
para debater, trocar experiên- de todo o Estado. Os eleitos irão
cias e aperfeiçoar os programas para Brasília.
de Atenção Básica e Saúde da
Família. Treze municípios esti
veram presentes e apresenta
ram os projetos desenvolvidos
na área. A' gerência de Saúde
de Joinville é responsável pelo
município e por outras sete ci
dades: Araquari, Balneário Bar

ra do Sul, Barra Velha, Garuva,
Itapoá, São Francisco do Sul e

São João do Itaperiú. A gerên
cia de Iaraguá do Sul administra

Dos três projetos
contemplados
em encontro de

Estratégia de Saúde
da Família, dois são

do Vale do Itapocu

REGIÃO

LORENA TRINDADE

Pintura 'a dedo,
massa de modelar

e pintura no rosto

são algumas das
brincadeiras.

secretária de Sa1Ílde
Massaranduba

AAção Social de Guaramirim vem através deste
informar que a entidade dispõem de vagas para o curso de

Risco,Corte e Costura
nos horários matutino e vespertino.

I nteressados entrar em contato com a entidade na Rua 28 de agosto
n02720 ao lado dos Bombeiros ou pelo telefone 3373-0748.

ARQUIVOOCP

SuzaneReinkepretende implantar projetos de outras cidades emMassaranduba

AGENTES DA ALEGRIA

roj'eto ajllda.crianças,a.não t.rem medo
EmMassaranduba, o projeto Agentes da de Saúde do município, Suzane Reinke. Em
Alegria tenta amenizar o medo que as crianças Schroeder, segundo a secretária de Saúde,
têm do médico. "Bles são recebidos por Ingrid Eichenberger, a preocupação é com o

profissionais com jalecos coloridos. Pintura a profissional de saúde. O Nasf (Núcleo de Apoio
dedo, massa demodelar e pintura no rosto são à Saúde da Família) ajuda os funcionários a

algumas das brincadeiras", explica a secretária lidarem com os pacientes.

EDUARDO MONTECINO

OnofreAraújo diz que teste foi suspenso
porqueapresentouwnasériedeequívocos

Guarainirim oferece 240 vagas
em relançamento de concurso

Depois de um período de

suspensão, a Prefeitura de Gua
ramirim relançou o edital do
concurso público. De acordo
com o controlador geral do mu

nicípio, Onofre Araújo, a decisão
de suspender a prova se deu de

pois de uma avaliação, que loca
lizou uma série de equívocos no
teste antes organizado por uma
comissão da própria Prefeitura.
"Para evitar erros e realizar um

processo idôneo contratamos a

Sociesc. Não queremos dúvidas",
comenta. O novo edital está dis

ponível no site www.sociesc.org.
br /concursos . Segundo Araújo,

as pessoas que haviam se inscri

to serão convocadas para a de

volução do dinheiro. Caso dese

jem participar da prova, deverão
se inscrever por meio do site da
Sociesc. As inscrições iniciaram
ontem e vão até 7 de dezembro.
O concurso está agendado para o

dia 18 do próximo mês e há 240

vagas que vão do ensino funda
mental incompleto ao superior
completo.

Mais vagas
Outro processo seletivo aber

to em Guaramirim é das Secre-

tarias de Assistência Social e

Habitação, com quatro vagas
para assistente social, e Secre
taria de Saúde, com uma vaga
para psicólogo. O contrato é para
prestação de serviço temporã
rio, a princípio seis meses, com a

possibilidade de renovação caso

haja vagas. As inscrições para este
processo são gratuitas e seguem
até 30 de novembro, devendo ser

feitas na Secretaria de Assistên

cia Social. No dia 4 de dezembro
ocorre a primeira fase, uma prova
objetiva. A segunda etapa consis
te na análise de título, ou seja, do
currículo de cada candidato.

J
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TEXTO-BASE

Co
•

Emendas ao

parecer de Luiz

Henrique serão
votadas hoje,
separadamente
BRASÍLIA

AGÊNCIA BRASIL

/\ Comissão deCiência eTecno

rllogia e a deAgricultura do Se
nado aprovaram ontem o texto

base do projeto de lei que altera
o Código Florestal Brasileiro. Por
falta de consenso entre os sena

dores, o presidente da comissão

de Ciência e Tecnologia, Eduar
do Braga (PMDB-AM), transferiu
para hoje a votação das emendas
ao parecer do relator Luiz Hen

rique (PMDB-SC). O objetivo é

_

ter mais tempo para negociar as
propostas de alterações apresen
tadas e chegar a um consenso.

Estudantes da Universidade de
Brasília (UnB) que protestavam
contra a aprovação do relatório
do novo Código Florestal, pro
posto pelo senador Luiz Hen-

,.""

oesapro CódigoFloreslal
DIVULGAÇÃO

�C, ,

Relatório do senador Luiz Henrique foi aprovado ontem por duas comissões

rique, em duas comissões no

Senado, entraram em confronto
no corredor das comissões com

policias legislativos da Casa.
A proposta do relator do ex

governador do Estado mantém os

30 metros de áreas de preservação
permanentes (APPs) para os cur-

sos de água demenos de -10metros

de largura, as chamadas matas ci
liares. Além disso, o parecer isenta
de multas o proprietário rural que
derrubou vegetação nativa antes

de 20 de julho de 2008 "ou em ca

sos de baixo impacto ambiental".
A redução de APp, de 30 para 15

metros, será permitida em torno

dos reservatórios artificiais situ

ados em áreas rurais, com até 20

hectares. Luiz Henrique estabe
lece em seu parecer larguras va

riáveis' de 30 a 500 metros, para
a preservação de APPs em cur

sos de água de rios que variam

de 10 a 600 metros de largura.
Entretanto, o texto faculta a cria

ção de gado e a infraestrutura físi
ca associada ao desenvolvimento
dessas atividades em APPs con

solidadas em região de chapadas,
topos de morros, montes, mon
tanhas e serras, com altura mí
nima de 100 metros e inclinação
média maior que 25°, e em altitu

des superiores a 1,8 mil metros,

qualquer que seja a vegetação.
Uma vez aprovada, a matéria se

guirá à apreciação da comissão de
Meio Ambiente antes de ser apre
ciada em plenário. Lá, o relator
é o senador Jorge Viana (PT-AC).
Luiz Henrique deixou claro que
o seu parecer "guarda a essência

do projeto da Câmara", relatado
pelo deputado e hoje ministro do

Esporte, Aldo Rebelo (PCdoB-SP).
O senador destacou, ainda, que
sua proposta aprimora "mais am

plamente" o projeto da Câmara

quando estabelece a separação
entre medidas permanentes - que
valerão para o futuro - e as me

didas transitórias, que tratam do
chamado passivo ambiental ante
rior a 20 de julho de 2008.

Strasbourg
www.strasbourg.com.br.
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Promoção Peugeot com Preço de Nota Fiscal de Fábrica. Peugeot 207 HB XR 1AL Flex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12. Preço público sugerido para vendo à vista a partir de RS 31.727,54. Frete incluso. Peugeot 207 Passion XR 1AL Flex, 4 portas, pintura
sólida, ano/modelo 11/12. Preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 36.397,81. Frete incluso. Peugeot 307 HB Presence 1.6L 16V Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12. Preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 46.289,35.
Frete incluso. 'Estoque Nacional das Concessionárias Peugeot: Peugeot 207 HB XR 1AL Flex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12 - 30 unidades; Peugeot 207 Passion XR 1AL Flex, 4 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12 - 20 unidades; Peugeot 307 HB

Presence 1.6L 16V Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12 - 20 unidades. Consulte os preços das revisões com preço fixo para toda a Linha Peugeot. Prazo de vigência da oferta para pedidos firmes fechados: entre 03/11/2011 e 30/11/2011 ou enquanto
durarem os estoques. O modelo Peugeot 408 e o modelo Peugeot Hoggar não estão inclusos na promoção Preço Nota Fiscal de Fábrica. Peugeot Hoggar XR 10/11 pintura metálica por RS 29.746,00 com 6 unidades em estoque. O modelo Peugeot 408 (com

Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rcu, 414

,

Blumenau (47) 3331-4500
Rep. Argentina} 2077

• I
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OLIMPÍADAS ESCOLARES

Jaraguaense representa o Estado
Além de defender Santa Catarina, a
mesatenista também vai atrás de bolsa
concedida pelo Ministério dos Esportes

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Movimentos pre�isos, olhos
atentos e muita concen

tração. É assim que a mesate

nista Priscila Jaqueline Salvador,
15 anos, vem conquistando seu

espaço no esporte. Dessa vez, o

desafio da jovem atleta é ficar en
tre as três primeiras na categoria
individual das Olimpíadas Esco

lares Brasileiras, que acontecem

entre os dias 2 e 11 de dezembro,
em Curitiba. A vaga na competi
ção foi obtida na fase estadual das

Olimpíadas. Caso alcance o princi
pal objetivo, Priscíla, aluna da escola
estadualValdete PiazeraZindars, as
segura uma bolsa atleta no valor de

R$ 750 concedida pelo Ministério
dos Esportes. Ela ainda vai disputar
a categoria por equipes com uma

atleta de Criciúma.
A mesatenista embarca para

Curitiba no dia 30 de novembro,

DIREÇÃO HIDRÁULICA

R$

mas antes ainda participa dos Iasc
(Jogos Abertos de Santa Catarina).
Com cerca de dez competições na
cionais e duas internacionais no

currículo, é aprimeira vez quePriscila
disputa asOlimpíadas Escolares. Mas
a expectativa é boa "Se eu conseguir
jogar bem, acredito que termino en

tre as três". Para ela, acompetição, que
deverá reunir as melhores do país,
será decidida nos detalhes e "quem
errarmenos, vence".

O treinador Israel Oliveira San
tos acompanha Priscila desde 2005,
quando a atleta foi retirada de um
dos pólos de tênis de mesa. I'A ex

pectativa é grande e ela tem condi

ções de conseguir um bom resulta
do e ficar com a bolsa', diz Israel.

Além de Priscila, a equipe de
handebol feminino da escola esta

dual Duarte Magalhães, e o time de
futsal masculino do Colégio Evan

gélico Iaraguá, todos de Iaraguá do

Sul, também garantiram vagas nas

Olimpíadas Escolares do Brasil.

'li.

AVISTA

MARCELE GOUCHE

I t

Ueta jaraguaense treina forte para fazer bonito na capital paranaense

VERSÕES A PARTIR DE

.

REDE DE CONCESSIONÁRIAS PEUGEOT
.

VERSÕES A PARTIR DE

R$

versões a partir de R$ 59.500,00, 11/12, pintura sólida e frete incluso) e o modelo Peugeot Hoggar.(com versões a partir de RS 29.746,00, pintura sólida e frete incluso) não estão inclusos na promoção Preço Nota Fiscal ue Fábrica.

Peugeot Hoggar XR, pintura metálica, 10/11, com direção hidráulica a partir de R$ 29.746,00 com 1 unidade em estoque. Não cumulativa para outras promoçães. Para mais informações sobre preços e condições especiais,
consulte a Rede de Concessionárias Peugeot participantes, Ligue para 0800 7032424 ou

'

acessewww.peugeot.com.br. Faça revisões em seu veículo regularmente.
Itajaí (47) 3344-7000
Rodovia Osvaldo Reis} 3200

Brusque (47).3355-4500
Praça Vicente Só) 7

Rio do Sul (47) 3522-0686
Al. Aristiliano Ramos} 1595

PEuceOT
MOTION & EMOTION

I,
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Henrique Porto henriqueporto@yahoo.com.br

Jase ·(1)
Criciúma torna-se a capital do
esporte catarinense na quinta
feira. É na terra do carvão que
acontece os 51°JogosAbertos
de Santa Catarina (JASC).A
delegação deIaraguâ do Sul
será a única a representar o
Vale do Itapocu e disputa as
modalidades de atletismo

Jase (2)
Fazendo uma análise da

delegação, podemos sonhar com
a conquista de cinco medalhas
de ouro. Temos boas chances no
atletismo (com Simone Ferraz e

Mirielly dos Santos), no ciclismo
BMX (com Luiz Markiewecz e

Guilherme Bourscheidt), no tiro
'de armas longas (com Samuel

Lopes e Rocco Rosito) e no futsal
masculino. Bocha e bolão 16

'

têm tradição na competição.
Nosso hipismo também é forte.

Basquete e futsal feminino
devem brigar por um lugar no
pódio. No mais, o que vier será
fruto demuita superação.

B�squete
Recebo e-mail de Dino Moreira,
da Associação Jaraguaense de
Pais e Amigos do Basquetebol,
comentando que a entidade
irá implantar um pólo da
modalidade na Comunidade
TerapêuticaVida Nova. O

projeto foi 'apadrinhado' pela
Usapeças, empresa sempre
parceira do esporte. Desejo
sucesso à iniciativa. Que ela

ajude a revelar talentos para o

esporte e para a vida.

Segundona
E oAvaí, hein? Sapecou 3 a O no

Noite àFora e colocou umpé na
decisão da Segundona. Há tempos
queo futebol deGuaramirim não
tem representantes naPrimeirona
da liga Jaraguaense de Futebol.
Será que chegou ahora?Avantagem
é grande,mas nadaestá ganho
ainda.Alémde passarpeloNoite à
Fora, será preciso deixar para trás
Operário/Unidos ouRio Cerro.

Peladáo

(masculino efeminino), basquete
(feminino), bocha (masculino),
bolão 16 (feminino),
caratê (feminino), ciclismo
(masculino), futsal (masculino
efeminino), tiro armas

'

longas, hipismo (feminino),
taekwondo (masculino) e triatlo
(masculino).

Jase (3)
Ainda falando de JASC,
vale destacar a presença de
Bruno Heck na equipe de tiro

esportivo. O atirador olímpico
esteve recentemente no Pan
Americano de Guadalajara,
onde conquistou a medalha
de bronze na prova de
carabina três posições. No
JASC, Heck disputará a

carabina deitado e a carabina
ar. Outro que esteve em

terras mexicanas foi
Rocco Rosita.

Deve acontecer amanhã o

julgamento do recurso do
nBçrdados, fato que pode
nludar a coulposição da
seruifina! daPrkneirona.
Para a sua defesa, oVitória
escalou novrunente o
renolnado advogado
Roberto Pu.gUese Junior.A

1-
Liga Jaraguaense de l-:iutebol �

assegura que os jogos de ida
da s(�rnjfmal 3fJJnteeelU no

d.onlrngo, ind(�pendt�nte do
resúltado do julgmnento.

Interbairros
Faltou futebol e sobroumarcação
no primeiro jogo da decisão
daCopa Interbairros. Ilha da
Figueira eTifaMartins fizeram
uma partida truncada, com
poucas chances de gols. Agora,
terão que se expormais no

segundo jogo, onde gostaria de
vermuitos gols - e as equipes
têm potencial para isso, mas
prevejo outra partida truncada,
com placar apertado.

Na segunda-feira foram definidos os confrontos da fase.
semifinal masculina do Campeonato Aberto de Futsal. O

Kaiapo's/Cruz de Malta encara o PQN Choperia - Brasil. Já a

Kiferro terá pela frente o Noite à Fora, em clássico do salonismo

regional. No feminino, o No Break's Girls está na final. Olympya
e Pimenta Rosa decidem amanhã a segunda vaga.

)

Brasil treina para
enfrentar o Gabão
mil estudantes na

platéia, a seleção
fez o primeiro
trabalho em um

.

pequeno estádio

AGÊNCIA FOLHAPRESS

Aseleção �ras�leira, �ealizou
o seu pnmeiro treíno no

Gabão em preparação para o

amistoso contra a seleção local,
amanhã, às 16h (horário de Bra
sília), no estádio Nacional Li
breville. A atividade foi realiza-
da em um acanhado estádio do
bairro de Sibang, uma das áreas
mais pobres do país. O treino é

acompanhado por aproximada
mente mil estudantes.'

Sem poder contar' com o

meia Kaká e o lateral esquerdo
Marcelo, cortados por contusão,
e o meio-campista Luiz Gustavo,
do' Bayern de Munique, que não

possui o comprovante da vacina
exigida para entrar no país, o téc
nico Mano Menezes realiza um

treino tático, mas sem a defini

ção do time titular.

I O zagueiro Thiago Silva e o

� volante Lucas serão poupados';li

pelo técnico Mano Menezes no

amistoso desta quinta-feira con-
tra o Gabão. Como os atletas já

fi atuaram pela Seleção Brasileira,
m o técnico prefere fazer experi

ências com outros jogadores.
Além da dupla, o lateral Daniel
Alves também ficará fora do

� time porque cumpre suspensão
� pela expulsão na partida contra

� o México.
,"

� No treino de ontem, Mano

� programou uma: atividade de

� ataque contra defesa que, prati
.� camente, aponta os titulares. A
&
� única dúvida continua sendo o
�
� goleiro, pois Diego Alves e Neto

:i disputam a vaga. Nas demais po-
"

:� sições, a escalação provável, com
� base no ensaio, <€"â seguinte: Fá

� bio, Luisão, David Luís eAdriano;

I Sandro, Elias, Hernanes e Bruno

,i Cesar; Jonas e Hulk.
�
� Depois do Gabão, o próximo
� amistoso do Brasil será contra o

11 Egito, no dia 14 de novembro, no
estádio Al RayyanhDoha, no Qa
tar, às 15h.

RAFAEL RIBEIRO/CBF

MUNiCíPIO DE CORUPÃ
ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÃ
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 017/11
OBJETO: Contratação de empresa para viabilizar a empreitada por preço
global, em regime de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COMUNITÁRIA entre

os lindeiros dos imóveis e o Município de Corupá, conforme Lei Comple
mentar Municipal nO 007/2009 e a Agência de Fomento do Estado de San
ta Catarina S.A - BADESC/PRO/FDM, referente ao contrato de Emprés
timo n? 2010090, das (RUA 74 - JOSÉ PASQUALlNI compreendendo o

trecho da Est OPP até Est. 6 + 0,00), (RUA JOÃO TOZINI compreendendo
o trecho da Est OPP até Est. 14 + 6,81 m), (RUA KLARA HERMANN com

preendendo o trecho da Est OPP até Est. 22+0,00m), (RUAADELE HER
MANN compreendendo o trecho da Est OPP até Est. 11 + O,OOm), (RUA
20 ANO BOM compreendendo o trecho da Est 20+0,00m a 36+0,00m e

RUA 77 CARLOS EDUARDO WEBER compreendendo o trecho da Est
OPPà 05 + 5,71m) e RUAHELMUTH ROBERT ROEDER compreendendo
o trecho da Est OPP até Est. 6 + 0,00 (com fornecimento de mão-de-obra,
materiais e equipamentos necessários), abrangendo uma extensão total
de 1622,52 metros, no Município de Corupá, conforme memorial descri

tivo, planilha de quantitativos é demais anexos que fazem parte integrante
deste Processo.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 09/11/11, às

"

09hOOmin do dia 25/11/2011.
INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia
25/11/2011
TIPO: Menor Preço.
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO P�OCESSO LlCITATÓRIO: No

endereço Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443 e tam
bém no site Http://www.corupa.sc.gov.br.
HORÁRIO: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs
Telefone (47) 3375-6500
Para recebimento do edital é imprescindível que a licitante retire o arquivo
de itens junto ao setor de licitações pelo email: compras@corupa.sc.gov.br.
Corupá, 28 de outubro de 2011.

lUIZ CARLOS TAMANINI - PREFEITO MUNICIPÁl
./

T
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Acusado de estupro já está preso
Menina de 11 anos
era ameaçada
e escreveu em

um diário toda a

violência que sofria
desde os nove

JARAGUÁ DO SUL

GUSTAVO CIDRAL

Um homem de 56 anos foi pre
so na manhã de ontem (;lCU

sado de estuprar umamenina de
11 anos. A vítima sofria amea

ças do agressor e por isso não o

denunciava aos pais. A mãe da

criança somente descobriu a vio
lência quando encontrou o diá
rio da filha, onde leu tudo o que
estava relatado sobre o crime que
acontecia há dois anos.

O acusado é sogro de um tio
da menina. Ela frequentava a

casa dele para brincar com o neto

do agressor. Segundo o delega
do Adriano Spolaor, o homem
a convidava para assistir filmes

pornográficos em seu quarto e

depois abusava sexualmente dela.
A mãe fez a denúncia na De

legacia de Proteção à Mulher,
Criança, Adolescente e Idoso de

MARCELE GOUCHE

Iaraguá do Sul. Ela e a vítima fo-
ram ouvidas nos dias 3 e 4 deste
mês. Um exame decorpo de deli
to foi realizado na criança e con

firmou o estupro.
O mandado de prisão preven

tiva foi dado na última segunda
feira, às 17h30, e o agressor foi

preso na manhã de ontem em

Guaramirim, onde mora há um

ano. Ele nega as acusações.
O homem foi encaminhado

ao presídio de Jaraguá na tarde
de.ontem. De acordo com o dele

gado Spolaor, ele responderá por
estupro de vulnerável e indução
de menor em presenciar ato libi
dinoso. A soma das penas pode
chegar a 19 anos de cadeia. O-in-

, quérito estará finalizado em dez
dias. A mãe da vítima não quis
falar com a imprensa.

Acusado foi levado ao presídio, mas nega que tenha abusado de menina

Quatro presos
A

emummes

Este é o quarto acusado de

estupro preso em menos de um

mês em Jaraguá do Sul. O último
caso registrado foi de abuso con

tra duas irmãs, de oito e 12 anos.

Três homens, entre eles um irmão
. das vítimas, cometeram os abusos
e foram indiciados. O inquérito foi
concluído na última sexta-feira.

TREM

VLTa
caminho
Uma reunião na última

segunda- feira definiu
mais uma etapa na
proposta de implantar o
VLT (Veículo Leve sobre

Trilho) no Vale do Itapocu.
Uma equipe da Câmara
Temática Integração
sobre Trilhos esteve na

UFSC, em Florianópolis,
para negociar junto ao

Labtrans (Laboratório de

Transporte e Logística),
empresa da universidade,
a realização de um estudo
de viabilidade e demanda
do trecho da ferrovia que
liga Jaraguá e Guaramirim.
O encontro serviu para
traçar os mecanismos e

o modelo de convênio
a ser firmado entre a

Arnvali (Associação dos
Municípios do Vale do
Itapocu) e a UFSC, a fim
de começar o estudo.

EDUARDO MONTECINO

o copl'denador LuizN�voltou con6ante
de reunião naUFSe, em norianópolis

Equipe otimista para a
implantação do transporte

A pesquisa do Labtrans irá
nortear os próximos passos da

proposta de utilização da malha
ferroviária. Segundo o engenheiro
Rodolfo NicolIazzi Philippi, coor
denador de Projetos da empresa,
"há grandes possibilidades de se

conseguir um projeto bem sólido
com as características da estrutura
existente". De acordo com o coor

denador' a formatação do plano
de estudo deve estar pronta até o

final deste mês.
Estudos parecidos foram de

senvolvidos para projetos no Rio
Grande do Sul, em uma ferrovia
de 60 Km que liga Caxias do Sul a
Bento Gonçalves, e no Paraná, em
um trecho de 120 Km entre Lon
drina e Maringá. "Como o trecho
de Jaraguá a Guaramirim é mais
curto (cerca de de 24 Km), creio
que o projeto tenha tudo para ser

executado. Além disso, há a pos
sibilidade de o transporte se alas
trar para outras cidades da região",

afirma Philippi.
O grupo que foi à capital é

formado pelos técnicos Luiz Ne

gri (engenheiro eletrecista), Fá
bio Luiz Pereira (geógrafo), Maria
Christina Quintaes (arquiteta) e

AlmirRodrigues (técnico em trans

porte), e tem o apoio da Arnvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu). O geógrafo Fá
bio Pereira ressalta que a parceria
servirá de base para sensibilizar as
esferas políticas estadual e federal.

A equipe voltou otimista do en

contro. ''A reunião foi muito boa e

vimos que o projeto pode ser me

lhor trabalhado pelo Labtrans, que
gostou bastante da ideia", diz Negri,
coordenador da CâmaraTemática.
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www.vw.corn.br Promoção válida até 10/11/2011 para veículos com pintura sólida. Frete incluso. Novo Gol1.0 2011/2012, 4 portas, código 5U11C4, com preço promocional à
vista a partir de R$27.990,00. Novo Gol1.6 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12, completo,com preço promocional à vista a partir de R$ 36.490,00. Voyage 1.0 Total Flex, ano

modo 11/12. completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 38.590,00. Promoções válidas apenas para .veículos disponíveis em estoque. IOF, Despesas de

Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações inclusas na operação e no CET. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2011, sem limite de quilometra
gem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário para a sua utilização o

...

cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800770 1926. Acesso

às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800770 1935. Ouvidoria: 0800701 2834. Veículos em conformidade com o Proconve.

Cáraguá Auto Elite
A escolha perfeita

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 47 3274 6000
I • I
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