
Desdemenino
De canções a composições
instrumentais, Luis Canela
não abandona os sons de

,

������������������jeiWa�um.�p�ximo

�::t:::::�:t:::::::=tfJ--__""'- dia 27, o jaraguaense
lança seu CD no Sesc. MlX\v..

� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�c:J ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO

e ação ao Plano
eráapresentada

Dessa vez, Prefeitura planeja a construção de 19 pontes até 2020. Estudo já
foi finalizado pela Secretaria de Planejamento e deve ser encaminhado

à Câmara nos próximos dias, depois de passar por análise jurídica.
MARCELE GOUCHE

SAIBA EM QUE LOCAIS ESTÃO PREVISTAS.NOVAS PONTES
Página 4
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Aterramentos
- - .

nao seraomais

pennitidos
QUESTÃO FOI DISCUTIDA

em reunião do Comdema
e Comcidade namanhã de

ontem, a pedido do promo
tor do Meio Ambiente,
AJexandreSchnlldtdosSan
tos. Projeto daViaVerde terá
que ser revisto. Página 7

REMÉDIOS
Hoje. o mundo moderno
vive epidemicamente a

crise das depressões.

LUIZ CARLOS PRATES
Página 3

[araguá terá
laboratório

munícípal
A PREFEITA CEcíLIA
Konell assinou lei que cria
o LaboratórioMunicipal de
Saúde Pública, que vai agi
lizar a realização de exames

gratuitos, hoje feitos em
outras cidades. Página 6

�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I ÍNDICE PERÍODO

N SELIC 11.5% 19.0UTUBRO.2011

D TR 0,090% 9.NOVEMBRO.2011

I CUB 1.126,56 NOVEMBRO.2011

C BOVESpll ��, -2,5% 9.NOVEMBRO.2011

.H. POUPANÇA 0,5690 9.NOVEMBRO.2011

D CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

O DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1.7750 1,7760 'Ih; 2,08%
R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,6700 1.8100 .0,56%
E EURO (EMR$) 2.4100 2.4121 .0,6%
S LIBRA (EM R$) 2.8331 2,8350 "I/t 1,54%

DIVULGAÇÃO

Lourival Karsten Ikarsten@netuno.com.br

Weg anuncia aquisiqão
AWeg celebrou acordo para a aquisição da
WattDriveAntriebstechnik GmbH ('Watt
Drive"), companhiaáustriaca especializada
no desenvolvimento efabricação de redutores,
motorredutores, inversores de frequência e

sistemas de acionamento. A WattDrive, fundada
em 1972 nas proximidades de Viena, Áustria,
é um tradicional player europeu no segmento

de power transmission, com unidade fabril na
Áustria e unidades de montagem naAlemanha e

Cingapura e com extensa rede de representantes
comerciais. Estima-se que a receita líquida da
WattDrive atinja aproximadamente 30 milhões

"

em 2011. Com a aquisição daWattDrive, aWeg
amplia seu portfólio de produtos e de soluções
completas para sistemas industriais.

A crise se aproxima
o cenário traçado pelo ministro da Fazenda, Guido
Mantega, mostra que os países do Bric mantêm sua'
solidez, mas, não têm como não afundar se o solo
ceder. Por isto, as pressões na última reunião do G20
foram muito grandes por uma solução para Grécia e

Itália para evitar um contágio ainda maior. A torcida
é para que muitos políticos europeus coloquem os

interesses do país acima dos interesses pessoais o
que, até o momento, não aconteceu.

Berlusconi
'A Itália te� Ü�a tradição 'polftic tti;lp,álbo
para derrubar o primeiro-ministro começa
no dia em que ele é eleito. Visto por este

ângulo, Berlusconi está durando muito,
mas ao que tudo indica suamunição está
no fim e, com isto, aprofunda-se a crise

naquelemaravilhoso país.

Produção industrial
O IBGE colocou em números o que já se conhecia.

empiricamente: a produção industrial apresentou queda de 2%

na média nacional em setembro na comparação com agosto.
O que chama mais a atenção são disparidades regionais, pois,
enquanto Goiás apresentou um crescimento de 8.8%, o Paraná
teve queda de 13,5% no período pesquisado.

Algodão
Embora as cotações da
fibra ainda estejam um

pouco superiores à média
recente, a queda lenta

. e gradual dos preços
sinaliza para um retorno

aos níveis históricos. A
mais recente estimativa
do ICAC (Conselho
Internacional do Algodão)
aponta para um equilíbrio
entre oferta e demanda
na safra 2011/2012. A

produção mundial deverá
chegar a 26,9 milhões de
toneladas, ou seja, cerca
de 2 milhões a mais que
na safra anterior. Por
outro lado, a demanda
está fraca em função do
momento pelo qual passa
a economiamundial.
Desta forma, os estoques
mundiais chegarão a 11,3
milhões de toneladas e

por isto a perspectiva
de uma especulação
nos preç9s ficamuito
limitada.

Tecnologias
O Brasil e a União Europeia acabam de firmar um projeto de pesquisa
conjunta no qual deverão ser investidos 10 milhões de euros. Haverá
a convocação de pesquisadores e indústrias de ambas as partesque
pretendam trabalhar conjuntamente em computação na nuvem para
ciência, tecnologias sustentáveis para às cidades, plataformas digitais
inteligentes ou novas aplicações para televisão por internet.

Juro Zero
Acaba de ser lançado o Programa Juro Zero do Governo
do Estado para beneficiar os empreendedores individuais
formalizados. O governo do Estado banca os encargos até
o limite de R$ 3 mil. Informações podem ser obtidas junto
às Associações Empresariais ou junto à rede de agências
financeiras credenciadas.

il'lna
A presidente se posiciona pela adoção de medidas de
estímulo ao crescimento corno forma de enfrentar
a crise e se opõe ao desemprego e à flexibilização da
legislação trabalhista, Seln dúvida, este é o carninho,
toss, a julgar pela velocidade COln que o governo se

1110Ve, provavelmente estas medidas sairão depois do
término da crise. UUl exemplo são os Investimentos
em infraestrutura - em. especial a duplicação da
BR-280 ,_ que sucumbiram sob o peso da corrupção
e estão com sérios problemas para voltarem a andar.
Este setor, pelo seu efeito multiplicador, é a principal
arma a ser utilizada em caso de crise.

DUPLA SENA
SORTEIO N° 1018
Primeiro sorteio

01 - la - 12 ., 35 - 40 - 41

Segundo sorteio

06 - 12 - 18 - 20 - 35 - 48

r I.'

QUINA
SORTEIO N° 2741
08 - 30 - 40 - 68 - 77

., 111111 II I 11 I ,. (

Pr'epare O bolso
Para quem já está sonhando com a ave do Natal,
compartilhada com toda a família, prepare-se para um
aumento entre 10% e 150/0 eID relação ao ano passado.
Esta é a estimativa dos fdgorí:ficos., Claro que não tem
lnuit�J conto trocar a ave por outra carne, pois todas já
subiram neste período e bem mais que a inflação oficial,

ADVB/SC
Juliano Donini acaba de ser eleito como vice-presidente da
entidade que será presidida pelo publicitário Juarez Beltrão, da
Neovox, para a gestão 2012/2013. Beltrão contará ainda com o

.
apoio dos empresários Octávio Lebarbenchon e Guido Burigo
como vice-presidentes para dar continuidade aos projetos que
fazem da ADVB/SC referência em vendas, marketing e gestão.
A posse da nova diretoria acontece em março de 2012.

Projaraguá
O Projaraguá conseguiu reunir sob um mesmo objetivo
uma enorme quantidade de entidades e, portanto, está
qualificado para ser o verdadeiro fórum de discussões em

relação ao que se deseja para omunicípio. Uma vez que
existem representantes tanto das associações de bairros
como.de entidades empresariais �também a participação
ao poder p,úblico, as deci8õesleín�madasao mésmojã.

.

nascem com a garantia de sua aprovação em alguma
audiência pública. É um espaço democrático por natureza,
mas infelizmente está sendo muito pouco utilizado, pois
nem sempre atende aos interesses imediatos dealguns
grupos. O Congresso marcado para os próximos dias 29 e

30 de novembro émais uma o. . unidade parava!
.

"
.

opiniã() rla;pdp�lação e lhe dài
I
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Para nada na vida existe o melhor re- -

médio, o melhor remédio é sempre
o remédio preventivo. E não há outro

melhor que se compare a um compor
tamento sensato. Explico.

Hoje, omundo "moderno" vive epi
demicamente a crise das depressões,
o que mais há hoje pelas esquinas é

gente deprimida. Na verdade, gente
infeliz, triste. Depressão propriamente
dita não existe. Mesmo que a depres
são seja clínica, endógena, "física", ela
não lhe vai aparecer na vida se não

houver algum mecanismo deflagrador
de ordem emocional, um tipo especial
de Ii

gatilho" que puxa a depressão.
Em razão disso, se o melhor remé

dio é o preventivo, é bom não esque
cer que esse remédio pode ser tomado

por qualquer um de nós em qualquer
tempo. Melhor é que o "remédio" seja
tomado cedo, o mais cedo possível na
vida.

Uma boa dose desse formidável
remédio antidepressivo é estudar, en
riquecer a mente, não deixá-la na ca

verna da ignorância, isso fazmuito mal

A.

redaeao@oeorreiodopovo.eom.br

,

I
à saúde ... Deixar a mente sem nutrição
favorece o surgimento das depressões.
Elas são oportunistas, um tipo de MST
da mente.

Um outro preventivo das depres
sões é a qualificação para algum traba
lho. Já que não nos é possível conhecer
a verdadeira felicidade senão pelo tra

balho' que nos tornemos competentes
para esse "casamento" Ah, e esse casa
mento, tenho dito à exaustão, só pode
ser por amor. Quem trabalhar só pelo
salário, ganhe o que ganhar, será sem
pre mal pago.

E a terceira dose do "remédio" pre
ventivo contra as depressões é poupar,
poupança. Ter e poder dispor na hora
das necessidades ou na hora em que
sentimos vontade de sair por aí, nos
divertindo na vida, é um belo remédio

para a alma. Como fazer isso sem re

cursos? Poupar é garantia de futuro, e

esse futuro pode ser amanhã à tarde.

Estudar, qualificar-se continuadamen
te para o trabalho e fazer poupança
nos previne contra as falsas depressões
que andam por aí. Que tal?

DO LEITOR

CADÊO OSSO
H SPI LIN IL?

Quem
tem filhos pequenos já pas

sou por algum susto e sabe que as

crianças são muito mais vulneráveis às

mudanças climáticas que os adultos.
São ITES (bronquites, etc.) para cá, vi
roses para lá, ossos quebrados e assim

por diante. Os consultórios pediátricos
e postos ficam lotados, quando não se

tem saída e precisa levar a criança ao

hospital é que o pesadelo aumenta.
Na chegada, no mínino 30 mi

nutos de espera para fazer a talfi
chinha". Neste momento, o atendi
mento aos pequenos divide tempo,
espaço e o mesmo ar que adultos

igualmente doentes.
O passo 2 é aguardar. Dor, febre,

vômito, diarréia, vontade de des
maiar e choro. Nada disso justifica
passar na frente, visto que todos que
estão ali estão por alguma emergên
cia. E como dizer a um pequeno que
está com dor que ele deverá esperar
duas, três horas até que o médico

possa atendê-lo?
Esta é a nossa realidade, pais afli

tos e uma sala de espera lotada. Sem
falar que estar ali pode deixar as coi
sas ainda piores, pois você não sabe
o que a criança que está ao seu lado

FALE CONOSCO

tem. Não precisa ser infectologista
para saber que isso não está certo.

Passo 3, quando finalmente cha
mam o nome de sua criança. Lá dentro
nos esperam dois pediatras, o que é

bom, imaginem se fosse só um. Então,
exames para poder diagnosticar o pro
blema. Começa outra novela, com o

título lia espera de um exame".A espera
se dá na salinha de observação, com
cheiro de pele queimada porque na

sala em frente estão fazendo pequenas
cirurgias. Passa duas, três, quatro horas
até chegar o resultado. Imaginem se

não fosse uma emergência!
Quando precisei levar meu filho

de apenas sete meses ao Pronto Aten

dimento Infantil do Hospital Iaraguã,
pois estava com vômito, diarréia e

quase desmaiado em meu colo, sen
ti como se à vida do meu pequeno só

importasse para mim. Parece que as

pessoas já se acostumaram com o caos.

Meu objetivo não é apontar culpados, e
sim sinalizar que algo muito sério está
acontecendo. Nossas crianças estão

vulneráveis e algo precisa ser feito.

Cristiane ReginaMurara
Nogath, pedagoga

VERDADE
Dizem os historiadores que pouco antes de

morrer, em 79 d. c., o imperador romano Vespa
siano disse aofilho Tito: "Não pare a construção
do Coliseu': E para não sobrar dúvidas, reco
mendou ao filho que perguntasse ao povo onde
elegostaria de sentar: numa privada, num ban
co de escola ou num estádio? O povo vai respon
derquegostaria de sentar numa arquibancada,
é claro. Bah, esse Vespasiano também já conhe

cia, e naquela época, o povo brasileiro... .

DESCULPAS
Na verdade, sem desculpas. Se a pessoa ti

ver pernas para ir e vir e braços para trabalhar,
nada a poderá impedir de ser alguma coisa na

vida. Ah, sim, poderá haver um impeditivo: a
vadiagem, só a vadiagem.

GOSTEI
Essa eu ouvi da colega Vanessa Silva, mi

nha assistente de produção no programa CBN

Lages Manhã que apresento na emissora do

Grupo SCc. Vanessa disse que um homem que
trata uma mulher como princesa foi educado
por uma rainha. Achei formidável.

CHARGE

PROJETO TOLERÂNCIA ZERO

EU :JURO!COMl
Só UNS T>AQU!L.E.S

.

aoMSONS COl1
R6C.HiIO De l..lCOFl. /II

te. /.'f

�UMl"OS?
bU2.etJTOS r??

• ••

EDIT9�IAL
S

s

Ontem, durantea reunião
conjunta do Comcidade
(GonselhnMunicipalda
Cidade) edo 'Comdema
(ConselhoMunicipal deMeio
Ambiente), o promotorpúblico
,·dOMêioJWibiente,:Alexandre'
SchmidtdosSantosalertou
mais uma vezsobreoperigo dos
aterramentos. Segundo ele, sea .

prática deaterraros leitos dos
rios continuar, a cidadeficará

.

debaixo d'água.
De acordo com o presidentedo
Comdema, CésarHumberto
Rocha, estão sendo realizados
estudos técnicos sobre os
locais em que o aterramento

jáfoi licenciado.Depois disso,
garanteRocha, será baixado
um decretoproibindo qualquer
outro aterramento.No entanto,
segundo o presidentedo
Comcidddé e secretário de
Obras e Urbanismo,Aristides .

Panstein, atualmente os
terra11'l(!utos sósãopermitidos
pont(!)sôfldemio há

.

interferência nos rios.
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PLANEJAMENTO URBANO

19 pontes são propostas agora
Projetos contemplam obras

previstas para o Plano Diretor da
cidade e a construção do acesso

entre os bairros Rau e Amizade

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

Asecretaria de Planejamen
to Urbano da Prefeitura de

Jaraguá do Sul finalizou ontem

os estudos técnicos de dois pro
jetos de leis para a construção
de 19 pontes no município. Um
deles inclui 18 obras no Pla
no Diretor da cidade e o outro

prevê a execução de um acesso

entre os bairros Rau e Amiza
de. Agora, as propostas passam
por avaliação do. setor jurídico
e posteriormente serão enca

minhadas para a apreciação da
Câmara de Vereadores.

Estas duas propostas subs
tituem o projeto de lei que pre
via a construção de 50 pontes
e viadutos no Plano Diretor da
cidade. Se antes o conjunto de

propostas previa a execução de
las em 20 anos, agora esse pra
zo caiu para menos da metade.
Ou seja, até 2020 duas pontes
devem ser construídas por ano,

começando por 2012.
O objetivo é também faci

litar a identificação das obras

prioritárias e resolver a indefi

nição quanto ao local onde será

erguido o acesso entre o Rau e

o Amizade, que será então na

rua Anna Muller Enke. Secre
tário de Planejamento Urbano
da Prefeitura, Aristides Pans
tein explica que elegeu 19 obras

prioritárias das 50 projetadas
anteriormente no Plano Diretor

visando urgentemente desafo

gar o trânsito no município. An-
. tes de enviar ao Legislativo, os

projetos serão analisados e vo-

tados pelo Comcidade (Conse
lho Municipal da Cidade) daqui
duas semanas.

Sobre a polêmica ponte do

Rau, objeto de ação na Justiça,
Panstein afirma que a Prefei
tura manteve a posição inicial
de construir o acesso na Anna

Muller Enke por motivos finan -

.

ceiros e técnicos. Mais uma vez

o secretário enfatizou que com

a plataforma neste local haverá
uma ligação, além do Rau.e do

Amizade, com Nereu Ramos,
Chico de Paulo, Estrada Nova e

Três Rios do Sul.
Para a obra, o orçamento

previsto é de quase R$ 3 mi
lhões. Já a construção no local

próximo ao mercado Rau, onde
foram erguidos dois pilares du
rante a administração passada
sendo a obra interrompida por
causa das chuvas em 2008 e de

pois abandonada pela empresa
vencedora da licitação, teria o

custo dobrado.

Relembrando

O Plano Diretor, incluindo a

ponte entre o Rau e o Amizade,
entrou em tramitação em abril
deste ano na Câmara. O desen
rolar do projeto resultou na sus

pensão da votação pela Justiça
devido a uma ação contra a exe

cução do acesso no Rau em local

sugerido pela Prefeitura. O Exe

cutivo retirou a proposta da Câ
mara em agosto passado e agora
apresentará duas matérias subs
titutivas na tentativa de acabar
com o impasse.

EDUARDO MONTECINO

�.
Panstein anuncia projeto para o sistema
viário domunicípio para o ano que vem

Sistema

POln PBO'JETADAS

. � .

viano
Um plano do sistema

viário será apresentado
pelo Executivo no próximo
ano. O projeto de lei con

templará a abertura de no
vas vias, eixos viários e ruas

estruturais. O secretário
de Planejamento, Aristides
Panstein, pretende implan
tar um modelo de hierar

quízação das ��� para o

poder público',mvestir de
acordo com a prioridade e

estruturas das estradas.

1. Ponte sobre o Rio Cerro (Traçado do Contorno Rodoviário próximo à Tritec);

2. Ponte entre a Rua 670WolfgangWeege e R. 1247 no Bairro Iaraguá 99 no

prolongamento da Rua 945;

3. Ponte sobre o Rio Jaraguá no prolongamento da Rua Francisco Hruschka;

4. Ponte sobre o Rio Iaragua entre a Rua 8 João Ianuário Ayroso e Rua 8Walter

Marquardt no prolongamento da Rua 206 Carlos Stein, próximo do Curtume Schmit;
5. Ponte sobre o Ribeirão Molha entre a Rua 131 AdolfPuttjer e Rua 202 Isidoro Pedri;
6. Ponte sobre o Rio Jaraguá entre a 172 Arthur Gumz e a Rua 231 Hermílio Mafra
Cardoso próximo daArnvali;
7. Ponte sobre o Rio Iaragua entre a R. 489 JosephinaVavassouri e Rua 459 Severino
Schiochet;
8. Ponte sobre o Rio Iaraguá entre a Rua 181 Marina Frutuoso e Rua 925 de Julho na' !
direção da Rua 56 FiscalVerdi Lenzí até encontrar a Rua 497 Constância F. Ronchi; !

.

9. Ponte sobre o Rio Iaragua entre a Rua 81 Argentina e Rua 1140 Rinaldo Bogo; I
10. Ponte sobre o Rio Itapocu no prolongamento da Rua 150 Fritz Bartel até a Rua 78

Heleodoro Borges;
11. Ponte sobre o Rio Itapocu entre a Rua 75 Miguel Salai e Rua 22 Ney Franco (Ponte
Pêncil);
12. PontelViaduto sobre o Rio Itapocu próximo à Celesc e Scar;

13. Ponte sobre o Rio Itapocu entre a Rua 277 Tufi Mahfud Rua 92 Rio Grande do Sul;
14. Ponte Sobre o Rio Itapocuno prolongamento da Rua 60 Joaquim Francisco de

Paulo;
15. Ponte sobre o Rio Itapocu da Rua Projetada no Três Rios do Norte até Rua 905

Augusto Schwarz;
16. Ponte sobre o Rio Iaraguá entre a Rua 147 Alberto Santos Dumond e Rua 1140

Rinaldo Bogo;
17. Ponte sobre o Rio Itapocuzinho na Divisa com Guararnirim, próximo à Creche
SidneiAlexandre Berns;

18. Ponte sobre o Rio Itapocuzinho entre aVila Chartres e Schroeder.

F'
.

Ique Por d
q entro due OConte e tUdo

ce no regiõo

@oCorrei dO 0POVO

Executivo atropela propostaapresentada pela comunidade
O resultado da audiência

pública que debateu as obras a

serem pleiteadas p.or meio de
emendas populares ao Orça
mento da União de 2012 frus
trou o Clic (Conselho de Líderes
Comunitários) de Guaramirim,
composto por 38 associações de.
bairros do município. O evento

aconteceu terça-feira, à noite, na
Câmara deVereadores.

Segundo o presidente do

Clic, Charles Longhi, a propos
ta dos populares que previa a

construção de áreas de lazer
na cidade foi derrubada pelo
projeto do prefeito Nilson Byla
ardt (PMDB) que reivindica a

implantação de ciclovia, entre
os bairros Imigrantes e Avaí, A
obra deve custar cerca de R$
1 milhão e já estava prevista

no Orçamento do murucipio
do ano passado, mas não saiu
do papel. Agora, deve receber
cerca de R$ 600 mil do governo
federal. "O Clic saiu chateado
da audiência porque a Câma

ra, Prefeitura e Amvali não ex

plicaram aos representantes
de bairros como as propostas
deveriam ser apresentadas para
serem aprovadas pela Câmara

.

dos Deputados", lamenta.
Com 74 votos, a maioria de

funcionários comissionados da

Prefeitura, a construção de uma

ciclovia foi eleita como priorida
de entre as ações propostas para
a emenda de iniciativa popular.
Uma terceira proposta também
foi colocada em votação: a cons
trução de uma creche na Vila

Amizade, que teve 14 votos. Já o

projeto para a instalação de áre
as de lazer obteve 46 votos.

Além de prefeito de Guarami

rim, Nilson Bylaardt é presidente
da Arnvali (Associação dos Mu

nicípios do Vale do Itapocu). Ele
alega que não recebeu manual
e instruções previamente para
orientar a população da região
para que as propostas fossem

apresentadas em audiência.
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Patricia Moraes

•

I
2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Bylaardl ignora pedidos'de inlormação
rlPedido de informação é uma das

lJferramentas que o Legislativo pode
utilizar para fiscalizar e acompanhar
as atividades do Executivo. É um
instrumento legal e confere aos poderes
à obrigatoriedade de atendê-lo. Mas o
prefeito de Guaramirim, Nilson Bylaardt
(PMDB) tem ignorado todas as solicitações
feitas pela Câmara desde o ano passado.

Sem eleição
Duas semanas depois de a
reportagem do OCP divulgar o
interesse de professores e alunos
deMassaranduba em protocolar
naCâmara deVereadores um

projeto de iniciativapopularpara
implantar o sistema de eleição para
diretoria das escolas, o prefeito
MárioReinke (PSDB) apresenta
sua posição quanto ao tema. O
mandatáriomanifestou à coluna

que não será a favor da proposta
porque, segundo Reinke, ela fere
as diretrizes da LeiOrgânica,
sendo então inconstitucional.
"Em primeiromomento o projeto
é inconstitucional, porque a Lei

Orgânica doMunicípio não permite
eleição para diretor", afirma o
prefeito. Mas, não seria o caso de
alterar aLeiOrgânica, perguntam
se os defensores da ideia.

Lei mais seca -

AComissão deConstituição,
Justiça eCidadaniado Senado
aprovou ontem, em caráter
terminativo, o que extingue
anecessidade de votação em
plenário,umprojeto de leique
tomamais rigoroso oC6digo de
Irânsíto,O texto, de autoriado
senadorRicardoFerraço (pl\tIDn ..

ESl, torna crimea condução
de veículos "sob influência de
álcoolou substânciapsicoativa".
Atualmente, épermnído d1rigir
com até6 decígramas de ãlcool
por litro de sangue, com a

nova regra, nenhum teor S�lll
admítído,Outranovkíadediz

respeíto às punições,No caso
do condutor causar 1110rte de
tereoíros, apenasubit'�i para
16 fUlOS.Atualmente, o Código
deTrânsito prevêquepraticar
homícídío culposo (sen1 intenção
dematar) pode causar detenção;
de dois fiquatro anos.O texto

segue agoradireto paraCimara
dosDeputados,

Só em 2010, foram mais de 40 pedidos.
de informação engavetados, segundo o

vereadorDiogo Iunckes _(PR), que criticou
o descaso na. tribuna. Este ano, o índice é

parecido. Entre as explicações solicitadas
estão sobre o transporte coletivo, sobre
o atendimento no hospital, sobre a
compra de tubos para obras, sobre os

cargos comissionados, entre outros. ./
.

Nesse caso, segundo o Regimento da
Câmara de Guaramirim, o presidente .

da Casa deve entrar com mandado de

segurança contra a Prefeitura para que a

Justiça obrigue o responsável a ceder as
respostas. Porém, nem Jorge Feldmann
(PP), nem Osni Fortunato (DEM) têm

seguido a determinação, fechando os olhos

para o desrespeito com a lei.
'

DIVULGAÇÃO

�.RAl1A1!IVAS Ne
,CONGRESSO

Projetos aprovados
Durante reunião extraordinária do Conselho
de Desenvolvimento Regional (CDR), ontem,
foram aprovados projetos para a região, nas
áreas de Infraestrutura, Saúde e Turismo.

Entre as ações defendidas pelos conselheiros,
para que recebam incentivos do governo
estadual, estão: o projeto de engenharia
da duplicação emelhoramento do trecho
urbano da BR 280, em Guaramirim, a

pavimentação asfáltica da ruaAfonso
Nicoluzzi, em Iaraguá do Sul, a revitalização
da PraçaArthurMuller, em Corupá e a

realização do Projeto Natal paraTodos, da
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de

Iaraguá do Sul. Agora, os pleitos seguem para
Florianópolis, onde serão avaliados.

"

li"

\

Igualdade raci,aJ,
AprefeitaCecília KoneB (PSD) assina
nesta sexta-feira, dia 11" quando é
iniciada aSemana da Consciência Negra,
documento de adesão de Jaraguá do
Sul ao Fórum Intergovemamentalde
Promoção de IgualdadeRacial (Fipirl ..
Constituída pejo governo feder� a

iniciativa tem como objetivo promover'
ações de promoção da igualdade radal,
através de diversos instrumentos.
Aléln da prefeita, estarãO presentes nOl
ato de assinatura a coordenadora da

RegionalSuldoBrasil do Fip,ir,GrazieJa
Cristina Gonçalves, e representantes
da SecretariaMunicipal daEducação
(Semed) e doMovimento deConsciência
Negra doVale do Itapoeu {Moconevi}.,

Pleito de Guaramirim
Os vereadoresOsniBylaardt (PMDB), Gilberto
lunkes (PPS) eMateus Safanelli (PMDB) se
reuniram com o deputado estadualCarlos
Chiodini (pMDB), na terça-feira, para
encaminharpleitos domunicípio. Entre os

pedidos, o principal é o apoio, junto aos órgãos
estaduais, para a realização de convênio, que
possibilitará omunicípio asfaltar aEstrada do
Bananal do Sul. O deputado se comprometeu
em interceder a favor da obra e deve
marcar um encontro com secretário de

Infraestrutura,ValdirCobalchini.

m Brasília, o vereador Justino
da Luz esteve com o deputado
federal Pedro Uczai, ambos do

PT. Na ocàsião, o vereador con
vidou o parlamentar para o encontro do

partido em Jaraguá do Sul, no próximo
dia 19. Justino aproveitou para tratar so
bre as demandas da �egião, em especial
reforçar a necessidade de recnperação :'

do trecho urbano da BR-280.

Participação estudantil
Através do Projeto Câmara.ComVocê, o

Legislativo recebeu este anomais de 350
reivindicações de estudantes, cerca de 220
delas foram transformadas em indicação e

encaminhadas ao Executivo paraprovidências.
Na noite de terça-feira, a Câmara recebeu a
última participação de 2011, dos estudantes
das escolasDuarteMagalhães, João Romário
Moreira e ElzaGranzotto Ferraz. No período, o
programa envolveu 1200 alunos de 21 escolas.

Cochilo
O prefeito deMassaranduba,Mario Reinke teve
audiênciaontemnoMinistério doTrabalho sobre
ademissão domédico Luis Picareli, em agosto
deste ano. SegundoReinke, omédico foi flagrado
dormindo diversasvezes quando deveria estar
prestando atendimento no ProntoAtendimento.
Daúltimavez, foi o próprioReinke quem flagrou
o profissional cochilando enquanto os pacientes
esperavampara ser atendidos. O caso será
encaminhado paraPromotoria de Guaramirim.
Omédico nega as acusações.

'
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Lei cria Laboratório
Municipal de Saúde

.\
:;

Inauguração do espaço
deve dar fim à demora
de alguns exames, hoje
feitos fora de Jaraguá

�,
I JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

.;

.;

/\ demora no pedido, realização e resultado
rlde alguns exames deve ser minimizada
em Jaraguá do Sul. A prefeita Cecília Konell e
o secretário de Saúde, Francisco Garcia, assi
naram a Lei Municipal6.l96/2011 que cria o

Laboratório Municipal de Saúde Pública. O
maior objetivo da administração com a ins

talação do laboratório é realizar exames antes
feitos apenas em Joinville ou Florianópolis.
De acordo com Garcia, hoje existe um labo

ratório, no entanto, além de ser pequeno, não
realiza grande parte dos exames relacionados
a doenças demonitoramento epidemiológico.
"É uma forma de controlar o índice de infec
tados na região", comenta. Testes de hepatite,
HIV; tuberculose, sífilis e toxoplasmose serão
realizados no espaço para análises clínicas.

"O novo laboratório está regulamentado
pela Anvisa (Agência Nacional deVigilância Sa

nitária) e dentro das exigências da Secretaria de
Saúde do Estado", explica Garcia. Para um at�n
dimento mais eficaz, equipes com profissionais
capacitados forammontadas ao longo do ano.

"Temos a colaboração de ummédico, um bio

químico e o responsável técnico é graduado
em farmácia com habilitação em análises clí

nicas", diz. Segundo Garcia, caso o movimen
to for maior do que o esperado, a Secretaria
de Saúde ampliará a equipe de atendimento.
A estrutura do Pama I (Pronto Atendimento
Médico Ambulatorial) foi aumentada para
receber o Laboratório Municipal. Os procedi
mentos serão gratuitos e não precisarão ser

agendados. Basta que o médico tenha enca

mirihado o paciente para o exame. Garcia con

ta que atualmente existe fila para a realização
desses exames em Jaraguá, embora não sejam
constantes. "O resultado sairá mais rápido para
a população", destaca. Ele afirma que os princi
pais custos serão com manutenção do espaço,
já que a equipe está dentro do orçamento e tra

balha há algum tempo na Saúde. A cada exame
realizado, oMinistério da Saúde repassará R$ 12

para o município. Os outros gastos serão com o

material, como agulhas e luvas, por exemplo.
Garcia ressalta o auxílio que.o novo labo- .

ratório trará. "Se tivermos como controlar o
número de infectados por essas doenças, será
mais fácil promover ações preventivas", acres
centa. E, segundo o secretário, não só campa
nhas de prevenção, como também a melhor
forma de curar essas enfermidades. A criação
do laboratório será custeada pelo Fundo Mu
nicipal de Saúde (FMS). Conforme Garcia, .a

intenção é inaugurar o espaço até o fim deste
mês ou, no máximo, início de dezembro.

Enviode propostas para transporte encerra hoje
Hoje encerra é o prazo para as

empresas interessadas enviarem
suas propostas e concorrerem

à licitação para a concessão do

transporte público em Schroe
der. Após ter sido cancelada em

duas ocasiões, a abertura dos

envelopes deve ocorrer ainda na

manhã de hoje. O lançamento do

processo foi feito depois da per
cepção, pela Prefeitura de Schro

eder, da necessidade de legalizar
o trabalho das duas empresas
que operam atualmente na ci
dade. Segundo o procurador do
município, Daniel de Mello Mas
simino,: há algumas pendências
na atuação das empresas Trans

pantanal eViação Canarinho.
De acordo com Massimino,

a empresa Viação Canarinho
tem concessão intermunicipal,
portanto deveria realizar apenas
as viagens entre Iaraguá do Sul
e Schroeder e não operar den
tro do município. Já o período
de 'concessão da Transpantanal
terminou, entretanto, a empresa
continua atuando em função de

. hefeito FeUpe Voigt espera
.� situação do�rté

uma autorização que permite a

prestação do serviço até feverei
ro de 2012. Conforme o procura
dor, na tarde de ontem, não havia
envelopes das proponentes na

Prefeitura. "No caso de licitações,
normalmente é assim. Só rece

bemos propostas no último mo

mento", afirma.
A empresa vencedora terá 90

dias, após o anúncio de sua es

colha, para assumir o transporte.
Segundo o prefeito Felipe Voigt
um dos critérios para a decisão
é o pagamento do valor mínimo
de R$ 241,3 mil por parte da con

cessionária, para investimentos
na construção de um terminal

urbano, abertura de mais linhas
e horários.
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Aterramentos serão proibidos
Assunto foi tema de
reunião entre órgãos
ambientais, ontem
de manhã. Código
Florestal deverá ter

.

prioridade sempre

JARAGUÁ DO SUL

PEDROLEAL

"

Não podemos permitir que
continuem a aterrar os leitos

dos rios, caso contrário, a cidade
vai ficar debaixo d'água", aler
tou o promotor público do Meio

Ambiente, Alexandre Schmidt
dos Santos, durante a reunião

conjunta do Comcidade (Con
selho Municipal da Cidade) e do
Comdema (Conselho Municipal
de Meio Ambiente) na manhã de
ontem. Este foi o segundo alerta
do promotor, que em setembro

já .havia apontado o problema
durante o 10 Seminário Munici

pal da Defesa Civil.
Respondendo ao alerta, o

presidente do Comdema, Cé
sar Humberto Rocha,' diz que já
estão sendo realizados estudos
técnicos sobre os locais em que
já foi licenciado o aterramento.

"Nós firmamos um contrato com

a Furb para avaliar onde pode ser
permitido, e depois será baixado
decreto proibindo qualquer ou
tro aterramento", anuncia.

Responsável pela assinatura
do decreto, Aristides Panstein,
presidente do Comcidade e se

cretário de Obras e Urbanismo,
afirma que a medida deve ter

pouco impacto. "Já estamos apli
cando fortemente a indicação, e

não permitimos aterramentos,
exceto em pontos que não inter

fere nos rios", explica.
O promotor ressalta que o Có

digo Florestal- que proíbe cons

truções amenos de 30 metros do
leito dos rios - tem prioridade so
bre o Código de Obras do muni

cípio, que determina limite de 15

metros. "Podemos regularizar as
obras que não ficam em áreas de

preservação permanente (APP),
mas depois disso, não se leva em
conta nada além do Código Flo

restal", afirma.

EDUARDO MONTECINO
..

-

,
>

, (

."
r

PontáComprida. canos sem
calhas e calhas sem canos

Os moradores do bairro Pon
ta Comprida, em Guaramirim,.
enfrentam uma situação curiosa.
Segundo o presidente da Asso

ciação dos Moradores, Amarildo
Ochner, muitas das estradas no

bairro têm apenas parte do siste
ma de escoamento de água. "Al
guns locais temos a calha, mas
não tem encanamento para es

coar, e em outros, temos o cano,
mas a calha foi obstruída", expli
ca, preocupado com a chance de
novos alagamentos.

Mas até agora, diz Amarildo,
muito foi pedido e pouco foi fei
to pela Prefeitura. "Eles dão uma

aplainada na rua, mas nada de
mexer no encanamento, e as pa
trelas estão bloqueando ainda
mais as calhas", critica.

Entre outros problemas, a

terra de um desbarrancamento
ocorrido em novembro do ano

passado ainda não foi completa-
. mente retirada, e algumas calhas
de escoamento estão acumulan
do água. Além disso, o presidente
se diz receoso com a situação dos

pontilhões no bairro. "Estãomuito
precários, se vier uma chuva mais
forte, tem alguns que devem cair",
conta. Na rua Eugênio Devigille,
os moradores fizeram uma sina-

EDUARDO MONTECINO

lização improvisada em uma das

pontes, devido ao número de car
ros que já caíram no local.

Segundo o secretário de Obras,
Dietmar Roveder, a comunida
de tem razão em reclamar. "Não

podemos negar as carências no

atendimento, mas já estamos pre
parando as obras de limpeza e de
escoamento naquela localidade",
explica, alegando que o maqui- I

nãrio da Prefeitura está ocupado
com obras em locais de maior ris
co. "Mas, em no máximo 14 dias,
vamos cuidar desta situação, espe
cialmente se vier uma chuva fraca

para facilitar o trabalho", afirma. {

t ,I

Segundo .llmarildo,muitas elas estradas têm
apenas parte do sistema de escoamento
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DAN •.ELA. ESTAMPARIA. MODELO DE

José Augusto-" '"

Caglioni
redacao@ocorreiodopovo.com.br

E D
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�

V objetivo, o meio, o fim e a razão do futebol. Edgardfoi um
Datacante versátil, buscava o jogo na intermediária, deslocava-se
pelos flancos, tabelava com os companheiros, abria caminhos com
dribles e fintas. Finalizador por excelência, concluía com precisão:
Tornou-se o maior de todos os artilheiros da história do Seleto

Esporte Clube da cidade de Guaramirim.

o artilheiro mor
Nasceu no dia 20 de agosto de 1944. Edgard é filho de João
Maluta Júnior e Herna G. Maluta. É casado com Olinda
Carmem Rubini Maluta e o casal tem trê§ filhos: Cláudio
Roney, Márcio e Andréia Simone; dois netos: Yuri e Emile.

Formação
Edgard iniciou ,os estudos na Escola BásicaAlmirante Tamandaré.
Lembra-se das professoras: Zeni e Maurita Rosa, do diretor Urbano
Teixeira e dos coleguinhas de aula: Antônio Zimmermann, Salim
Dequech, Tito Teixeira, Sérgio De Bem e Adauto Ossowski. O

.

ginasial e o ensino médio (Técnico Contábil) foram concluídos
no Colégio Marista São Luís. É formado em Economia e

Administração pela Fundação Universitária de Joinville.

Time pioneiro do futsal de Guaramirim - Em pé:
llntônio IUein, José Vieira, Salim Dequech e Ary

Prummer (técnico) - Agachados: EdgardMalula, José
Constâncio de Albuquerque e Romeu Bulschardt

Come» homenag�m
Fica aqui "impresso" o grito do torcedor do Seleto dos anos 60 e 70, quando
você Edgard, fazia o coração do torcedor explodir e implodir de alegria no
momento supremo do futebol: GOOOOL... DO SELETn .. EDGARD!!

Quando o futebol despontou
em nossa região (1940), abriu-se
também a oportunidade para um
novo empreendimento: fabricar
chuteiras para atender a demanda
dos clubesda região. As chuteiras
damarca "Gaeta' abasteciam o

mercado nacional, porém tinha

alguns inconvenientes: eram

Trabalho
O primeiro emprego
de Edgard foi no Banco
Inco (Banco Indústria
e Comércio de Santa

Catarina), agência de
Guaramirim, em 1962.

Quando o banco Inca foi

incorporado pelo Bradesco,
Edgard foi transferido para
a agência de Iaraguá do Sul,
onde permaneceu até 1969.
Na atividade de bancário
iniciou exercendo a função
de office-boy. Galgou postos
de chefia: cobrança, conta
corrente, contabilidade
e caixa. O trabalho no
banco proporcionou-
lhe experiência e

conhecimentos, que
foram muito importantes
para tornar-se um

empreendedor de sucesso.

Em 1970 desempenhou
a função de gerente
administrativo da .

CooperativaAgropecuária
de Guaramirim Ltda. Entre
1971 a 1974, gerenciou a

Cooperativa CentralAgrícola
do Vale Ltda. Gerenciou a .

empresa Rodolfo Iahn e Cia
Ltda. no período de 1974
a 1982. Atuou na empresa
Ceprodata Ltda. no período
de 1997 a 1998.

'Malula X Gaela
muito caras, difíceis de serem
encontradas e pouco resistentes.
O senhor João Maluta, pai de
Edgard, criou uma pequena
fábrica para confeccionar o
material tão indispensável

.

para a prática do esporte rei.
A chuteira damarca "Maluta"
desbancou a famosa "Gaeta' e

tornou-se padrão para os times
de futebol do Norte Catarinense.

Hoje, a famíliaMaluta, tendo à
, frente Edgard e a esposa Olinda,
mantêm a tradição, dispõe de

quatro lojas do ramo calçadista
para atender a clientela regional:
duas lojas em Guaramirim e

duas em Jaraguá do Sul.

Seleto campeão - Campeonato Regional Luiz Gonzaga
Ayroso - Em pé: no, Edézio, Romeu, IlIceu, 'Chique, Salim
(presidente) e Padre E1emar Scheidet -Agachados: Amauri,

Pedrinho,�estrem, Edgard, llntoninho e João Batista

No mundo dos esportes
.

Laços de família impulsionaram Edgard a jogar futeboL JoãoMaluta
(seu pai), seu tio Emeríco Maluta e os tios maternos Paulo, Arthur
e Jorge Butschardt foram fundadores e os primeiros jogadores do
Seleto Esporte Clube. Aindamenino, Edgard deu seus primeiros
chutes na bola ao ingressar nas categorias de base do time da família,
juntamente com os primos Alceu e Romeu Butschardt. Juntos foram

tricampeões (1966/67/68) da 1 a Divisão da Liga Jaraguaense de FuteboL
Conquistaram também o Campeonato Regional Luiz GonzagaAyroso
(1967) e a CopaNorte Catarinense em 1977. Edgard jogou também
pelo Baependi e no Iuventus (foi um dos fundadores). Teve uma
rápida passagem pelo América de Joinville.

Falsal
Em 1959, quando surgiu ofutsal na região, Edgard integrou o time

pioneiro destamodalidade em Guaramirim. Formavam o esquadrão:
Antônio Klein, JoséVieira, Salim Dequech, A!y Prummer, Edgard
Maluta, José Consiâncío de Albuquerque e Romeu Butschardt.

Edgard defendeu a seleção guaramirense de futsal em três edições
dos Jogos Abertos de Santa Catarina: Itajaí (1972); São Bento do Sul

(1973); Criciúma (1974). Nas três ocasiões chegaram às quartas
de finais. O time base era formado porMarquinhos, Alceu
Butschardt, EdgarMaluta, Gastão, Douglas e Barriga.
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Coral e orquestra começam, hoje, sequência de apresentações inspiradas nQ clima natalino

JARAGUÁ DO $UL

KELLY ERDMANN

inda falta mais de um
mês até a chegada do
Natal, mas para o co

ral e a orquestra Pe

quenos Vencedores,
e Iaraguã do Sul, a

data já movimenta a agenda. De
hoje até o fim da primeira quin
zena de dezembro, os dois grupos
têm seis apresentações marcadas.
Em todos os concertos, a pro
messa é de encantar Q público.

Conforme Dilomar Cavalhei

ro' responsável pelas formações,
nesta quinta-feira, cabe aos co

ralistas embalar a abertura oficial
do período natalino no Shopping
Breithaupt. Com acesso gratuito,
o programa reúne famílias intei
ras para brindar a decoração re

pleta de papai Noel, bonecos de

neve, laços e fitas. O coral canta a

partir das 20h.
No domingo, as mesmas vo

zes vão emanar pelo Encontro de

Crianças, no IEAD Ribeirão do

Salto, em Guaramirim, às 14h30.

Depois, no feriado de terça-feira,
15, a orquestra se junta ao coral
no lançamento da temporada de
Natal no Norte Shopping, na ci-

dade de Blumenau, às 16h.
No dia seguinte, os cantores

voltam a habitar os palcos de Ia
raguá do Sul. Eles se apresentam,
às 20h, na praça do Museu Emílio
da Silva, no Centro. E, por fim, já
em dezembro, é a vez de parti
cipar da festa de fim de ano da .

empresa Duas Rodas, no sábado,
10, e da noite especial do Museu

Weg, na quarta-feira, 14.
A Orquestra de Cordas Peque

nos Vencedores tem apenas um

ano de existência. Em contraparti
da, o coral é bem mais antigo e se

integra a lista dos grupos bastante
conhecidos no município. Tanto

que a criação da versão sinfônica
aconteceu por acaso, após a partici
pação de alguns alunos doFemusc
(Festival de Música de Santa Catari
na). O intuito, conformeCavalheiro,
era capacitar as crianças como cora
listas. Porém, com os ensinamentos
musicais oferecidos pelo evento, foi

possível ampliar a formação.

e-rnaíllíteraturanewsegmaíl.com. Há dez
.

vagas abertas. Já a segunda, será com o escritor
mineiro Sérgio Fantini, às 20h.
A Semana de Livro é organizada por Carlos
Henrique Schroeder em parceria com a

. Ft}fidação Cu1ttír� eo Sesé..Êla acontece entre os .'

dias 21 e 27 de novembro. Além das capacitações,
a iniciativa conta com palestras, debates e guias
de leitura. As informações estão na página
virtual http://semanadolivro.blog.com.

Termina, hoje, o prazo para as inscrições das
oficinas de poesia e de contos da Semana
do Livro. Aprimeira acontece com Carlito

Azevedo, no dia 26 de novembro, às 14h) no
Sesc, em Iaragué do Sul. Considerado �m dos

I, prmGlpqispoetas ainda na atitra. nO.Brasil, o
rníriístrânte é vencedor de diversos prêmios,
como o Jabuti e oAlphonsus, da Biblioteca
Nacional. Para participar, os interessados
devem enviar currículo e um poema para o
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HORIZONTAIS

e-
1. Parede de barro aplicado sobre uma espécie de gra-

deamento feito com madeira, varas ou taquaras 10
meio da ... etapa

�22. Elem. de comp.: ouvido I Parte de cada um

3. As iniciais da atriz norte-americana Ryan, de "Arma-
s

dilhas do Amor" I Ruído de coisa que cai estrondo-
samente

4
4. Nome genérico de microrganismos, unicelulares fre-

quentemente patogênicos 5
5. Conjunto de orifícios que dosam a passagem da

gasolina ao ser esta despejada na câmara de car- (3
buração

6. Abelha social, mansa, preta, que faz seu ninho em 7
árvores ocas

7. A atriz, Oliveira, da TV e do cinema, I Polícia Téc- 8
nica

8. Cão grande, de pelo curto, com manchas pretas ou FI
castanhas

� , 9. O elefante.voador, de Walt Disney iD

10. Amedrontar, aterrorizar
11. O gálio I Cultivável i1

12. Elem. de comp.: campo I Alistamento de soldados
13. Homem novo I Compreender o significado das pa- i")L

lavras escritas ou impressas.
ta..I

VERTICAIS
1. Da mesma forma I Retirar detritos do leito de um rio
2. Brisa I Interjeição para animar a criança a subir; Res-

tituição de dinheiro que se devia
3. O verbo mais curto; Capuz de lã que cobria a cabeça

das mulheres; Reverendo Padre
4. O ator norte-americano Brad, de "Seven" / Que tem

sabor agradável; Apupo geral
5. Peça que se adapta a uma máquina para tornar-lhe

uniforme o movimento
6. Diz-se de retrato, figura, em que se exageram humo-

rísticamente os traços
7. Na retórica clássica, teoria dos lugares comuns à

qual se pode recorrer em uma demonstração I Cor-
tês, simpático

8. Que existe no presente; De pouca duração
9. Calma, tranquilidade; Tempo quente e seco; A casa

e a intimidade familiar.

PALAVRAS CRUZADAS

2 5 G t

III
III

fi
iii

II II
II

fi fi
II

II III
II

IJ
•
II

SUDOKU
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.
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,A RECREATIVA

PI, �

SE VOCÊ ACHA
QUE SABE TUDO,

MATE ESTA!

NAS BANCAS

Frente Iria

traz chuva
A chegada dema frente fria
ao Estado, hoje, põe fim ao dia
ensolarados que marcaram a

última semana. Estão previstas \\
chuvas e trovoadas entre '1\ "

a tarde e a noite do Oeste
ao Meio Oeste. Nas demais "

regiões, a instabilidade serámlii;,'i�ll,ljll/��ili!Ui!f�I;,iB#/[,#I'
percebida à noite.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 17°C
MÁX: 33°C

SEXTA

MíN: 19°C
MÁX: 26°C

��. �>l!
J
j :i '!) ;;"

SÁBADO
MíN: 16°C
MÁX: 24°C

.,
Ensolarado Instável

Amanhã, a frente fria já começa a
perder força. Por isso, ela ainda causa
chuvas com trovoadas namadrugada
e manhã. Depois, a instabilidade
diminui em todo o Estado. Os
termômetros registram temperaturas
em declínio durante o dia. Os ventos

sopram de sudeste a sudoeste e

vão de fracos amoderados.

�

Parcialmente Chuvoso
Nublado

Nublado Trovoada

No sábado, áreas de instabilidade
ainda provocam pancadas de chuva
com trovoadas no Oeste e Meio
Oeste catarinense. Nas demais

regiões do Estado, há apenas
aumento de nebulosidade. Mesmo
assim, as temperaturas voltam a

subir. Os ventos sopram de
sudeste em direção a nordeste.

DOMINGO

MíN: 17°C
MÁX: 22°C

(

FORQUILHINHA
A quinta-feira tem sol
com algumas nuvens
durante o dia. À noite,
o céu fica com muitas

nuvens, mas não chove. As

temperaturas ficam entre
os 18°C e os 29°C.

CRESCENTE 2/11

c "

CHEIA 1 0/11

MINGUANTE 18/11

NOVA 25/11
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beatriz.sasse@terra.com.br I 47 8433 0306

LITERATU
Nesta sexta-feira, na Biblioteca Pública Rui Barbosa, às 19 horas,
haverá coquetel de lançamento do livro Nós (e os "nôs" entre nós),
dos autoresAna ]anetePedri, Gil Salomon, Inacio Carreira, Luiz

. Paschoal eNilza Vilhena. Compareça e prestigie!

AFTER
80UR

Promoção e lançamento
• Hoje, das 10h às 22h, tem coquetel de lançamento da coleção alto
verão daArezzo, no-Shopping Center Breithaupt. Além de descontos

especiais, as compras dão direito a ummimo delicioso.

•A lojaDonnaAnna está com uma super promoção de até 70% de
desconto em marcas como Ellus, Second Floor,Vide Bula, Sinistra,
Vuarnet e Eclectic. Mas só enquanto durarem os estoques.

PROGRAME-SE!

DIA 10
BIERHAUS

Stand-up comedy com Luciano Feitosa,
.

vencedor do 5° Festival de Piadas do Shaw
doTam. A partir das 21h.lngresso a RS 25.

LICOBAR
Shaw de rock e blues com Camaleão Robô.

LONDONPUB
Hip hop session com DJ Puffa partir das 22h.

UNTAN LOUNGE
Double chopp das 19 às 21 h de terça a sexta.

Também Festival de Sushi às terças,
quintas e domingos.

IA II
MOVINGUP

Balada Divas com Gago Boys, sertanejo
de Elisângela Dias e funk com DJ Tay,

Elas free até meia noite e eles pagam RS 15.

LICOBAR
Party Licoreria com DJs Erick Jansen e

Guilherme Getelina.

FUELL1VING
ShowdeMazzo&Gabriel eDJ BibbeAndreatta.

SEVEN.CHOPERIA
Sertanejo com Ander & Fael e mais DJ Alan.

Elas entram free até 23h30 e eles pagam RS 15.

LONDONPUB
Sextaneja com Fernando Lima,a partirdas 22h.

---------------------------------------------------------�

Missão possível
Sim, foi possível. Os caras insistiram na história do herói

interpretado porTom Cruise que faz coisas impossíveis emmissões
vestido de preto com capuz na cabeça. É o quarto filme da série.
Missão: Impossível4 - Protocolo Fantasma (Mission Impossible
4: Ghost Protocol) chega ao cinemas no dia 21 de dezembro. Na
história, acusado pelo bombardeio terrorista ao Kremlin, o agente
da IMF EthanHunt é desautorizado junto com o resto da agência
quando o presidente dá início ao "Protocolo Fantasma". Deixado
sem qualquer recurso ou apoio, Hunt tem que encontrar uma
maneira de limpar o nome de sua agência e prevenir outro ataque.
Para complicar aindamais as coisas, ele é forçado a assumir esta
missão com uma equipe de colegas fugitivos da IMF cujosmotivos
pessoais ele não conhece completamente .

Muitos tiros e muita ação
Call ofDutyModernWarfare 3 é um dos gamesmais esperado do ano e

começa a ser vendido esta semana. Ele está disponível para PlayStation
3,WÜ, Xbox 360 e Pc. Os trailers de divulgação enfocam, sobretudo, o
single player do jogo de tiro. O game é sequência do ModernWarfare
2 e insinua que, conforme a ação for se desenvolvendo, as peças se
encaixam formando um cenário final. Além disso, na proposta de
guerra global'contemporânea, você reconhecerá cenários de Paris,

__ Nova Iorque, Londres e Berlim. As explosões e açõesmilitares dão um
_ contornomuito interessante a esses cenários tão conhecidos.
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capital
www.imoveiscapital.net

Spiritlbiza
�m o tema o "Segredo do vale encanta
udo" e uma mega decoração, neste sába
do, são esperados para a festa Spirit Ibiza,
na Arena Iaraguâ, mais de cinco mil pes
soas.A noite, que tem tudo para ser a mais
incrível do ano, será movimentada por vá
rio DJs. Entre eles, Mauricio Bungi, do Rio
Grande do Sul, Henrique Fernandes (EIDi
vido, P12,Jovem Pan e IauiMuiioz) eSpace
Club (lbiza), da Espanha. Imperdível!

Retruca
O diretor de Comunicação da Prefeitura,
Agostinho Oliveira, questionou, por e-mail,
a notinha naminha coluna de ontem,
sobre o uso indevido de telefone móvel

por alguns servidores públicos. Disse que
o telefone móvel é controlado com rigor e
cedido somente a alguns funcionários com
cargo e, quemesmo assim, eles só ganham
uma ajuda de custo simbólica. Se passar do
valor tem desconto em folha.

..._,-.z

Evelin com omarido Fernando não tiram o

champanhe do gelo. O casal, comandante
da lojaAkazo, comemora ainda o
sucesso do coquetel da virada de coleção
primavera/verão, além de brilhar com o

lançamento da famosa Zinco Ieans,

Calma gente
Sábado, por volta das 15 horas, uma
emergente se envolve em um barraco em

badalado supermercado de Iaraguá do Sul.
A fila da carne estava grande e a dondoca
estava com pressa. Grita daqui, berra dali,
a confusão esquentou. Faltou.pouco para a

galera arrancar a peruca da loira.

Ontem, Ariane Roboch, ao lado do marido
Nando Raboch, na condição de darling das

darlings, passou a tarde recebendo amigos,
convidados e clientes. O encontro foi

regado com um espumante geladinho para
celebrar em grande estilo a inauguração
da finíssima Composée, loja especializada
no que tem demaismoderno no quesito
presentes e decoração. Hoje, o frisson
continua. Ariane adoraria ser visitada.

Arrasando
.

Dizem que o jovem Ricardo Schmit, o Rica,
foi outro que andou "fazendo estrago" no
coração domulherio, neste fim de semana,
no Chope & Club. O cara estava demais

mesmo, acho que andou tomando muito

energético. hehehehe.,

Moa Gonçalves

MARES Paloma Petrv noMares do Sul

--- - � ---- -- - - _. - -' --- - --

UPPER k,d&
\ r

Ilnh,/", J{i-�

Onde comer
bem em Jaraguá
Na Subway. Omelhor lanche
natural do Sul do mundo.

NÃO PERCA A MAIS 80FISTICADA
MOSTRA DE ARQUITETURA E

DECORAÇÃO DE SANTA CATARINA.
Raallz8Q!o:

o

.�
lU

DE 12/11/2011 A 31/3/2012
INFORMAÇOES: (47) 33684640 I (47) 33689718
WWW.SPLENDOUROFTHESEA.COM.BR

Registrado na matricula n' Ej458 no Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Itapema"SC. Foto ilustrativa do móvel cedido pela Loja 4 Elementos.

@splendour_ facebook.com/splendourofthesea

moagoncalves@netuno.com.br

6 3055-0024

navia Formigari,Natali Zen, VivianMichalak,
Pabicia Oliveira e Juliana Boz na festa da IUel Living

ENCONTRO O presidente da Indúsbia Química
DipD, Sr. Alberto Correa, recebeu, dia três de
novembro, a visita do deputado estadual Darci de

Ma�s e várias lideranças políticas domunicípio
deMassaranduba. Vem novidades por aí

vivas.
I III' ,,'.,":1

I I
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"

'
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1, ,I • e}utra figuraque será .'

muito cumprimentada
pela idade nova, hoje, é
o arnigofeij;oeiro Sergio
Lazzaris. Parabéns!

Conscientização
Ontem de manhã, na Rua Epitácio Pessoa,
em Iaraguá, uma senhorinha distribuía
aos motoristas folhetos com textos do
médium Chico Xavier. Pedia paz no
trânsito e explicava que, ano passado,
perdeu a filha em um acidente.

• A loja SportBrasil
do 6lmi�w 1,qaltQJl ,este!-

'

"bombandb" com a nova

coleçãofitness verão e a

novidade que éa linha
'.' � ii flra,jf,!! e;cqf,��,t�� qas.,tnra�($�rI

IRalaMoça eAcquamires.
Vai perder?

.

"Dica de

quinta-feira
Curtir as delícias daAlém
d'Gula. Bom demais!

Da série morr e não vejo tudo
Dizem que o Flamengo vai adotar um Urubu-rei do zoológico
do Rio. O clube mandará R$ 500 por mês para que o penoso
tenha casa, comida e roupa lavada. Por favor, urgentemente,
um copo de chope bem gelado da Kõnígs Bier.?!

COQUETEL Fahiana Freiberger e
Eduardo Ferreira, sexta·feira, no

coquetel de inauguração da loja Banho
Mix Piscinas e Banheiras

Pensando bem
"0 amor é provado no fogo, na
dura experiência de dar a vida

J pelo outro. Caso contrário,
não é amor; é ilusão. Você
sabe que alguém o ama não

pelo que ele fala, mas pelo
que faz. Não adianta falar para
o seu filho que o ama se seus

gestos não correspondem
a esse amor. Palavras sem

gestos não edificarn".

Rastreadas
A galera que controla sistema de
rastreamento de piriguetes nos
avisou que agora elas estão se

espalhando. Umas ficam na urbe,
umas pelo "Manso", e outras, as
mais "aventureiras", viajando entre
Piçarras e Balneário Camboriú.
Estão podendomesmo.

Meia Quem pode. pode!
Pelo meu fiovermelho fiquei
sabendo que um poderoso
empresário de caixa alta da urbe
sorriso andou comprando um big
apartamento em Miami, em local
dos mais privilegiados da bela
cidade da Flórida. Quer curtir
férias com a família emMiami
Beach. Certo ele!

"Polícia de São Paulo reduziu
o valor da fiança para alunos
detidos na USP de R$ 1.050

para R$ 545. Bem, que os

estudantes tinham direito
ameia-entrada isso eu já
sabia, masmeia-saída,
sinceramente,

é

novidade". Kibe Loco.
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CRÔNICA
ALEXANDRE PERGER.

J07'ALISTA

ISSOE
,.,

TAO ··CULT··
"' Tocê já deve ter visto esse pessoal por aí. Eles cos
V tumam entender de vários assuntos e, por isso,
podem ser encontrados em várias rodas de conver

sa, falando sobre tudo. Quem escuta até os confunde
com especialistas. Mas tá, estou aqui divagando e ain
'da não os apresentei a turma da qual estou falando.
Se bem que eles não curtem muita badalação. Afinal,
esse tipo de coisa não combina e é popular demais.

A tal turma da qual estou falando, e ainda não

apresentei, adora citar grandes pensadores, filósofos
e outros intelectuais. Nada mais "cult" do que isso:

gritar aos quatro cantos do mundo que conhece esses

caras e tem com eles uma intimidade fora do comum.

Vejam, não estou dizendo que eles não conhecem,
apenas constatando uma realidade. 'Eu não conheço
muitos pensadores e, por isso, prefiro não mt: meter
e não colocar os mais populares. Opa, desculpa. Os
mais famosos, os melhores. Populares, não, né?!

Mas o forte deles não é

apenas a literatura. A mú
sica também os diferencia
dos demais', porque eles
adoram dizer que gostam, .

de uma banda da qual
ninguém ouviu falar, já
que essa ainda está no cir
cuito alternativo. Portan-

to, não se tornou comer

cíal, o mai�F dos pecados
para essa turma. Quanto
mais alternativo ou under

ground, melhor. Mas enfim, música boa é aquela que
não toca em rádio e, como falei, não é conhecida do

grande público. Afinal, fazer sucesso nem sempre é si-
nal de qualidade. Ah e quando alguém diz que nunca
escutou o som? É crime. Como assim, nunca escutou?

Além da música, o cinema também os entrega. Mas
nesse quesito, vou concordar com eles, filme comercial
não está com nada. É legal quando você quer se divertir.

Também tem outra característica peculiar: o gos
to pelo antigo. Tá, tudo bem, muita gente gosta, mas
essa muita gente gosta e sabe balancear, equilibrar. A
turma, não. Eles adoram o tal retrô, que virou moda.
Confesso que também gosto de retrô e, por isso, posso
ser até encaixado na turma. Mas não sei quantas pe
ças de roupa retrô eu tenho. Sim, eles adoram moda
também. Afinal, tirar as roupas dos avôs do armário é

super "cult", Não que não seja legal, mas sabe como é,
um pouco de tudo é bom.

Bom, mas se você se encaixa nessas características

que citei, não se sinta ofendido, por favor, e não me

chame de radical. Afinal, eu gosto de tudo um pouco.

Além da música,
o cinema também
os entrega. Mas
nesse quesito,
vou concordar
com eles, filme
comercial não
está com nada.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

A Fada é linda. Veja que charmosa essa pelagem escura que ela tem
sobre o lado direito da face. Mesmo com tanta graça, a cachorrinha

está sem don,o e lar. Cheia de carinho e muito dócil, a Fada procura por
alguém disposto a adotá-Ia. Se você é esta pessoa, entre em contato com

a Clínica Veterinária Amizade pelo telefone (47) 3275-1887.
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Contabilidade
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NOVELAS

• FINA ESTAMPA

ZuleiKa coage Leandro a entregar Rafael. Antenor
pergunta para íris qual é o segredo da mãe de Patricia.
Tereza Cristina chama Paulo para morar em sua casa.

Ferdinand descobre porque Pereirinha voltou e tenta
fazer um acordo com ele. Wallace diz que levará Teo
dora para se despedir de Quinzinho. Guaracy é hostil
com Griselda. Rafael vê Leandro conversando com

Zuleika. Vilma pede para falar com Juan Guilherme.
Crô sugere que Solange seja lançada como cantora no

jogo de vôlei. Rafael seduz Zuleika e ela entrega as

provas que tem contra ele. Griselda avisa a Pereirinha

que ele não se mudará com ela para a nova casa.

deres para resgatar o dinheiro do prêmio .

• A VIDA DA GENTE
Vitória manda Marcos sair de casa. Manuela

conversa com Felipe e ele a chama para sair. Celina

flagra Lúcio vendo um jogo de Ana pela internet. Iná
tenta convencer Manuela a se deixar envolver por
Felipe. Desesperado, Rodrigo avisa que Júlia éngoliu
uma moeda. Manuela e Rodrigo ficam aflitos diante do
médico à espera da radiografia de Júlia. Dora fala para
Marcos que não poderá se separar do marido.

• AQUELE BEIJO
Marisol se oferece para ensinar Cabo Rusty a ler.

Brigitte fotografa Agenor dormindo e neqocla as fotos
com uma amiga. Belezinha insinua que íntima tem um

caso com Felizardo. Ricardo cai da escada no Lar e

quebra a perna. Maruschka descobre que Deusa her
dou uma fortuna e aconselha Grace Kelly a se recon

ciliar com a mãe. tocanda recebe uma carta anônima.
Maruschka sugere que Rubinho se case com Claudia e

a leve para morar com eles. Violante revela que Raíssa
e Sebastião assinaram uma procuração lhe dando po-

• VIDAS EM JOGO
Ernesto conta a Divina que Cleber foi o respon

sável pela falsa pista que foi plantada no cativeiro .

Carlos volta do presídio. Acompanhado de um policial,
Carlos vai até o Cariocas para conversar com Wellíg
tono Fátima discute com Edmílson. Juliana recebe .a
visita de Raimundo. Welligton recebe a inesperada vi
sita de Cacau. Escondida, Patrícia ouve a conversa da
turma do bolão. Todos percebem o comportamento de
Andrea e tentam descobrir o que ela tem. A milionária
revela que contraiu HIV depois que foi estuprada. Des
controlada, Patrícia surge e exige que Andrea diga se

Cleber é soropositivo.

10/11 Giovani W. Menzzalina Michel Schwinle
Adalcio Demetrio Iverson D. Gazda Rafael M. Vieira
Adelina Fontana Ivo J. Bortolini Roseli Gessner

Angélica K. Ferreira Josiane C. De Freitas Selma M. Alexandre
Antenor Gaivão Leonardo Linder Sidnei A. snnghen
Bernardo Panstein Lira Bettoni Sueli Viergutz
Douglas C. Kuhn Luis A. dos Santos Tatiane Sell

Egon R. Daren Lurdes W. Michalak Valdemar Corrêa
Fernandal. Bledorn Manoel-Araujo Wilson E. Skalel
Gabriel Muller Marco A. Baruffi
Gerda Volkmann Max M. Cerutti
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ANA MARTINS MARQUES

"Da arte das armadilhas" é
o segundo livro da autora,
que já venceu por duas vezes
consecutivas o prêmio Cidade .

de Belo Horizonte. Essa é
uma voz que surge para
ocupar um lugar no cenário
dos poetas importantes do
país, enriquecendo-o com

sua particularidade. Na orelha
do livro, Armando Freitas
Filho narra uma conversa

com outro poeta: "Você já
leu o livro da Ana Martins
Marques? Você tem que ler",
e conclui: "Mergulhei de
ponta-cabeça, fui de capa a

capa num fôlego só".

CORAÇÕES
PERDID0S�"<tt

DRAMA

Doug (James Gandolfini)
e Lois (Melissa Leo) têm o

casamento abalado por uma

tragédia familiar. O tempo e

o silêncio só os distanciam
mais até o dia em que Doug
participa de uma convenção na

agitada New Orleans e conhece
Mallory (Kristen Stewart). Ela
é uma jovem dançarina em um

strip club, de língua afiada.
Inesperadamente esta jovem
fará com que o casal se lembre
do real motivo que os uniu, em
uma história fora do comum,
sobre o encontro oo amor e a

perda dele também,
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TIRINHAS

CINEMA

MEU PAÍs
Marcos (Rodrigo Santoro)
vive na Itália e retorna ao

Brasil após a repentina
morte do pai (Paulo
José). Já no país, ele
reencontra o irmão Tiago
(Cauã Reymond) e des
cobre que tem uma meia
irmã (Débora Falabella),
portadora de problemas
mentais. Ao mesmo tempo
em que precisam lidar
com o luto, Marcos e Tiago
tentam conviver com as

diferenças existentes en
tre eles e se acostumar
com a nova irmã.

(

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

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

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

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

• Cine Garten 2
• Gigantes, de aço - Leg (13h45)
• Qual seu número? - Leg (16h1 O, 18h50 e 21 h20)

• 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 21h15)

• 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 (19h1 O 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 21 h)

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

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

Vocalista do Pearl

Jam curte a praia
Antes de partir para o Paraná, onde o Pearl
Iam fez, ontem, o quarto show da turnê
brasileira, o vocalista da banda, Eddie
Vedder, aproveitou para curtir a praia de
Ipanema, no Rio de Janeiro. Ele surfou com
uma prancha e nadou no mar carioca. O -

Pearl Iam também já se apresentou no Rio
e em São Paulo e, agora, segue para Porto

Alegre; onde encerra a passagem pelo Brasil.

Cantora é insegura
com a maternidade
Mãe do pequeno Ever Imre, que nasceu no
Natal de 2010, a cantoraAlanis Morissette
confessou que passou tanto tempo
focando no parto do filho que acabou
não se preparando para à maternidade.

,

Apesar disso, Alanis diz que quando o bebê

nasceu, ela finalmente se tornou a pessoa
que sempre sonhou. I'A vida mudou
literalmente e figurativamente para
mim naquelamanhã", afirmou.

Giovanna Antónelli
se irritou com bufê
A atriz GiovannaAntonelli pode receber de
volta o valor que pagou pela diária do bufê
no qual realizou a festa de um ano das filhas

gêmeas, em outubro, no Rio de Janeiro. O
local teria violado uma das cláusulas do
contrato e permitido o acesso de fotógrafos,
sendo que a atriz queria total privacidade na
comemoração. Giovanna até pensou
em processar a empresa.

Susana Pires gosta
de exclusividade
No ar na novela FinaEstampa, a atriz Suzana
Pires prefere viver demaneira bem diferente
da personagemMarcela, que tem tentado se

tomar la outra' de Paulo (Dan Stulbach). "Não
tenho amenor vocação para ser amante! Sou
superexclusivista", contou. Segura, a atriz não
se incomoda com a solteirice na vida real.
"Se eu já era de bem com a vida, hoje
estou cem vezes mais", afirmou.

ÁRIES
Mostre sua capacidade de ação e não permita que outras pessoas
tentem controlar sua vida. A dois, pode enfrentar alguns problemas,
por isso analise todos os lados antes de tomar uma decisão.

TOURO
No trabalho, dê prioridade às atividades que possa desenvolver
sem a ajuda dos colegas. É tempo de se aproximar das pessoas
de confiança, A dois, ouça com atenção o que o par tem a dizer.

GÊMEOS
Ótimo dia para avaliar as finanças pessoais e procurar
maneiras de aumentar os rendimentos. Dê mais atenção às

pessoas doentes, suas palavras podem ter muito valor. No
relacionamento a dois, o clima é de compreensão;

CÃNCER
Compromisso e seriedade estão em harmonia com prazer e
entretenimento, Seu corpo merece tanta atenção quanto os

outros setores da vida. No romance, não faça cobranças sem

entender o ponto de vista da outra pessoa.

LEÃO
É bom evitar tarefas desgastantes. Reflita antes de tentar
resolver questões difíceis. No amor, ajude o par nas

, responsabilidades.

VIRGEM
Tente valorizar mais os momentos de alegria em família, isso não
tem preço. Não convém se distanciar das pessoas de sua estima.
No relacionamento afetivo, cuidado com o excesso de liberdade.

Luan prefere os

ônibus aos aviões
Depois do susto que levou quando o

avião em que viajava precisou fazer um
pouso de emergência, o sertanejo Luan
Santana tem preferido viajar de ônibus.
"Teve uma hora que descemos cerca
de 300 metros em queda livre", lembra o

cantor. Em 29 de outubro, o jato particular
de Santana passou por uma turbulência
e sofreu pane no radar, obrigando um
pouso em São José do Rio Preto.

Beyoncé está viciada
no sabor do catchup
A pop star Beyoncé já sente os desejos
causados pela gravidez. Em entrevista à
revista CIoser ela disse: "não consigo comer
nada sem isso. Seja no café damanhã,
almoço ou jantar, eu preciso ter um catchup
do lado". Ela anunciou a gestação do
primeiro filho no tapete vermelho doVMA,
premiação daMTV norte-americana. O
rapper Iay-Z é o pai da criança.

LIBRA
o dia é propício para tomar decisões importantes. Mantenha
a calma diante das pressões. Em família, cobranças não estão
descartadas. Na paixão, não faltará lealdade e carinho.

ESCORPIÃO
É tempo de entender melhor seus objetivos. Em casa ou no

trabalho, as pessoas esperam por suas decisões. No romance,
procure variar os assuntos ou vai ser chamado de chato.

SAGITÁRIO
Quanto maior a independência, mais longe conseguirá chegar
aos objetivos de trabalho. Uma conversa harmoniosa com a cara-

- metade sela a paz entre ambos.

CAPRICÓRNIO
Uma conversa entre amigos ou COlegas de trabalho aumenta o

entendimento sobre os obstáculos. Mas prefira trabalhar com
independência. A dois, o dia é indicado para fazer planos longos.

AQUÁRIO
Evite desconfianças trabalhando duramente pelo que quer.
Poderá se sentir dividido entre o desejo de ficar em casa e de
colocar as atividades em dia no emprego. Não descuide do par.

PEIXES

Hoje, para manter um bom relacionamento no ambiente de

trabalho, evite discussões com chefes e superiores. Dê mais

atenção aos seus interesses. Aproximar-se da família é uma"
ótima pedida.
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PERSONAGEM DO VALE
.
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Luis Canela é só (,emuita) música
\ ,

De canções a
. -

cornposiçoes
instrumentais, o
. -

jaraquaense nao

abandona os sons

de jeito algum

GUARAMIRIM

KELLY ERDMANN

Pode até parecer clichê, mas,
no caso de Luis Volvei Frei

ner, ou apenas Luis Canela, a

música é, sim, a melhor compa
nhia. É e sempre foi, vale -ressal
tar. Ainda na infância, o jaragua
ense descobriu a paixão pelos
verbos cantar e tocar. Se aos nove

anos, ele vivia cantarolando, aos
dez, quando passou férias ines

quecíveis na casa de uma tia, em
Curitiba, o violão também virou
melhor amigo.

Não demorou, a partir disso,
para ele ganhar o próprio ins
trumento musical e, assim, não
parar mais de se envolver com as

cifras e tablaturas. A intimidade
era tanta que as idas frequentes à
diretoria da escolaAlbano Kanzler,
onde estudava, costumavam ren

der um castigo bem agradável. "Eu
era muito bagunceiro e para não
ser expulso ia tocar e cantar em

eventos no colégio", lembra.
Com o passar dos anos, o ape

lido que ganhou na infância se

transformou em nome artístico
e Luis Canela começou a parti
cipar de festivais estudantis. Um
atrás do outro, ele venceu. Já co
nhecido no cenário artístico da

microrregião, o músico recebeu
convites para integrar forma

ções que homenageavam grupos
como os Menudos. Mas, não,
para isso ele não tinha qualquer
vocação. "Era roqueiro", explica.
Mesmo assim, decidiu conter a

vergonha dos amigos, aceitar a
. chamada e fazer alguns shows
ao lado de uma banda de baile.
O intuito foi arrecadar dinheiro
e ter condições de comprar uma

guitarra.
Desejo realizado, o jaragua

ense deu adeus a essas apresen
tações. No meio da ainda recente
carreira, até fez um curso de vio
lão clássico e outro de desenho
mecânico. Nem um e muito me

nos o outro agradou o jovem. A
solução: enveredar cada diamais
pelo universo damúsica popular.
Por isso, estudou em Curitiba,
São Paulo eFlorianópolis.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Nem mesmo sessões semanais de hemodiálise fazem o jaraguaense Luis Canela se distanciar da música

Quando criança, eu era muito
bagunceiro e para não se expulso

ia tocar e cantar em eventos

organizados no colégio
Luis Canela, músico

Faz cinco anos, Canela ex

cursiona o Estado com a banda
Felixfônica, vencedora do prê
mio Pixinguinha, em 2008. Ele

também é o responsável pelo CD

'Coleção'. Somente com músicas

instrumentais, o trabalho foi se
lecionado pelo edital de 2009 do
Fundo de Cultura de Iaraguá do
Sul e teve a participação especial
do renomado Alegre Corrêa e de
Luiz Gustavo Zago, Joris Roolofs
e Marco Lorenzo.

Finalizado em 2010, o disco
está sendo lançando agora. Isso

porque, antes, o músico precisou
enfrentar alguns contratempos.
Logo depois das gravações, o

compositor se descobriu doen
te e dependente de três sessões
semanais de hemodiálise. Com
o rim comprometido e em pleno

_ FICHA TÉCNICA

tratamento, Canela ainda aca

bou acamado por ordem de uma
tuberculose.

Apesar da saúde fragiliza
da, entretanto, ele não parou de

pensar na música. No hospital,
alinhavou outro projeto e o apre
sentou novamente ao Conselho
de Cultura do município. Finan
ciado pelo Fundo, programou
dez shows, que estão sendo re- ,

alizados ao longo deste ano em

diversos palcos, como escolas
e museus. O último espetáculo,
marcado para o próximo dia 27,
às 20h, ocorre no teatro do Sesc.

Paralelo ao CD 'Coleção', Ca
nela trabalha na divulgação de
'No dorso do rinoceronte'. O ál
bum de músicas assinadas por
Silvio Mansani e Emilio Pago to é
destinado ap públifP �tnfa�til,'
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FOTOS MARCELE GOUCHE
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RETRIlBIlLHO
oV_O asfalto começou a ser arrancado ontem e a base para a nova

pavimentação será totalmente refeita, informa o diretor Alcides Donat

TRÂNSITO

Depois dosprotestos,
inicia a pavinlentação

-

Rua Expedicionário Fídelis Stinghen, no
bairro Centenário, enfim recebe asfalto

que suporta trânsito de veículos pesados
JARAGUÁ DO SUL
............................................................ \'

. pequenas trincas, recapes serão
feitos", informa. De acordo com

o secretário municipal de Obras
e Serviços Públicos, Odimir Les
cowicz, a empresa se comprome
teu a refazer todo o trajeto de 768
metros sem nenhum custo para
os moradores.

O Correio do Povo já havia pu
blicado umamatéria sobre o assun
to. A rua, asfaltada há três anos, foi

preparada para receber o trânsito
de carros leves. Quando a ponte foi
aberta, em julho deste ano, veículos
de maior porte passaram a transitar

pela via e a danificaram.

Segundo a' presidente da As

sociação de Moradores do Cen

tenário, Andréia Ziehlsdorff, os

GUSTAVO CIDRAL

Começou ontem o reparo na

pavimentação da rua Expedi
cionário Fídelis Stinghen, no bairro
Centenário, em Iaraguá do Sul. O

piso deve estar pronto na próxima
semana. A obra foi anunciada na

terça-feira, no mesmo dia do pro
testo realizado pormoradores da re

gião. Cerca de cem pessoas pararam
o trânsito por 40 minutos e impedi
ram a saída da ponte quejá acesso

ao bairro Ilha da Figueira.
"Vamos arrancar tudo e fazer

uma nova base", explica o dire
tor de Obras e Serviços Públicos,
Alcides Donat. "Onde há apenas

próprios caminhões das obras es

tragaram o asfalto. Cerca de quatro
remendos foram feitos, mas não
resolveram o problema. "Os mo

radores querem asfalto novo e não
remendo. É muito custo para tra

balhomal feito", declaraAndréia.
A respeito do protesto, a pre

sidente garante que não houve
violência. "Foi pacífico e com edu

cação", afirma. "Não precisava de
manifesto se a Prefeitura tivesse
aceitado conversar com os mora

dores". De acordo com Andréia,
duas moradoras levaram um ofí
cio à Prefeitura para pedir um as

falto melhor. Porém, elas ficaram

aguardando cerca de duas horas e

não foram atendidas.AAssociação
de Moradores espera que o pro
blema seja resolvido para os mo

radores não se incomodarem. "Se
não adiantar, iremos protestar no
vamente", promete a presidente.

Asfalto em 41
�

ruas estaem

andamento
Das 41 ruas cuja pavimenta

ção foi anunciada pela prefeita
Cecília Konell no último dia 26 de

setembro, sete já foram feitas. De
acordo com o diretor de Obras e

Serviços Públicos de Jaraguá do

Sul, Alcides Donat, são quatro
vias na Vila Lenzi, duas no Ne
reu Ramos e uma no Vieiras. "Os
trechos são curtos. Além disso,
o tempo bom ajúdou no anda
mento das obras", diz Donat.

Os outros bairros que recebe
rão o asfalto nos próximos meses
são: Vila Lalau, Chico de Paulo,
Czerniewicz, Jaraguá 99, Barra
do Rio Molha, Ilha da Figueira,
Estrada Nova, Braço Ribeirão Ca
valo e Centenário.

Algumas ruas em que a tu

bulação está sendo colocada re

ceberão recapeamento. É o caso

da Roberto Zimann, no bairro
Amizade. As laterais, porém, não
serão recapeadas por enquanto.
"Não há condições ainda para
essas obras", afirma o diretor.

Lixo reciclável é trocado

porbrinquedo
A "Brincadeira Reciclável" é um

projeto desenvolvido através de

parceria entre o Centro de Referên
cia de Assistência Social (Cras) Ia
raguá 84 e a ONG Amigos em Ação
na EscolaAntônio EstanislauAyro
so, bairro Iaraguá 99. O objetivo é

despertar a consciência ecológica
nos alunos e consiste na troca do
lixo reciclável por um presente de
Natal. Cada criança que levar lixo

reciclável para a escola, limpo e se

parado, vai ganhar um brinquedo
educativo no final do ano. A turma

que conseguir arrecadar o maior
número de recicláveis vai ganhar·
um passeio ecológico, que aconte

cerá no dia 5 de dezembro.
A coordenadora dos Cras,Vivia

neTeixeira, explica que foi escolhido
o bairro Iaraguá 99 para desenvolver

o projeto devido ao grande núme

r<? de crianças existentes na região
e pela escola já ter desenvolvido

ações ecológicas semelhantes. A

parceria entre os Cras e a ONG foi
firmada há dois anos e está resul
tando em mais atividade física,
recreação e também aprendizado
ambiental para crianças carentes

do município. A parceria é feita
da seguinte forma: a ONG propõe
uma atividade ou ação voltada'
à comunidade. O Cras identifica

qual comunidade tem perfil para a
atividade, indica para a organização
e faz os contatos com as entidades
envolvidas. No projeto Brincadeira

Reciclável, a escola recebe o valor

que for arrecadado com a venda do
lixo reciclável, além de material es

portivo no valor de R$ 1.500.
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PONTO DE VISTA

CRIS
WATZKO. ESTUDANTE

DEDIREITÓ

Há muito tempo atrás, em uma das
eras glaciais, quando parte do glo

bo terrestre estava totalmente coberto
com diversas camadas de gelo, vários

.

animais acabaram não resistindo ao frio
intenso e com isso muitos morreram,

pois não conseguiram se adaptar às

condições do clima agressivo.
Porém uma manada de porcos

espinhos, buscando se proteger e lu
tando pela sobrevivência, começaram
a se unir e a ficarem o mais próximo
possíveL Dessa forma, cada um conse

guia sentir o calor do corpo do outro e,
todos juntos, se aqueciam, enfrentando
com isso o frio. Após um tempo, os es

pinhos de cada um começaram a ferir
os companheiros que estavam ao lado,
exatamente os que forneciam o calor,
era uma questão de vida oumorte.

Assim alguns feridos e magoados se

afastaram. Ficaram dispersos por não

conseguirem suportar os espinhos dos
seus semelhantes, mas essa não era a

melhor solução. Os que estavam sepa
rados, logo morreram congelados.

Os que sobreviveram, voltaram a se

aproximar, e pouco a pouco, consegui
ram de certa forma se manter unidos,
conservando urna pequena distância
urn do outro, ainda que mínima, mas
que era o suficiente para conviver sem

.

ferir, e principalmente sobreviver sem
se magoar. Agindo assim, conseguiram
sobreviver à era glacial.

Esta pequena história nos deixa a

lição de que conviver é saber aprender
.

a respeitar o seu espaço e o espaço do
outro!

Tenha certeza, que convivência é
urn exercício diário de autoconheci-·
mento, onde cada um descobre seu

próprio nível de tolerância, respeito e

compreensão.
Certa vez, li um artigo 'onde havia

a menção de 10 passos para uma boa

convivência, e compartilho com vocês,
leitores:

1 - Saber falar e ouvir: Busque ouvir
o que o outro tem a dizer antes de emitir
um ponto de vista, e argumente de for
ma moderada e tranquila, respeitando
as ideias alheias, mesmo que não esteja
de acordo com os seus conceitos;

2 - Estar aberto para o novo: Ás vezes
é difícil aceitar ideias novas ou admitir

que você não tenha razão. Busque re

conhecer que a opinião de um colega
pode sermelhor do que à sua;

3 - Não critique o companheiro (a):
Avalie as ideias do outro e seja ético. Cri
tique o conteúdo do que foi dito, nunca
a pessoa;

4 - Aprenda a dividir tarefas: Não

pense que você é o único que pode ou

sabe realizar determinado serviço. Não
monopolize. Compartilhe responsabili
dades, ideias e informações;

5 - Faça sua parte: Cuide das suas

obrigações;
6 - Seja participativo e amigo: Procu

re dar o seumelhor e auxiliar seus com
panheiros sempre que precisar. Não te
nha vergonha de pedir ajuda;

7 - Dialogue: Fale, explique o pro
blema e seja transparente. Com certeza,
será mais fácil encontrar uma solução
que agrade a todos;

8 - Planeje seu tempo: Criemetas com
prazos para realização dos seus planos;

9 - Cuidado com o "Nós somos

os melhores": É importante ouvir pon
tos de vistas diferentes e aceitar o fato de

que qualquer um pode errar;
10 - Cresça com o trabalho em equi

pe: É uma oportunidade de se aproxi
mar mais dos colegas, e também para
aprender a· gerenciar suas emoções.
Relacionar-se com outros é crescer, é
amadurecer e acima de tudo é se tornar

um ser humano melhor.

Que tal tentar colocar em prática es

ses 10 passos para uma boa convivência
durante seu dia a dia?Verá que fará bem

paravocêmesmo, como para as pessoas
que se relacionam com você.

-------

DO LEITOR

I

Você é uma pessoa atraente ou sedutora? Sim,
a beleza física ajuda, mas não é o essencial.

Uma pessoa torna-se bonita quando nos trans

mite sensações agradáveis ao vê-la ou ouvi-la.
Existem algumas qualidades que, quando bem

associadas, tornam a pessoa envolvente e seduto
ra. Ninguém resiste à força do encanto e do caris

ma, principalmente quando vem acompanhado
de urna autoestima positiva.

A busca da beleza e da saúde é urn caminho

para o bem estar e para a felicidade, por isso é pre
ciso se cuidar por dentro e por fora.

A cirurgia plástica tem por objetivo a recons

trução de uma parte de corpo, por razões de.saú
de ou estética, apresentando, então, duas faces; a
plástica reparadora, para correção de deformida
des e/ou defeitos congênitos, e a cirurgia estética
paramelhorar a aparência.

Isso tudo é muito bom, até porque hoje não
só as mulheres, mas também os homens estão

procurando métodos de rejuvenescimento. Que
legal, hein?

Porém, pouco adianta a aparência exterior

quando .a pessoa esquece que a única fonte ver

dadeira de satisfação está dentro de si. Sem uma

autoestima desenvolvida, o indivíduo pode ter

uma excelente aparência e ser admirado por to

dos, mas não gostar de simesmo. Pense nisso!

Ildelaide BnmiIde Dombusch

Ender, empresária aposentada

z,
MA/50
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con ínte...... nadonal
Sistema Nacional
de Informações
de Defesa do
Consumidor

permitirá histórico
de fornecedores

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

A integração do Procon de Ia
raguá do Sul ao Sindec (Sistema
Nacional de Informações de De
fesa do Consumidor), que per
mitirá a consulta sobre o grau de
confiabilidade de uma empresa,
antes mesmo de se consumir um

produto ou serviço, deve aconte
cer nos próximos 20 dias. Segun
do o diretor do Procon de Iaraguá
do Sul, Adilson Macário de Oli
veira Júnior, omunicípio será um
dos primeiros do Estado a aderir
ao sistema integrado do Sindec.

Na terça-feira, três dos fun
cionários do órgão passaram por
capacitação em Florianópolis.
O termo de cooperação técnica
entre os Procons municipais, as

Prefeituras e o governo do Estado
foi assinado em 18' de outubro,
na Secretaria de Justiça e Cidada

nia' em Florianópolis. O terceiro
passo, de acordo com Adilson

TITAPRETTI

o (1(\l)l)·" .-4 ."ll,l\1

Macário, será capacitar a equi
pe do Procon local, que conta

quatro funcionários efetivos, 12

estagiários de ensino superior e
quatro de ensino médio.

Além do benefício pela uni-

formização de informações, a

adesão ao Sindec passa a ser

uma ferramenta para proteção
e orientação dos consumidores,
já que permite pesquisar se uma
empresa com filiais espalhadas

pelo país já teve alguma recla

mação fundamentada. O site do
Cadastro Nacional de Reclama

ções Fundamentadas' é http:/ /
portal.mj.gov.br / sindecnacion
ball reclamacao.html.

"O consumidor poderá fazer
um levantamento do grau de
confiabilidade do fornecedor e

acompanhar como está o pro
cesso administrativo", esclarece.
"Além de ser uma ferramenta tec

nológica, o Sindec é um sistema
de informações, para que o con

sumidor possa ver o grau de risco

que corre ao confiar em determi
nado fornecedor", complementa
Adilson.

Ainda de, acordo com ele, o

Procon de Jaraguá do Sul presta
em média 40 atendimentos pre
senciais por dia e de 15 a 20 aten
dimentos pela internet e pelo
telefone, em que 85% dos casos

encaminhados são soluciona
dos. A maioria das reclamações
está relacionada a defeitos em

produtos, prestação de serviços
e telefonia móvel, fixa e internet.

A sede do Procon fica na rua

Marina Frutuoso esquina com

Donaldo Gehring, e o contato

também pode ser feito pelo (47)
3275-3237 ou procon@jaragua
dosul.com.br.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDEItATIVADO BRASIL ESTADO DE SANTACATARINA

Novo endereço: Rua Cei.Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro 89251-201- JARAGUADO SUL- SC
NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

Apontamento: 192963/2011 Sacado: ESTAMPARIA MAIS BRASIL l.JDA ME Endereço: RUA
JOAOWIEST JUNIOR 969 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor: CILlNTEX LASER
l.JDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 6366101- Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 5.310,00 - Datapara pagamento: 161ll/2011-Valor total a pagar R$5.390,51 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 5.310,00 - Juros: R$ 10,62 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,99

Apontamento: 192964/2011 Sacado: ESTAMPARIA MAIS BRASIL l.JDA ME Endereço: RUA
JOAO WIEST JUNIOR 969 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor: CILINTEX LASER
ITDAEPP Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 6366102 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 5.310,00 - Datapara pagamento: 16/11/2011-Valor total a pagarR$5.390,51 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 5.310,00 - Juros: R$ 10,62 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 -Diligência: R$14,99

Apontamento: 192965/2011 Sacado: ESTAMPARIA MAIS BRASIL l.JDA ME Endereço: RUA
JOAO WIEST JUNIOR 969 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor: CILINTEX LASER
l.JDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 6528101 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$1.590,00 - Data para pagamento: 16/11/2011- Valor total a pagarR$1.663,07Descrição dos
valores: Valor do título: R$1.590,00 - Juros: R$ 3,18 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edi
tal: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,99

Apontamento: 192966/2011 Sacado: ESTAMPARIA MAIS BRASIL ITDA ME Endereço: RUA
JOAO WIEST JUNIOR 969 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor: CILINTEX LASER
l.JDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 6538101 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$5.512,50 - Data para pagamento: 16/1lI2011-Valortotal a pagarR$5.593,41Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 5,512,50 - Juros: R$ 11,02 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
editàl: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 192858/2011 Sacado: FABIO RUDIGER Endereço: R PREFEITOWALDEMAR
GRUBBA2155 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-500Credor: USACARAUTO PECAS l.JDAME
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 2656/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 200,00 -

Data para pagamento: 16/11/2011-Valor total a pagarR$271,52 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 200,00 - Juros: R$ 0,86 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Con
dução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 193003/2011 Sacado: INFOXRECUPERADORA E COMERCIO DE PARACI-IO
Endereço: RUA GUSTAVO LESMANN 573 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-101 Credor:
JUNKES & BORBA LIDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 3000228400 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 860,00 - Data para pagamento: 16/11/2011- Valor total a pagarR$947,82
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 860,00 - Juros: R$ 12,61 Emolumentos: R$ 10,85 -

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

, .

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC,
para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste
Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar 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 INTIMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 192600/2011 Sacado: ELISANDRA APARECIDA FISCHER DE OLIVEIRA
Endereço: RUA EUGENIO NICOLINJ 1347 APTO 04 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-220
Credor: BV FINANCEIRA S/A CFI Portador: - Espécie: CBI - N° TItulo: 251009482 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$1.793,93 - Data para pagamento: 161ll/2011-Valor total a pagar
R$2,077,94 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.793,93 - Juros: R$ 219,45 Emolumen
tos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 193004/2011 Sacado: INFOXRECUPERADORA E COMERCIO DE PARACHO
Endereço: RUA GUSTAVO LESMANN 573 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-101 Credor:
JUNKES &BORBA ITDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 3000237300 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 860,00 - Datapara pagamento: 161ll/2011-Valor total a pagarR$942,66
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 860,00 - Juros: R$ 7,45 Emolumentos: R$10,85 - Pu

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

Apontamento: 192877/2011 Sacado: MERCAD9 EVERDUREIRANAIR LIDAME Endereço:
R BERNARDO DORNBUSCH 2150 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-100 Credor: FIDC
MUITISET.REDFACTOR Portador: AGROVENETO SA - INDUSTRIA DE ALIMENTOS Es
pécie: DMI - N°Titulo: 0000929704 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 508,91 - Data para
pagamento: 16/11/2011- Valor total a pagar R$580,58 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 508,91- Juros: R$l,Ol Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 192712/2011 Sacado: REMIQUELE SILVA Endereço: RUA JULIO TAVARES
DACUNHAMELLO 180 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-210 Credor: DJ COMUNICACOES
E EXPLORACAO DE SERVICOS Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0001832901 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 466,00 - Data para pagamento: 16/11/2011- Valor total a pagar
R$534,90 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 466,00 - Juros: R$ 4,34 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9;66

Apontamento: 192722/2011 Sacado: REMIQUELE SILVA Endereço: RUA JULIO 'D\VARES
DACUNHAMELLO 180 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-210 Credor: DJ COMUNICACOES
E EXPLORACAO DE SERVICOS Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0001832001 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 209,70 - Data para pagamento: 16/11/2011- Valortotal a pagar
R$276,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 209,70 - Juros: R$ 1,95 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$.21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 192723/2011 Sacado: REMIQUELE SILVA Endereço: nUA JULIO TAVARES
DACUNHAMELLO 180 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-210 Credor: DJ COMUNICACOES
E EXPLORACAO DE SERVICOS Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0001836001 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$196,00 - Data para pagamento: 16/11/2011- Valor total a pagar
R$262,38 Descrição dos valores: Valor do título: R$196,00 - Juros: R$1,82 Emolumentos: R$
·10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo",
na data de 10111/2011. Iaraguá do Sul (SC), lO de novembro de2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 12
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COHFRA'PERNIZIlÇAo
Clube de Mães
o Programa Clube de Mães, da Secretaria da
Assistência Social de Iaraguá do Sul, promove nodia 24
de novembro a festa de encerramento das atividades dos
clubes de mães. São esperadas cerca de 1.300 mulheres
jaraguaenses, participantes dos 72 clubes existentes na
cidade. A festa acontece no pavilhão C do Parque de

Eventos, com início às l4h30. Haverá café com doces e

salgados e sorteio de brindes.

P:QOFESSORES .

Processo seletivo
Um total de 53.681 inscritos no processo seletivo para
atuarem como professores admitidos em caráter temporário
(ACT), na rede pública estadual de ensino em 2012t farão

prova escrita no próxímo domingo, dia 13, em 26 cidades
catarinenses.As provas ocorrem entre 8h e 18h, de acordo
com os horários das disciplinas que constam dos editais 15 e
16 publicados pela Secretaria de Estado daEducação.Apartir
das 10h de segunda-feira, dia 14, as questões e o gabarito
preliminar estarão à disposição dos interessados, no site I

http://www.acafe.org.br. Na região fi prova será realizada em
Jaraguá do Sul. Informações pelo telefone (48) 3224-8868
ou e-mailprocessoseletivoact@acafe.org.br.

RECOLHIMENTO
Bola Fora
Mais uma edição do Programa Bota Fora estámarcada
para acontecer amanhã e sábado, dia 12. Equipes da
Secretaria de Infraestrutura irão passar pelos bairros
Nova Esperança,Vila Nova! pela rua Ernesto Pizetta e

laterais. Esta é a oportunidade para que os moradores
deem destinação correta paramateriais que não são

recolhidos pela coleta de lixo. A recomendação é

que os entulhos, podas de árvores, restos de materialp

de construção, entre outros materiais, sejam
depositados em frente às casas.

I

OFERTA

S�te de estágios
Já está disponível o site de ofertas de estágio,
trainee e empregos Estágios U;FSC, uma iniciativa
da Pró-Reitoria de Ensino e Graduação (PREG) em
parceira com a Superintendência de Governança
Eletrônicae Tecnologia da Informação e Comunicação .

(SeTIC). O endereço é www.estagio.ufsc.br.As ofertas
de vagas são classificadas em estágio, emprego, trainee
e empregos temporários (período de recesso escolar).
Os interessados podem pesquisar de acordo com sua

área de interesse e o contato aluno-empresa fica sob

responsabilidade do próprio aluno. Qualquer
, empresa/pode divulgaF�sua vaga pelo site.

SESC
Teatro Jovem
o Bom Jesus Divina Providência traz hoje para Jaraguá
do Sul a peça Poeira de Estrelas, uma realização do

Projeto Teatro Jovem. É o terceiro ano consecutivo que
o grupo de artistas vem à Santa Catarina, a convite do

Colégio; para apresentar peças aos jovens catarinenses.
O espetáculo vai abordar temas polêmicos como doação
de órgãos e bullying, com autoria de.Eduardo Bala e

direção de TadeuAguiar e Paulo Argüeles. Em Iaraguá
do Sul, o espetáculo acontece no Teatro do Sesc, às
10:P_, apenas para alunos do Colégio Bom Jesus Divina.
Providência.

CURSO DE DIARISTA
TANUÍTAVARES FILHO/PMJS

Mais 22 profissionais�eberam certificado de participação no Curso de Diarista
promovido pela Prefeitura de Jaraguá do Sul nos meses de setembro e outubro. A
entrega ocorreu essa semana no Salão Paroquial Cristo Rei, da IgrejaMatriz São
Sebastião, onde foramministradas as aulas às integrantes da quinta tunna desta

capacitação. Após a cerimônia, os organizadores do evento oferecerammn coquetel
de confratemização, que também teve como convidadas ex-alunas qualificadas nas
outras quatro turmas do curso. A solenidade contou com a participação dà. prefeita

Cecília IloneD, do secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo, CéUo
Bayer, e do coordenador do Sine de Jaraguá do Sul, Errollvetzer.

Carimbe a seu tutur
ummundamel

para
ar.

Faça o Processo Seletivo
Faculdade Jangada 201'2.
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NATAÇÃO'

MariaHelenaganha
ouro emBombinhas
Paratleta ainda deixou mais de

500 competidoras para trás na

classificação geral da competição
JARAGUÁ DO SUL
...........................................................

ALEXANDRE PERGER

/\ paratleta de Guaramirim, Ma
liria Helena, patrocinada pelo
jornal O Correio do Povo, conquis
tou mais um importante resulta
do: medalha de ouro na Travessia

Internacional de Bombinhas, na

categoria destinada a pessoas com
necessidades especiais. Já na clas

sificação geral, a nadadora termi
nau na posição de número 142,
deixando para trás mais de 500

mulheres. A medalha vai para a

mesma sala onde já estão guarda
das as outras 50 e os troféus con

quistados na natação.
Devido à temperatura da

água, que estava abaixo de 24

graus, as competidoras foram
autorizadas a utilizar roupa es

pecial. Mas nem o frio tirou a

alegria deMaria Helena. "A prova
estava muito boa, me senti bem,
estava maravilhoso, terminei

com o sorriso largo", conta a pa
ratleta. Antes da prova, a nada
dora temia desvantagem por ter
menos idade que as outras con

correntes.

Etapà
seguinte

O próximo desafio da nada
dora será no dia 20, na praia de

Zimbros, também em uma tra

vessia de 1,5 mil metros. A prepa
ração para a prova será a mesma:

natação três vezes por semana

durante 50 minutos na piscina
do Sesc. "Quanto mais treinar,
mais estarei preparada para con
seguir resultados ainda melho

res", ressalta a nadadora. Mas,
segundo ela, agora está melhor,
já que antes eram apenas dois
treinos por semana. O objetivo
da paratleta ainda é conseguir
treinar todos os dias, o que ela
considera o ideal.

Orgulhosa, Maria Helena faz

questão de destacar que suas

conquistas ainda estimulam
outras pessoas e servem de ins

piração. "O que faço está conse

guindo sensibilizar muita gente,
ajudar as pessoas a não se senti
rem derrotas por causa da defici
ência" comemora a nadadora.

DESAFIO Finalista do Estadual, equipe de 'araguá do Sul vai defender o título no ,ase

Começam hoje os JogosAbertosdeSantaCatarina
O maior evento do esporte

amador do Estado tem largada
hoje em Criciúma. Cerca de 5,2
mil atletas de 72 cidades catari

nenses participarão do 510 Jo
gos Abertos de Santa Catarina.

O evento encerra no dia 20 de
novembro. Do Vale do Itapocu,
apenas Iaraguá do Sul vai enviar

representantes ao Sul do Estado.
A delegação jaraguaense,

composta por 130 pessoas, entre

atletas e treinadores, vai partici
par nas modalidades de atletismo

(masculino e feminino), basquete
. feminino, bocha masculina, bolão
16 feminino, karatê feminino, ci
clismo masculino, futsal (mascu
lino e feminino), tiros armas lon

gas' hipismo feminino, taekwondo
masculino e triatlomasculino.

Os favoritos ao título no geral
são Florianópolis, atual bicam

peão, Joinville e Blumenau. Cor-

rendo por fora está Criciúma, sede
da competição, com representan
tes em quase todas as modalida
des. Na edição do ano passado,
Iaraguá do Sul terminou na 110

colocação, com 32 pontos con

quistados. Foram sete medalhas
de ouro, dez de prata e nove de

bronze, deixando a cidade na 80

colocação no quadro final de me
dalhas. O único troféu foi conquis
tado pelo futsalmasculino.

MARCELE GOUCHE

Nadadora ressalta a importância de
incentivar as pessoas com deficiência

ti, ,

,

O professorAbílio
Júlio da Costa destaca
o alto nível técnico de
todos os competidores.

I (��G proxíme ano,"o ff
"

Campeonato Brasileiro vai
acontecer em São Paulo e

Gua;amirim;vai p'a!tidpar'
I

,

com urna equipemuito
maio{.,fA. oel:rl:quistade'ssa I

segunda colocação está

ostrando ai força,e a

qualidade té6ni�� 'aos ',I

nossos atletas", 'conclui
Costa.: Nãó é,a primeira
vez que atletas da ,

, EscQUnh� de Quaratniriro � ,

"; 'I '

,i
.

J�i..
.

I

representam o Estãdo em

uma comR�tição n�ciou,al.
Algttns Cios 1nunosla até
participaram de torneios
ínremacíonaís. A iniciativa;,

,
' . ',' '_';'

é mantida pela Prefeitura
de Guaramirim,

COPAINTERBIURROS

Final no João Marcatto
A final da 3a Copa Interbairros de Futebol já tem local definido.
O palco será o João Marcatto, neste domingo, dia 13. A escolha
foi motivada pela estrutura oferecida pelo estádio. A disputa do
terceiro e quarto lugares, entreVila Lenzi e Barra do Rio Cerro,
está marcada para às 8h15. Já a grande final acontece às 10h. No

jogo de ida, TifaMartins e Ilha da Figueira empataram em O a O. ,
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SUL-AMERICANA

Vasco arranca viradahistórica
Equipe carioca se supera em São

[anuário, consegue o que parecia
impossível e está nas semifinais

AGÊNCIA FOLHAPRESS

Com uma virada incrível em

São Januário, o Vasco fez 5

a 2 no Universitario, do Peru, e

está classificado para a semifinal

da Sul-Americana. Na partida de

ida, semana passada, em Lima,
os peruanos venceram por 2 a O.

O próximo adversário só será de
finido no próximo dia 17, quan
do a Universidad do Chile recebe

o argentino Arsenal. No jogo de

ida, o time chileno venceu fora

de casa por 2 a 1.

No início do primeiro tem

po, o Vasco controlava a bola e

arriscava principalmente pela
direita, com Fagner e Eder Luis.
Em uma jogada do lateral direi

to, cruzamento e confusão na

área. Iuninho foi derrubado e o

árbitro paraguaio Carlos Ama

rillamarcou pênalti. Diego Sou

za cobrou e abriu o placar aos
23 'minutos.

O Universitario empa-
tou nove minutos depois, no

primeiro contra-ataque que
conseguiu encaixar. O gol sur
preendeu os vascaínos, que
passaram a se irritar com a ca

timba. Na saída para o interva

lo, jogadores dos dois times se

estranharam - houve empurrões
entre os jogadores. Na volta do

intervalo, o árbitro expulsou
Diego Souza e Gonzales.

Nos primeiros três minutos

da etapa final, mais dois gols.
Após desvio de Dedé, a bola en

ganou o goleiro Fernando Prass e

Rabanal virou para os visitantes.

Na jogada seguinte, Iuninho cru

zou da direita para Elton deixar

tudo igual novamente.
Aos 12, Dedé se redimiu e fez

o terceiro gol. Aos 26, o zaguei
ro vascaíno marcou mais um e

deixou o Vasco perto da vaga. O

tento da classificação veio aos 36,
com o centroavante Alecsandro,
que havia saído da reserva.

---

DIVULGAÇÃOIVASCO.COM.BR

Zagueiro D�é f_J um dos pensona�ensRriuçipais.� ..oile, �� festa .m,»..•o

RAFAEL RIBEIRO/CBF

Goleiro Diego A1yes treina em um acanhado estádio na capital gabonesa

ManoMenezes define time que enfrenta Gabão
O técnico Mano Menezes

confirmou ontem a escalação do
Brasil para o amistoso contra o

Gabão, hoje, às 16h (de Brasília).
Um dia após receber milhares de
pessoas, o treino teve os portões
fechados e frustrou cerca de dois

mil gabonenses que ficaram do

lado de fora. A equipe terá Diego
Alves; Fabio, Luisão, David Luiz e

Adrhno; Sandro, Elias,'Hernanes
e Bruno Cesar; Jonas e Hulk.

O Exército local não permitiu
o acesso dos torcedores e negou
ser uma represália ao cancela

mento da festa do presidente do

país, Ali Bongo, que pagou cerca

de R$ 1 milhão como cachê para
a seleção e pretendia fazer um

badalado evento ontem durante

a última atividade da equipe. Pe
los planos do governo, a seleção
seria a principal atração na festa

promovida ontem pelo dirigente
na arena, que será inaugurada
oficialmente hoje com o amisto

so. Seria mais uma demonstra

ção de poder do político no país.
Sua família comanda o Gabão
desde 1967.

Neymar fica no Santos até
a Copa doMundo de 2014

Na véspera de anunciar a

sua candidatura para reelei

ção no Santos, o presidente do
clube paulista, Luís Álvaro de

Oliveira Ribeiro, anunciou que
o atacante Neymar ficará na

equipe até o final da Copa do
Mundo de 2014.

A afirmação praticamente
encerra a possibilidade de o jo
gador ser negociado com Real

Madrid e Barcelona, clubes

que chegaram a fazer propos
ta oficial para o Santos. "Hoje

(ontem) de manhã, às 11h30,
terminamos as negociações,
sentamos com o pai do Neymar,
ele entendeu que a presença do

Neymar até a Copa de 2014 se

ria um serviço para o futebol de
nosso país", afirma.

"O Neymar cansou de ser

vendido para o Barcelona e Real

Madrid. O fato é que Neymar fi
cará conosco até o final da Copa
de 2014", completou Luís Álvaro.

pepois de fazer o anúncio, o pre
sidente chamouNeymar.:

DIVULGAÇÃO /SANTOSFC

Craque santista apresenta camisa ao
lado 'do presidente do dobe, em coletiva
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ESTADO GRAVE

Homem seguena

após ser esfaqueado
Segundo a Polícia Militar, esta é
a quarta tentativa de homicídio

registrada em Guaramirim este ano

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

TITTA PRETTI

Continua internado em estado

grave na U'II do hospital São
José o homem que foi atingido por
sete facadas em Guaramirim, no
bairro Amizade, na noite de terça
feira. Gilberto Luis da Luz, 43 anos,
foi esfaqueado por volta das 22h
na rua João Sotter Correa, ao sair
da latoaria da qual é proprietário,
depois de se envolver em uma dis
cussão. Alguns golpes atingiram o

rosto da vítima.

Segundo a Polícia Militar, o

agressor foi identificado na mes

ma noite, mas conseguiu fugir. O

foragido é Rafael Stachak, 23 anos,
filho do homem (conhecido como
Jesus na região) que discutiu com
Gilberto na latoaria. Segundo in

formações da PM, Stachak já teve

quatro passagens pela polícia, por
crimes de lesão corporal, violência
doméstica e desacato à autorida

de, mas respondeu os processos
em liberdade.

A irmã da vítima, Maria de
Fátima da Luz, 44 anos, diz que
seu irmão mantinha uma boa re

lação com o pai de Stachak. Ela
afirmou que os dois haviam acor

dado uma troca de serviços e isso

pode ter motivado o desentendi
mento. Jesus prestou serviços de

construção na casa de Gilberto e

ele realizou uma pintura no car

ro. "A pintura teve um problema
porque ficou com bolhas de ar,

então ele foi tirar satisfações com
meu irmão", comenta. Segundo
Maria, Gilberto foi submetido a

uma cirurgia na noite de terça
feira, mas segue em estado grave.

A PM realiza buscas na tentati
va de encontrar o agressor. Segun
do o major Iofrey, eles conversa

ram com a esposa de Stachak, que
disse ter sido "pega de surpresa"
com o acontecido e não imagina
va que o filho tomaria essa atitude.

Segundo dados da PM, o nú
mero de tentativas de homicídios
até outubro deste ano é o mes

mo que o de 2010, comparado
ao mesmo período. Já o número
de homicídios passou de um em

"

2010 para dois neste ano.

MARCELE GOUCHE
"

M1U'O ao lado ela latoaria &cou commarcas de sangue ela vítima de 43 anos

Dois trabalhadores sofrem acidentes
Na manhã de ontem, os Bom

beiros Voluntários de Jaraguá re

alizaram dois atendimentos' por
acidentes de trabalho. Por volta
das 7h50, um homem de 53 anos

escorregou da carroceria de um

caminhão, na rua João Planinche
ck. A vítima é deficiente auditivo e

fraturou a clavícula. Por volta das

10h, um homem de 38 anos sofreu
queimaduras de segundo e tercei
ro graus ao ser atingido por. uma

descarga elétrica em uma grande
empresa jaraguaense. O acidente
ocorreu enquanto o funcionário
de uma empresa de limpeza ter

ceirizada trabalhava no telhado de
uma q�s\�4briças.

,

A empresa informou que a bri

gada de incêndio do parque fabril

. prestou os primeiros socorros até a

chegada dos Bombeiros. O homem
estava consciente no momento do

resgate, realizado pelo helicóptero
Águia da PM. Até o final da tarde de
ontem, ele ainda permanecia em

observação no hospital São José.

.PI>
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Carro capota em Corupá
, Um acidente por volta das 15h40 de terça-feira, no km 75,3 da

BR-280 em Corupá, deixou umamulher gravemente ferida.
De acordo com os BombeirosVoluntários, testemunhas

ínfqrmaram gue a vítima Elisabeth S. do Nascimento, 29 anos,
, estava dirigindo o automóvel, modelo Renault Clio preto,
.

em direção a Corupá, quando perdeu o controle do veículo e

capotou para fora da pista. Elisabeth teve uma fratura namão
direita e sofreu tr'!umatismo raquimedular (lesão namedula
espinhal). A suspeita é de que a vítima tenha sofrido ummal
súbito enquanto dirigia. Ela foi encaminhada ao Hospital São
José, onde permanece internada .

',; "

" ,"'�'"
'ri

I

o�bados
Na tarde de terça-feira, pôr volta das 16h, a PolíciaMilitar
apreendeu aproximadamente 17 quilos de fios de cobre

, da Celesc durante uma blitz de trânsito. O condutor de 22
'anos foi abordado em um':treículo Monza, .corn placas de
Iaraguá do Sul. O homem disse que presta serviços para
a companhia de energia, mas não explicou a posse dos

cabos de 35 milímetros e nos de seis milímetros de cobre.
Omaterial e o veículo foram apreendidos e o homem
encaminhado para a Delegacia de Polícia.

,

Stlll JP�IS
.

Dois furtos na mesma rua

Na tllti�a terça-feira, a PolíciaMilitar de Guaramirim
registrou duas ocorrências de furto na rua Lauro
Zimmermann. O primeiro caso aconteceu por volta das
7h damanhã e foram levados eletrodoméstícos.roupas,
alimentos e cerca, de R$ 300 em dinheiro. A segunda
ocorrência foi registrada pouco depois das 9h. O morador
informou que encontrou o galpão dos fundos de sua casa
(ibert(,) e que v�riqs pert��yes forallllevados de dentro d?
seu carro, entre eles um estepe e chave de rodas, e cerca
de R$ 100 em dinheiro. Até agora não há pistas sobre os

autores dos arrombamentos .

. /1' ,

Falecimentos .

• Faleceu no dia 08/11 às 16h45 a Sra. Renilda V. Morsh, com idade de 68 anos.

O sepultamento foi realizado ontem, dia 09/11, às 16h, saindo féretro da Igreja
Evangélica Irmãos Menonitas - Av. Sete de Setembro, Massaranduba, seguindo
após para o Cemitério Bom Pastor - Campinha.

• Faleceu no dia 08/11 às 22h30 a Sra. Edeltrudes Guinther, com idade de

58 anos. O sepultamento foi realizado ontem, dia 09/11, às 17h, saindo fére
tro da Capela Mortuária Maria Leier, seguindo após para o Cemitério Centro.

EM ASSEMBLÉIA METALÚRGICOS APROVAM PAUTA
No dia 05 de novembro o Sindicato dos Metalúrgicos convocou sua categoria,
sócios e não associados para deliberarem sobre a pauta de negociações a ser

encaminhada a classe patronal.
A presença dos trabalhadores foi significativa, e como sempre o auge da discussão
foi pelo reajuste salarial para o dia 10 de janeiro de 2012.
O Presidente da entidade, Vilmar Garcia, que conduziu a assembléia apresentou
aos trabalhadores o conjunto do rol das reivindicações a ser encaminhado aos

empregadores. "Nesta Campanha Salarial temos o objetivo de inserir novas cláu
sulas sociais que venham qualificar ainda mais a nossa Convenção Coletiva de

Trabalho, assim os trabalhadores terão melhores condições de trabalho e saúde,
queremos também melhorar a renda da categoria, por isso precisamos muito mais

do que apenas repor a inflação nos salários, lembrando sempre que as respon
sabilidades pelas conquistas são de todos, do Sindicato e do conjunto da categoria
concluiu, Garcia".
As principais cláusulas aprovadas em assembléia são pela mudança da data base

para setembro, reajuste no auxílio creche, equiparação no adicional noturno, au
mento nos percentuais na laboração de horas extras, redução da jornada de trab
alho sem redução no salário, auxílio farmácia, participação nos lucros e resultados

para todos os integrantes da categoria, e aumento real de salário.
A pauta já foi encaminhada a classe patronal, aguardando as tratativas legais para
o início das negociações.
A Diretoria
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PHOLIANEGRA: A PILULA ANTI-FOME!
Ainda dá tempo! A Farmácia de Manipulação Ekilíbrio traz fórmulas exclusivas para quem quer perder peso com saúde.

Extraída de uma planta indígena e

utilizada há séculos como bebida

medicinal, a Pholianegra é o mais
novo fitoterápico indicado para
quem quer perder peso e

diminuir medidas.
A Pholianegra age na

.

saciedade, ajudando a

retardar o esvaziamento
. gástrico, ou seja, a comida
demora mais a sair do

estômago para o

intestino, assim
não se sente
fome por mais

tempo do que o

normal. Além
de possuir

efeito diurético,
reduzir os níveis de

glicemia no sangue e aumentar o
HOl (colesterol bom).
A Pholianegra também acelera o

metabolismo, ou seja, acelera o

gasto energético e a queima de
.

gordura, o que contribui muito para a

perda de peso.
Benefícios:
- Retarda o esvaziamento gástrico,
provocando a sensação de
saciedade.
- Queima gordura localizada,
principalmente na região abdominal.
- Diurético.
- Reduz a formação de celulite.
- Antioxidante.
- Reduz o cansaço e a fadiga do dia ..
a dia, dando mais energia e

disposição.

Consulte seu médico ou

nutricionista!

Faça-nos uma visita e conheça estas
e outras fórmula_s que auxiliam
na perda de peso.

Conheça também o CREME DE
MASSAGEM HIPERTERMICO. Com
extrato de centeUa e ginkgo. Ativa a

circulação, combate gordura
.

localizada e celulite, diminuindo o

aspecto "casca de laranja".

��\l�.A DE JARAGUA DO
�\o SÚ<
Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas· FitoterápicosFaça-nos uma visita e conheça estas e outras fórmulas que auxiliam na perda de peso.
•

' • �,
•

.'-r
_

3371-8298 I 3371-6087 I Rua João Picolli 110, centro I contato@farmaciaekilibrio.com.br
.

www.vw.com.brPromoção 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$27.990,00. Novo Gol 1.6 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12, completo,com preço promocional à vista a partir de R$ 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: 08007701926. Acesso

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

�iI conLbr Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN

�'nA$
�$'$!:�
D!f;'t(�
AOI!�

4732746000

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito
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