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FUTEBOL AMERICANO EquipeCorupá BnffaJos viaja hoje aoRio de Janeiro, onde enfI'entará oalllal vice-campeão do 1bmeio
1buchdown,Vasco daGamaPabiotas, emN'derói.Objetivo doS atletas é garantirvagaparaa semifinal da competição. Página 21

Massaranduba: um dia
inteiropara comemorar

Gratuidadeserá cortada a
- partirde 10de dezembro

U OA,OM R

64 anos, vão ter que pagar passagem para embarcar no
sistema de transporte coletivo no município. Decisão é

judicial e leva em conta que somente são considerados
idosas as pessoas acima dos 65 anos. Página 4

grande desfile hoje, apartir das 9h30.Mais de duasmil pessoas
devem participar. Festejos continuam com a inauguração
domuseu que contará ahistoria deMassaranduba, e a
escolha da Rainha daMelhor Idade. Página 17

AVANço
Presidente sanciona lei

do Supersimples.
LOURIVAL KARSTEN

Página 2

Programação
recheadanos
,próxilnos dias
sos

apresentações de cantigas
populares e teatro.A agenda
para o fim de semana tem

atrações para todos.
Página 9

PoliciaisCivis
farãogreve
por três dias

policiais de todo o Estado nos
próximos dias 16, 17 e 18.

Entre as reivindicações da
càtegoria, a principal é que
os profissionais tenham
melhores salários. O último

reajuste foi em 1998.

Página 23
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Confirmada a negociação do 'grupo goiano Mabel
com a gigantemundial PepsiCo. Urna das unidades
da empresa está muito próxima de nós, instalada em
Araquari, às lnargens da BR�,lOl. I�or sinal, esta é a
unidade mais nova do grupo. A fate mais visível da

empresa, o deputado federal Sandro Mabel, não queria
a venda, Inas foi voto vencido pelos outros acionistas
que se dispuserm:n a aceitar a proposta da elnpresa
norte-americarul. No 111ercado j�j" fOralll detectados os

interess,es de p(�lo menos nove, conlpanhias interessadas
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LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04604
1 ° 61.854 250.000,00
2° 07.932 22.000,00
3° 49.561 12.000,00
4° 25.746 11.000,00
5° 51.988 10.320,00

Volkswagen
Amontadora alemã aproveitou
os problemas dos outros e este

ano deverá alcançar a liderança
" mundial de vendas de veículos.

Em toda a história, apenas
quatro foram as montadoras

que lideraram o ranking que
ultimamente estava nas mãos
da Toyota. Enquanto isto, no
Brasil a empresa continua

I,
no segundo posto. Esta

� posição é fruto de um longo

� planejamento que se baseou

�
em investimentos em países

� com grande potencial de
t� crescimento. Estranhamente,
@

apenas agora o Brasil está sendo
lembrado. Especula-se que vem
por aí o Up!. É esperar para ver.

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1191
02 - 16 - 17 - 18 - 23
24 - 28 - 40 - 45 - 47

48 - 54 - 66 - 73 - 75
.

80 - 81 - 87 - 90 - 92

MEGASENA
SORTEIO N° 1335

;� 03 - 14 - 20 - 22 - 49 - 51

�j
Ig QUINA
�
tlJ SORTEIO N° 2742
i#, 15-20-48-75-79

Ikarsten@netuno.com.br

B8-280

Rustrante a dificuldade para conseguir um encontro com o

ministro dos Transportes para tratar deste importante assunto
para nossa região. A onda de denúncias que está abalando os

ministros da República já provoca visíveis estragos nos planos
do governo, pois boa parte dos programas está parada esperando
definições quanto à continuidade. Se por um lado isto denotamuito
mais cuidado nas negociações, por outro frustra, pois obra parada é
um impaçto econômico positivo que fica sendo postergado.

Design e inovação
A aliança entre design e inovação para ampliar a competitividade da
indústria foi a tônica de seminário promovido pela Federação das
Indústrias e a SC Design, em Florianópolis. "Temos que ampliar a
competitividade da indústria catarinense e não será com redução
de custos que vamos conseguir isso, mas sim com investimentos
em novas ideias. Temos a condição de iniciar um novo ciclo para a

indústria pormeio do design e da inovação", afirmou o presidente
do Sistema Fiesc, Glauco José Corte, na abertura do evento.

Roteiro turístico
Reunidos na última terça-feira, no Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul, os membros da Diretoria da Instância
de Governança da Região Norte - Caminho dos Príncipes
avaliaram as ações realizadas durante a Feira das Américas,
realizada pela ABAV - Associação Brasileira dos Agentes de
Viagens, no mês passado. "O nosso projeto de Roteirização
Integrada da Região Caminho dos Príncipes foi muito bem
aceito pela ABAV. A TAM Viagens está analisando o roteiro

para incluir no seu guia de roteiros e dicas de viagens. AVoetur
e a Azul também ficaram interessadas nos roteiros", destacou
Márcia Alberton. O próximo passo agora, será oficializar junto
ao poder público este roteiro.

Sinapse da Inovação
Você já inscreveu o seu projeto? Se ainda não, corra, pois o prazo
está no fim. Até o momento o número de inscritos ainda está
reduzido, mas deverá crescer bastante até o final do prazo.

Supersimples
Foi sancionada ontem pela
presidente Dilma Rousseff a lei
que amplia em 50% os limites
tanto das micro como das

pequenas empresas. O limite
das microempresas passa para
R$ 360 mil de faturamento
no ano e para as pequenas
empresas o faturamento

poderá chegar a R$ 3,6
milhões no ano. Trata-se de
umamedida que beneficia
não só as empresas como
também o fisco, pois, permite
a expansão das atividades
das .empresas gerando
mais empregos e renda. O

enquadramento das empresas
no Supersimples jámostrou
que é um forte indutor para a

formalização.Também o teto

do Empreendedor Individual
aumenta para R$ 60 mil por
ano. Lembrando que estes

tetos valem para o próximo
exercício e, portanto, até
dezembro continua valendo
o limite antigo.

Plantão
o presidente da Federação das
Indústrias de Santa Catarina (Fiesc),
Glauco José Côrte, participou em
Brasília, do Plantão Legislativo,
iniciativa da Confederação Nacional
da Indústria (CNI) que levou mais
de 50 lideranças empresariais ao

Congresso. O setor industrial foi
conversar com os parlamentares
sobre os projetos que impactam a

competitividade empresarial em
discussão no Legislativo Federal.
O frustrante é que inclusive
a presidente Dilma Rousseff
reconhece a necessidade de

ações para dinamizar a economia
brasileira e proteger os negócios,
mas, as iniciativas ficam paradas
pelo caminho por algumas
divergências ideológicas. É o caso

do caohimbo que deixa a boca torta.
Grande parte da administração
pública vê as empresas como vilãs.

HSM/PUCPR/Católica de SC
Estas três entidades do setor educacional uniram suas

forças e oferecem cursos de MBA e os Programas de
Desenvolvimento de Executivos. O lançamento da parceria
aconteceu ontem em Joinville.
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POi-se o tempo em que você via uma

cena horrorosa numa novela de tele
visão e dizia que aquilo era coisa de no
vela, que só podia acontecer em novela,
foi-se o tempo. Hoje as novelas apenas
"tentam" reproduzir, e com muito esfor

ço, as realidades da vida. As novelas nem
de longe chegam perto da realidade.

É sobre uma cena de novela que que
ro falar. Uma cena da novela A Vida da
Gente. Nessa novela, uma garota vive
com os pais adotivos, pais que, a amam

como os pais naturais nunca o fizeram. A

garota tem tudo, vive bem, nada lhe falta.
Mas a garota, a Alice, quer porque quer

GRATIDÃO

I I"

conhecer os pais verdadeiros.
Aliás, a mãe ela já conheceu, foi em

busca da mãe e esta deu na filha um se

gundo chute, o primeiro foi ao abando
ná-la em doação ao nascer. Depois, com
a filha crescida e por ela procurada, outra
vez a mandou Alice passear. Alice mur

chou mas não desistiu.
Na cena a que me referi, Alice vai fa

lar com os pais adotivos para dizer a eles
da sua decisão irremovível de procurar e
conhecer o pai verdadeiro, biológico. Era
aqui que eu queria chegar.

Volta e meia um caso desses aparece nos
nossos telejornais, uma filha ou filho adota-

redacao@ocorreiodopovo.com.br

do vai à televisão para pedir ajuda e encon

trar os pais biológicos. Esses filhos vivem
com famílias que os adotaram, vivem bem,
foram educados, alguns moram até na Eu

ropa e viraram "gente". Fico furibundo com

esses ordinários ingratos. Foram jogados fora
pelos pais e depois querem conhecê-los,ma
goando aos pais adotivos. Safados!

Deviam esquecer os pais biológicos,
repudiá-los para sempre 'e dar amor in
condicional a quem decidiu amá-los li
vremente. Ingratidão corrói os ossos de

que a pratica e de quem a sofre. Teus pais,
Alice, são os que te adotaram e te amam,
ouviste bem, ingrata de uma figa?

MAIORIA
Todos os bons livros da vida enfatizam a grati

dão. Ser grato é ser quase divino. Quem um dia nos

ajudou pode até, mais tarde, nos prejudicar, que
não odiemos essa pessoa. Vamos continuar gratos a
ela pelo bem que nos fez, e ignorá-la pelo desaforo
que nos veio a fazer mais tarde. Mas o pior de tudo
é não ser grato a quem só nos ajudou na vida. Aí é

inferno na certa para o ingrato.

FRASE,
Sim, sou noveleiro. Outra frase de

novela, dita por uma treinadora de tênis
aomarido dela: - I� lei domenor esforço,
querido, não leva ninguém a lugar ne
nhum': Também acho. Só os que têm Um

plano na vida, que suam muito, que não
desistem é que chegam ao outro ladoda

,

avenida do sucesso.

A maioria do povo é for
mada por medíocres, .os que
querem passar num concurso

e amarrar o burrico da vida na

sinecura da acomodação do sa
lário garantido e da estabilida
de e os que buscam enriquecer
nas loterias. Coitados!

DO LEITOR

I s
l)roposta indigesta pela fome de
r consumo das pessoas e antipática
pelo lado daprodução. Passarumdia in
teiro sem fazer nenhuma compra não é
uma tarefa impossível. Mas para quem
está "duro" é até uma atitude comum.

A proposta não tem nada com a
'

economia,mas simuma reflexão sobre
os hábitos das pessoas que compram
sem qualquer sentido racional. Até na

alimentação, para reduzir algumas gra
mas indesejáveis, serábom para saúde.

Este será um dia particular para
refletir sobre nossos hábitos.'É neste'

momento que se verá quanta bestei
ra se faz em comprar coisas que só
atendem um momento, um impul
so emocional, sem qualquer sentido
prático para avida.

Para aqueles que têm dificulda
de de enfrentar este teste de ficar sem

compra por um dia, comecem a tomar

a postura de adiar por um dia a deci
são de compra. Sem oferecer qualquer
base científica e sim pela experiência,
provavelmente mais de 80% esque
cerão no dia seguinte, pelo fato das

compras serem na sua grandemaioria
um impulso sem alguma necessidade
. .

impenosa.
A não compra por um dia, para os

economistas será a redução do PIB;
para os empresários uma redução

FAIIlE CO'f4lflSCO

CHARGE

p s ATÉ 64 ANOS, TEM QUE
PAGAR PASSAGEM

de seus lucros; para os filósofos uma

oportunidade de reflexão sobre a vida;
para Mãe Terra será seu dia de férias.
Mesmo que a sociedade inteira assu

misse esse compromisso, por hipóte
se, seria a 'redução de apenas 1/365
no sistema econômico. Isto nada sig
nificaria em termos relevantes para a
economia. Mas para quem a pratica
será uma poupança.

Há 19 anos foi instituído por uma

organização canadense (AdbustersMe
dia) o chamado dia sem compras (Buy
Nothing Day), a ser praticado todo ano
dia 27 de novembro, época de fim de

ano, para que todas as pessoas pensem
melhor antes de comprarem qualquer
coisa, refletindo principalmente sobre
o impacto benéfico ao meio ambiente

por esta escolha. Estamos chegando.
Este é o dia para se lembrar que

não se precisa ter de tudo que se ofere
ce.Vivemos ummodelo econômico do

tipo bicicleta, impulsionado para o ato
de comprar, se parar cai. Afirndamos
em dívidas e prestações para toda a

eternidade, sem benefício para o nosso
bem estar e a saúde domeio ambiente.

O essencial é estar bem consigo
mesmo.Vamos "comprar" esta ideia?

Sergio SeboId, economista e
professor independente

�---
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Patricia Moraes 2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br
Colaborou Daiana Constantino

Quebrando o silêncio
Sem papas na língua, o vice-prefeito de
Guaramirim, AltairJoséAguiar (PSD),
quebra o silêncio e revela os motivos que
o levaram a romper com Nilson Bylaardt
(PMDB), em abril deste ano, em meio
aos escândalos do sumiço de um ônibus
e enterro deoutros bens públicos. A
lista égrande por isso ele elaborou um
documento que será apresentado hoje
para os colegas do PSD, partido pelo
qual pretende disputar a majoritária no

ano que vem. Aguiar diz que deixou o

PPS por ser contra uma composição com
Bylaardt.
Ao mencionar o que o levou a se afastar
da administração pública, o vice-prefeito
não economiza nas críticas ao ex-

aliado. Entre as principais estão: falta de

transparência na aplicação dos recursos

públicos, demolição do Parque de
Eventos sem ao menos tentar viabilizar
outro local para a construção do Cedup,
inchaço da máquina pública com folha
de pagamento, a não realização de
uma auditoria das contas e ações do
governo passado, desativação dos centros

cirúrgicos do hospital, entre outras.
Aguiar ainda é mais provocativo e

defineNilson Bylaardt como um prefeito
autoritário. Diz que antes mesmo da
CI (Comissão de Inquérito) do ônibus
já considerava a aliança desfeita.
(11 nossa relação partidária acabou
definitivamente em dezembro de 2010

�

Conse ko RegionG.
Da esquerda para direita, o secretárioRegional, Lío
Tironi (PSDB)f OI coordenador do Punde Soclal do
Estado, Celso Cacagnotto, o diretor-geral da SDR, Davío
Leu (DElvf), e aprefeitaCecflla Konell (PSD), durante
reunião do Conselho de Desenvolvimento RegionaL

Sem nova sede
ComOrçamento para 2012 de R$ 35.968 milhões, o prefeito FelipeVoigt
(PP) afirma que a Câmara está no seu direito de receber os 7% do valor,
porém acredita que não é o melhormomento para que se construa

uma nova sede para o Legislativo. A obra, prevista para o próximo ano,

deve consumirmais de R$ 500miL O terreno aos fundos da Prefeitura
foi comprado em 2007 e está disponível desde então.

Allinetada tucana
Provável candidato àPresidência em 2014, o senadorAécio Neves (PSDB),
afirmou ontem em entrevista à rádio Gaúcha que o Brasil precisa de um
choque de profissionalização do setor público. Aécio disse que é Um
absurdo o país ter 40ministérios e preencher amaioria dos cargos com
aliados políticos sem identificação nenhuma com a área em que atuam.
O mineiro ainda defendeu a reforma previdenciária e a qualificação
do ensino básico, com a adoção de mecanismos de remuneração dos

professores de acordo com o desempenho. ((O PT abriumão de um

projeto de país porum projeto de poder", criticou.

depois que Bylaardt disse em uma festa
de encerramento que nunca na sua
vida será vice-prefeito desmerecendo o

meu trabalho': SegundoAguiar, a mais
recente demonstração da arrogância de

Bylaardtfoi perceptível na audiência
pública para discutir a obra a ser
pleiteada com os recursos da emenda

popular ao Orçamento da União
de 2012. ((O prefeito não respeitou a
vontade do Clic e aprovou o projeto da
ciclovia, que é uma promessa do nosso

governo e que já deveria ter sido feita.
Se um governo com a arrecadação de
Guaramirim não consegue construir um

projeto de ciclovia, é porque os recursos

estão sendo mal inoestidos", ataca.

Fora da rede
Por enquanto, as sessões da
Câmara continuam fora da
internet. Segundo o presidente
Jaime Negherbon, até agora
nenhuma empresa manifestou
interesse em prestar o serviço.
Os vereadores devem se reunir
nesta semana para tentar
buscar uma solução.

Festa doPP
É hoje, 11 do 11 do 2011 que o PP

da região prepara grande festa em
Schroeder. Será um encontro de

confraternização, mas também
de apresentação de candidaturas.

Segundo o prefeito do município
.

e presidente do diretório regional,
FelipeVoigt, as sete cidades do
Vale têm condições de lançar
candidaturas àmajoritária, mas
alguns casos ainda dependem das

composições. Por Jaraguá, Dieter
Ianssen está consagrado, sendo
unanimidade dentro do partido.
(/0 que o Dieter precisa agora é .

fechar uma boa aliança, porque
capacidade ele tem bastante,
trabalho ele já demonstrou e foi o
vereadormais votado da história
de Jaraguá", avaliaVoigt.

Jantar de
. -

emanclpaçao
o senador Paulo Bauer (PSDB)
compareceu ontem ao jantar
comemorativo aos 50 anos de

emancipação de Massaranduba,
na SociedadeAtiradores.

Prestigiou o município e também
seu correligionário, o prefeito
Mario Fernando Reinke.

Concurso

Diferenças de lado
Cecília Konell (PSD) voltou a frequentar as
reuniões do Conselho de Desenvolvimento

Regional, depois domarido dela, Ivo Konell
(PSD), dizerque se Lia Tironi (PSDB)
permanecesse como secretário Regional,
aPrefeitura ignoraria aSecretaria. Cecília
participou dos dois últimos encontros, inclusive
na reunião extraordinária de quarta-feira, que
aconteceu no gabinete do secretário, na SDR. Por
diversas vezes projetos de Jaraguá tiveram que
ser retirados da pauta do Conselho por falta de
representatividade domunicípio na reunião. Mas
parece que agora as diferenças políticas foram
deixadas de lado para o bem da cidade.

,

E o amor

"Presidente, desculpe se eu fui agressivo, não
foiminha intenção, eu te amo", doministro do
Trabalho, Carlos Lupi (PDT) em depoimento
ontemnaCâmara dosDeputados, onde afirmou
que não teve a intenção de desafiarDilma
quando declarou que só sairia do governo à bala.
Oministro alegou inocência das acusações de
suposto desvio de verbas e disse que se houve

algum problema foi de administração e não de

corrupção. Mas apossibilidade de Lupi ser o
sétimoministro demitido ainda é grande.

O novo edital para concurso público da Câmara de Vereadores de

Jaraguá deve estar pronto dentro de 10 dias, segundo o presidente da

Casa, Jaime Negherbon (PMDB). Serão 12 vagas, hoje preenchidas
por indicação política, entre elas para assessor administrativo,
assessor jurídico, jornalista e motorista. Os salários variam de R$ 2,5
mil a R$ 4,3 mil e a prova deve ser realizada em fevereiro.

PREFEITO RECEBE
ESTUDANTES

aria Clara Filippi e Igor Gabriel, .

da Escola

Municipal Professor Emilio da Silva, passa
ram a manhã de ontem com o prefeito Felipe
Voigt, dentro do Projeto de Educação Fiscal.

Voigt apresentou aos estudantes a sua rotina e os princi
pais afazeres no Paço.
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FOTOS ARQUIVO OCP
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Francisco, Jeàn e Justino assinaram acusação contra a Prefeitura pelo abandono do ginásio

ARTHUR MÜLLER

Oposição denuncia
abandonodeginásio

Pela lei estadual 11491, o

município fica responsável por
manter o imóvel em uso com ati
vidades esportivas. Em eventual
descaso com o patrimônio públi
co ou a utilização do mesmo de
forma contrária, o governo esta

dual pode derrubar a legislação e

tomar de volta o que doou.
Marcel Salomon, advogado

instrutor dos vereadores da opo
sição no processo, afirma que
inicialmente estuda as possibi
lidades de instrumento jurídico
ideal para denunciar este caso

que pode vir a ser um objeto de.

ação civil pública ou popular.
Com isso, o especialista preten
de evitar que a denúncia seja
indeferida por algum argumen
to legal que o podei municipal
possa utilizar em seu favor para
tentar se livrar de responder ju
dicialmente. "Não basta entrar

com uma ação, é preciso que ela
tenha efeito", enfatiza.

Até agora, os vereadores Fran - ..

cisco Alves (PT), Justino da Luz

(PT) e Jean Leutprecht (PC do

B) assinaram o documento. E

serão eles também que, na pró
xima semana, iniciam o proces
so para protocolar uma denún
cia contra o marido da prefeita
e secretário de Administração
da Prefeitura, Ivo Konell (PSD)
que supostamente estaria exer

cendo função pública com os

direitos públicos cassados.

Documento deve ser protocolado no

MP na semana que vem e a próxima
acusação será contra Ivo Konell

�1'

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

DAIANA CONSTANTINO

Um grupo formado porverea
dores da oposição ao gover

no da prefeita Cecília Konell (PSD)
na Câmara de Jaraguá do Sul assi
nou um documento denunciando
o poder público municipal pelo
abandono do ginásio Arthur Mül
ler - alvo de polêmica depois que a

Prefeitura anunciou aintenção de
derrubá-lo para construir o termi
nal urbano no local.

O instrumento jurídico usado
deve ser uma ação popular. Já na
próxima semana, o documento,
que ainda passa por avaliação
criteriosa, será protocolado na

promotoria damoralidade públi
ca da Comarca do município. O
objetivo é levar ao conhecimento
do Estado que o imóvel e o ter

reno (situados na rua Epitácio
Pessoa, na área central da cida

de) doados em 1991 apresentam
situação de desamparo público.

Gratuidade será cortada
apartir de 1o de dezembro

A partir do dia IOde dezembro,
a empresa concessionária do trans

porte coletivo de Jaraguá do Sul, a
Viação Canarinho começa a cobrar
a passagem de ônibus das pessoas
com idade entre 60 e 64 anos. Por

tanto, 1970 usuários perdem a gra
tuidade e passarão a desembolsar
o valor da tarifa no.município. Com
estamudança, o número de benefi

ciados, com idade acima de 65 anos,
cai para quatromil pessoas.

De acordo com o proprietário
da empresa, Décio Bogo, a conces
sionária segue 'uma determinação
do Tribunal de Justiça de Santa Ca
tarina dada em outubro passado.
Mas, para não pegar os usuários de
surpresa, a mudança começa a ser

divulgada na imprensa local, além
da publicidade externa e dentro dos
próprios veículos, antes de valer.

A perda da gratuidade é resul
tado de umaAdin (Ação Direta de

Inconstitucionalidade) impetrada
em 2006 pela Federação das Em

presas de Transporte de Passagei
ros de Santa Catarina e do Para

ná. O Supremo Tribunal Federal

já manifestou que apenas idosos
acima de 65 anos têm acesso gra
tuito ao serviço de transporte pú
blico no país. Assim, foi considero
inconstitucional o benefício, que
existe na cidade desde' 1996 e é

garantido por lei municipal para
pessoas a partir dos 6Q anos.

Constituição Federal
garante a gratuidade
do transporte coletivo
urbano para idosos
acima dos 65 anos.

EDUARDO MONTECINO

TarifaS serão cobI'adas de pessoas
entre 60 e 64 anos em Jaraguá
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Homenagem à imigração italiana
Prefeitura inaugura
pedra fundamental
onde será erguida
capela inspirada
na arquitetura
dos Alpes

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

I

i

Qverde do Morro Boa Vista e a

manhã ensolarada de ontem

receberam dezenas de visitantes.
O que celebravam? O lançamen
to da pedra fundamental de um

monumento em homenagem aos

imigrantes italianos, que será er

guido no local, próximo ao Morro
das Antenas. Além de admirarem
o futuro monumento, quem visi
tar o espaço poderá aproveitá-lo
como um reduto de reflexão e fé.
Isso porque será erguida uma ca

pela nos moldes das construções
alpinas, região da Itália de onde
vierammuitos dos imigrantes ins
talados em Iaragua.

A prefeita Cecília Konell, o se

cretário do Desenvolvimento Eco
nômico e Turismo, Célio Bayer,
o historiador e jornalista italiano

,.. �.
{
,
,

MARCELE GOUCHE

radicado em Florianópolis. há 12

anos, Franco Gentili, representan
tes de grupos italianos da cidade,
o bispo de Joinville, Dom Irineu

Scherer, e a primeira dama de San
taCatarinaMariaAngélicaColom
bo, convidadapela prefeita, estive
ram presentes na solenidade. Para

a abertura do evento o hino da
Itália foi cantado de forma impro
visada e, em seguida, o hino brasi
leiro também foi executado. Bayer
destacou, em seu discurso, a par
ceria entre os dois países. Segundo
o secretário, há aproximadamente
um ano uma comissão foimonta-

da para analisar as possibilidades
de se construir o monumento.

Após o aval da prefeita para a exe

cução do projeto, a comissão deu
início à procura do melhor local

para a instalação da capela. O ge
ólogoVittório Fenti foi contratado

para estudar o melhor terreno e a

família Spezia doou o espaço para
a construção da capela alpina.

Em agradecimento à família

Spezia, Bayer entregou um docu
mento de posse a Durval Spezia,
um dos proprietários e anunciou:
"faremos deste local um parque
com 20 mil metros quadrados e

será nomeado como Parque Ân
gelo Spezia". Bayer garantiu a res

ponsabilidade da Prefeitura na

estruturação da localidade para
receber turistas com, inclusive, a
concretagem do acesso à capela.
As obras ainda não iniciaram e, se

gundo Bayer, este é o próximo pas
so. Mas, a intenção é inaugurar a
capela até junho de 2012. O cônsul
italiano nos Estados de Santa Ca
tarina e Paraná, Salvatore diVene
zia, celebrou o sucesso do projeto.
"Fico feliz que tenha dado certo",
declara. Bayer salienta que o or

çamento para a obra ainda não foi
feito, mas apartir de agora começa
a busca por recursos em empresas
e nos governos do Brasil e da Itália.

Prefeitura contribui com CDL na decoração deNatal
MARCELE GOUCHE

A CDL (Camâra de Dirigen
tes Lojistas de Jaraguá do Sul)
e a Prefeitura assinaram na

manhã 'de ontem o projeto, já
autorizado, que prevê a cola

boração entre as instituições
para a decoração de Natal da
cidade. A prefeita Cecília Konell
anunciou o repasse de R$ 320

mil à CDL para incrementar os
enfeites natalinos. De acordo
com o presidente da CDL,Wan
derlei Passold, desde o início da

gestão, a atual administração
colabora com as ações come

morativas. Os custos da decora

ção ficarão em torno de R$ 395

mil. Os outros R$ 75 mil foram
cedidos pela Acijs (Associação
Empresarial de Jaraguá do Sul)
e Apevi (Associação das Micro e

Pequenas Empresas do Vale do

Itapocu), com R$ 10 mil e CDL e

sindicatos com R$ 65 mil.
Este ano, a novidade são as

instalações na vias. de acesso

aos bairros. Oito localidades re
ceberão os adornos: Garibaldi,
Ilha da Pigueira; Nereu Ramos,

Passold (t) estásatisfeitoCGlbacolabo�
ela PrefeituI"a pelo taceiro ano semddo ,

Nova Brasília, Rio da Luz, San
ta Luzia e São Luís. "Se formos

pensar os valores são irrisórios.
O que interessa pra gente é a

satisfação do nosso povo. Ti
vemos tanta tristeza no início
do ano", declara a prefeita. A

justificativa para a contribui

ção, conforme Cecília, é o in
vestimento. Segundo ela, uma
boa decoração natalina faz as

pessoas saírem para comprar,
consequentemente, isso movi
menta o comércio e em seguida
a indústria. A inauguração da

iluminação e da casa do Papai
Noel ocorre na próxima quin
ta, dia 16, a partir das 20h, na
praça Ângelo Piazera ,com a

participação do coral Pequenos
Vencedores.

'
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TRÂNSITO

Tolerância
zero coma

embriaguez
Mudança aprovada pelo Senado

elimina tolerância para consumo de

álcool à direção e aumenta penas
BRASÍLIA/JARAGUÁ DO SUL
............................................................................................................................

PEDROLEAL

Nesta quarta-feira, a Comis
são de Constituição e Jus

tiça do Senado aprovou uma

grande alteração no Código de
Trânsito Brasileiro, reforçando
a Lei Seca. Com a nova legis
lação, conduzir sob influên-
cia de álcool passa do estado

atual, de infração, para crime.
A pena ainda não foi definida.
Além disso, deixa de existir a

tolerância de até 6 decigramas
de álcool por litro de sangue e

qualquer quantidade de álcool
no sangue se enquadra como

crime. A mudança ainda pre
cisa ser aprovada pela Câmara
dos Deputados e pela presidente
Dilma Roussef.

Outra mudança que foi apro
vada ontem diz respeito à puni
ção por acidentes com vítimas.

Atualmente,' a pena por homicí
dio veicular culposo (sem a in

tenção de matar) é de 2 a 4 anos

de prisão. Caso o projeto entre

em vigor, acidentes com vítimas

passam a ter pena de 3 a 12 anos

de prisão no caso de lesões cor

porais graves, e de 8 a 16 anos no

caso de morte.

Segundo o responsável pelo
setor de Trânsito do 14° Batalhão
da Polícia Militar em Jaraguá do

Sul, Cremilson Veloso, a nova le
gislação não devemudar a forma
como é feita a fiscalização. "Hoje
o cidadão não é obrigado a fa
zer o teste do bafômetro, então
o máximo que podemos fazer é

enquadrar por sinais de embria-

guez, mas se cair o limite, a lei

pode ser aplicada com mais ri

gor", afirma.
Porém, Veloso ressalta que a

aplicação pode ser prejudicada
por outras questões. "Muitas
vezes um código legal interfere
em outros, o que faz com que
seja difícil aplicar a punição",
afirma, citando como exemplo
a perda da Carteira Nacional
de Habilitação (CNH). "A per
da da CNH representa a perda
do direito de condução, mas

é muito raro que se consiga
aplicar esta pena e cancelar o

documento", afirma.

o tamanho do

problema
Segundo a Policia Militar, até

setembro deste ano, ocorreram

2.838 acidentes de trânsito em

Jaraguá do Sul, sendo 779 com ví

timas e cinco mortes. No mesmo

período de 2010, foram registra
dos 2.464 acidentes, com 839 fe
ridos e nove mortos em 700 aci

dentes com vítimas. Embora seja
a principal causa de acidentes
no país, a embriaguez foi,apon
tada como causa presumível em
3,70% dos acidentes entre janei
ro e setembro deste ano no mu

nicípio. A causamaior, responsá
vel por 67% das ocorrências, é a

falta de atenção. Porém, no Bra

sil como um todo o consumo de
bebidas alcoólicas é responsável
por 40% dos acidentes de trânsi

to, que deixaram 41 mil mortos
em todo o país no ano passado.

EDUARDO MONTECINO

Pela J)I'OpOSta, qualquer quantidade de álcool pode ser enquadrada como crime

VOCÊ É A I:�VOR DA CRIMINALIZAÇÃO DA

CONDUÇÃO SOB INFLUÊNCIA DO ÁLCOOL?

"Beber e dirigir é uma
questão cultural,
o problema é que
nem todo mundo

pode dirigir mesmo
quando está sóbrio,
e não se controla. A
radicalidade dessa lei
acaba punindo gente
como eu, que bebe um

pouquinho, mas sabe
quando pode dirigir.
A solução está na

educação':

Carlos Sestrem,
comerciante, 42 anos

"Acho que essa medida

foi muito correta, se
a pessoa bebe ela não
tem como dirigir, e
se ela matar alguém
deveria ir para cadeia
sem fiança. Quando
alguém mata um

pássaro silvestre, por
exemplo, não tem

fiança, porque não é
assim quando é uma

pessoa no trânsito?"

Ana Paula Costa,
empresária agrícola,
28anos

"Tem que considerar
isso como crime, no '

momento em que a

pessoa põe a mão no
volante ela tem que
entender que não é só
ela que está em risco.
Se fosse, aí era uma

"u! questão pessoal."

Marcelo deOliveira,
impressor
gráfico, 34 anos

"Eu apoio, pelo fato
de que qualquer
quantidade de
álcool já prejudica
a percepção da
pessoa. Se a lei proíbe
a condução sob

influência de bebida
alcoólica, não tem que
ter uma quantidade
tolerada, é melhor não
permitir nenhuma
quantidade de álcool':

Ricardo Henrique
Borges, empresário,
22anos

/
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ERALDO,

Fundação do sexto
partido de Jaraguá

Na edição do dia 11 de novembro de 1987,
o jornal O Correio do Povo trazia em sua capa
informações sobre a negociação da criação do
sexto partido político de Jaraguá do Sul. liA im

plantação de um novo partido político está se

desenhando em Jaraguá do Sul, para juntar-se
ao PMDB, PDS, PFL, PDT e PT. Trata-se do Parti
do Liberal, conhecido pela sigla PL, que tem no

deputado federal Álvaro Valle o seu presidente
nacional", dizia a publicação. Segundo a repor
tagem do semanário, o empresárioValdir Lome- .

lin era o responsável por levantarpossíveis sim
patizantes do novo partido político, buscando
subsídios e sugestões sobre a viabilidade de ins

talação no município. Ao jornal, o empresário
havia declarado acreditar como promissor para
Jaraguá do Sul a fundação provisória do Partido

Liberal, lidada as condições favoráveis de equi
líbrio existente entre o capital e o trabalho". O
Partido Liberal foi oficialmente fundado em

1985, pelo político carioca Álvaro Bastos do Val
le. Em 21 de dezembro de 2006 acontece a fusão
do PL com o Partido de Reedificação da Ordem
Nacional (PRONA), liderado por Enéas Carnei

ro, que morre logo em seguida, formando-se
uma nova sigla: o Partido da República (PR).

UNDO

14-1'-

Cisma do Ocidente
No dia 11 de novembro de 1417, o Concílio de

Constança elege o italiano MartinhoV como papa,
pondo fim ao Grande Cisma do Ocidente. O Cisma

Papal foi uma crise que ocorreu na Igreja Católica a

partir de 1378, quando o Papa residia em Roma e o

Antipapa em Avinhão, na França, disputando o poder
sobre a Igreja. Com a eleição deMartinho V, o papado
foi estabelecido definitivamente em Roma.

'ti, 1,11: l' �.,i:;;,b\ . QI

Acordo de paz
Nessemesmo dia, em 1918, foi assinado oArmistício
de Compíegne, tratado entre osAliados (países que
lutaram contra os Impérios Centrais - coligação entre
aAlemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e

Bulgária) da Primeira GuerraMundial e aAlemanha,
com o objetivo de dar fim à guerra. Foi no dia
28 de junho de 1919 que a guerra chegou ao fim
oficialmente, com a assinatura do Tratado deVersalhes.

ESCOBERTAS NTIGAS

A primeira patente de patins da história
foi concedida em 1760 ao inventor belga
John Joseph Merlin. Naquela época, os
patins eram constituídos de uma única
linha de rodas. Foi somente em 1863

�

que surgiram os patins com quatro
rodas, com dois pares lado a lado.

FOTOS DIVULGAÇÃO
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ROCK NO ESPAÇO OCA

oCORREIO00 POVO
SEXTA·FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2011

CIRANDA DE XITA

Folclore
•

e mUI
canti
Projeto damusicistaBel

Bandeira leva diversão earte
aos centros deEducação Infantil

J.ARAGuÁ DO SUL nente, é sensibilizar o público e

conscientizá-lo da importância
das canções que fazem parte da
cultura nacional. Por isso, o foco
está direcionado aos pequenos
espectadores e também aos pro
fessores desses jovens alunos. Fi
nanciado pelo Fundo Municipal
de Cultura, o projeto oferece apre
sentações musicais e oficinas. On

tem, Bel Ribeiro fez duas sessões

do 'Ciranda de Xita - O folclore e

suas cantigas'. Hoje, é a vez das.
creches Alexandre Borba e Leonir

Pessate, ambas em Iaraguá do Sul,
também receberem amusicista.

KELLY ERDMANN

musica, literalmen

te, popular é a per
sonagem principal
do projeto 'Ciranda
deXita - O folclore e

uas cantigas'. Idea
lizado pela musicista Bel Ban

deira' ele apresenta, a crianças
e educadores de -centros de

Educação Infantil de Iaraguá
do Sul a tradição brasileira
como umamanifestação viva e

cheia de diversão.
O intuito, segundo a propo-

, .

CULTURA POPUL
Bel Bandeira leva as canções

venIacIeiI'amen populares cioBrasil ao
encontro dos pequenos espectacIcR:es

TEATRO
NO SESC

O teatro vai embalar a sede ja
raguaense do Sesc (Serviço Social
do Comércio), neste término de
semana. Hoje, por exemplo,

-

tem a

apresentação da peça 'Pequeno in
ventário de impropriedades', da Cia

Tepis, de Itajaí. A encenação começa
às 20h e o acesso é gratuito. Já no sá

bado, o palco vai pertencer a Sergio
Bello, que mostra à plateia a monta

gem 'Maanape, ligue e Macunaíma'.
Também com entrada franca, o es

petáculo começa às l5h. A reprise
está marcada para as 20h.

Aos amantes do rock e suas

diversas versões, a pedida do
fim de semana é o Espaço Oca.
Nesta sexta-feira, a casa recebe
a banda Percy Weiss, que toca

só sucessos próprios. A abertura
da noite, que começa às 23h, está
a cargo do Clube da Monareta e

da Strato Feelings. Os ingressos
masculinos custam'R$ 15 e os fe
mininos R$ 10.

Os shows de hoje servem

como um aquecimento ao públi
co. Isso porque, amanhã, quem
ocupa o palco do Espaço Oca é
a renomada Casa das Máquinas.

Antes, para agitar a plateia, tem a

Cadaverick Hotel. Os acessos são

vendidos por lotes com diferentes
valores. O primeiro custa R$ 20, o

segundo R$ 25 e o terceiro R$ 30.
Para quem quiser aproveitar

os próximos dias e garantir a ida
ao esperado show dos gaúchos
radicados em São Paulo da Ca
charro Grande, vale lembrar que
as entradas são vendidas pelos
mesmos preços. A apresenta
ção é na próxima sexta-feira, 18.
Outras informações podem ser

obtidas pelo e-mail bardooca@
hotnu{iLeom. t I

PARA RELEMBRAR
. A banda Casa elasMáquinas faz show,

neste sábado, a partir elas 23h

CACHORRO GRANDE
Os gaúchos se apresentam ao público
� no,pn)ximo dia 18
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HORIZONTAIS
1. Parte do porto em que atracam os navios / Colina

de areia
2. Partido da Renovação Nacional; Comissão diretora

de uma assembleia, agremiação ou corporação
3. Cogumelos subterrâneos, de cor escura, comestí

veis; As iniciais do ator canadense Carrey, de "O
Shaw de Truman"

4. Desordenar
5. Gás usado no amadurecimento de frutos
6. Um comutador de comando elétrico; (Gír.) Dinhei-

ro 6

7. As iniciais do ator santista Latorraca / Peça íntima,
do vestuário masculino 7

8. Tumor benigno de tecido conjuntivo
9. Custar para chegar 13

10. Infrator
11. Serviços de Assistência Técnica; Tubo para esco

amento de águas em excesso

12. Intimidade; Abreviatura de decâmetro
13. Tribunal em que se administra justiça; Intimação ,) ,(

para sair.

VERTICAIS
1. Comissão Pastoral da Terra / O importante historia- 1:3

dor da arte Gombri�h, especialista da renascença
; Supremo Tribunal Federal

2. Antigo peso de 16 onças ou 459,5 g; (Pop.) Unha
de-fome

3. Que ainda não está em idade de casar / Cozer em
substância oleosa

4. Defunto / Sigla do estado de Formoso do Araguaia
5. O pintor contemporâneo Manabu (1924-1997) ; O

escritor e jornalista, João, autor de "A Casa dos
Budas Ditosos"

6. Tirar de debaixo da terra
7. O centro do ... fuso / Doido; O médio é o mais com

prido
8. A cobra usada nas demonstrações de encantadores

de serpentes, na índia / Obstruir com mecha ou

bucha
9. Personagem da mitologia grega, primeira esposa de

Eneias; A capital europeia com o Coliseu.

'"
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Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

"I

A aposta erra'
Logo ao amanhecer, o sujeito estava lendo, tranquilamente, o jornal
quando amullier o surpreendeu com um tapa na cabeça.
- O que é isso? Você está maluca? - reagiu ele furioso.
- Isso é pelo bilhete que eu encontrei no bolso da sua calça com o

telefone de umatal de Marilúl
- Mas, querida, isso foi no dia em que eu fui à corrida de cavalos.
Marilú é o nome do cavalo no qual eu apostei e este número era o

valor total das apostas.
Amulher ficou toda desconcertada e se desdobrou em desculpas.
Dias depois, ele estava novamente.lendo o jornal e leva outro bofetão
na cabeça.
- O que foi agora, querida? - protestou.
- O seu cavalo está no telefone.

No domingo, o tempo ainda se
•

mantém instável. O soLaparece
tímido e entre muitas nuvens. Pode
chover a qualquer a hora do dia
no Estado. As temperaturas ficam
estáveis em relação ao sábado.
Os ventos são fracos e sopram de
sudeste no Litoral e de nordeste nas

demais regiões.

Ú
A sexta-feira tem sol, mas
com previsão de pancadas

de chuva de manhã e

muitas nuvens à tarde. À
noite, o tempo deve firmar.
As temperaturas ficam
entre os 20°C e 27°C.

--- - ---- -_ ---

4
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Ainda chove

nesta sexta
Hoje, ainda há previsão
de pancadas de chuva
e trovoadas em todas
as regiões do"Estado.A
influência é de uma frente
fria que começa a se
deslocar para o oceano. Por
causa dela, as temperaturas
ficammais amenas.

JA GUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 21°C
MÁX: 28°C

AMANHÃ
MíN: 18°C
MÁX: 25°C

DOMINGO

MíN: 17°C
MÁX: 23°C

SEGUNDA

MíN: 16°C
MÁX: 22°C

-{ CRESCENTE 2/11

Ir CHEIA 1 0/11

NOVA 25/11

A partir de sábado, os termômetros
já começam a marcar temperaturas
em elevação. Entretanto, áreas
de instabilidade ainda provocam
pancadas de chuva com trovoadas
em todas as regiões de Santa
Catarina. Os ventos sopram de
sudeste a nordeste, Eles vão de fracos
amoderados com rajadas.

Ensolarado Instável

Parcialmente Chuvoso
Nublado

Nublado Trovoada
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Camisetas do Huck
Dnquanto muitos famosos lançam coleções disso e daquilo
n visando unicamente os lucros, outros fazem coisas realmente
admiráveis. É o caso do Luciano Huck que, em parceria com a

marca Reserva, lançou uma coleção de camisetas democráticas,
com estampas inspiradas em causas sociais. O lucro das vendas
será destinado a ONG's e a cada semana uma nova estampa é

apresentada. A primeira divulgada é da Suipa, uma instituição
que oferece abrigo a cachorros abandonados e assistência
veterinária por um precinho camarada. Mega bacana a
iniciativa que pode ser conferida no site www.usehuck.com.br.

o remake em 3D de grandes clássicos do cinema.
Fala sério, teve alguém que não se emocionou com
Rei Leão, já naquela versão simplória e encantadora?
Como não ficar encantada podendo ver tudo de novo
com uma tecnologia genial como o 3D? E temmais: já
é certo o relançamento nosmesmos moldes do filme a

Bela e a Fera. Não é maravilhoso? Não é flash?

ÉATREVA ',' ....
'.'

Uma professora que postou no Facebook que os
alunos do primário seriam futuros criminosos. Gente,
sinceramente, eu sinto por todas as mudanças que a

profissão têm sofrido no decorrer dos anos, fazendo
com que pouco respeito seja dado aos mestres. Mas

que tipo de docente faz um comentário desses? Que
dedicação tem uma professora dessas, que não deve

sequer acreditar no próprio trabalho? Treva...

Festa linda!
Quero compartilhar amaravilha que eu conheci essa semana. A Festik é
uma empresa voltada para a produção de eventos, mais especificamente
decoração e doces finos.Vocês não têm ideia do que são os docinhos das
meninas. Chega a dar dó de comer, de tão lindos e caprichosos que são.

Elas trabalham com lembrancinhas, organizammesas de doces, decoram
ambientes, organizam confraternizações. E pensando nessa época de fim de

ano, imagino as reuniões de empresas organizadas com tamanho esmero.

Ah! É tudomuito fofo! Quer sabermais? Liga 9998-6179. Eu assino embaixo!

Será que combina?
Aí você está em casa em um sabadão à noite, decide ouvir uma
musiquinha e jogaum Pink Floyd no aparelho de som. Para beber, pega
um dedinho de whisky com gelo e se acomoda no sofá, só para curtir.
Em algummomento você pensaria que suamúsica não combina com
sua bebida? Pois o site drinkify.org te ajuda, se esse for um problema.
Basta entrar no site, digitar o artista que você está ouvindo e receber
de imediato uma dica de drinque para acompanhar. Na curiosidade,
digitei Justin Bieber e a dica foi um Red Bull. Para dar asas, talvez...
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Lembre-
se dos seus

compromissos

TRICOTANDO
• Hoje, mando um alô ao

pessoal de Massaranduba,
já que é aniversário da
cidade. Quero-parabenizar
o desenvolvimento do

município, mas também
quero dizer que tenho
uma invejinha branca pelo
feriado de vocês ter caído em

uma sexta-feira ...

• Depois que meu professor
de fotografia passou um
vídeo sobre fotógrafos
de alimentos e toda a

preparação para deixar
a comida bonita, fiquei
aindamais indignada. Não
é decepcionante comprar
um sanduba lindo na

embalagem e totalmente
sem graça no prato?

•
"

...0 meu coração já
estava aposentado. Sem
nenhuma ilusão, tinha
sido maltratado. Tudo se

transformou. Agora você
chegou, você que me faz
feliz, você que me faz cantar
assim...

" (MarisaMonte)

DicaAmaleras
As meninas lá do blog
amaleras.blogspot.com
postaram um convite bem

legal, que eu estendo aqui,
para dar uma forcinha.
A Fundação Logosófica
de Jaraguá vai realizar
um bazar, no dia 20 de
novembro, das 16h às
20h, com ummontão de
coisas úteis e fofas. A ideia
é levantar fundos para a

construção da sede própria
da instituição. Passando no
blog, vocês podem ter uma

ideia do que será vendido
no bazar. Artesanato

caprichado desenvolvido
por estudantes, como a

Giika, lá do blog. Quer
saber mais? 3275-1867.

-,
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www.irhoveiscapital.net

47337C),2900 Moa Gonçalves

Welcome
MAURICIO HERMANN

avento da ABTC (Associação
Brasileira de Fabricantes de

Tubos de Concreto), que ocorrerá
nos dias 1, 2 e 3 dezembro, em Iara
guá do Sul, contará com a presença
de mais de 50 empresas associadas,
sendo elas representadas por mais
de 70pessoas.AMenegottiMáquinas
eEquipamentos épatrocinadora ex

clusiva e capricha nos detalhespara
recebera todos em nossa cidade.

COQUETEL
A proprietária da
loja, Ariane Raboch,
e as senhoras Laurita
Weege eMarilú
Zanotti, quarta-
feira, no coquetel
de inauguração da
Composée

Passeio
ARevistaNossa promove, dia quatro de dezembro, em Iaraguá doSul,'
a 3a Pedalada Famosa.A concentração será às 9h30, na PraçaÂngelo
Piazera. O percurso será até a empresaMalwee. Após o passeio, haverá
distribuição de mil mudas de árvores frutíferas, camisetas, bonés, tênis,
chuteira e o sorteio de uma bicicleta emil reais. O apoio é da Fujama,
Lunender, 105 FM, RestauranteMadalena, Sport Brasil, Bike Iump e

O Correio do Povo. Mais informações no fone 3370-2900.

UPPER kid�
- - - - - - ---- -_- -

Leitor fiel
Quarta-feira, no coquetel de reinauguração
da loja Todeschini, a senhora Denise Lueders
me confidenciou que, antes de sua caminhada
diária, ela não perde por nada deste mundo
um cafezinho fresco, e claro, a leitura daminha
coluna. Valeu mesmo!moagoncalves@netuno.com.br

Arezzo
O highlight damaratona de
celebrações, na cidade, ontem,
ficoupor conta do coquetel de
lançamento da coleção alto verão,
nos cabides da sofisticadaArezzo,
no ShoppingBreithaupt.Maravilha!

Onde comer bem
No Kayrós. Um dos melhores

pratos executivos do Sul
do um domundo.

Hurmonia-quê está
liá maisdê quinze
anos no mércado, está
movimentando uf!la
promoção bem legal para
igrejas. O que é melhor: o
teste égrátis. Bom demais,
né? Onde}Marechal
Floriano Peixoto} 75.

Níver do Valdirzinho
Quem esqueceu ainda está em tempo de
se desculpar: o conhecidoValdirzinho,
da Caixa Econômica Federal, que na hora
de folga é o braço direito do chefe Tato

Branco, foi o aniversariante mais festejado
de ontem na cidade, e vai adorar saber
que foi lembrado. Ligue!

'. Hoje, quem bate as
taças e faz tint tim é o

flamenguista e head banger
.

" Arilosé de Souza.Mil vivas!

Coquetel
Para fechar com chave de ouro,Ariane Raboch,
recebe, hoje, os amigos, convidados e clientes

para celebrar com um espumante geladinho a

chegada da sua Composée.Vai, tá?!
,

• Domingo, às 16h30, na
,

SociedadeJoão Ressoa, tem
jogo, valendo pela primeira
divisão, entreJoão Pessoa e

'

Flamenguinho.
,

.

Hojeà noite, no Espaço
do Oca, tem o Clube
daMonareta com a,
L

.

.

,

participação'musical do
. .' cantorPerçyWeiss, eterno
..

'vocalista"das bandas
.

Made in 13'Pasil, Patrulha, 'I'" .,

do Espaço e lfarpia.Boa'
peditJa!'

,

'1.

• Cuidado quando escolher
onde comprar qualquer
tipo de bomba. Porfavor,
me pergunte antes .

• Valorize e respeite os idosos.
ti" I.

MAURICIO HERMANN

RECEPÇÃO O arquiteto Otaviano Pamplona, juntamente com o secretário Lio

Tironi, recepcionou a co�ti�do gOY:imn��r,_Hn1i'lf.ft�,nwrYr ear l�ar��

Níver da Karoline
Hoje, na condição da darling das darling,
a gente boa Karoline Micheluzzi recebe,
merecidamente, todo o carinho dos amigos
e familiares pela troca de idade. Quem
manda ser querida?! Parabéns! O meu

desejo é que sejas plenamente feliz

Fui conferir na
Todeschini

.

• No coquetel de reinauguração da loja
TodeschiniAmbientesPlanejados, o
cabeleireiro Calí estava circulando free.

• Envelopada em um belo vestido preto,
com detalhes em vermelhos, a anfitriã
do coquetel, Paula Escobar, desfilou
feliz ao lado marido, o arquiteto
Renato Escobar.

• Chamando sempre atenção pela
simpatia, o médicoAntônio Beleza
também prestigiou o evento.

•A esmerada chefRô mandou vermuito
bem com seus quitutes deliciosos.
Pediram bis.

• A competente arquiteta da FGM,
FabianeMaiochi,o marido e músico,
FabianoMaiochi, Alessandro Richter, da
Bodega Richter, eArizinho dos Santos
também pontificaram por lá.

.REINAUGURAÇÃO O arquiteto
Renato Escobar e a esposa Paula,
que, aliás, troca idade, hoje, no
coquetel de reinauguração da sua
Todeschini Ambientes Planejados
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CHIUlLES ZIMMERMANN.
ESCRITOR

CRÔNICA

MEU
ENCANTO

Borges disse que para ele a ideia de paraíso
era uma biblioteca. Esse tal de Jorge

Luis Borges, escritor argentino, tem uma

incrível influência na literatura mundial.

Apresentações em museus e exposições,
que circulam mundo afora, facilmente,
levam uma frase de seus livros no texto que
apresenta algum trabalho ou obra. Já a minha
ideia de paraíso, espontaneamente, vem
de uma livraria. O motivo é muito simples.
Desde mais novo, ainda com pouco apetite
pela leitura, descobri que podia entrar em
uma Iívrarià pegar qualquer exemplar e
ficar meia hora segurando-o com muito
cuidado enquanto o lia. Os livreiros não se

incomodavam. Quando estou longe, se estou
me sentindo sozinho, tenho o hábito de

sempre procurar alguma livraria. Mesmo que
eu não entenda nada do escrito, faço através
das fotografias o exercício da imaginação do

que está escrito.
'

Quem trabalha vendendo livro tem

algo de consultor, de orientador. Há um
comprometimento com o cliente, para entender
seu gosto, sua necessidade, para satisfazer seu
desejo. No final, é a busca de uma resposta
para uma pesquisa, uma dúvida ou até, como

algumas pessoas
dizem, um livro

para este fim de
semana. É uma
busca de uma

companhia.
Ou de algo que
alimente a alma.

Quando estou
longe, se estou
me sentindo

Sou um

comprador
compulsivo de
livros. Muitos não
li por completo.
Alguns já li por
mais de uma
vez. O cheiro do

livro, sentir seu peso sobre as mãos, admirar seu
formato, sua textura, a magia que vem com a

página seguinte...
- É este aqui - afirmo categoricamente em

ummomento de compra.
Naquele momento minha vontade parece

afirmar o destino de minha vida. Escolhi um
livro. Para o vendedor, mais um livro vendido,
paramim, mais que um livro, o passaporte para
uma existência infinitamente suj. .ríor na qual
posso esquecermomentaneamente h vida.

- Quanto custa?
Não é o amargo custo de um livro no Brasil,

não é isso. É simplesmente o desejo de viver
outras vidas, sem outras pessoas que não eu

mesmo, ou outros tempos e outros universos.

sozinho,
tenho o hábito
de sempre
procurar

alguma livraria.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

o Tobias completa, hoje, dois anos de vida. Por isso, vai ganhar uma linda
festinha de aniversário, com direito a bolo e muitos parabéns da família e das

sete gatinhas que moram com ele na casa de Márcia Vieira.

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Pereirinha convence Griselda a deixá-lo na casa

velha. Zuleika disfarça quando Juan pergunta por que
foi chamado a Fashion Moto. Danielle leva Pedro Jorge
para a audiência de tutela. Patrícia compra um teste
de gravidez. Danielle confirma que Beatriz tinha um

relacionamento com Guilherme. Patrícia fala para An
tenor que está grávida e se decepciona com a reação
do namorado. Baltazar pede para Solange cantar no
evento do jogo de vôlei. Patrícia procura René. René
chega em casa com Patrícia e se surpreende quando
Crô avisa que dopou Tereza Cristina.

• AQUELE BEIJO
Sarita fica chocada com a investigação da Com

prare e Henrique questiona sua relação com a empre
sa. Maruschka planeja com o mestre de obras de atra
sar a reforma no apartamento de Claudia e Rubinho.
Lucena é convidada para ser modelo do càtálogo da

Comprare. Camila, exausta, sai de casa e deixa Fla
vinho e Ricardo com a mãe. Locanda mostra a carta
anônima para Felizardo e ele se desespera. Alberto diz
a Rubinho que quer se separar de Maruschka. Henri

que aconselha Sarita a não se envolver com ninguém
da equipe. Camila desabafa com Maruschka e recebe
um convite para trabalhar na Comprare. Claudia visita
o noivo na Comprare e se depara com Lucena .• A VIDA DA GENTE

Manuela e ROdrigo conversam e compartilham
experiências. Sofia liga para Marcos e pede que ele
conte uma história para ela dormir. Laudelino e Iná

viajam. Manuela pensa em desistir de sair com Feli

pe quando percebe que Rodrigo está resfriado. Alice
recebe e-mail de outro homem para quem ela enviou
a mensagem perguntando por seu pai biológico.�Eva
recebe uma intimação e Lúcio fala que pode indicar
um advogado para ela. Celina aconselha Dora a ser

prudente se escolher ficar com Marcos. Manuela tenta
relaxar enquanto conversa com Felipe. Alice vai se en

contrar com o suposto pai.

• VIDAS EM JOGO
Patrícia chega à conclusão de que a mãe tam

bém se contaminou. Ela começa a se sentir mal e

chora de dor. Francisco chama uma ambulância.
Grace ajuda Welligton a esconder Cacau. Cleber falha
na cama com Regina. Raimundo pressiona Augusta
querendo saber qual é seu segredo. Daniel esconde
a ex-namorada em casa. Francisco liga para Regina
e a charnano hospital. P�trícia afirma que conversará
com a mãe sobre HIV. Quando Regina chega, Patrícia
conta que Cleber é soropositivo.

ANIVERSARIANTES
11/11 Helena Lux Paulo R. Sporrer
Alexandre de Borba Herivelto J. Silva Rafaela de A. Ribeiro
Carlos R. de Assumção lido Pereira Raphael R. Lopes
caroline Pacheco lrenel Engel Roberto C. Schroeder
Cecâia Rezende Izabella G. Shroeder Rodrigo Uttpatel
Clarice M. Ferreira Jocy M. Nogueira Rosangela C. Vicente
Debora Moser Juvino Formigari Rute H. Fagundes
Denise Ribeiro Luciana L. Kath Saionara Prestini

Diego Rosa Luiz C. Zimermann Santilha Martendal
Dorilde L. Schmoeller Nelson Celestino Stefany Gessner
Eni M. Eggert Nelson Krenke Terezinha R. Bullauf
Erciede J. Postai Nicole da C. Rodrigues Valdecir de O. Rodrigues
Evanildo Kinen Odair J. da Silva VilmarGuimarães
Fabricio L. Bertoli Osnilda Fritz Wellayne Freedmann
Guilherme Kanigoski Paula da S. Moreira I' I! I I , ,

CONTAGEM REGRESSIVA
PARA O AMOR

Timer é um revolucionário
aparelho que diz a quem a ele
se submete o exato momento
em que irá encontrar a alma
gêmea. Em uma versão
alternativa, em Los Angeles,
o produto pode ser adquirido
por uma taxa razoável de
instalação e promete exibir
com precisão o número de
dias, horas, minutos e até
mesmo segundos que faltam
para você se apaixonar durante
toda a vida. Mas será que o

aparelho é mesmo preciso nas

informações que dá?

OS DEMÔNIOS DE HENRY

Os sinais foram chegando
aos poucos: comportamento
excêntrico, ambientes em total
desordem, objetos eletrônicos
que, de uma hora para outra,
pareciam ameaçadores. Mas
o jornalista Patrick Cockburn
só teve certeza de que o filho,
Henry, sofria uma grave doença
mental quando foi informado
pela mulher, em 2002, enquanto
cobria a queda do regime
Talibã, em Cabul, que o rapaz
quase morrera ao se jogar de
roupa em águas praticamente
congeladas. "Os demônios de

Henry" é o relato de uma família
em busca do tratamento para a

esquizofrenia.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



11.11.11
Joseph Grone (Timothy Gibbs) é um famoso escritor

que se muda para Barcelona após a trágica morte

de esposa e do filho. Lá, ele encontra o irmão
Samuel (Michael Landes) e o pai, Richard (Denis
Rafter), .que está à beira da morte. Repentinamente,
Joseph passa a ser atormentado por constantes

aparições dos números 11-11, sempre em acon

tecimentos inexplicáveis. Ele passa a investigar o
significado e logo descobre que se refere a uma

data, 11/11/11, na qual um portal se abrirá e uma

perigosa força sobrenatural será libertada.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• A casa dos sonhos - Leg (19h30 e 21 h20)
• Os três mosqueteiros - Leg (15h1 O e 17h20)
• Cine Breithaupt 2
• Eu queria ter a sua vida - Leg (16h40, 19h e 21 h1 O)
• Gigantes de aço - Leg (14h10)

• Cine Breithaupt 3
• Amizade colorida - Dub (19h10 e 21h10)
• O zelador animal- Dub (15h10 e 17h10)

JOINVILLE
• Cine Garten 1 .

.11.11.11- Leg (14h, 16h, 18h, 20h e 22h)
• Cine Garten 2
• Os reféns - Leg (14h15h, 16h20, 18h50 e 21 h20)

• Cine Garten 3
• Atividade paranormal3 - Leg (15h30, 17h30 e 19h30)
• Capitães de areia - Nac (13h40 e 21 h30)
• Cine Garten 4
• O palhaço - Nac (15h, 17h15, 19h1 O e 21 h)

• Cine Garten 5
• Contágio - Leg (16h10 e 21h10)
• Gigantes de aço - Leg (18h40)
• Qual seu número? - Leg (13h50)

• Cine Garten 6
• Os três mosqueteiros - Dub (16h30)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h)
• Terror na água - Dub (13h30)
• Terror na água - Leg (21 h45)

• Cine Mueller 1

.11.11.11-Dub(14h20, 16h45, 19h20e21h30)

• Cine Mueller 2
• Contra o tempo - Leg (21 h15)
• Gigantes de aço - Dub (16h15)
• O retorno de Johnny English - Leg (19h)
• O zelador animal- Dub (14h)

• Cine Mueller 3
• Os reféns - Leg (14h45, 17h15, 19h45 e 21 h45)

WILL LEITE. www.willtirando.com.br

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Os três mosqueteiros - Dub (16h30)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h)
• Terror na água - Dub (13h30)
• Terror na água - Leg (21 h50)

• Cine Neumarkt 2
• 11.11.11 - Leg (14h, 16h, 18h, 20 e 22h)

• Cine Neumarkt 3
• Atividade paranormal 3 - Leg (15h50, 17h40 e 19h40)
• Qual seu número? - Leg (13h40 e 21 h30)

t-

• Cine Neumarkt 4
• Contágio - Leg (16h15 e 21 h20)
• Contra o tempo - Leg (18h40)
• O retorno de Johnny English - Leg (13h50)
• Cine Neumarkt 5
• O palhaço - Nac (14h15, 16h45, 18h50 e 21 h20)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Os reféns - Leg (14h30, 17h, 19h30 e 21h10)

• Cine Norte Shopping 1
• Gigantes de aço - Dub (13h15, 16h, 18h45 e 21 h30)

• Cine Norte Shopping 2
• Os reféns - Leg (14h45, 1 ih, 19h, 21 h e 23h10)

• Cine Norte Shopping 3
.11.11.11 - Leg (14h, 16h15, 18h30, 20h30 e 22h50)

•.Cine Norte Shopping 4
• O palhaço - Nac (13h30, 15h35, 17h40, 19h45 e 22h)

• Cine Norte Shopping 5
• O homem do futuro - Nac (12h50 e 17h20)
• O retorno de Johnny English - Dub (15h15)
• Contra o tempo - Leg (19h35 e 21 h45)

• Cine Norte Shopping 6
• Meu país - Nac (13h45 e 15h50)
• Contágio - Leg (17h55, 20h15 e 22h40)
• Cine Norte Shopping 7
• Brasil animado - Nac (13h e 14h45)
• Terror na água - Dub (16h30)
• Terror na água - Leg (18h55)
• Os três mosqueteiros - Leg (21 h15 e 23h40) f'!' \ f.

Giovanna pode estar
grávida deGag6asso
Ao que tudo indica, GiovannaEwbank já
está comemorando urn novomomento na
vida. Ela estaria grávida domarido, o ator
Bruno Gagliasso.A atriz até já ganhou os
parabéns de alguns amigos próximos. No
entanto, a assessoriadela nega a informação.
Recentemente, Giovanna e Gagliasso viajaram
juntos para os Estados Unidos, colocando fim
aos rumores de separação.

o apresentador e músico João Gordo

pode ser excluído do elenco do programa
Legendários, a partir de 2012. O nome

dele está na lista de possíveis cortes da
atração. É que a Record pediu para o
elenco ser diminuído. JáMiá Mello, a
Teena, está negociando umamudança
para a Rede Globo. A trupe do Banana
Mecânica também não deve continuar no

Legendários.

Mariah Carey já
emagreceu 30 quilos
Seismeses depois de ter os gêmeosMoroccan
eMonroe, Mariah Carey emagreceu 30 quilos
e voltou ao peso normal. Para perder os
quilos amais, a cantora tem, desde julho, o
acompanhamento de urna nutricionista, com
urna dieta de 1,5mil calorias por dia, e urn
plano de treino com exercícios três vezes por
semana. "Eume sentia presa no meu corpo
porque não conseguiamemover", disse.

Atriz viaja a bordo
de um motorhome
A atriz Dayenne Mesquita, a Letícia de A
Vida da Gente, aproveitou o tempo livre
para fazer uma viagem internacional.
Ela visitou o Estado da Califórnia, nos
Estados Unidos, em uma motorhome .

Dayenne estava com mais seis atores

para participar da gravação do programa
'Viagem sem fim, do canal Multishow, que
vai ao ar em abril de 2012. Ela até pospu
na frente à famosa placa de Hollywood.

Pagodeiro cogitou a

ideia de ser padre
Thiaguinho, o vocalista do grupo
Exaltasamba, deu uma declaração curiosa
sobre seu.passado. "Soumuito religioso e

já pensei em ser padre em uma época da
minha vida, mas mudei de ideia quando
fiquei com vontade de cantar pagode",
confessou. Ele namora a atriz Fernanda
Souza há sete meses e tem pensando em
se casar. "Quero na igreja, como manda o

figurino", explicou.

A únicamulher do CQC, Mônica Iozzi,
quebrou o silêncio e falou, à revistaTPM,
sobre as últimas polêmicas que envolveram
o colega de trabalho, o humorista Rafinha
Bastos."Me sinto acusada de urn crime do

qual não fui nem testemunha", desabafou
ela. Rafinha Bastos foi afastado da bancada
do programa após piadas envolvendo a

cantoraWanessa e também o filho que ela
está esperando.

ÁRIES
No trabalho, a troca de ideias favorecerá uma tomada de
decisão e o início de novos projetos. O romance pede mais
estabilidade e segurança. Tenha cautela com viagens.

TOURO
No setor profissional, atividades individuais são as mais

favorecidas, hoje. Cuidado com pessoas Jportunistas. No
romance, o astral é de puro entusiasmo.

GÊMEOS
Excelente momento para deixar a rotina mais alegre. O dia

promete momentos de descontração com a cara-metade. Se
está só, demonstre seus sentimentos a quem deseja.

CÂNCER
Convém fugir de problemas. Tente manter a discrição em

todas as atividades no decorrer deste dia. Dedique-se às
suas tarefas profissionais e domésticas.

LEÃO
Reestruture os seus sonhos antes de desistir deles. Na

relação afetiva, compartilhe seus receios e expectativas
com a sua alma gêmea.

VIRGEM
O dia favorece o contato com os superiores no trabalho. Não
tenha receio de pedir um aumento ou uma promoção. No
romance, melhor não ficar arrumando desculpas.

LIBRA
Você estará mais para o isolamento e a reflexão do que para
os agitos e baladas. Em casa, dê mais carinho e atenção aos
familiares e o astral ficará leve e descontraído.

ESCORPIÃO
Organize o tempo e dê prioridade para o que tem mais

significado. Evite centralizar os assuntos, divida as tarefas
com outras pessoas. Seja mais objetivo com seu amor.

SAGITÁRIO
Há uma tendência a se distanciar do lar e da família em razão
das necessidades de dar um novo impulso à vida profissional.
Faça com que a pessoa amada se sinta importante.

CAPRICÓRNIO
Misture sonhos e realidade e poderá ter ideias interessantes.
Bom momento para aperfeiçoar os métodos de trabalho.
Deixe-se contagiar pela ambição.

AQUÁRIO
O convívio com os familiares e, especialmente, com os mais

jovens será precioso. Conclua as tarefas profissionais sem
contar com ajuda alheia. Tempere a relação a dois.

PEIXES
Conflitos e disputas de interesse não estão descartados. No
trabalho, é melhor não depender de ninguém para não)er
problemas. Em família, mantenha uma postura mais firme.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Quarta-feira, dia 9, foi o dia de conferir o show da
banda que tem um dos maiores compositores da
década de 90. Foi o PEARL JAM de Eddie Vedder

que sacudu o estádio do Paraná Futebol Clube
com seus maiores sucessos!

A banda mostrou que não é por acaso que a cada
dia que passa conquista mais e mais fãs.

Tocando sucessos como Jeremy, Even Aow, Given
to Fly, Alive, Better Man, 8lack, Animal entre outros

dássicos, a banda consegue conciliar o lado elétrico
com o lado acústico de uma maneira magistral,
mostrando dinâmica e uma sessão ritmica de

primeira.
Sem sombra de dúvidas, o Pearl Jam fez um dos

. melhores shows que vi nos últimos anos.

30AtJOSS��'S
o ano de 2012 marca as três décadas da morte

de 8ís Regina. E Maria Rita realízafá uma série
de shows gratuitos pelo Brasil por causa disso.
O primeiro show acontecelá em março de

2012, mês do anivemário de Bis (ela nasceu em
17 de março de 1(45)� Os locais ainda não

foram confirrnados,
As homenagem não param por ai. Será lançado

. um me, o elisregína..com, no qual haverá
conteúdos exdusívos, entre eles depoimentos
em video de amigos, Um livro wbre a trajetória
de Bis está sendo preparado e te1á distribuição

gratuíta e urna�o itinerante será
reattzada nasd�rode acontecerão 00

shows de Maria�. Farão parte da exposição
fotos raras, entrevistas de teleVISão te rádio,
��/�deperfO�

ao vivo, entre outras coisas,

I
I

1
NO �OO, . � _i

CABANA CUlT @CABANACUlT
" PEARL JAM: Está chegando a hora e o Cabana Cuft vai estar lá!;
" Márcio Paloschi abre exposição no Terminal de Ónibus;
" Black Sabbath fará 'anúndo especial! na próxima semana;

II
" Bruna Soares vence Festival Estudantil da Canção!

Galera super gente boa que estava junto na van, indo para o show do Pearl Jam.

Bruxaria total na pista um do show do Pearl Jam: Léo Gadotti, Bruno
Lunelli, Jader Bona, Neni Junkes e o nosso brother Femando Tubbs!

começa com você

IL

Quem for ao f:NVU � Musíc & Arts Festival, terá uma surpresa. Os

Muppets, que estarão em filme nos dremas de todo o país, no
dia 2 de dezembro, serão os responsáveis por apresentar todas
as atrações principais do evento, que ocorre entre os dias -12 e

14 de novembro em Paulínia,
interior de São Paulo.

Além de intn::duzir os artistas, o grupo de peroonagens, formado

pelo sapo Caco,Mimai e Míss Piggy, estreará o dipe de
IIOeaning the Theatre ", que será exíbído no primeiro dia do

SWU em uma área toda dedicada aos Muppets,
AlgJm§i�J.t[� gº iVmto:

Peter Gabriel & The New Blood Orchestra

cynyrd $kynyrd, Playíng ForOlange, Stone Temple Pilom
Alice ln Chaíns, Faíth No More, ufa!

Enfiaram mais alguns radares guela abaixo do Zá Povo.
Sem ÇJU-_€ é assim mesmo que se educa uma comunidade?

Hoje tem lançamento do livro Nós (e os nós entr� nós)
k 19h, na Biblioteca Pública (na Rua Getúlio Vargas, 245, Centro)
O livro é doo queridos Luís Pasc:hoal, Gil SaJomon, Inácio Correis,

Ana Janete PeDi e Nílza Vilhena, A culturaa9�,

Arte ContemRQrânea, CrítiCj de arte e Curadoria
Dias 10, 11, 12, 16, 18 e 19 de novembro de 2011

A Fundação Cultural de Jaraguá do Sul e o Fundo

Municipal de Cultura, com apoio c;ultural do Sesc,
Ajap e Museu Emnio da Silva de Jaragué do Sul

promovem o seminário de Arte Contemporânea,
Crítica de Arte e Curadoria. Os encontros serão
realízados com a participação de fortes nomes do

cenário artístico contemporâneo
(Inéoo Carreira, Unda PolI( Alena Marmo,

Carlos FranzoO.
Apaixonados e simpatizantes, evento ímperdfvel!

AGENDA

'...
�_

Quer ver sua sugestão de conteúdo aqui? Então mande seu material para viniduscabana@grriail.com ou paulicocabanaiêqmail.corn
-.�

.

.
- -

- � - - -
"

� .. - - -. - � - - -
- - . - - _. ,_
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DIVULGAÇÃO

Economia
crescente

Conhecida como aCapitalCatarinense do Arroz, om.;ddpio também conta com diversas indúsbias responsáveis pela geração de empregos

SARANDUBA: UM
DIA PARA FESTEJAR
Cinquentenário é celebrado com

g!ande desfile. Mais de duas mil

pessoas devem participar
MASSARANDUBA

NÁDIA FONTES

ACapital Catarinense do Arroz
comemora hoje 50 anos. Para

celebrar a emancipação, Mas

saranduba realiza uma intensa

programação, desde o último
dia 13, com atividades culturais,
sociais, esportivas e ações volta
das para a saúde da comunidade.

Hoje, a data será marcada pelo
desfile festivo, a partir- das 9h30.
De acordo com o prefeito Má

rio Fernando Reinke esse será

o maior desfile da história do

município. "Serão mais de duas
mil pessoas desfilando, com a

apresentação de bandas esco

lares, fanfarras e participação da
banda do Exército, fazendo a fes-

ta para o público", afirma.
Além do desfile, faz parte da

programação a inauguração do
museu que contará a história de

Massaranduba, às Uh. A par
tir das 14h o Centro Esportivo
se transformará no palco para
a escolha da Rainha da Melhor
Idade. Para os tradicionalistas de

plantão, durante o fim de sema

na haverá o Rodeio Crioulo de
Massaranduba.

Segundo o prefeito, o grande
presente para a população ainda
está por vir: será o show da Fa

mília Lima aberto ao público,
no próximo dia 20, com o auto

de Natal e chegada do Papai
Noel, atividades que marcam o

encerramento do cinquentená
rio do município.

di pilj)plllJação hoje"" 14.674
UlI )PiICJuqa:Wi'qiLW/)ílEi�;:i§lIi�:1t1 iwá, II/j:b::l!:�ií�:
aJ"ib,OS - 12.562

<I> Pi�;ilH!·m,("jp,iJh.l fOlm:l•.': dlfOP IJ'fffJêI

(I/@''w$ 2l80,.�,Wíf(ftAU1Mf�:Ja)1 .,,,, 1° lugar
Indústria, 2° Jlgricultura,
3° Serviços

li! O'd/j'1Çimljel'lUtt(� d" WI'II!u:ü(:ír��i,o mm.

R$ 25.100.000 (2011) e
R$ 30.150.000 (previsão
para2012)

<I> j!�Jfl,'w[1u:WI.'WI;/Ii;I,!1/,,'ln[JII' /H:,�/í��! 111(;'tf:!!fj,��:�/I[Jh;Wn,i1/ll,!im "",lO

14 (dez municipais e
quatro estaduais)

101 ��I'I/híIlLII!.'I/�I/h!I/I�Wff,' IIC:JII 111/:,W!/lli$ 'Wp�/II.'/'!ffG,'b:I/II;!gii ,dkIH;;!#

SJóiUflJJde ...Cinco postos e
uma unidade de

Pronto 1ltendimenio
.. Ar/lea, tenito/'61l'i:íi!d."
373,297 Jan2

di POllldação urm ál6N&:a
1'mi,mt1Ibii�IIi.1Il,= 7.606

dll )fu/'II:!HII�í'lliJ)íaMç'�Yh.lru/ l/Uiláa .w!�jUi";fí!.�"úiJI�
'lrUl'ftd: 7.068

m, WE=J&:IHadm.Wk/�'ll/�"f.1I�ifn:: 11.660

Massaranduba surgiu com a vinda de
famílias imigrantes da Alemanha, seguidos
de italianos e poloneses. A cidade, antes de
conquistar sua independência política, per
tenceu aosmunicípios de Blumenau e Gua

ramirim, respectivamente, Hoje, com uma

população de 14.674, o município está em

pleno crescimento, tendo como principais
economias a indústria e a agricultura. A ci

dade é a número um da região no cultivo de
arroz e ocupa o segundo lugar na produção
de banana. 110 município vem crescendo de
forma acelerada e pretendemos trabalhar

para que nos próximos anos esse crescimen
to continue de formapositiva. Cada dia é um
desafio amais", destacaReinke.

Além da agricultura, a região conta com
diversas indústrias, responsáveis pela gera
ção de empregos nomunicípio. Porém, não
é só de trabalho que vive a cidade. As bele
zas naturais que incluem cachoeiras e vasta

planície verdejante, que se contrasta com

os morros ao redor de Massaranduba, são
uma boa opção para o turista que gosta de

tranquilidade. "Estamos dando os primeiros
passos na divulgação do turismo na região.
Temos muito a explorar", diz o prefeito.

Com relação à área da saúde pública,
Reinke lembra que o município está no ca

minha certo. 110 grande desafio para 2012 é

colocar em funcionamento o Hospital Mu
nicipal deMassaranduba'; completa.
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SANDRO ALBERTO MORETTI

VICE·PRESIDENTE DA

ACIJS PARA ASSUNTOS DO
COMÉRCIO

Assim como outros segmentos da

economia, o varejo também tem

sido beneficiado por inovações com

tecnologias que asseguram velocidade
nas vendas emaior segurança e como

didade para lojistas e clientes.
Essa tendência, diga-se, já vem sen

do apontada há algum tempo por espe
cialistas e cada vez se intensifica mais na
medida em que a concorrência acirrada

obriga o lojista a sermuito mais criativo.
São soluções de tecnologias que avançam
pelo varejo em várias frentes e vão do uso
de sistemas integrados para controle de

estoques, distribuição e alocação de mer
cadorias até aplicações de sistemas de re
conhecimento biométrico que permitem
que a pessoa faça compras sem docu

mentos, dinheiro ou cartões.
O leque de tecnologias e sistemas é

variado e está disponível tanto para as

grandes redes varejistas quanto para
empresas de médio e pequeno porte. E
isso tende a acelerar nos próximos anos
na medida em que as novidades ofere
cem o que o consumidor espera quan-

do busca uma loja. A tecnologia torna a

experiência de compras mais simples e

rápida, e a personalização impede que
o cliente seja apenas um número em

um banco de dados. Essa eficiência

permite ao varejista saber quem é cada
um de seus clientes, incluindo seu his-

.

tórico de compras e ao mesmo tempo
faz com que esse cliente se sinta único.
Fazer uso das tecnologias disponíveis,
seja para qualquer finalidade, é algo
quase irreversível, especialmente em

relação ao mundo corporativo sob pena
de se perder grandes oportunidades.

Pesquisas realizadas por empresas
especializadas mostram que 57% das

pessoas escolhem a internet para man

ter contatos com família e amigos e para
obter opiniões sobre compras em lojas
virtuais, assumindo maior importância
quando comentadas pelos amigos e fa
mília assim como postadas em blogs e

comunidades relacionadas aos produ
tos e marcas, havendo desta maneira

fortes influências na decisão de compra.
Cabe aos empreendedores tirar pro-

o HOSPITAL SÃO JOSÉ
OFERECE VAGAS PARA:

A

veito de todas as inovações e os seus

aplicativos, buscando conhecer essas

ferramentas e treinando as suas equi
pes. Muitas destas capacitações ou as

demandas de treinamento que surgirem
namedida em que as soluções tecnoló
gicas forem surgindo podem ser atendi

das pelas entidades associativas através
dos seus projetos de qualificação.

Neste sentido, integrar-se às associa

ções e/ou entidades representativas é

um caminho necessário para melhorar
a gestão e com isso se tornar mais com

petitivo frente à concorrência. Em Iara

guá do Sul, a Acijs, Apevi e CDL - como

entidades integrantes do sistema Cejas
- oportunizammuitas possibilidades de
conhecimento que estão à disposição
dos associados.

Conhecer as entidades de classe é
uma forma de participar da busca de
melhorias para a comunidade e tam

bém a oportunidade de conviver com
as novidades que o mercado apresen
ta, capazes de tornar um negócio cada
vez mais forte.

O HOSPITAL SÃO JOSÉ
OFERECE VAGAS PARA:

Auxiliar de CozinhaAuxiliar de Limpeza
Interessados: Encaminhar currículo ou preencher
ficha de inscrição no setor de Recursos Humanos do

Hospital São José, das 7h30min às 17h.

Fone para contato: (47)3274-5000
VENHA FAZER PARTE DA NOSSA EQUIPE!

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL
ESTADODE SANTACA'D\RlNA

Tabelionato do Município eComarca deGuaranúrim
CHRISTA INGE HlLLEWAGNER, Interventora

Rua 28 deAgosto n° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário de Funcionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos
abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os
aceitar ou pagar no triduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de
oferecimento de resposta escritanomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado
e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s)
indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, igno
rada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora daCircunscriçãoGeográfica da
Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a recebera intimação no endereço fornecido pelo
apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 clc 1023, todos do CNCG].

Protocolo: 23461 Sacado: ADOIAR OSWAIDO STEILEN CPF: 352.426.399-20 Cedente:
VAWREM ]LLE FOMENTO MERCANTIL LIDA CNP]: 13.032.526/0001-03 Número do Títu
lo: 001228 9 Espécie: ChequeApresentante:VAWREM JLLE FOMENTO MERCANTIL Il'DA
DataVencimento: 18/07/2011 Valor: 1.066,66 liquidação após a intimação: R$10,85, Condu
ção: R$24,14, Diligência: R$33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 23285 Sacado: CHARLES NERl KREISS CPF: 023.479.579-45 Cedente: BRASE
DO INDUSTRlAE COMERCIO DEMAQUINAS IT'DA CNP]: 01.768.763/0001-40Número do
Título: 3861/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASILSA -AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimento: 20110/2011 Valor: 141,33liqui
dação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 68,54, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23316 Sacado: CRlSTlANOWELTER CPF: 034.236.499-50· Cedente: BVFlNAN

CEIRA SIA C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131012164 Espécie: Cédula
de Crédito Bancário Apresentante: SERGIO SCHULZE E ADVOGADOS ASSOClADOS Data

Vencimento: 13/02/2008 Valor: 26.382,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução:
R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 23566 Sacado: EDUARDO BUENO SIQUEIRA CPF: 030.405.(.9-00 Cedente:

SlLMAQ SIA CNP!: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 60686*001 Espécie: Duplicata de

Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMI

RIM Data Vencimento: 31/10/2011 Valor: 1.179,75 Líquídaçê- '6r 1 intimação: R$1O,85,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00
------------------------------------------------------------------y-------------- _---------------------

Protocolo: 23313 Sacado: GLOBALADMINlSTRADORADEBENS rIDACNPJ: 02.580.422/0001-
09 Cedente: ESCRITORlO CONfABlL MARllAN IT'DA CNPJ: 84.436.09610001-25 Número do
Título: 87815 Espécie:Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXAECONO
MlCA FEDERALDataVencimento: 15/10/2011 Valor: 90,00 Liquídação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00Protocolo: 23388 Cedente: ES

CRlTORIO COND\BILMARLIAN LTDA CNPJ: 84.436.096/0001-25 Número do Título: 88346

Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOM1CA FE

DERALData Vencimento: 201l 0/2011 Valor: 132,75 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Interessados': Encaminhar currículo ou preencher
ficha de inscrição no setor de Recursos Humanos do

Hospital São José, das 07h30min às 17h.

Fone para contato: (47)3274-5000
VENHA FAZER PARTE DA NOSSA EQUIPE!

Protocolo: 23312 Sacado: LUIZ CARWS MANNES ME CNPJ: 04.271.985/0001-40 Cedente:
ESCRITORIO COND\BIL MARllAN IT'DA CNPJ: 84.436.096/0001-25 Número do Título:
87890 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXAECONOM1-
CA FEDERAL DataVencimento: 15/10/2011 Valor: 101,36 liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00 Protocolo: 23387 Cedente: ES
CRITORIO COND\BIL MARllAN LIDA CNPJ: 84.436.096/0001-25 Número do Título: 88345

Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: CAIXAECONOMlCA FE

DERAL Data Vencimento: 20/10/2011 Valor: 227,52 liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 23346 Sacado: MOACY JOSE DA SILVA ME CNPJ: 13.339.046/0001-81 Cedente:
SERlLON BRASIL LIDA CNPJ: 04.143.008/0005-91 Número do Título: 0000012177 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGEN
CIAGUARAMlRlM DataVencimento: 24/10/2011 Valor: 65,80 liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

.

Protocolo: 23318 Sacado: REQUlEL FERNANDO DE OLIVEIRA CPF: 079.447.289-32 Ce
dente: BV FINANCEIRA SIA C.EI CNP]: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 540229237

Espécie: Cédula de Crédito Bancário Apresentante: SERGIOscm EADVOGADOS AS

SOClADOS Data Vencimento: 31/01/2011 Valor: 39.567,60 liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 23211 Sacado: SOL! MANKE JUNK CPF: 609.696.449-49 Cedente: SlLMAQ SIA

CNP]: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 46278*005 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA ' AGENCIA GUARAMlRlM Data

Vencimento: 20/10/2011 Valor: 338,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00 Protocolo: 23211 Cedente: SlLMAQ SIA CNPJ:
79.922.639/0001-84 Número do Título: 46278*005 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRlM DataVencimen

to: 20/10/2011 Valor: 338,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23063 Sacado: SS MAUIAS ITDA CNPJ: 72.157.85210001-06 Cedente: JJW SU

PRIMENTOS DE lNFORMATlCA LIDA ME CNPJ: 85.187.326/0001-22 Número do Título:

S12638.1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO

BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM Data Vencimento: 15/10/2011 Valor: 120,00 Liqui
dação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 23431 Sacado: WILLIAM LUTZ - CONFECCOES CNP]: 13.401.09210001-63 Ce
dente: ALPEN MODAS E CONFECÇOES LIDA ME CNPJ: 58.331.208/0001-73 Número do
Título: 1354 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
SAN1ANDER (BllASIL) SA. Data Vencimento: 26/10/2011 Valor: 2.174,16 liquidação após a

intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00 Protocolo: 23432
Cedente: ALPEN MODAS E CONFECÇOES ITDA ME CNPJ: 58.331.208/0001-73 Número

do Título: 1358 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
SANTANDER (BRASIL) SA Data Vencimento: 26/10/2011 Valor: 115,83 liquidação após a
intimação: R$l 0,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Guaramirim, 11 de novembro de 2011.

CHRlSTA INGEHILLEWAGNER, Interventora

DO LEITOR

SE'l"E BILHÕES

Há poucos dias chegamos então à expressiva
marca de sete bilhões de habitantes em nosso

planeta. Alguns comemoram tal marca, argumen
tando que "sempre há lugar paramais um" enquan
to outros adotam uma postura de preocupação, re
fletindo acerca dos impactos que tantos indivíduos
no mundo podem causar.

De fato, a presença de tantas pessoas no

mundo não seria fato preocupante caso a cultu
ra predominante não fosse a de apenas abstrair
recursos da natureza sem preocupação prévia em
repor. Somos sete bilhões utilizando, muitas ve
zes de forma irresponsável, os recursos naturais e

nos servindo abastadamente como se fosse eter
no. Infelizmente não é, e um dia sofreremos as

consequências, como já estamos, de uma for
ma ainda que sutil. É preciso educar os novos

habitantes desse planeta que o consumo não

pode ser praticado de modo desenfreado, como
se tivéssemos direito a tanto. É preciso reco

nhecer que nossas ações estão sendo predatórias
aos outros habitantes desse planeta, desde rios,
florestas, até animais. É profundamente necessá

rio que se conscientize o mundo, de forma que
possamos até ser mais que sete bilhões (como de
fato seremos 10 bilhões em 2050 segundo estima
tivas)' mas de forma planejada e que não agrida o

meio-ambiente.

PhiIipe Macedo Pereira,
acadêmico de Letras

FALECIMENTOS

• Faleceu no dia 09/11 às .12h a Sra. Irene T. Brych, com idade de

85 anos. O sepultamento foi realizado ontem, dia 10/11, às 15h30,
saindo féretro da Igreja Nossa Senhora da Auxiliadora, centro de

Massaranduba, seguindo após para o Cemitério Guarani.

• Faleceu no dia 09/11 às 17h30 a Sra. Helli Bahr, com idade de

73 anos. O sepultamento foi realizado ontem, dia 10/11, às 16h,
saindo féretro da Capela Mortuária Cristo Salvador, seguindo após
para o Cemitério Barra do Rio Cerro.

Isair Moser - Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 176/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
·MODALlDADE:PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUíMICOS
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 11/11/2011, das 8h às 11 h30 e das

13h às 16h
• DATA DA ABERTURA: 29/11/2011 14 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na

\

Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.
br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047-
2106-9100.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
-

JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE'de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 178/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO PARA ÁGUA POTÁVEL
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 11/11/2011, das 8h às 11 h30 e das

13h às 16h
• DATA DA ABERTURA: 30/11/2011 14-horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua

Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclareci
mentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Isair Moser
Diretor Presidente
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DIVULGAÇÃO

A Cruz Azul noBrasil, em parceria Com aAssociação Beneficiente Vicia Nova
(IUIVN) de Jaraguá do Sul, rea'j7a essa semanawn CUI"SO de Capacitação para

AgentesComunitários em Substâncias Psicoativas. As aulas acontecem na sede cIa

ABVN, ruaMaria cIa SilvaMascare, 300, """0 Oba cIa figueira. Cerca de 50�
representando 26 entidades, vindas de 19 ,cidades do RioGrande do Sul, Santa Catarina
e Paraná estão participando. O público-alvo são os diretores, colaboradores, voluntários
e lideranças que exerçam cargos e funções dentro dewna connmiclade terapêutica,
de grupos de apoio e�entos a6ns para tratamento de� com transtornos

decorrentes do uso e abuso de substâncias psicoativas e seus familiares.

PROGRAMAÇÃO
Atividades para idosos
o Centro de Referência do Idoso realiza hoje baile da terceira idade,
no pavilhão C do Parque de Eventos, a partir das 14h. A animação
será do Grupo Musical Melodia, de Iaraguá do Sul. Outro baile
acontece na sexta-feira, dia 25, com a bandaMusikanten Hügel Bach,
de Rio Cerro 2, no mesmo local e horário desta sexta-feira. E no dia 9 de

dezembro acontece o encerramento das atividades de ginástica para
idosos, no Centro de Referência do Idoso, a partir das 7h30.

BIBLIOTECA
Telecentro lechado
A supervisora da biblioteca PúblicaMunicipal Rui Barbosa, Dianne
Katie Konell Chiodini, informa que o Telecentro estará fechado ao

público neste dia 12 e nos próximos três sábados -19 e 26, mais o dia 3 de
dezembro. Ela explica que nestas datas, as instalações do Telecentro serão
utilizadas paraoCurso de Inclusão Digital, a ser realizado pormeio de uma
parceria com o Centro Universitário Católica de Santa Catarina. De acordo

comDianne, o curso envolve dez alunos e tem como objetivo passar aos
participantes conhecimentos básicos de informática.

SÁBADO
Encontro de
motociclistas
Acontece amanhã o Encontro de
Motociclistas em comemoração
os 11 anos doMotoclube Cano

Quente, de Jaraguá do Sul, na
Sociedade Aliança, no bairro Rio

Cerro 2. A organização espera
3.500 pessoas de Estados do Sul
e Sudeste do Brasil. A entrada
da festa custa R$ 3, ou um quilo
de alimento não perecível.
O dinheiro arrecadado será
revertido em cestas básicas
e brinquedos para pessoas
carentes registradas nas igrejas
da região. A festa inicia às 14h,

.

com shows de rock e bailão a

partir das 16h.

Fone: 3375-05'00

ENCONTRO
Cãominhada domingo,
A 2a Cãominhada realiza pelaAjapra (Associação Jaraguaense
Protetora dos Animais) acontece nesse domingo, dia 13, com

concentração na praça Ângelo Piazera. As inscrições dos animais
acontecem das 8h30 às 9h30 e a Cãominhada às 10h. AAjapra
lembra que é importante os animais estarem com as vacinas em dia, e
os donos levarem focinheira se necessário, pote de água e saco para as

"sujeirinhas". O trajeto começa na praçaÂngelo Piazera, descendo pelo
Calçadão daMarechal Deodoro da Fonseca até a rua João Marcatto,
retornando pelaReinoldo Rau e tendo como ponto de chegada a praça
Ângelo Piazera. Em caso de chuva o evento será cancelado.

BAILE
Festa de aniversário
A Soéiedade Catarinense dos Atiradores de Brüderthal promove no
sábado, dia 19, o cinquentenário da sociedade com uma tradicional

festa 'e baile de Rei e Rainha. O evento terá a seguinte programação:
às 18h, homenagem a todos os ex-p:residentes ou familiares dos que
já faleceram; 'às 18h30, busca das majestades - o casal Ilário e Irena

Bachmann; às 20h, jantar; e às 22h baile, com animação do musical

Adllersband. Informações pelo telefone 3373-0242.

PROFISSIONALIZANTE

Inscrições cursos gratuitos
o Senai de Iaraguá do Sul abre inscrições para cursos gratuitos de
aprendizagem industrial. Os cursos profissionalizantes para 2012 são

oferecidos nas áreas de: ajustadormecânico, suporte emanutenção de

microcomputadores e redes locais, alimentos, desenhistamecânico,
programador d� computador e torneiro mecânico. No total serão
30 vagas. As aulas acontecem no Senai de Jaraguá do Sul, mas a
secretaria de Educação de Corupá disponibilizará transporte até o

local. As inscrições podem ser feitas na secretaria de Educação até 7 de

dezembro, das 8h às 12h e das 14h às I7h.

INSCRIÇÕES
Concurso Samae
O Samae (ServiçoAutônomoMunicipal de Água e Esgoto) de
Jaraguá do Sul está com inscrições abertas até dia 17 para 27 vagas
do quadro efetivo da autarquia. Os cargos estão distribuídos em três

categorias: nível fundamental (auxiliar de serviços gerais, jardineiro
e pedreiro), nível médio (telefonista, vistoriador de redes e ramais,

, motorista, agente de operações hidráulicas, operador de máquinas,
mecânico de manutenção, escriturário, e nível médio (técnico em

operações de ETA/ETE, técnico em segurança do trabalho e técnico
em informática). Para se inscrever o candidato deve acessar o site
da Sociesc (www.sociesc.org.br/concursos). e clicar no link
"Concurso Público SAMAE - Iaraguá do Sul- 001/2011".

Programação:
Jornal da Bahd - Das 6:00 h as 7:00 h

Apresentação: Tim Francisco

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

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

participaçãodo do ouvinte
Apresentação: Jaque Rebouças

Pr�gram,a da Tarde, \'" Das 14:00 h as 17:00 h
Variedadês, prêmios e a participação do ouvinte

Apresentação: Marcelo Strack

www.bandfrn99.com.br
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IGUALDADE RACIAL

IniciaSemana daConsciênciaNegra
- Prefeita Cecília Konell assina hoje
a adesão ao Fórum Nacional de

Promoção de Igualdade Racial

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

/\ prefeita Cecília Konell assina

rlhoje o documento de adesão
ao Fórum Intergovernamental de
Promoção da Igualdade Racial

(Fipir), na abertura oficial da Se
mana da Consciência Negra em

Iaraguá do Sul.
A cerimônia será às 8h30 na

Escola Municipal Adelino France

ner, no Morro da BoaVista, quando
também acontece o lançamento
das comemorações pelos 10 anos

do Moconevi (Movimento da Cons
ciênciaNegra doVale do Itapocu). O
evento contará com a presença da

presidente para a região Sul do Fipir,
"GrazielaCristinaGonçalves.

A iniciativa da administração
municipal atende as exigências da
lei federall0639/2003, que instituiu
que as escolas do país passassem a

trabalhar a cultura afrobrasíleíra.
O Dia Nacional da Consciên-

GRATUITAS

cia Negra, celebrado em 20 de
novembro, é dedicado à reflexão
sobre a inserção do negro na so

ciedade brasileira. A data foi es
colhida por coincidir com a data
da morte de "Zumbi dos Palma
res", em 1695. O Dia da Cons
ciência Negra é para lembrar a

resistência do negro à escravidão
de forma geral, desde o primeiro
transporte de africanos para o

solo brasileiro, em 1594.

Segundo a gestora do Fipir e

articuladora de relações étnico
culturais da SecretariaMunicipal
de Educação, Andréia Silveira
Camilo, Jaraguá do Sul será o 13°

município catarinense a aderir
ao Fipir. Os outros municípios
que já aderiram são: Joinville,
Capívari de Baixo, Criciúma,
Florianópolis, Itajaí, Itapema,
Imperatriz, Santo Amaro da Im

peratriz, Laguna, Palhoça, Nave
gantes e São José.

Além da programação do

Moconevi, que encerra dia 29 de
novembro com Mostra do Ponto
de Cultura na Scar (Sociedade
CulturaArtística), transcorrem as

atividades desenvolvidas nas 32
escolas municipais.

Andréia lembra que a presen
ça do negro em Jaraguá do Sul
iniciou com a chegada de Emílio
Carlos Iourdan, para povoar a en
tão "Colônia Iaraguá" O historia
dor Admir Pffifer,do Arquivo His
tórico Municipal Eugênio Victor
Schmõckel, afirma que o Morro
da Boa Vista, que já foi chamado
de "Morro da África", é mapeado
.como "área de litígio de Quílom
bola, tanto que corre processo
na Justiça". Parte da história dos
afrodescendentes da microrre

gião está no http://afro-descen
dentenovaledoitapocu.blogspot.
com/20071l0/blog-post.html.

o Dia Nacional da
Consciência Negra é
,·dedicado à reOexão
$obre a inserção do

negro na sociedade
brasileira.

De acordo com lvana, serão oferecidas oficinas de confecção de bonecas

Moconevi comemora 10 anos de conquistas
O ex-presidente e articula

dor do Moconevi (Movimento da
Consciência Negra do Vale do Ita

pocu), Luís Fernando alegar, dire
tor da Escola Municipal Athayde
Machado, no Czerniewicz, lem
bra que a entidade foi criada em

5 de agosto de 2001. Hoje, o Mo
conevi é presidido pela professo
ra aposentada Marlene Rosa. Ele
estaca a programação alusiva aos

10 anos, que inclui cinco outdoors

espalhados pela cidade, com a

mensagem "Somos parte dessa
história". A programação conta

com apoio da Fundação Cultural
de Iaraguá do Sul.

alegar, nascido em São Paulo,
criado em Lages e há 16 anos na ci

dade, constata que nesses 10 anos'

a população de afrodescendentes

passou a ter mais visibilidade. "O
enfrentamento contra a invisibili
dade mudou completamente nes

se período." Lembra que em 2003
o Moconevi passou a lutar para a

inclusão da cultura afrobrasileira
na grade curricular do município,
fato que aconteceu em 2005, mes
mo ano em que promoveram o

Encontro Regional da Promoção
da Igualdade Racial.

Segundo dados do Censo 2010
do IBGE, dos 143.123 habitantes
de Iaraguá do Sul, 18.846 são de

pessoas que se autodenomina -

ram negros e pardos, o que cor

responde a 13,16% da população
jaraguaense. "Em 2000, 6,35 da

população jaraguaense se auto

denominava afrodescendente",
observa Luís Fernando alegar. A
sede do Ponto de Cultura do Mo
conevi fica na Marechal Deodoro
da Fonseca, ao lado do Gats.

FOTOS DIVULGAÇÃO

ção de bonecas negras de pano,
nos dias 23 e 24 de novembro,
das 14h às 16h. O evento é pa
trocinado pelo Moconevi (Movi
mento da Consciência Negra do
Vale do Itapocu). Segundo a di
retora do Museu Emílio da Silva,
Ivana Cavalcanti, a intenção é fe
char cada turma com 40 pessoas.

"Na ação educativa, teremos
contação de histórias", enfatiza
Ivana, que introduziu' as exposi
ções no Museu Emílio da Silva.
Os interessados devem se inscre
ver na sede do Museu Emílio da

Silva, no Calçadão da Marechal
Deodoro, na Praça Ângelo Piaze

ra, ou pelo (47) 3371-8346.

Bonecas negras de pano são atração da
exposição "Coração Erê", que abre dia 20

Exposição e oficina
de bonecas noMuseu

Dentro da programação alu
siva à Semana da Consciência

Negra, o Museu Histórico Mu

nicipal Emílio da Silva promove
a 7a edição da Exposição Moco

nevi, que este ano trabalha com

o tema "Coração Erê" (erê signi
fica criança, na língua africana).
A exposição abre no próximo
dia 20 e se estenderá até o final
de dezembro. Serão expostas 16
bonecas de pano, mais a boneca
"lamela", produzida pela profes
sora Teresinha Torezani, da Es
cola Rodolpho Dornbusch, que
interage com os alunos.

O Museu também disponibi
liza oficinas gratuitas de confec-

oficinas culturais.

Local: EMEF Athayde Machado
Horário: 07h30 às llh30

Na ação educcttiva,
teremC)s contação

de histórias.
lvaDaCavalcanti, diretora
doMuseu EnúIio da Silva

PROGRAMAÇÃO PELO DIA

NACIONAL DE CONSCIÊNCIA NEGRA

Hoje
Cerimonial de abertura da
Semana de Consciência Negra.
Lançamento das comemorações
Moconevi 10 anos.
Local: EMEFAdelino
Francener
Horário: 08h30

Dia 17/11
-

Projeto de CulturaAfro com
oficinas culturais.
EMEF Màx Schubert
07h30min às llh30

Sessão Especial pelo Dia de
Consciência Negra
Local: Câmara deVereadores
de Jaraguá do Sul
Horário: 19h

Dia 18/11

Projeto de culturaAfro com

Festa em comemoração aos 10
anos do Moconevi.
Local: SERMarisol
Horário: 20h

Dia 19/11

Projeto de Cultura Afro com
oficinas culturais.
Local: EMEF Rodolpho
Dornbusch
Horário: 07h30 às l1h30

29/11- SCAR
Mostra do Ponto de Cultura
20h30:_ apresentação de
Capoeira
Realização ponto de Cultura
Teatro Vivo,Villa Coral e

•

i; Mestre Manequinha,
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FUTEBOL AMERICANO

Bu osem

buscadevaga
na semifinal
Equipe de Corupá terá pela frente
o vice-campeão Vasco da Gama

Patriotas, jogando no Rio de Janeiro
CORUPÁ
ALEXANDRE PERGER

Invicto e com uma das três me
lhores campanhas do Torneio

Touchdown, o Corupá Buffalos
vai ao Rio de Janeiro encarar o

atual vice-campeão Vasco da
Gama Patriotas na briga por uma
vaga semifinal. O jogo será ama

nhã, às 15h, em Niterói. A mana

da viaja no começo da tarde de

hoje e vai enfrentar mil quilôme
tros de estrada. A disputa aconte
ce em jogo único e quem vencer

pega o Corinthians Steamrollers.

Apesar das 20 horas de viagem
até o Rio de Janeiro, o presidente
do Buffalos, Juliano Millnitz, ga
rante que a equipe vai entrar em

campo pensando somente na vi
tória. Para não ser surpreendido
pelo adversário durante o jogo,
todos os atletas assistiram aos

vídeos das partidas da equipe ca

rioca. "Estudamos o time deles,
não será surpresa nenhuma se

sairmos de lá com a vitória", co
menta o dirigente e jogador. _

O Corupá é dono da segunda
melhor defesa e do terceiro me

lhor ataque do campeonato. Já o

Vasco da Gama Patriotas detém a

melhor defesa e o quarto ataque
do Touchdown. Por isso, a expec
tativa é de que o jogo seja equili
brado. liAs estatística dizem que o

jogo será parelho", ressalta Juliano.
Se forem à final, o presidente já
avisa que lia conversa é diferente",

EDUARDO MONTECINO

.�.
.

Jogadores se preparam no�po do Seminário Sagrado Coração de Jesus

porque a equipe paulista possui
uma estrutura superior.

Com o objetivo de fortalecer
ainda mais a manada, o Buffalos
fez uma seletiva na semana pas
sada, reunindo 19 pretendentes.
Foram selecionados 13, que fa
rão parte da equipe a partir do
ano que vem. De acordo com

Juliano, a ideia era ficar apenas
com dez, mas o nível alto dos
candidatos fez os dirigentes do
time mudar de opinião.

Apoio
Nem a ótima campanha do

Buffalos vem sensibilizando pos
síveis apoiadores. Atualmente, o
time está sem patrocínio. A via

gem ao Rio de Ianeirofoi assegu
rada graças à verba de R$ 15 mil
destinada pela SDR (Secretaria
de Desenvolvimento Regional).
No entanto, apenas R$ 6 mil po
dem ser utilizados em viagem.
Como o custo total da viagem é

de R$ 8,5 mil, a equipe terá que
desembolsar R$ 2,5 mil. Caso

passe pelo Vasco, o Buffalos terá

problema. IISe vencermos, não
sei como vamos fazer para ir a

São Paulo", lamenta Juliano. O

dirigente afirma que se no ano

que vem não aparecer nenhum

apoiador, dificilmente o Buffa
los disputará algum campeonato
nacional em 2012. "Estamos com
essa boa campanha, o que mais

precisamos fazer?", desabafa.

Promoção liA decisão é sua" (válida até 14/11/2011 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades). N.a compra de um veículo da linha Ford EcoSport, o cliente ganhará um Vale-Combustível no valor de R$
2.000,00. Esta promoção não é válida para veículos adquiridos na modalidade de Venda Direta por pessoa jurídica. Preços válidos até 29/11/2011 ou enquanto durarem os estoques (100 unidades). Ford EcoSport
FreeStyle 1.612012 (cat EFA2) a partirde R$ 53.900,00 à vista. Ford Focus Sedan 2.012012 (cat PDA2) a partir de R$ 59.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 51,7% de entrada (R$
31.014,83) e Saldo em 36 parcelas de R$ 850,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 61.614,83. Custo
Efetivo Total (CET) calculado na data de 03/11/2011 a partir de 0,30% a.m, e 3,63% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Não abrange seguro, acessõoos. documentação e serviços de despachante, manutenção
ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem

adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de
Financiamento eArrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos SA Valores válidos para cores sólidas, Frete incluso.

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I
l' " I I. l I

._' .-=_ Acumuleaté RS 10.000 em deSCOnt0511a compra de seu FQnf lero.
� �

-

Caplt"'ilregj&lsmetropolltonil$: 4001-48581O�, loail'dad..: 0800 722 4858.

��FON SeglJlOSford MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3274.2800

CARTÃO FORO ITAÚCARD.SOLlCITEJÃO SEU. Ford Empresas: (11) 4174.3900
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Henrique Porto henriqueporto@yahoo.com.br

Primeirona
A LigaJaraguaense radicalizou.
Cansada das críticas ao seu

quadro de arbitragem, buscou
na CBFprofissionais para
atuarem nas semifinais da
Primeirona. Os árbitrosforam
escolhidos a dedo:Jefferson
Schmidt eZéAcácio da Rocha.

Enérgicos e polêmicos, devem

Mudança
Ontem aconteceu o conselho
técnico do Campeonato
Catarinense da Primeira Divisão
de 2012. O principal assunto
em pauta foi a inclusão de
mais equipes na competição,
que passaria de dez para doze
integrantes. A ideia da Federação
Catarinense de Futebol e da

Associação de Clubes é criar duas
divisões fortes, com doze clubes
cada, eliminando aTerceirona.
Caso isso ocorra, teremos no

próximo ano o encontro entre

Iuventus e Jaraguá. A reunião
teve início às 18h, ou seja, após o
fechamento da coluna.

'Futsal
Certamente não era a final que o
torcedor queria, mas precisamos
ver o lado positivo. Decidir o
Campeonato Catarinense contra
Concórdia tira um peso de nossos
atletas, uni fardo histórico, que
certamente iria influenciar na
decisão. Por outro lado, as duas
equipes finalistas são francas
atiradoras, que não terão medo de
se arriscar atrás do título.

Jase
Sabia que a nossa FME havia
·se esquecido de inscrever uma
modalidade nos JASC, mas não
sabia dizer qual. Ontem descobri
se tratar da natação feminina,
modalidade que sempre trouxe
bons resultados. É verdade que
a equipe está rejuvenescida e

seu desempenho seria uma

incógnita, mas isso não é desculpa
para esconder o erro mais grave
cometido. Estamos de olho!

dar nova dinâmica aos jogos.
Resta saber como as equipes
irão se comportar, já que estão
acostumadas a um padrão de
arbitragem. No mata-mata,
não existem favoritos. Daía
importância de Vitória eJoão
Pessoafazerem o resultado

jogando em casa.

Segundona
Avaí ou Noite à Fora?

Operário/Unidos ou Rio
Cerro? Quem segue na briga
por uma vaga na divisão de
elite do futebol do Vale do

Itapocu? O Avaí tem uma

vantagem considerável. O

Operário/Unidos tem uma

vantagem pequena, mas

importante. Será que Rio
Cerro e Noite à Fora, equipes
de melhor campanha na
primeira fase da competição,
ficarão fora da final?

Buffalos
Amanada corupaense segue
para Niterói, onde disputa
na tarde de amanhã uma

vaga na semifinal do Torneio
Touchdown. O adversário será
o atual vice-campeãoVasco da
Gama, no estádio Caio Martins,
palco de grandes alegrias para
os torcedores do Botafogo. Se
passar pelos cruzmaltinos, o
Corupá Buffalos enfrenta o

Corinthians na semifinal.
Go Buffalos!

Juventus
Indiscutível a hombridade e o

profissionalismo dos atletas que
seguiram no elenco do Iuventus
até agora. Amanhã encerram
a participação na Divisão
Especial, contra o Guarani, no
João Marcatto praticamente
vazio. Gostaria de destacar um
nome em especial no grupo:
Paulinho. Jogador raçudo e

polivante, reúne qualidade para
jogar em uma grande equipe.

1l11�t fm"!JkqJblajI/1&�"�ff)li
Prudente amudança de local da final daCopa Interbaírros,
Primeiro porque o gramado doGuilhernle 'Iribess está
hastante castigado e prejudic�ui:il o nive] té(;nko da partida ..

Segundo porque a infra-estrutura do JoãoMarcatto in'i
proporcionar conforto às equipes, torcedores e Imprensa,

,AMISTOSO

com 18 minutos de atraso.

Mano poupou alguns joga
dores considerados titulares da

equipe. Apenas o zagueiro David
Luiz começou o confronto en

tre os 11 brasileiros. Na segunda
etapa, o volante Lucas Leiva tam
bém entrou. Como esperado, o

Brasil foi superior ao adversário.
Porém, ainda tomou alguns sus

tos, principalmente com o meia

Mouloungui.
O goleiro DiegoAlves fez duas

intervenções na primeira etapa.
Em uma das defesas, a bola che

gou a tocar na trave antes de sair

pela linha de fundo.
O próximo compromisso do

Brasil será contra o Egito, no Cairo,
segunda-feira, às 15h (horário de
Brasília). A partida marca a última

apresentação da seleção em 2011.

� Com equipe formada por atletas que

� jogam no exterior, seleção não teve
dificuldades para conseguir a vitória

Brasil vence Gabão
em duelo inédito

AGÊCNIA FOLHAPRESS

Mesmo sem empolgar, um

Brasil recheado de coadju
vantes que atuam no exterior ven
ceu o Gabão por 2 a O, no campo
enlameado do estádio Nacional,
em Libreville. O técnico Mano
Menezes convocou apenas atletas

que atuam fora do Brasil para não

atrapalhar os times que disputam
o Nacional. Kaká e Marcelo, am
bos do Real Madrid, foram corta

� dos por lesões.

� Os gols brasileiros, ambos

� no primeiro tempo, foram mar-

�
�

I
I

'I,

cados por Sandro, ex-Inter, hoje
no Tottenham (ING), e Herna
nes, ex-São Paulo, atualmente
na Lazio (ITA). Este foi o pri
meiro duelo na história entre

Brasil e Gabão. Segundo um site

que reúne trabalho de vários

pesquisadores, a partida contra

os gaboneses foi a milésima da
história do time brasileiro.

O confronto teve um caráter

político. O presidenteAli Bongo foi
recebido com status de "rei" antes
de a bola rolar no péssimo grama
do do estádio gabonense. Após a

execução do hino local, a luz da
arena acabou e o duelo começou

"

Jogadores comemoram um dos dois gols contra frágil time africano

Equipe jaraguaenseVai atrás do título nacional
A Equipe Jaraguaense de Bici

cross vai a Brusque nesse fim de
semana para a disputa da última

etapa do Campeonato Brasileiro
de Bicicross. A delegação de Iara
guá do Sul participa com 12 pilotos
de diversas categorias, da infantil à
elite: As expectativas para a com

petição são boas. No individual, o

piloto Guilherme Donalt Borchei
dt, deve levar o título da categoria,
pois está com quase 100 pontos a

frente do segundo colocado.
Por equipes, laraguá do Sul

também está com chances de le
var o título, já que lidera até o mo
mento. Para o presidente da equi
pe jaraguaense,ValdirMoretti, será

uma loteria e poderá ser decidido
na sorte. A competição acontece

amanhã e domingo. Após o Bra

sileiro, os pilotos vão a Criciúma,
onde, na segunda-feira, disputam
o Iasc (Jogos Abertos de Santa Ca

tarina). A equipe vai representar a
cidade e terá o apoio da Fundação
Municipal de Esportes.
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PARALISAÇAO

Polícia Civil de SC
.

,

entrara em greve
Sem resposta do governo do Estado,
manifestações continuam em se.
Profissionais param nos dias 16, 17 e 18

JAMGUÁ DO SUL
... , .

cato dos Trabalhadores em Segu
rança Pública de Santa Catarina)
definirá como será organizada a

paralisação, "Nós ainda aguarda
mos a resposta do governador",
afirma o presidente da Adepol,
Renato Hendges. Segundo ele, lia
paralisação será organizada de
forma que a sociedade não seja
prejudicada".

Os profissionais da região
. Norte se reuniram na manhã de
ontem em Joinville para um ma

nifesto. Eles fizeram um sepulta
mento simbólico representando
as condições salariais e traba
lhistas da categoria. A cerimônia
reuniumais de cem policiais.I

GUSTAVO CIDRAL

APolícia Civil de Santa Ca
tarina entra em greve nos

próximos dias 16, 17 e 18 de no
vembro. A decisão foi tomada em
assembleia, após o governador
Raimundo Colombo não dar re
torno quanto às reivindicações
da categoria no prazo definido: a
última quarta-feira, dia 9.

Uma reunião emFlorianópolis,
às 11h de hoje, entre representan
tes do Sinpol (Sindicato de Polícia
de Santa Catarina), Adepol (Asso
ciação dos Delegados de Polícia de
Santa Catarina) e Sintrasp (Sindi-

Entre as reivindicações da Polí
ciaCivil do Estado, a principal é que
os trabalhadores tenham melhores

condições de salário, que não é re

ajustado há 13 anos. O atual salário
base da polícia é de R$ 781,82 .

Além disso, pede-se aumento

de efetivos. De acordo com o Sin

pol, em 1986 o Estado reunia 3.300

policiais para uma população de
dois milhões de habitantes. Hoje,
o número diminuiu para 3.198 e'
os catarinenses somam seis mi
lhões. A criminalidade no Estado
aumentou 300% nesse período.

A cada mês, cinco policiais pe
dem exoneração dá Polícia para
ingressarem em outros concursos

- umamédia de 60 por ano. O Esta
do perde 240 profissionais a cada

quatro anos e soma um prejuízo
de R$ 2,4 milhões, valor gasto com
os cursos de formação.

\ I \ I
j

Políciade

Jaraguá integra
•

omovnnento
Os agentes de polícia, escri

vães e psicólogos de Jaraguá do
Sul também participaram do

protesto em Joinville. Os delega
dos Adriano Spolaor, Weydson

.

da Silva e Leandro Mioto esti
veram na mobilização. Segundo
Spolaor,

.

eles irão acatar o que
for decidido na reunião de hoje
entre as entidades.

Os jaraguaenses também

apontam a necessidade de uma

CCP (Central de Plantão Policial)
e recrutamento de mais efetivo.
Atualmente são 31 policiais civis
na cidade, sendo seis delegados,
cinco escrivães e 20 agentes. A
média é de um policial para cada
4.587 habitantes, o pior índice de
Santa Catarina. Amédia estadual
é de um profissional para cada
dois mil habitantes.

\
.

Os delegados realizam de
sete a nove plantões por mês e

chegam a acumular cerca de 100
horas-extras por mês. Porém o

Estado só paga por 40 horas. "

j
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NUCl,.EO DAS
CONCESSIONÁ.RIAS

DE vt:iCULOS
ACIJS.APE\Ii

www.vw.com.brPromoção válida até 11/11/2011 para veículos com pintura sólida. Frete incluso. Novo Gol1.0 2011/2012, 4 portas, código 5U11C4, com preço promocional á
vista a partir de R$27.990,00. Novo Gol1.6 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12, completo,com preço promocional á vista a partir de R$ 36.490,00. Voyage 1.0 Total Flex, ano
modo 11/12, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 38.59�,OO. Promoções válidas apenas para veículos disponiveis 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: 0800 770 1926. Acesso
às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800 701 2834. Veículos em conformidade com o Proconve.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOlKSWAGEN 4732746000
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