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CONTRA A CORRUPÇAO
,

MARCELE GOUCHE

CONSClÊNCIIl POLÍTICA Hoje, a partir das 1511, IUII grupo de
jovens rea'j?,a o 3" Protesto contra a CorruPÇão. O ponto de encontro da

manifestação será em frente ao hotel EtaIan, na ruaMaxW-dheIm. Página 19

Vice prefeito de
Corupá fala sobre
a sua atuação

o Correio do Povo traz hoje região. As matérias serão pu
a primeira de uma série de blicadas no'decorrer da sema
reportagens sobre os vice- na e têm por objetivo mostrar
prefeitos de municípios da até onde vai a atuação destes

políticos. Começamos com o

atual vice-prefeito de Corupá,
CarlosDieterWen(e"t (PSDB).

,
. f.lágina 4

(
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Inscrições de
-

concurso vao
, .

ate quínta
ENCERRA DEPOI E

amanhã, as inscrições para
o concurso do Samae. São
oferecidas 27 vagas nos
níveis ensino fundamental,
médio e técnico. Página19

Corpos sem
identificação
há doismeses
OS CORPOS DE DOIS HOMENS

continuam sem identificação
no InstitutoMédico Legal
de Jaraguá do Sul. Até agora,
ninguém apareceu para fazer
o reconhecimento. Página 23

RECICLAGEM

A criatividade de
A • , •

tres Jovens na pratica
O METALÚRGICO PABLO
LuísNicolini, 25 anos, o auxiliar
contábilRenaldoBolddenberg,
25, e o auxiliar demarcenaria
CarlosEduardo dos Santos,

20,montaramuma jangada
usando garrafas pet. Os remos
foram confeccionados com

plástico de tambor de 30 litros e
tubos de ferro de piscina

Página 7
EDUARDO MONTECINO

'lenninado O invento náuticO, eles decidiram
percorrer a Prainha daVila Ilmizade

"
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Lourival Karsten Ikarsten@netuno.com.br

Fort Atacadista
Quem passa pela ruaMax
Wilhelm se surpreende com a

velocidade com que avançam
as obras do FortAtacadista, que
deverão ser inauguradas no

início do próximo mês. No total,
de suas três bandeiras de lojas, o
Grupo Pereira possui 46 unidades.
Esta nova unidade atuará no

formato usualmente chamado

"atacareio". que comercializa
também produtos em embalagens
típicas de atacado. Um conceito

queIaraguâ do Sul conhecerá
ainda este ano.

Havan
A rede vive um ótimo momento
com o grande sucesso da sua loja
recém-inaugurada em Itajaí, que está.
obtendo movimento bem superior ao
esperado. Também seguem as obras
do CD em BarraVelha que agilizou
bastante a logística da empresa. O
Bi-campeonato no prêmio Conceito

Varejista é ummero detalhe.

CDL
A entidade está se preparando para a posse do novo

presidente, Neivor José Bussolaro, que assume no dia
primeiro de janeiro em substituição ao atual presidente,
Wanderlei Passold. Considerando que Neivor é atualmente
o vice-presidente, não deverá haver significativamudança
de rota da entidade no período do novo mandato que
vai de 2012 a 214. No mandato de Passold, a entidade
implantou o "Recicla CDL", que é sem dúvida um grande
sucesso, assim como ampliou o número de associados

paramais de 1.100 em um aumento de 32%.

staciOI11arrlento rol
!I/Ill •

IVO

Estoques
Diante de um mercado menos comprador
e um volume maior de ofertas, as empresas
estão ajustando seus estoques para o

mínimo possível. É uma forma de reduzir o

capital em giro e ao mesmo tempo ganhar
agilidade para focar as oportunidades.
Isto vale inclusive para bens de alto valor
como veículos e apartamentos. O custo

financeiro não permite certos "luxos". r'

Como principal interessada, a CDL, sob o

comando deWanderlei Passold, se posicionou
à favor da implantação pela municipalidade
desta modalidade. Os resultados já estão
bastante claros, pois, embora implique em uma

despesa extra para o cidadão, provavelmente
a economia de combustível para buscar
uma vaga compensa pelo menos em parte. O
trânsito ficou bem menos complicado.

40
LOTERIASSe os dispositivos móveis já realizam umamudançamuito grande na

forma como nos comunicamos e como compartilhamos conteúdos
- mesmo com ligações 3G decepcionantes - o grande salto deverá
acontecer em um prazo de cinco anos nomundo e provavelmente
uns dez entre nós. A implantação da tecnologia de quarta geração
proporcionará aos celulares e outros dispositivos móveis velocidades
de acesso à rede da ordem de 50 a 100 megabits por segundo (Mbps).) .

Com estas velocidades, abrem-se uma série de novas possibilidades.

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04605
l° 17.211 1.000.000,00
2° 01.879 24.000,00
3° 25.321' 14.500,00
4° 38.811 14.000,00
5° 31.058 12.240,00

. QUINA
SORTEIO N° 2745
01 - 30 - 42 - 57 - 71

Decoração de Natal
A iniciativa que conta com a orientação do Projaraguá e o apoio daCDL
está deixando a cidademais bonita a cadaNatal. Embora o apoio da
municipalidade continue importante, o compromisso da entidade lojista
tem sido decisiva e, além demais bonita, a decoração está bemmais barata

que em outros tempos. O novo presidente daCDL, NeivorBussolaro, teve
. participaçãomuito expressiva neste processo como vice-presidente. MEGASENA

SORTEIO N° 1336
01 - 32 - 38 - 47 - 51 - 54

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 686

01 - 03 - 04 - 06 - 07
10-12-13-16-19
20 - 22 - 23.- 24 - 25

ercado automobilístico LOTOMANIA
SORTEIO N° 1192
02 - la - 11 - 12 - 16
19 - 26 - 37 - 38 - 39
59 - 64 - 65 - 70 - 73
80 - 81 - 89 - 90 - 97

o nlt�rcado brasileiro passa IJor diversas transfionnaç:ões COIU a
entrada d.e novos competídores que buscam uma fatia do UlesnlO.
Emborano topo continuem a Fiat e avon<swagembrigando pelo
primeiro lugar, somando quase45% domercado, em terceiro lugar
continua aGeneralMotors seguidaàdistânciapelaFord. Iuntas,
estas quatro empresadetém quase 74% domercado.Pareceuma

situação confortável,mas, além dos franceses e japoneses, estão
se tornando relevantesnomercado brasileiro os coreanos e os
chineses. Estesúltlmos, embora comparticipações pequenas,
apresentamum crescimento bem acelerado.

DUPLA SENA
SORTEIO N° 1019
PRIMEIRO SORTEIO

09 - 10- - 27 - 38 - 39 - 46

SE$UNDO SORTEIO

19 - 3�.1 34 - 40 - 42 - 46·

...
1 �

.

, 1i1� .

.IC11& I

·BOVESPA
POUPANÇA

CÂMBIO

ÍNDICE PERÍODO
12%

. 0,0,50%
.

1.126..56 '

... -0,50/0
0,5815 14.NOVEMBRO.2011

COMPRA VENDA VAR.
.

1.7670
1,6700
2,4032

1. 7680 ,. 1,38%
1.8100 .. -0,55%

• 0,430/0

DIVULGAÇÃO

Cigano
Continua sendo o UFC, mas a Globo resolveu utilizar a siglaMMA
para designar o evento de artes marciais mixtas que simplesmente
está destronando o boxe como principal modalidade de lutas. A
emissora carioca realizou sua estréiamostrando ao vivo, neste
sábado, a luta entre o catarinense Júnior "Cigano" dos Santos
contra o campeão mundial invicto CainVelasquez, A vitória de

Cigano foi espetacular. Agora, os brasileiros detêm três dos sete
cinturões em disputa, o que mostra a relevância do país nesta
modalidade, "inventada" no Brasil pela família Grace. A Globo não

poderia ter uma estreia melhor.

I.

os 51 utrospaí R es o. a oro

dos países do BRIC agora ganharamum novo status. Tarito
lojas como outrosestabelecimentos começam a disponibilizar
pessoas que falam chinês, russo e atéportuguês. Os indianos
normahnentê falam inglês, mas também são alvo de ofeJ.ias;f "

custo�dq�, prinFipalmente q't área de aljmentaçã
O poHerao dii1heiro sempre se faz sentir.,·

. ,.::

Telas
Em sua viagem à China, a presidenteDilma conheceu os planos da
Foxconn de instalar empresas no país no setor eletrônico e em especial
na produção de telas para dispositivosmóveis. Os investimentos seriam
da ordem de US$ 4 bilhões aUS$ 12 bilhões e incluiriam amontagem
local de tablets. Os chineses sempre pretenderam ser sócios destes

projetos, mas, sem grandes aportes de capital, o que travou o processo.
Agora, eles ganham um novo fôlego com a promessa de dinheiro do
BNDES e com o "toque de Midas" de Eike Batista. Finalmente o governo
encontrouum empresário que conhece os labirintos deste tipo de
negócio disposto a colocar o seu nome - e dinheiro - no jogo. Por estes
e outrosmotivos, Eike desfruta damaior fortuna entre os brasileiros
e pode ser considerado um sério candidato aum dosmais 'ricos do
planeta em um futuro nãomuito distante.
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Uma cena de novela e uma manchete
de jornal me trazem ao assunto de

hoje. A cena eu a assisti na novelinha das
seis, AVida da Gente.

Uma garotinha para em uma banca
de revistas e pega um livro que se lhe afi

gurou interessante ... A mãe a faz devolver
e diz à menina que livro a gente lê uma

vez só e que não serve para mais nada, já
uma blusa a gente usa várias e várias ve
zes e serve paramuitos momentos. Com

prar uma blusa é melhor que um livro,
diz a mãe.

Imagino que o autor quis provocar
as entranhas do povo telespectador, só

HORROR

redacao@ocorreiodopovo.com.br

pode ser isso. Mas eu entendo o autor, ele
coloca no texto uma mensagem que visa
a provocar discussões.

Quem é que não sabe que livro é um

passaporte para todas as realizações
na vida e que uma blusa é apenas uma

blusa, quem não sabe disso? Quem não
sabe? Amaioria do povo. E é por isso que
tantas pessoas são medíocres no traba

lho, apoucadas damente na hora de con-
o versar com outras pessoas e, mais que
tudo, são míopes para uma visão mais

abrangente da vida.
Já amanchete de que falei vai na mes

ma linha, diz assim: - "Luxo acessível e

parcelado é promissor". Trata de uma pre
gação que vem sendo feita pelas grandes
grifes internacionais para "popularizar" o
luxo. Claro, tudo em 12 vezes. A mulher
etária compra uma bolsa que está fora
do seu poder e vai pagar por ela três mil
reais ... Mas é claro, tudo suavemente, em
12 prestações. Pobre coitada.

Luxo é para quem tem dinheiro, quem
não tem que compre em liquidações. E

seja feliz desse modo e não infeliz deven
do uma vela para cada santo e tentando
com isso enganar aos outros.

Livro é melhor que blusa e não fazer
dívidas é melhor que perder o sono.

ALIÁS.... COMPOSTURA
Passei a detestar o verão morando em Florianó

polis. Éque o verão põepara as ruas toda a bizarrice
e o mau gosto da população, amaioria estonteante.
Velhos de sunga e sem camisa no supermercado é o
de menos... Senhoras idosas (ou seriam velhas?) de
maiô e quase nuas, um horror. É o despojamento
das mentes vazias, não as quero chamar de toscas,
eu não faria isso...

Os supermercados deviam proibir
os ordinários de entrar sem camisa. -

Ah, mas é supermercado de praia! E
daí, o que é que as pessoas decentes têm
a ver com isso? Quer dizer que porque
o hospital é perto da praia, o médico

pode atender sem camisa? Ora, não se

jam ridículos na defesa do lucro.

Mesmo que seja só para ir até
a padaria da esquina, a pessoa -

deve antes se compor em casa. Ir
de qualquer jeito é sinal de des
leixo, de não estou nem aí para
a vida. Esse tipo de gente não vai
longe no casamento nem dá certo
no trabalho.

DO LEITOR

J� não émais só um tapa na cara.
E um chute na cara da socieda

de brasileira! Essa história do go
verno federal recuar sobre o apoio
da meia entrada para estudante
porque "conforme determina. a
Fifa", teria que subsidiar a meia
entrada com dinheiro público.

Só pode ser brincadeira, o go
verno federal, os estaduais e até
Prefeituras já estão bancando
consertos e construções de es

tádios em todo país e vêm esses

safados da Pifa e CBF (que são a

mesma coisa: uma máfia) queren
do faturar em cima de todo mun

do com a porcaria de espetáculo
futebolístico com o qual preten
dem "presentear" os brasileiros
em 2014? Mandando a conta todi
nha para o setor público, ficando
com o filé da receita para ser divi
dida entre esses verdadeiros pira
tas do erário?

Cadê Ministério Público? Cadê

Supremo Tribunal Federal? Cadê
autoridade para acabar com essa

patifaria grosseira com o nosso

dinheiro?

FALE CONOSCO

Eu não assisto futebol nem

que me paguem, por isso estou

me lixando para os jogos em si,
mas o que estamos vendo parece
brincadeira de mau gosto. Outra
coisa, quem gosta dessa "mutreta"
travestida de esporte que se pre
pare: se quiser assistir ao vivo vai
ter de "vender a mãe" para com

prar o ingresso, porque os preços
serão internacionais, e mesmo Os

idosos com meia entrada vão ter

um chilique - sugiro que levem
seus remédios e tubos de oxigênio

. ao estádio.

Digo e repito: "estamos sen

do assaltados ao vivo e a cores",
para custear 30 dias de diversão
(efêmera) para alguns, a um pre
ço exorbitante que levará mais de
uma geração pra ser pago!

Repito: "estamos sendo roubados
na cara dura". Acordem! Acordem!
Acordem! Depois do estrago feito Gá
está sendo feito) não venham recla
mar de que não foram avisados!

Walter Schwartz,
administrador

CHARGE

TERCEIRO PROTEStO

PROlCS-rO

CDtv,*, p�O
_--I�"""""""""'(. CO\JTYa OS

PROTEStO .;;;.;...-�..................."
.....

O� f

(X)tJ1"RA A CONTRA A
fê08Au.4elRA! PROPltVA !

PRoTeSTO
COOTRA OS

M�SALeIROS!

�r'l1l <a' ;� .,,,

W#iplfflI9f,J�I�$lfif,��If:.:Jltf$;:li',

Jrlf,�SI,jlf,"Wff"IAR1Im

pRoTeSTo
CO\.JTRAA

CCRRúP<;)O

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelsonêccorreooopovo.com.br Chefe de redação: Patrícia Moraes' redacaoêocorreiodopovo.com.br- Projeto Gráfico: Márcio Schalinski

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ou se menos, o que interessa é que eles são

pagos todos os meses durante quatro anos
do mandato com o nosso dinheiro. E acre

ditem, não é pouco.
Há vice de todo tipo, das horas vagas,

prontos para substituir o prefeito ou a

prefeita, os interessados em sentar na ca

deira do chefe do município no próximo
mandato. Cotidianamente um telefone
ou uma passadinha rápida no Paço mu
nicipal são suficientes para alguns vices,
enquanto outros nem sequer fazem isso.

Mas, 2012 é ano de eleição e provavel
mente a população voltará a ver o rosto

deles estampado em placas e folhetos,

planos de governo, ou, pelo menos, ouvi
rá falar seus nomes.

A reportagem do O Correio do Povo
decidiu entrevistar os cinco uices dos

municípios da região e apresentar uma
espécie de prestação de constas do que
foi feito de 2009 para cá e o que eles
ainda pretendem realizar. Os represen
tantes também falam sobre suas vidas,
o que pensam sobre assuntos polêmi
cos, como avaliam o atual governo, o

que desejam para as eleições de 2012, en
tre outras coisas. Começamos agora com

Carlos DieterWerner (PSDB), o vice-pre
feito de Corupá.

Ossubstitutosdeprefeitos

você poderá conhecer mais a pessoa que
recebeu seu voto nas últimas eleições mu
nicipais. Sabemos que a atuação dos uices
é tímida. Há alguns que aparecem mais

publicamente, outros nem tanto. Se mais

Saibam quem são os vices, o que eles querem para o ano que vem,
e, o mais importante, o que eles fizeram politicamente por você

CORUPÁ

DAIANA CONSTANTINO

Etreia hoje uma série especial com os

vices-prefeitos da região. A cada edição

.'

MPREENDEDOR
\

Atarefado com sua vida particular, Carlos DieterWerner se
mantém informado das atividades da Prefeitura por telefone

CORUPÁ o parceiro político. "A composição
partidária PSDB e PMDB funciona,
a cada ano se solidifica, tem dado

Hoje prefeito 'em exercício, Car- resultado e por isso deve continu
los DieterWerner (PSDB) acre- ar", afirma.

dita que esta deve ser a terceira ou Werner avalia positivamente o

a quarta vez que assumiu a cadeira atual governo e adianta: "Em 2012
de chefe no município desde 2009. meu candidato será Tamanini". O
Desta vez o tucano fica no coman- tucano diz que não tem intenção
do da administração pública por de concorrer às eleições de 2012
30 dias, até dezembro, quando Luiz nem na majoritária e muito menos

Carlos Tamanini (PMDB) retorna do na proporcional. O que ele quer é

período de férias. preservar a aliança partidária en-

Mas, quando a reportagem do o tre tucanos e peemedebistas, pois
Correio do Povo entrevistouWerner, acredita que a parceira possibilita

. r

dia 20 de outubro deste ano, ele es- um bom trânsito nos governos do
tava incumbido apenas da sua fun - Estado e federal. IiPoliticamente es

ção de vice. Eram 8h30 quando o tamos de baixo de um bom guarda
carro do jornal parou na rua Padre chuva, mantendo boa relação nas

Gabriel Lux, no sentido Seminário duas esferas", enfatiza.
de Corupá. Após uma buzinada e Werner foi um dos fundadores
um' telefonema, então, os portões do MDB, hoje PMDB, em Corupá.
da casa do tucano se abriram. Antes �Em 1983 foi eleito vereador. Já tra
de alcançar a bela casa amarela de balhou na Secretaria de Obras da
dois pisos, passamos por um cami- Prefeitura de Jaraguá do Sul durante
nho de pedras cercado por umapai-o governo de DurvalVasel, na déca -

(

sagem verde e um belo jardim. da de 1980.

Antes de ser vice de Tamanini, Em Corupá, no governo de Ade-

compôs parceira com outros dois lino Hauffe, entre 78 e 83, foi" vice e

mandatários no passado. Mas,Wer- também titular da pasta de Obras.
ner gosta de falar do presente e cita "Cargos são consequência de traba
que uma das suas principais ações lhos bem feitos", avalia. Filiou-se ao

enquanto aliado do peemedebista PSDB entre 94 e 96.
na administração municipal foi a Aos 55 anos, é dono de um cur

negociação da compra do terreno rículo renomado. Formado em en

onde será instalada futuramente' a genharia civil, elabora projetos para
Prefeitura. Com a mudança, a sede a construção de hidrelétricas, atua
do Paço municipal passará da ave- também no ramo imobiliário, entre
nida GetúlioVargas para a rua Fran- outros. Casado, natural. de Corupá,
cisco Mees, ambas situadas na área tem três filhos e duas netas.
central da cidade. Questionado sobre a construção

Atarefado com seus negócios de uma PCH na cachoeira da Bruaca,
particulares não faz expediente na afirma ser favoráveldesde que o es

Prefeitura, por isso, Werner optou tudo sobre o impacto ambiental seja
por não assumir uma secretaria. correto". 'Apesar de haver Werner
Mas, garante que mantém contato entre os nomes dos envolvidos neste

frequente com Tamanini por tele- projeto, não tenho nada a ver com a

fone cultivando boa relação com. construção na Bruaca", emenda.

DAIANA CONSTANTINO

Politicamente estamos de baixo de
um bom guarda chuva, mantendo
boa relação nas duas esferas.

EDUARDO MONTECINO
, W1

TUCANO Carlos DieterWemer garante que não entrará na disputa eleitoral
ano que vem, mas adianta que seu candidato a prefeito será 1amanini
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Patricia Moraes 2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

..A comunidade poderia participar mais··
A um mês para eleição daMesaDiretora
da Câmara, o vereadorJaimeNegherbon
(PMDB) começa a fazer um balanço do
período em que esteve na presidência da
Casa. Debates acalorados não faltaram,
como por exemplo, a possibilidade de
aumentar o número de cadeiras no

Legislativo e a audiência que discutiu a

PatriciaMoraes - O senhor está-apouco
mais de um mês para deixar a presidência
da Câmara de Vereadores de Jaraguá do
Sul. Como avalia o seu trabalho?

Jaime Negherbon - Avalio como posi
tivo. Foi feita muita coisa boa, economiza
mos bastante dinheiro público. Precisaria
fazer levantamento para se saber tudo o

que foi destinado em recursos. Foram vá
rias entidades esportivas, hospitais. Foram
R$1 milhão para o Hospital Iaraguá, 100mil
para o Hospital São José; R$ 25 mil para o

Prclaraguá, paraum evento no final do mês;
R$ 30 mil para os Bombeiros Voluntários;
R$ 400 mil para a compra de um britador,
que a Prefeitura está adquirindo. Será para
aquelas pedras que estão no sítio, na chá

cara, atrapalhando, ocupando espaço, e aí a
Prefeituravai lá recolher,moer a pedra, para
transformar em brita, saibro, para asfalto,
drenagem. Todos investimentos possíveis
pela nossa economia.

Patrícia - E entre as discussões na Câ

mara, quais destacaria?
Negherbon - Destacaria a do aumento

do número de vereadores, em que a im

prensa teve papel fundamental, as pesso
as questionando o contrário. Claro que a

maioria venceu, com 91% contra o aumen

to. Foram várias audiências públicas, de te
lefonia, da falta médicos, dos loteamentos
clandestinos. A audiência sobre a derruba
da do Ginásio Artur Müller também foi um
momento importante.

Patricia - Essas audiências mostram

que a comunidade está participando mais
dos debates de interesse domunicípio?

Negherbon - Em todas as audiências, a
comunidade participa , se interessa, ficam
sempre lotadas, mas a comunidade poderia
participar mais, nas demais sessões. Claro

que em duas, três horas em uma audiência

pública, não dá para ouvir tanto, mas nun
ca se fez tantas audiências como nesse ano.

Várias moções de apoio também, indica
ções. O projeto Câmara.ComVocê, em que
as escolas estão sempre lotando as sessões.

Patricia - Até o fim do ano o orçamento
do município precisa ser votado. Quando
deve ser?

Negherbon - Vai ser votado na primeira
quinzena de dezembro, de R$ 478 milhões.

situação do ginásioArthurMüller.
De origem simples, Jaime deu um
tom menos protocolar ao exercício da
presidência, brincou com as palavras,
tropeçou algumas vezes, mas conseguiu
conquistar respeito ao ser acessível
e trabalhar diariamente junto à
comunidade. Disse não ao aumento

do número de vereadores, manteve sua
postura apesar da deliberação contrária
do partido, criticou algumas lideranças,
mas no fim permaneceu nas fileiras do
PMDB, sigla que escolheu ao deixar o PT
em 2007. Sobre estese outros assuntos,
veja o que tem a dizer o presidente da
Câmara, na entrevista a seguir.

EDUARDO MONTECINO

ATIVIDADES DA cÂMARA:
• Número de sessões ordinárias: 74
• Número de sessões solenes: 1
• Número de sessões extraordinárias: 4
• Projetos protocolados pelo
Executivo: 312 - aprovados: 274

• Projetos de origem no Legislativo: 91 - aprovados: 76
• Indicações: 728 aprovadas
• Pedidos de Informação: 2 aprovados
• Moções de apelo: 19
• Audiências públicas: 5
• Número de convidados: 35
• Orçamento da Casa para o ano: R$ 10milhões
• Sobras devolvidas até agora: R$ 2,9milhões

"Dados referentes até o dia 9 de novembro

I
A Câmara não foi omissa,
não. Na Justiça é tudo

demorado, infelizmente.
Jaime Negherbon

Já está nas comissões e no jurídico da Câ
mara. E cabe também fazer emendas, esta
mos estudando as possibilidades.

a mim, senão eu não teria sido eleito presi- _

. dente, e tenho que retribuir.

Patricia - Mais alguma coisa prevista de
importante?

Negherbon - Tem um projeto meu, de
zoonoses, para a Prefeitura dar apoio, re
colher os animais, para não ficarem mais

perambulando nas ruas. Outro projeto meu
. é sobre loteamentos, para que cada lotea
mento novo, iniciativa privada ou pública,
passe a ter tubos de 60 centímetros de di
âmetro para cima, que é o melhor. Se tem
uma baixada, com diâmetro menor, não

capta a água porque o diâmetro é muito

pequeno. Depois vem a bomba d'água, au
menta, passa por cima da tubulação e vai

alagar as casas.

Patricia - O senhor acredita então que
o acordo do extinto G-8 será mantido por
todos?

Negherbon - Acredito que sim, acho que
vai sermantido, emboraoutros estejam arti
culando uma mudança. O Jean Leutprecht,
aNatáliaPetry e eu temos um compromisso
de votar no Francisco. Dividimos até os car

gos comissionados com base nesse acordo.

Patricia - Quando será a próxima elei

ção para a presidência da Câmara deVere
adores? O que se desenha? .

Negherbon - Será no dia 22 de dezem
bro. Eu tenho compromisso com o Fran
cisco Alves (PT), a não ser que ele chegue e

diga que não tem chance de se eleger e de
sista, indique outro nome. Os dois (Francis
co Alves e Justino da Luz) foram muito fiéis

Patricia - A Câmara aprovou emenda
à Lei Orgânica ano passado, proibindo a

contratação de parentes em todos os ní

veis, mas a Prefeitura defende que o STF

(Supremo Tribunal Federal) permite con

tratar parentes no primeiro escalão. A Câ
mara não está sendo omissa, permitindo
que urna leimunicipal seja desrespeitada?

Negherbon -. A Câmara não pode ser

conivente com o nepotismo. Está na Lei Or
gânica' não poderia. Mas tem uma brecha
com a interpretação do Supremo. O caso

está com o promotor, mas infelizmente a

Justiça não deu parecer. O presidente do
DCE da Católica, (Luís Fernando) também
se manifestou, pensou que ia resolver, mas
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não deu.ACâmara entrou com ação naPro
motoria, no Tribunal de Contas, mas a Pre
feitura também entrou com mandado dan
do poder para o nepotismo. Nossa parte, a
gente fez. ACâmara não foi omissa, não. Na
Justiça é tudo demorado, infelizmente.

Patricia - Esse ano, véspera de eleição,
houve urn grande troca-troca de partidos.
O PMDB filiou Antídio Lunelli e Natália

Petry, e perdeu Lorival Demathê e Moacir
Bertoldi. Como avalia essa conta?

Negherbon - Avalio que houve perda do
Moacir Bertoldi, sem dúvida. O Lorival De
mathê também. Deveria darmais um refor

ço ao PMDB, com oAntídio emais aNatália.
Só tinha que ganhar mais ainda. Perdemos
duas pessoas e ganhamos duas. Cabe agora
a cada ummostrar o seu trabalho e sua po
tencialidade, e cabe aos eleitores avaliarem.
Deveriam estar com todos esses nomes,
mas tivemos perda grande, com a saída do
Moacir e do Loli.

Natália - O senhor por ser vereador e
bastante conhecido, ser presidente da Câ

mara, se sente desprestigiado, prejudicado,
por não ter seu nome como pré-candidato

. dentro do partido?
Negherbon - Prejudicado, que eu digo, é

de repente não ser valorizado. Mas mostrei
aminha força. Fui eleito no PT, houve troca,
fui para o PMDB e fui eleito. Então os votos

foram para o JaimeNegherbonmesmo. Mas
não estou chateado, eu faço meu trabalho,
continuo o meu trabalho, luto, 'atiro' e tam
bém elogio no que for preciso, quando fa
zem alguma coisa boa. O partido tem suas

razões e a gente precisa estar unido.

Patricia - Amenos de urn ano das elei

ções, como enxerga o cenário político?
Negherbon - É tudo ainda indefinido,

não se sabe dizer quem é quem. Todos os

nomes colocados até agora são bons can

didatos, vêm com força. Mas tem que tra

balhar muito, porque se eleger não é fácil.
Ainda é cedo para saber o que vai aconte
cer. Agora, quanto mais candidatos tiverem,
quem está aí na administração leva vanta

gem, sem dúvida. Se não armarmos uma

equipe boa, para fazer uma oposição, um
bloco grande, e tivermosmuita divisão, com
certeza a situação terá força, porque tem o

governo namão, amáquina toda.

j j I �Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Fone: 33'75-05·00

Jornal dá Band - Das 6:00 h as 7:00 h

Apresentação.: Tim Francisco

A Hora do Ronco - Das 1:00 h as 9:00, h
.

Humor e ir·reverência na sua manhã!

Manhã Shaw - Das 9:00 h as 12:00 h
Vari�daâe$, prêmios é a

participaçãodo de;> ouvinte·
Apresentação: Jaqu� Rebouça$

, PrQgtama da Tarde .. Das 14:00 h as. 1.7:·OO,h
Variedades, prêmios e a participação. 'do ouvinte

Apresentação: Marceló :Strack

_
EDITAL DE INTIMAÇÃO

REPUBUCAFEDERATNADO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Novo endereço: Rua Cei. Procópio Gomes deOliveira, 380
Centro - 89251-201- JARAGUADO SUL- SC

Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PRarnsTO Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do
código de Normas da CGJ /SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresenta
dos a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação,
sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua re

cusa, dentro do prazo legal. FICAM lNTIMADOS DO PROTESTO: Apontamento: 192851/2011 Sacado:
ADMINISTRA DISTRIBUIDOR DE PRODUTO Endereço: RUA 1034 67 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-
750 Credor: GUMZCONIABlUDADE E CONSUl1DRIA EMPRESA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo:
920011O152 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 427,00 - Data para pagamento: 21/11/2011-Valor total
a pagarR$506,93 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 427,00 - Juros:R$l,70Emolumentos: R$10,85
- Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 23,33

Apontamento: 193064/2011 Sacado: AH COMEROODE EIEIRONlCOSUD Éndereço:AVMARECHAL
DEODORODA FONSECA 51 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-701 Credor: TELE AlARME SIST SEGU
RANCA UD Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0000338346 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
185,22 - Data para pagamento: 21/1112011- Valor total a pagar R$251,87 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 185,22 - Juros: R$ 2,09 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 193311/2011 Sacado: ANDERSON CABRERA CORTEZ Endereço: R ADENOR HORON
GOSO 829 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-791 Credor: DEMILLUS - DM PARTIClPACOES SA Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 0011591293 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 647,53 - Data para paga
mento: ,21/11/2011-Valor total a pagarR$726,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 647,53 - Juros:
R$ 8,41 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 193260/2011 Sacado: ASM EQUIPAMENTOS - TEC DA INF LlDA Endereço: RUA PRE
SIDENTE EPITACIO PESSOA 1329 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-100 Credor: DJ COMUNlCACOESE
EXPLORACAO DE SERVICOS Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0000022904 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 1.965,00 - Data para pagamento: 21/1112011- Valor total a pagar R$2.047,90 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 1.965,00 - Juros: R$ 18,34 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66 "
------------------------.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 193194/2011 Sacado: CAMILA DAL BERTO Endereço: RUA ANGELO TORRINEUl78 -

Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89259-200 Credor: MARCOSANDREFAGUNDES Portador: - Espécie: DMI - N°
Trtulo: 133C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.930,00 - Data para pagamento: 21/11/2011- Valor
total a pagarR$2.997,82 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.930,00 - Juros: R$ 7,81 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 192853/2011 Sacado: CARLOS EDUARDO SCHEIBE 'Êndereço: ERNESTO EMIllO
HORST 124AP 02 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-380 Credor:VALDOCIRHAASME Portador: - Es
pécie: DMI - N°Titulo: 28299-3-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.669,15 - Data para pagamento:
21/1112011-Valor total a pagar R$1.746,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.669,15 - Juros: R$
6,67 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 192893/2011 Sacado: CARLOS ROBERTO PULGA Endereço: RUA RI - 141 5° CASAADI
REITA - VILAMACHADO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: ABS EMPREENDIMENTOMERCANTIL
LlDA Portador: - Espécie: CT - N°Titulo: 646075-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 309,58 - Data
para pagamento: 21/11/2011- Valor total a pagar R$393,67 Descrição dos valores: Valor do título: R$
309,58 - Juros: R$ 2,06 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Dili
gência: R$ 27,13

Apontamento: 193044/2011 Sacado: CARMEIlNÚA FATIMA XAVIER Endereço: RUA JOAO PLANlNC
CHECK 481 SAlA 01 - JARAGUADO SUL - CEP: 89252-220 Credor: FLOWER INDUSTRIA E COMERCIO
DE CONFECCOES UDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 10542/02 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.026,70 - Data para pagamento: 21/11/2011-Valor total a pagar R$1.l15,55 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 1.026,70 - Juros: R$ 24,29 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 193207/2011 Sacado: CARMEUNDA FATIMA XAVIER Endereço: RUA JOAO PLANlNC
CHECK481 SAlA 01 - JARAGUADO SUL - CEP: 89252-220 Credor: FLOWER INDUSTRIA E COMEROO
DE CONFECCOES UDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 10542/01 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$1.026,70 - Data para pagamento: 21/11/2011-Valor total a pagarR$1.l21,71 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 1.026,70 - Juros: R$ 30,45 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 193328/2011 Sacado: CINDER COMERCIO E TRANSPORTES Endereço: RUA JOAO IA
NUARIO AYROSO 2185 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-295 Credor: LAGBACESSORIOS E PECAS UDA
ME Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 0000019196 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$1.750,OO -

Data para pagamento: 21/1112011-Valor total a pagarR$1.831,39Descrição dos valores: Valor do título:
R$1.750,OO - Juros: R$ 12,25 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 193164/2011 Sacado: CINDER COMERCIO ETRANSPORTESLlDA Endereço: RUAJOAO
JANUARIO AYROSO 2185 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-100 Credor: ESTOFARIA XAXINENSE LTDA
EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1410/01/02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 800,00 -

Data para pagamento: 21/1112011-Valor total a pagar R$873,14 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 800,00 - Juros: R$ 4,00 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di
ligência: R$ 14,24

Apontamento: 192716/2011 Sacado: CONSTRUJONER CONSTR.LTDA Endereço: RUA ADELIA FIS
CHER 711 SAL C - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-400 Credor: MARCIO INGO MILCKE - EPP Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 2355/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 412,97 - Data para pagamento:
21/11/2011-Valor total a pagarR$483,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 412,97 - Juros: R$l,10
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 192622/2011 Sacado: EDILCEIAMARTINS POSTAI Endereço: RUAROTARYLOTE 38 RE
SIDENCIALDNINOPOliS - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-443 Credor: MARCOS ANDRE FAGUNDES
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 01540204 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.419,00 - Data
para pagamento: 21/11/2011- Valor total a pagar R$2.497,75 Descrição dos valores: Valor do título: R$
2.419,00 - Juros: R$ 8,86 Emolumentos: R$lO,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di
ligência: R$ 14,99

Apontamento: 192847/2011 Sacado: ElZA DE OliVEIRA TONN Endereço: RUA DANIEL RUPEL 323 -

BAEPENDI - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-700 Credor: DJD !MOVEIS LlDA Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: LOTED24RP/4 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 504,04 - Data para pagamento:
21/1112011-Valor total a pagar R$574,86 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 504,04 - Juros: R$ 1,68

Emolumentos: R$lO,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 192888/2011 Sacado: FABIO LUIZ PAIVA SOARES BARBOSA Endereço: RUA GUSTAVO
LESSMANN 233 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-200 Credor: BANlF-BANCO INTERNACIONAL DO
FUNCHAL (BRASILlSA Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 505051842 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.561,02 - Data para pagamento: 21/11/2011-Valor total a pagar R$1.689,82 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 1.561,02 - Juros: R$ 53,59 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 193271/2011 Sacado: FERNANDO APARECIDO CASTIIBO - ASSADOS Endereço: RUA
JOAO PLANlNCHECK472 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-220 Credor: DJ COMUNlCACOES E EXPLO
RACAO DE SERVICOS Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0000024302 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 634,00 - Data para pagamento: 21/11/2011-Valortotal a pagar R$709,05 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 634,00 - Juros: R$ 5,91 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 193279/2011 Sacado: FERNANDO APARECIDO CASTILHO - ASSADOS Endereço: RUA
JOAO PLANlNCHECK 472 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-220 Credor: DJ COMUNlCACOES E EXPLO
RACAO DE SERVICOS Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0000047002 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 500,00 - Data para pagamento: 21/11/2011-Valor total a pagar R$571,64 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 500,00 - Juros: R$ 2,50 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 193094/2011 Sacado: FERNANDO RUSCHE-ME Endereço: RUAALBERTO SCHlNAIDER
450 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-300 Credor: MAROO ENKE Portador: - Espécie: DSI - N° Titulo:
092011001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 170,00 - Data para pagamento: 21/11/2011-Valortotal
a pagarR$245,77 Descrição dos valores: Valor do título: R$170,OO - Juros: R$ 0,56Emolumentos: R$10,85
- Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

.

Apontamento: 192833/2011 Sacado:�QELEDIAS DOS REIS SILVA Endereço: R FREDERICO CURT
VASEL,214AP 101 - CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-500 Credor: MARIAADELAIDE FLO
RES EPP Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 89916 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$147,26 - Data
para pagamento: 21111/2011- Valor total a pagar R$212,65 Descrição dos valores: Valor do título: R$
147,26 - Juros: R$ 0,83 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Dili
gência: R$ 9,66

Apontamento: 192994/2011 Sacado: IMPACTO COMERCIOVAREJISTADE BIJOUTERIA Endereço: RUA
DONAANTONIA 139 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-210 Credor: DICARLO IND E COM DE EXPO
SITORES UDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1123238 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
472,50 - Data para pagamento: 21111/2011-Valor total a pagar R$543,21 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 472,50 - Juros: R$ 1,57 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência:R$14,24

Apontamento: 19309912011 Sacado: J.I. AGROPECUARIA UDA ME Endereço: RUA JOAO CARLOS
STErN 307 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-350 Credor: RISE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARfE
FAIDS DE COUR Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 02322 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
229,20 - Data para pagamento: 21/11/2011- Valor total a pagar R$301,99 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 229,20 - Juros: R$ 0,61 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 192374/2011 Sacado: JAIRTO CARLOS BELO Endereço: RUAHll.DAFRIEDEL 581- Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89266-275 Credor: CENTRO FORM COND LESUDA EPP Portador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: 22495 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$150,71 - Data para pagamento: 21/11/2011- Valor
total a pagarR$224,79Descrição dos valores: Valor do título: R$150,71- Juros: R$l,90 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 193300/2011 Sacado: JONAS KONIG Endereço: RUADOM HElDER CAMARA -LOTE 37
- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-970 Credor: OESACOM E REPRES LlDA Portador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: 2036805U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$180,06 - Data para pagamento: 21/11/2011-
Valor total a pagar R$257,63 Descrição dos valores: Valor do título: R$180,06 - Juros: R$ 0,84 Emolumen
tos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 21,83

Apontamento: 193309/2011 Sacado: JOZEU FONTANA Endereço: RUA PE PASTOR AlBERT SCHNEI
DER 822 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-300 Credor: OESA COM E REPRES LIDA Portador: - Espé
cie: DMI - N° Titulo: 2050323U - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 540,47 - Data para pagamento:
21/1112011- Valortotal a pagar R$617,66 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 540,47 - Juros: R$l,98
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 192908/2011 Sacado: KASADES COMMOVDECUDAME Endereço: AVGETUUOVAR
GAS N 05 SAlA 1 E 2 - CORUPA-SC - CEP: 89278,000 Credor: OMEGAVIRATID MOVEIS ESTOFADOS
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 002182/03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.363�95 - Data
para pagamento: 21/11/2011- Valor total a pagar R$1.474,68 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.363,95 - Juros: R$ 5,91 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di
ligência: R$ 49,92

Apontamento: 193111/2011 Sacado: LUCIANALOUBE Endereço: RUAWOLFGANGWEEGE 1757 - Ia
raguá do Sul-SC - CEP: 89262-000 Credor: lPAF INSTITUTO DE PSICOLOGlAAPliCADA E FORMACAO
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 28103 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 480,00 - Data para
pagamento: 21/11/2011-Valor total a pagar R$562,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 480,00
- Juros: R$ 4,80 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$22,60

Apontamento: 193120/2011 Sacado: LUCIANO CANDIDO DO ROSARIO Endereço: RUA ANTON FRE
RICHS 396 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: OSMARANTONIO DA SILVA Portador: - Espécie: CH
- N°Titulo: 850055 O - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.700,00 - Data para pagamento: 21/11/2011-
Valor total a pagarR$4.872,44 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.700,00 - Juros: R$100,26 Emolu
mentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 193282/2011 Sacado: MARCONDES DE ALENCAR POIZIN ME Endereço: R AFFONSO
BARTEL 233 - BAEPENDI - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-110 Credor: FERRAMENTAS GERAIS
COMERCIO E IMPORIACAO SA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 214931-28 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 5.339,10 - Data para pagamento: 21/11/2011- Valor total a pagar R$5.417,13 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 5.339,10 - Juros: R$ 8,89 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 192863/2011 Sacado: MARIAN HENSCHEL Endereço: RUA GOVERNADOR JORGE lA
CERDA 398 APTO 101 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-000 Credor: ESTEK COM PROD SAUDE UDA
EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 002052-009 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$1.039,OO -

Data para pagamento: 21111/2011-Valor total a pagarR$1.l08,75 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 1.039,00 - Juros: R$ 5,19 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 9,66

Apontamento: _l93107/2011 Sacado: MARLI DOS SANTOS PONSTEIN Endereço: R.OUMPIO JUNKES
110 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89258-700 Credor: OESA COM E REPRES LlDA Portador: - Espé
cie: DMI - N° Titulo: 2046243U - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 154,96 - Data para pagamento:
21/11/2011- Valor total a pagarR$225.41 Descrição dos valores: Valor do título: R$154,96 - Juros: R$ 0,56
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 193052/2011 Sacado: MECANICA JSKUDA Endereço: RUAVITOR SOTERO VARGAS 35
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-160 Credor: MOTOR S IMPORT S DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS
UDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 027502A05 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 134,28 -

Data para pagamento: 21/1112011- Valor total a pagar R$204,31 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 134,28 - Juros: R$ 0,89 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di
ligência: R$14,24

Apontamento: 193197/2011 Sacado: MECANICA JSKUDA Endereço: RUAVITOR SOTEROVARGAS 35
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-160 Credor: MOTOR S IMPORT S DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS
UDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 025493B05 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 160,00 -

Data para pagamento: 21/1112011- Valor total a pagar R$230,31 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 160,00 - Juros: R$ 1,17 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di
ligência: R$ 14,24

Apontamento: 193198/2011 Sacado: MECANICAJSKUDA Endereço: RUAVITOR SOTERO VARGAS 35
- Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-160 Credor: MOTOR S IMPORT S DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS
UDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 027566A05 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 144,38 -

Data para pagamento: 21/1112011'- Valor total a pagar R$214,57 Descrição dos valores: Valor do título:
R$144,38 - Juros: R$l,05 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di
ligência: R$ 14,24

Apontamento: 193284/2011 Sacado: MECANICA JSK UDAME. Endereço: RUA MICHELE CRISTINA
BARTEL99 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-120 Credor: COREMMAUDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 0705527301-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 354,00 - Dataparapagamento: 21/11/2011-Va
lor total a pagarR$424,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 354,00 - Juros: R$l,18Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 193086/2011 Sacado: O A P INFORMATICAUDAME Endereço: LUIZ SA1LER 120 SL
04 - BARRADO RIO CERRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: SEGMILDISTRDE EQUIPS DE SE
GURANCAEIEIRO-EIEIR Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: x007603A - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 239,80 - Data para pagamento: 21/11/2011-Valor total a pagar R$316,44 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 239,80 - Juros: R$ 1,43 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 193261/2011 Sacado: ROQUEDEUMAPINTO Endereço: RUAMAXWIillAN 140 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89256-000 Credor: DJ COMUNlCACOES E EXPLORACAO DE SERVICOS Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 0000025804 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.530,00 - Data para pa
gamento: 21/11/2011-Valor total a pagar R$1.613,42 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.530,00
- Juros: R$14,28 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$14,24

Apontamento: 193056/2011 Sacado: STOCK CRITOPOUNE CONE FESTAS EVENT Endereço: R LEO
POLDOMAHNKE, 45 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89151-510 Credor: CHANTIPAN - ALIMEN
TOSUDAME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 4293/01 :Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 636,00
- Data para pagamento: 21111/2011-Valor total a pagar R$702,25 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 636,00 - Juros: R$l,69 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di
ligência: R$ 9,66

Apontamento: 192917/2011 Sacado: TRANSPAIVALlDA-ME Endereço: RUA ALVINO STEIN 922 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89253-630 Credor: BOGO RECAPADORADE PNEUS UDA Portador: - Espécie: DSI
- N°Titulo: 1.993/1-Motivo: falta de pagamentoValor: R$140,OO - Data para pagamento: 21/11/2011-Va
lortotal a pagarR$211,03Descrição dos valores: Valor do título: R$ 140,00 - Juros: R$ 0,37 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 193338/2011 Sacado:VALDEMARGONCALVESDASILVA Endereço: RUAHARDWIGHA
NEMANN 01 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-630 Credor: BANCO PANAMERICANOS/A Portador: - Es
pécie: NP - N° Titulo: 43801599 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 35.341,80 - Data para pagamento:
211ll/2011-Valor total a pagarR$39.l98,58 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 35.341,80 - Juros: R$
3.781,57Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 193057/2011 Sacado:VIEMRACOMERCIODEARTIGOSDOVESTUAR Endereço: RPREF
JOSE BAUER 894 SL 3 TERREO - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-100 Credor: EXOM IMPORIACAO E
EXPORTACAO SA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 309905 /2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
1.485,00 - Data para pagamento: 21/1112011- Valor total a pagar R$1.570,05 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 1.485,00 - Juros: R$ 12,87 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 193288/2011 Sacado:VIEMRACOMERCIODEARTIGOSDOVESTUARIO Endereço: RUA
PREFEITO JOSE BAUER 894 SL 3 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-100 Credor: EXC!M IMPORTACAO E
EXPORTACAO UDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 302729 /3 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 372,00 - Data para pagamento: 21111/2011- Valor total a pagar R$446,16 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 372,00 - Juros: R$ l,J8 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 193116/2011 Sacado: WALNEI ELVIS DA SILVA Endereço: RUA MARCELO BARBI 825 -

Iaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: PEDRO UBIRATA DE SOUZA(GUINCHO GUIMARAES UDA)
Portador: - Espécie: NP - N° Titulo: 001-005 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.000,00 - Data para
pagamento: 21/1112011-Valor total a pagar R$1.l37,28 Descrição dos valores: Valor do título: R$l.OOO,OO
- Juros: R$ 64,33 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$18,05

Apontamento: 192988/2011 Sacado: WILSON ODIRLEI CORDEIRO Endereço: RUA CARLOS HARDT
2600 BL 02AP 31 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-580 Credor: ANDREIA JUNIOR IUDAME Portador: -

Espécie: DMI - N°Titulo: 100001710 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 45,00 - Data para pagamento:
21/11/2011- Valor total a pagar R$1l7,54 Descrição dos valores: Valor do título; R$ 45,00 - Juros: R$ 0,36
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
16111/2011.

Jaraguá do Sul (SC), 16 de novembro de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 44
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Jangadaé
coo ída
com
A embarcação foi idealizada e concretizada
por três jovens companheiros de aventuras
daVila Amizade, em Guaramirim
GUARlMIRIM

SÔNIA PILLON

"' Tocê já pensou em construir
V uma embarcação de mate

rial reciclável, mais precisamen
te com garrafas pet de 2 litros, e
passear pelo rio Itapocu? Não?!
Pois saiba que essa ideia típica
do "Professor Pardal", persona
gem criado pelo lendário Walt

Disney, foi colocada em prática
pelos integrantes do trio Funny
(que significa "engraçado", em

inglês), em Guaramirim: o meta

lúrgico desempregado Pablo Luís
Nicolini, 25 anos, o auxiliar con
tábil Renaldo Bolddenberg, 25, e
o auxiliar de marcenaria Carlos
Eduardo dos Santos, 20.

.

Foram dois meses para re

colher 600 garrafas pet, jogadas
no rio e nas ruas da Vila Amiza
de e Schroeder 1, em Schroeder.

Depois de juntarem o montante

necessário, distribuído em três

camadas, os três amigos aven

tureiros levaram dois finais de
semana para unir as peças. Para
isso foram necessários 600 me

tros de arame de alumínio galva
nizado. Os quatro remos foram
confeccionados com plástico de
tambor de 30 litros e tubos de
ferro de piscina.

Para garantir que o veículo su

portaria o peso dos três intrépidos
"navegadores'; eles fizeram um

teste proporcional: colocaram um

pacote de um quilo de feijão em

cima de duas garrafas pet. Depois
disso, seguiram em frente com

o projeto. "Fomos desenhando,
pensando e montando", recorda
Renaldo. Pelos cálculos do trio, o

barco suportaria peso médio de
400 quilos. A inventividade poderá
ser conferida noYoutube.

Parceria

A empreitada contou com o

auxílio do menino Alex Gabriel
de Souza, 12, que ajudou na lo

gística. Terminado o invento

náutico, eles decidiram percorrer
a Prainha daVilaAmizade. Dessa

vez, finalmente conseguiram na

vegar sem afundar!
Entusiasmados, os três aven

tureiros programam descer o rio

Itapocu a partir dos fundos da

antiga indústria Kohlbach, no

centro de Jaraguá do Sul, a partir
das 9h de sábado, passando por
debaixo da ponte que faz a liga
ção com o bairro Czerniewicz e

percorrendo as demais pontes
do centro da cidade. "Depois, já
pensamos em ir até BarraVelha",
anuncia Pablo. Para garantir uma
melhor performance, eles já pla
nejam colocar mais uma coluna
lateral, o que somaria cinco ca

madas de garrafas pet. Tamanha
ousadia e originalidade já atraiu
o interesse de pelo menos cinco

patrocinadores. Interessados po
dem contatar com Renaldo no

(47) 3374-5374 ou 8877-1872.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

:�

Pecuarista aprova os
inventores daVilaAmizade
Enquanto a reportagem do O Correio do Povo regis

trava detalhes dos três inventores da jangada de mate

rial reciclável, um homem se aproximou discretamente

pela Prainha e ficou prestando atenção na entrevista. A

aparente expressão desconfiada do pecuarista de gado
leiteiro Mário Antônio Mayer, 65 anos, morador do bairro
Schroeder 1, em Schroeder, vizinho àVilaAmizade, pouco a

pouco deu lugar à admiração pela coragem dos jovens Car
los Eduardo dos Santos, Pablo Nicolini e Renaldo Boldden

berg. "Achei muito legal, criativo. Muito interessante, mes
mo. Quando era jovem, andava de canoa aqui pela Prainha",
recorda, timidamente. IIVai divertir muito a gurizada", opi
na, em relação à embarcação produzida à base de garrafas
pet e arame galvanizado. Mário chegou a sugerir que os três
inventores reforçassem ainda mais a estrutura da jangada
"com um revestimento de lona plástica para toldos".
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PROCLAfIlACÁO DA REPÚBLICA
.,

Festa das Flores e Festival de Fanfarras em Jaraguá
Na edição do dia 15 de novembro de 1987, o jornal O
Correio do Povo trazia em sua capa duas atrações que
aconteciam em Jaraguá do Sul: o terceiro Campeonato de
Fanfarras e a quinta edição da Festa das Flores. O encontro
de fanfarras integrava a programação de aniversário
de 111 anos da cidade e teve sua abertura na avenida
Marechal Deodoro da Fonseca, com a apresentação
da Banda Marcial Pio XII, de Ponta Grossa (PR). O
campeonato reuniu quinze fanfarras da região do Vale
do Itpocu, contando com a participação das unidades
escolares jaraguaenses: EscolaAlbano Kanzler e Colégio
Divina Providência. Como premiação, 50 mil cruzados
(moeda vigente da época) seriam distribuídos entre os

primeiros colocados de cada categoria. O encontro contou
com uma arquibancada para acomodar cerca de 500
pessoas que acompanhavam os desfiles. Outra atração
daquele ano foi a Festa das Flores, que aconteceu do dia
13 ao dia 16 de novembro. "Paralelamente à Festa das

("

No dia 15 de novembro de 1889, ocorre a Proclamação
da República Brasileira, um levante político-militar que
instaurou a forma republicana federativa presidencialista de

governo no país, derrubando amonarquia'
constitucional parlamentarista do Império do Brasil. A

proclamação deu fim à soberania do imperador Pedro II e criou
a República dos Estados Unidos do Brasil. Naquele dia, um
grupo de militares do exército brasileiro, liderados pelo marechal
Deodoro da Fonseca, se reuniu na Praça daAclamação (hoje,
Praça da República) na cidade do Rio de Janeiro (então capital
do Império) para destituir o imperador. O baiano Ruy Barbosa
foi quem assinou o primeiro decreto do governo provisório
republicano, formado por marechal Deodoro da Fonseca como

presidente da república, o marechal Floriano Peixoto como vice,
e Benjamin Constant Botelho de Magalhães, Quintino Bocaiuva,
Rui Barbosa, Campos Sales, Aristides Lobo, Demétrio Ribeiro e o

almirante EduardoWandenkolk, como ministros.

Pintura de Benedito CaIixto, 1893

DIVULGAÇÃO

INVE

A porta automática
Em 1954, os inventores estadunidenses
Dee Horton e LewHewitt tiveram uma

ideia para sanar as dificuldades que os

estabelecimentos enfrentavam com as

portas de vaivém: em épocas de fortes
ventos, elas abriam e fechavam sozinhas.
Foi assim que eles criaram a primeira
porta automática do mundo.

1982

Volta das eleições diretas
No dia 15 de novembro de 1982 são realizadas as
primeiras eleições diretas no Brasil desde o Golpe
Militar de 1964. Cerca de 59 milhões de eleitores
brasileiros foram às urnas em um importante passo
rumo à redemocratização do país. Foi nesse mesmo
dia, em 1989, que ocorreu a primeira eleição
presidencial direta em quase 30 anos.

1988

Estado da Palestina
Nesse mesmo dia, em 1988, YasserArafat,
presidente da Organização para a Libertação da
Palestina (OLP), proclamamesmo longe de sua

. nação, o Estado da Palestina: um governo no exílio,
seguindo termos da resolução da ONU para a

partição do território, aprovada em 1947.

DIVULGAÇÃO

Deodoro da Fonseca: o proclamador da Repúh6ca
, Filho de Manuel Mendes da Fonseca e

r',. /, I ", I
.

,I

Rosa Maria Paulina da Fonseca, Manuel Deo-
doro da Fonseca nasceu no dia 5
de agosto de 1827, na capitania
de Alagoas (hoje, cidade que se

chama Marechal Deodoro em

homenagem ao proclamador
da República). Em 1843, aos 16
anos, Deodoro se matriculou I

no Colégio Militar. do Rio de
Janeiro e, quatro anos depois,
terminou o curso de artilharia.
Em 1848, ele participou de sua

primeira ação militar, ajudando
na repressão da/Revolta Praiei
ra, insurreição 'dos liberais de

Pernambuco, No dia 16 de abril de 1860, aos
33 anos, Fonseca' se casou com Mariana Ce-

cília de Sousa Meireles. No dia
14 de novembro de 1889, os re

publicanos criaram um boato de

que o governo do primeiro-mi
nistro liberal visconde de Ouro
Preto havia expedido ordem de
prisão contra o Marechal Deo
doro. A falsa notícia foi o argu
menta que convenceu Deodoro
a se levantar contra o, governe
imperial. Foi assim que no dia
15 de novembro ele proclamou a

República e se tornou o primeiro
'""presi:ctente do-Brasíl:
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INCENTIVO À CULTURA

Projetos aprovadospelo'
SistemaEstadual devem
ser realizados em 2012

J.ARAGuÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

roponentes de proje
o culturais, atenção!
Vocês têm. apenas
uma semana para
inscrever suas ideias
no

<,

Seitec (Sistema
Estadual de Incentivo à Cultu
ra, Turismo e Esporte). É que
o prazo para cadastramentos
termina em 24 de novembro.

Os interessados em participar
da seleção devem, acessar a pá
gina virtual www.sol.sc.gov.br. O

site pertence à secretaria respon
sável pelas três áreas abrangidas
pelo fundo. Depois de preencher
a ficha com as informações exi

gidas' é preciso protocolar os

projetos na SDR (Secretaria de
Desenvolvimento Regional) de

Jaraguá do Sul. Os escolhidos se

rão executados ao longo do pró
ximo ano.

Podem concorrer à ajuda fi
nanceira fundações, entidades
sem fins lucrativos e pessoas físi
cas. Para outras informações, bas
ta entrar em contato com a SDR

pelo telefone (47) 3273-0800.

NATAL
A partir de amanhã, oMuseu
Histórico Emílio da Silva ficará
aindamais bonito e enfeitado

pelas luzes natalinas. Elas seguem
iluminando a região central da
cidade até o illício do próximo ano

BOAS-VINDAS
AO NATAL

Na noite desta quarta-feira, 16, o Natal começa a

fazer parte da rotina dos jaraguaenses. É que, às 20h,
acontece o acendimento oficial das luzes que vão
iluminar a região central da cidade durante todo o

próximo mês. O evento tem como endereço a Praça
Ângelo Piazera, que fica no entorno do Museu Histó- .

rico Emílio da Silva. Durante a solenidade, uma das

atrações da noite será o Coral Pequenos Vencedores,
formado por vozes infantis.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SUDOKU
"'

� •

'

r
� "

,
r

,
'

' I
L

r
!

"

,
, ": .. ' �

, pos�otenlpo ' ,A Récreativa O pl:trr��lro're�lsl:� dE! �)OlOVrOs cruzod�s do Brosil

PALAVRAS CRUZADAS

HORWlNTAlS
1. Repetir trecho musical I Confederação Brasileira

deTints
2. Droga usada no tratamento de portadores do vlrus 2

HiV I SclJtar tatido
3. Nmaçio de1altIada
Oe gruda� tola

5. em
'

lês I ( ngL) Ind vlduo, tal como se 4

ii e se coonece� representado em sua própria
co c lilCfa

• O herói gauis das histórias em quadrinhos
1. As! dais do mulsico I Colocar
• too ente a os ou em amigos
• O que , moompativel com a vida I O sarniria

1 • lEma�'Ia esa I Uma arma para a pesca 8
sliJlbmvflnaJ

11.�anafgm
11. Baioo e morro di cfdide 00 Rio de Janeiro
13.��fmttesa de c cutação interna- �Q

tfOOill f lO$te;nttosc padrão de vida,

�m1llCAJlS
1.� _mtltlease «mm muitas indtlstrias de j_

�ffi:tll mw IArgola cf âncora
2.. Omsl_ •��tKl1l�# faJa de gosto demasiado
1l�

l.1A ffiJlmm$_� , �1i1!l MaM_� onde locaUz.a·se a

hl� «Il W'tl;l!eS (!jJ NlQW to q,u I Diz-se da vát
,*llIj:allll1!l�Wi!l � Vi �Iio as 1l1el'do do coração

'" Qfrnm <G:a411��I!I'êm;trill d(Ü) mQd:(!)j alUI cf ffiQ J fi.. metade
�tw�

!i.. t r
, filll1li iln\[I'(l$ t' fi} IlO$ta: te; d'mma.tblrqo francês

d "CyrranQ ® a�ger.a_c-'
-

� FlelatvQJ a: re;u:rrlaQ, ltClR,clJiOl de; cardQar� C,QMVQUa·
dQ$; �e_IQ) pap_a
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PREVISAO DO TEMPO

Hoje. tempo
segue instáve
Na faixa Leste de Santa
Catarina, ainda podem
ocorrer rriomentos chuvosos
entre amadrugada e a

manhã desta terça-feira.A
instabilidade é provocada por
um ciclone extratropical
que se formou sobre o

oceano. As temperaturas
são amenas.

E REG(O
AMANHÃ
MíN: 12°C
MÁX: 23°C

QUINTA
MíN: 13°C
MÁX: 24°C

SEXTA
MíN: 14°C
MÁX: 26°C
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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 .

No decorrer desta terça-feira, as
nuvens dão lugar ao sol em todas as

regiões de Santa Catarina. Os ventos,
porém, devem ter rajadas fortes, com
intensidade de 60 até 70 quilômetros
horários, no Litoral, principalmente,
entre a capital, Florianópolis, e o
Norte do Estado. Eles sopram de
sudeste a leste.

HOJE

MíN: 14°C
MÁX: 19°C

Na quarta-feira, um sistema de
alta pressão, ou seja, umamassa
de ar seco e frio, vai deixar o tempo
estável em todo o Estado. Por causa
dele, as temperaturas são baixas ao
amanhecer, com chance de geada
fraca e isolada nas áreas altas do
Planalto Sul. Durante o dia, elas
entram em elevação.

ar :eao

ado

SE VQ(at VAI PAHA'H
JACINTO
MACHADO

A terça-feira é de sol com
muitas nuvens durante
o dia. O tempo nublado

também dá condições para
períodos chuvosos. As

temperaturas ficam entre
os 15°C e 23°C.

CRESCENTE 2/11

CHEIA 10/11

NOVA 25/11

Ensolarado Instável

J

Parcialmente Chuvoso
Nublado

Nublado Trovoada
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®TOVOTA
Pensando mais longe

PASSE O NATAL
DE TOYOTA.
NA COMPRA DE
UM eOROLLA 2012,
VOCÊ GANHA ,UM
VALE-PRESENTE*8
DER$4MIL.

Cinto de segurança salva vidas.

Financiamento e Seguro Rua XV de Novembro, 4262

2105·9900
toyoville.com.br

BANCO TOVOTA

'Promoção válida para todo território nacional para a linha Corolla ano/modelo 2011/2012 Okm (modelos Altis Nr, XEi Nr e GLi M!T e AIT) de 05/11/2011 a 30/11/2011 ou até o término do estoque da rede de concessionárias Toyota participantes (Total de 70 unidades). (a) Na compra de um

modelo participante da promoção, ganhe 1 (um) Vale-Presente no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a ser utilizado como crédito na compra de produtos disponíveis no site de compras Submarino (www.submarino.com.br); (b) A Toyota do Brasil expressamente não se responsabiliza pelas práticas
comerciais do site de compras Submarino, tampouco pela indisponibilidade, atrasos nas entregas e/ou defeitos ou vícios dos produtos e serviços adquiridos. (c) Esta promoção não abrange os veículos adquiridos diretamente do fabricante através de Vendas Diretas, inclusive com isenção de tributos.
(d) Os benefícios são pessoais e intransferíveis. (e) Promoção não cumulativa com outras promoções vigentes. (0 Consulte o Regulamento da Promoção, disponível na rede de concessionárias Toyota participantes e nos sites www,natalantecipadotoyota.com.br e www.toyota.com.br, para maiores
informações. 3 A Toyota oferece três anos de garantia de fábrica para toda a linha, sem limite de quilometragem para uso particular e, para uso comercial, três anos de garantia de fábrica ou 100.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Consulte o livrete de garantia, o manual do proprietário
ou o site www.toyota.com.br para obter mais informações. Imagem do modelo Corolla Altis A!T 2011/2012, meramente ilustrativa. . I I • I • I J J I , , I I I , 1 IIi ' 1 '. I '''' t, I I I , I 1

- • ., ,
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Welcome III
Dtbricando máquinas e equipamentos
rpara a construção civil desde os anos

60, aMenegotti colhe osfrutos da expansão
no setor.Eparafechar o ano, receberá a as
sembleiageral daABTCem Iaraguâ do Sul,
dia 10 dezembro.A comitiva de associados

participantes contará com fabricantes na
área da construção civil, empresas mine

radoras, fabricantes de máquinas e equi
pamentos além da imprensa especializa
da do setor. Mais informações no site da

empresa: www.menegotti.net

Composée
Cheia de novidades para presentes
de Natal, casamentos ou mesmo
para quem está decorando, Ariane
Raboch abarrotou as prateleiras da
Composée com objetos do desejo.

iebe &
Haisi

Abalou geral
Quem é a gatinha, que só sabemos o primeiro
nome, Sibele, que estava arrasando corações
em uma casa noturna aqui da cidade? E
deixou corações abalados após uma noite
demuita troca de carinho durante o evento?
Umapena que depois ela sumiu.

Ricardo
Um grande aniversariante de hoje é
Ricardo Diafantheler, que vai festejar a
data intensamente, cercada de familiares e

melhores amigos. Parabéns e que Deus te

faça cada vez mais e mais feliz.

Pensando bem...

"Não desanime de você, ainda que a

colheita de hoje não sejamuito feliz.
Não coloque um ponto final nas suas
esperanças. Ainda hámuito o que
fazer, ainda hámuito o que plantar, e o
que amar nessa vida.
Ao invés de ficar'parado no que você
fez de errado, olhe para frente, e veja o
que ainda pode ser feito... A vida ainda
não terminou. E já dizia o poeta" que
os sonhos não envelhecem ...

" Vai em
frente. Sorriso no rosto e firmeza nas
decisões".

!
,JíJf!}!liif�, r�11

ú!fJ '"

J..tlbQrator'IU
1 e n z i

Moa Gonçalves

ORGULHO Daniel LuneUi e Beabiz
Ender felizes com o lançamento do novo
empreendimento da Fenpar, o GaIaxy

IMatando a grito
Do jeito que está a escassez de pessoas que querem
um relacionamento sério temmulher por aí

pegando o primeiro que aparece. A beleza ficou
mesmo para segundo plano. hehehehee

www.imovelscapital.net
47 3370,2900

Leandro da Black Lemon e Ludiano, no Mares do Sul

MAURICIO HERMANN MAURICIO HERMANN

moagonc:alves@netuno.c:om.br

Por onde anda
a linda Caroline

Fagundes que
está tão sumida?
Tem gente
preocupada.

CHARME
Guido

Rincaweski
eElisandra

Rodrigues no
coquetel de
inauguração

da loja
Channe
de Anita

I"i' ;4
'

• A dica ae,hoje.� almoçar
na Confraria do Churrasco.
A casa ficará aberta no
feriado. MAURICIO HERMANN COQUETEL Fernando Raboch com

os pais Renato e Arlete Raboch, na
inauguração da sua Composée

Nova

Iorque
o casal Jacson e

Leila Siega, a tira
colo dos filhos Luiz
e Bárbara, foi bater
"queixo" em Nova

Iorque. Retornam
dia 26 de novembro.

Troca
troca
Alguém podeme
dizer quem é o

jovem casal que,
mesmo ela grávida,
o rapaz resolveu
deixá-la por outra,
mas garantiu que vai
assumir o filho?

•Amanhã, mais conhecido
comoquarta-feira, às 10,

horas, rola, na Bodega do
Richtet; uma concorrida
noite de degustação com
vinhos da ViniculaDon
Guerino. Mais informações
no fone 3276 3039.

Gata
Uma beldade que
vem se destacando
cadavezmais em
nossa sociedade é a
lindaMirellaToledo,
queridapor todos com
a simpatia e beleza

.

sempre em alta.

Sumida

• o empresárioMárcio
. Menegotti Schiüike,'
diretor do grupo 'Menegotti
Máquinas e Equipamentos,
estampa a capa da revista
NossaWeekend na edição
destefim de sem a.

Chorando se foi...
Pelomeu fio vermelho fiquei sabendo
que uma garota que sempre bebe
demais cai no choro nas baladas. Bem,
vai um conselho: das duas uma, ou fica
em casa ou para de chorar. Né, não?!

Revista Nossa
A revista Nossa, edição de novembro, já
está nas prateleiras da Revistaria Iaraguá,
no Shopping Breithaupt, e da Grafipel.
Jonathan Mandalho, novo presidente da
ABO, um dos destaques da revista, fala dos
novos projetos da entidade.

COMPOSÉE .

llIessandra Piazera e .Ana
CarolinaWeege no coquetel da Composée

• Dia 19 de novembro, na
TheWay, acontece a festa
Piora Style.

.

• Valorize e respeite os idosos.

• Com essa, fui!

LJPPER k\d�
.
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CRÔNICA
o PEDÁGIO
··IRREAL··

LUIZ CIlBLOS AMORIM, DA I O IESCRITOR E EDITOR

T eio, em um de nossos jornais, nota sobre o atraso
Lio rodoanel daGrande Florianópolis. O colunista
transcreve trecho de reportagem da revista Exame que
diz que "Todas as grandes obras das rodovias federais
sob concessão da OHL estão atrasadas. A empresa culpa
a burocracia ambiental. Mas o grande vilão parece ser o
preço irreal do pedágio."

Mais adiante, o colunista escreve que "aOHL (a
Autopista Litoral, concessionária que detém o trecho
da BR 101 entre Curitiba e a Grande Florianópolis)
estaria "fazendo caixa" para realizar as obras do referido
rodoanel. E um "caixa" demorado, por conta justamente
do pedágio subdimensionado (R$ 1,40 em Santa
Catarina) ."

Ora, a própria revista levanta o problema comum
com a tal concessionária, que é o atraso em todas as
obras. E o preço "irreal" mencionado na reportagem,
que a princípio pensei ser uma alusão ao valormuito
alto em vista do pouco retorno - a 101 está péssima,
toda esburacada, não se vê o dinheiro arrecadado com
o pedágio ser aplicado, parece até uma estrada sem
pedágio -, não é nada disso, o que sugerem é que o preço
é muito baixo.

E o colunista parece concordar com isso, quando fala
em "pedãgio subdimensionado". Será que esse colunista
trafegapela 101 daqui até Joinville, será que ele tem
viajado neste trecho, ultimamente, para ver o estado
lastimável em que ela se encontra?

Como pode ser "subdimensionado" um pedágio de
R$ 1,40, cobrado em quatro postos em um trajeto de
menos de duzentos quilômetros, trajeto este cheio de
buracos e de remendos, feitos à guiza de manutenção,
com pás de asfalto sendo jogadas nos buracos, que se

transformam emmontículos no meio do caminho?
Eumesmo já vi um
caminhão com asfalto
no meio da estrada,
com um funcionário

jogando amassa nos

buracos, ao invés de
estar lá uma equipe
com o equipamento
completo para fazer
um trabalho decente.

Quando você paga
mas não tem nada
em troca pelo que
pagou, qualquer
valor é muito alto.

Raramente se vê

algum grupo com todos os equipamentos necessários
para fazer uma boa recuperação do asfalto. Então
para onde vai todo o dinheiro arrecadado? Quantos
mil veículos passam por dia por cada um dos quatro
pedágios em Santa Catarina, quanto dinheiro é
arrecadado?Acho até difícil quantificar, émuito dinheiro.
Para onde está indo?

E há quem seja capaz de me dizer que estão
tentando acumular dinheiro para fazer uma obra,
que está "demorado" para fazer caixa, porque o valor
do pedágio cobrado é muito pequeno, é "irreal', é
"subdimensionado" Não é à toa que o preço dos pedágios
deAraquari e Garuva baixaram para R$ 1,20, por ordem
da justiça, pois nada é feito pela concessionária.

Pergunto mais uma vez, pergunto pela terceira ou
quarta vez: quem deve fiscalizar o cumprimento QIJS
contratos assinados com essas concessionárias? Quem
deveria conferir o que deve ser feito na 101, mas não está?
Quem fará um levantamento para que 1ie revele qual é o
valor arrecadado e para onde ele está indos Cadê o Dnit?
Cadê oMinistério dos Transportes?

O valor do pedágio é irreal, sim, mas porque é
muito caro, em vista do que não é feito na 101. Pagamos
pedágio, mas temos uma estrada cada vez pior. Quando
você pagamas não tem nada em troca pelo que pagou,
qualquer valor é muito alto.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao.@ocorreiodopovo.com.br

A Lara está tristonha porque não tem um lar com donos atenciosos para
quem posa dar muito carinho e companhia. Ela tem apenas dez meses

de vida e já foi abandonada. Por isso, se você quiser adotá-Ia, entre em

contato com a Clínica Amizade. O telefone é (47) 3275-1887.

GUM
Contabilidade
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NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Pereirinha acredita que René está interessado

no dinheiro de Griselda. Juan Guilherme propõe um

negócio para Wallace em troca da moto. Zambeze e

Álvaro incentivam Luana a tentar decifrar a premo
nição. René marca uma conversa com Patrícia e Gri
selda no Le Velmont. René Junior e Carolina marcam

um encontro entre Letícia e Juan Guilherme. Griselda
chama Patrícia para morar com ela durante a gravi
dez. Danielle pensa no procedimento de fertilização de
Esther. Marcela faz intriga sobre Teodora paraWallace.
Rafael dispensa ZUleika, que conta para Amália todas
as falcatruas do rapaz. Amália termina com Rafael.
Luana tem um pressentimento com Antenor e o ele
sofre um acidente.

Claudia. Raul chega ao escritório com Sarita e Hen

rique demonstra ciúme. Juliana avisa a Vicente que
Alberto quer falar com ele.

• A VIDA DA GENTE
Manuela publica fotos com Júlia e ROdrigo no

blog que fez para Ana. Júlia começa a andar. Rodri
go frequenta a faculdade de arquitetura. Ele leva a

filha para visitar Ana. Há uma passagem de tempo.
Júlia continua crescendo feliz, criada por Manuela
e Rodrigo. Manu e Iná organizam o aniversário de
Júlia. Rodrigo confessa a Lourenço que está cada
vez mais próximo de Manuela. Rodrigo e Manuela
se beijam. Rodrigo pergunta para Manuela se ela

quer casar com ele.

• AQUELE BEIJO
Sarita decide não revelar o relacionamento com

Alberto para Vera e Vicente fica apreensivo. Joselito
paquera Amália. Locanda briga com Felizardo e exi
ge que Damiana faça um teste de DNA. Joselito se

aproxima de Claudia e faz previsões para ela. Agenor
aceita a proposta de trabalho de Brigitte. Lucena bei
ja Vicente. Joselito diz a Iara que sua vidência ainda
permanece e resolve transferir o poder para a prima.
Mirta aconselha Rubinho a apressar o casamento com

• VIDAS EM JOGO

Regina encontra Cleber, mas não tem coragem
de contar o que descobriu. Daniel tenta convencer

Welligton a falar a verdade sobre Cacau. Suzana diz
a Raimundo que conversará com Patrícia para tentar
descobrir qual é o segredo de Augusta. Desesperado,
Adalberto vai até Augusta e mente que precisa pagar
300 mil reais para que Regina retire a queixa contra
Zizi. Adalgisa tenta convencer Raimundo a viajar para
a França. Augusta revele seu segredo.

Abandonadas pelos pais, as
irmãs Maddalena e Chiaretta
foram acolhidas pelo Ospedale
della Pietà, o orfanato mais
conceituado de Veneza.
Conhecido também por ter
o melhor coro e a melhor
orquestra da cidade, o local
logo permite às irmãs - e às
outras alunas - desenvolver
os talentos musicais. Porém,
ninguém poderia imaginar
que a chegada de um jovem
professor, o padre Antonio
Vivaldi, faria surgir um dos
maiores legados musicais
da história.

ANIVERSABI.AHTES Neste CD, a valsa vem de

14/11 Odila da Silva Gustavo L. Bussolaro
todos os cantos do mundo:
as vienenses são famosas,Ademilso da Silva Oswaldo Steilen Ivoni L. Kruger

Alvine Gaedke Rangel L. da Rosa José C. Junckes mas o que você pensa sobre-
Angari Wilker . Rosane Schutze José F. dos S. Filho uma valsa triste da Finlândia
Antonio M. Ferreira Roseli Roweder José L. de Abreu 'Valse Triste' ou sobre 'LaAntonio R. de Andrade Rosiris E. S. Stortz Juliane C. Ternovi

petite Valse' da França?Cibele de G.Leite Sidnei M. Scoz Juliane L. R. Stassen
Claudemiro Beninca Simone W. Mohr Lais Pickler Um espetáculo maravilhoso
Clementina Baumann Tania de Oliveira Liniter Parma composto pelo próprio André
Devanir Signorelli Tania T. A: Brandt Luiza Hein é a valsa 'Dreaming of New
Dionei W. da Silva Valdir Rezena Luzia R. R. Da Costa Zealand', uma homenagemEdgar Hornburg Marcelo Correa

à Nova Zelândia. Além daEvandro C. Bucker 15/11 Mauricio Bonglowiski
Glaucia Mayer Alexandra Piazera Modesta H. Kanchen paisagem deslumbrante,
Henrique Kuster Alexandre F. Ruysam Nadir K. da Luz foram especialmente os
Iracema peggau Almir R.de Souza . Odilo Rosswiller neozelandeses, com as suasIsabel F. Meurer Andrea Urbanski Odirlei M. Krenchinski

mentalidades descontraídasIsolina Lechinski Antonio E. Rocha Paulo S. Schiochet
Ivone da S. Coradini Beno Kopp· Salete N.Uber do tipo 'A vida continua', que
Julio Lutínpergher Benvindo Motta Tamara S. Kopp inspiram Rieu. Ouça muito, mas
Maria A. H. Heleodoro Cristina W. Colle Thaína Correa principalmente, tenha muito
Maria N. D. Spézia Dircélio A. B. dos Santos Vinicios Vaz

prazer também ao ouvir a valsa.Marlise Muller Eloisa Steffens Volmar M. dos Santos
Nathan R. Correa Flávio Faltin Wilmar L. Baratto
Nelson Krehnke Gabriel Steindel {i.1 l ) ., I I -
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TIRIHHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

CINEMA

Benjamim (Selton Mello) trabalha no Circo

Esperança junto com o pai Valdemar (Paulo
José). Juntos, eles formam a dupla de

palhaços Pangaré & Puro Sangue e fazem
a alegria da plateia. Mas a vida anda sem

graça para Benjamin, que passa por uma
crise existencial e assim, volta e meia, pensa
em abandonar Lola (Giselle Mota), a mulher

que cospe fogo, os irmãos torotta (Álamo
Facó e Hossen Minussi), Dona Zaira (Teuda
Bara) e o resto dos amigos da trupe.

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 21h10)
• Gigantes de aço -leg (14h1 O)

• 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 21h20)
• Cine Garten 3
• Atividade paranormal 3 -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 (16h1 O e 21 h1 O)
• 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, 19h20 e 21h30)

• Cine Mueller 2
• Contra o tempo -leg (21 h15)
• Gigantes de aço - Dub (16h15)
• O retomo de Johnny English -leg (19h)
• O zelador animal- Dub (14h)
• Cine Mueller 3
• Os reféns -leg (14h45, 17h15, 19h45 e 21h45)

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)
• Cine Neumarkt 4
• Contágio -leg (16h15 e 21h20)
• Contra o tempo -leg (18h40)
• O retomo 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 21 h1O)

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

• Cine Norte Shopping 2
• Refé�s -leg (12h40, 14h45, 17h, 19h e 21 h)
• Cine Norte Shopping 3

.11.11.11-leg (11h50, 14h, 16h15, 18h30 e 20h30)
• 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 retomo de Johnny English - Dub (15h15)
• Crepúsculo - Dub (21 h40)
• Cine Norte Shopping 6
• Meu país - Nac (13h45 e 15h50)
• Contágio -leg (17h55 e 20h15)
• Cine Norte Shopping 7
• Brasil animado - Nac (11 h1 O, 13h e 14h45)
• Terror na água - Dub (16h30)
• Terror na água -leg (18h55)
• Os três mosqueteiros -leg (21 h15)

Nicole Bahs acha

que está apaixonada
Afastada do programa Pânico na TVl, Nicole
Bahs tem se preocupado mais com os

assuntos do coração do que os profissionais.
A panicat disse no Twitter que arrumou
um affair novo. Logo depois, confessou
que "acha" que está apaixonada, mas não
revelou quem é o moço. "Só quero saber de

beijar na boca ultimamente. Acho que estou

apaixonada", escreveu no microblog.

Karine Camargo, mais conhecida como
aMorena da Laje, deixou o rapper norte
americano Snoop Dogg encantado com
suas curvas. Ela foi visitá-lo no camarim
do show que o astro fez no Rio de Janeiro e

estava usando um vestido bem curto com

um decote ousado. Karine Camargo disse
até ter sido convidada para fazer um ensaio
com o nome de: AMorena do Snoop.

Aguinaldo Silva já
se mudou 14 vezes
a autor de FinaEstampa,Aguinaldo Silva,
jámudou de endereço 14 vezes desde que
a novela estreou naRede Globo. Tudo isso

para deixar amente sã ao longo da intensa
rotina de escreverum folhetim com nove

meses de duração. "Se você permanece nove
meses trabalhando, comendo e dormindo no
mesmo lugar, vendo osmesmos objetos, você
enlouquece", contou.

Regina Duarte gosta
de ser reconhecida
A atriz ReginaDuarte sonhou ser famosa
ainda na adolescência. "Quando tinha 13

anos, vi.meu pai ser humilhado. Escrevi no
meu diário que ia ser poderosa, para que as

pessoas respeitassemmeu pai", comentou .

"Gosto de ser reconhecida, abordada.
Adoro!", completou. Fã de fotografia, ela
busca nos flashs inspiração para os papéis
da Tv. "Uso muito a foto como referência

para os meus trabalhos", disse.

HOR{)SCOPO
ÁRIES
Dê mais atenção às tarefas domésticas que são de sua

responsabilidade. A dois, é hora de demonstrar mais os
sentimentos e acabar de vez com o clima de desconfiança.

TOURO
O convívio com os familiares e pessoas próximas traz muitas
alegrias ao cotidiano. Mas, nem por isso, rleve deixar a
relação com a pessoa amada em segundo plano.

GÊMEOS
Para manter as finanças em equilíbrio, muita disciplina
e perseverança serão necessárias. Na vida a dois, suas
atitudes podem ajudar a restaurar o clima de paz.

CÃNCER
Convém manter sempre o contato com as pessoas da familia,
eles darão o apoio necessáJio quando você precisar: Na área
sentimental, o desafio é conciliar seus interesses aos do par.

LEÃO
Aja discretamente e conseguirá oferecer mais apoio aos
familiares. Organizar a rotina será a forma mais fácil de não
se sobrecarregar. No amor, não invente nada novo.

VIRGEM
Chamar a responsabilidade de todas as atividades para
si apenas deixará você mais cansado e não resolverá os
problemas. Em casa, é hora de contar com a ajuda dos demais.: (f I) •

Dudu Nobre demite
a babá das lilhas
a sambistaDuduNobre decidiu demitir
Rosilene CostaRocha, babá das duas filhas,
alivia eThalita. Ela testemunhou a favor de
Nobre no processo de separação comAdriana
Bombom. a sambista disse queRosilene não
o ajudou, apenas fez o depoimento baseado
no que elaviu acontecer. Ele explicou que as

filhas já estão com dez anos e eram alvos de

piadas na escolapor ainda terem babá.

Pippa Middet n est
'

solteira novamente
A irmã de KateMiddleton, PippaMiddeton,
está novamente solteira. Aos 28 anos, ela
teria dando mais um fim ao namoro com

Alex Loudon, com quem já havia terminado
uma vez pouco depois do casamento
da irmã com o príncipeWilliam. Pippa
conheceu Loudon durante um encontro

às escuras armado por amigos de ambos.
Chateada, ela teria recorrido ao ombro da
irmã para chorar o fim do romance.

LIBRA
As finanças merecem atenção. Colabore com os parentes, eles
são seu maior tesouro. A dois, um incômodo não está descartado.
Tente esclarecermal-entendidos para restabelecer a harmonia

ESCORPIÃO
Ouça as recIarnaifJes e as queixas dos familiares sem dizer o que
pensa. No enIanto, veja o que está ao seu alcance para l'ESJIver
essas questões. Renove os laços de afeto com a pessoa que ama

SAGITÁRIO
Comprometa-se com os objetivos profissionais. Controle a
tensão para não ter problemas gásbicos. Há muito entrosamento
nas relações estáveis. Seja discreto se quiser companhia

CAPRICÓRNIO
CUide das 1arefas profissionais e tente eliminar pendências o mais
rápido possível. Atenção e carinho em famOia tomam o ambiente
doméstico mais suave.A dois, esclareça algumas divergências.

AQUÁRIO
Cuide da sua reputação: com atitudes sóbrias, evitará ser
alvo das fofocas dos demais. Bom período para ficar mais em
casa e cuidar das próprias atividades.

PEIXES
O diálogo é sempre o caminho mais rápido para colocar a
vida pessoal em ordem. Porém, hoje é dia de prestar atepção
nas vontades da pessoa amada antes de dizer o que pensa.
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• 19/11
Palestra: Diálogos Criativos com Marcelo Rosenbaum e

Ronaldo Fraga
Onde: Teatro Municipal de Pomerode, em Iaraguá do Sul

Horário: das 10h às 18h

Quanto custa: R$ 370
Informações: (47) 3395-0447

• 16E 17/11
Teatro:Valsa nO 6

Onde: Comunidade Cristo Salvador, em Jaraguá do Sul

Horário: 20h

Quanto custa: um quilo de alimento não-perecível
Informações: (47)9972-6950

• 17/11
Palestra: Caco Barcellos
Onde: Centro Cultural Scar, em Jaraguá do sul
Horário: às 20h

Quanto custa: R$ 25 (estudantes), R$ 40 (nucleados) e

R$ 50 (público em geral)
Informações: (47) 3275-7045

Cinema:A culpa é do Fidel!
Onde: Sesc, em Iaraguã do Sul
Horário: 20h

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

• 18/11
Show: Cachorro Grande

Onde: Espaço Oca, em Jaraguá do Sul
Horário: a partir das 22h
Quanto custa: R$ 20, R$ 25 e R$ 30 (dependendo do lote
de ingressos)
Informações: (47) 3370-9160

Informações: (47) 9972-6950

.2IA24/11
Curso: Jogos, dinâmicas e vivências

Onde: Centro Empresarial, em Iaraguá do Sul

Horário: das 19h às 22h

Quanto custa: R$ 265 (nucleados), R$ 292 (associados) e

R$ 438 (público em geral)
Informações: (47) 3275-7028

Cinema: Estâmago
Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul
Horário: 20h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7800 • 23/11

Debate: Jornalismo, crítica e literatura, com Sérgio
Rodrigues
Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul
Horário: às 19h

Quanto custa: gratuito
Informações: http://semanadolivro.blog.com

• 19/11
Evento: Festival Universitário da Canção
Onde: Centro Cultural Scar, em Iaraguá do Sul
Horário: 19h30

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 2106-8700

• 20/11
Teatro: Femini[a]
Onde: Cine Club Gats, em Iaraguá 40 Sul
Horário: 18h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 9969-4415

• 25/11
Semana do Livro: debate com Péricles Prade

Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul
Horário: às 19h

Quanto custa: gratuito
Informações: http://semanadolivro.blog.com

• 21 E22/11
Teatro:Valsa n° 6
Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul
Horário: 20h

Quanto custa: um quilo de alimento não-perecível

• 26/11
Palestra: Filosofia, artes visuais e literatura

Onde: Sesc, em Iaraguá do Sul
Horário: às 19h.

Quanto custa: gratuito
Informações: http://semanadolivro.blog.com

';;'QUEBD1'iuLêfR.Íl CiSEUEVENTO AQUI?
tO

, '".'.."
I

* Junte as inlormações e as envie para kelly@o(!orreiodopovo.�om uma semana antes do evento.

28b·SCAR

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

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

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

profissional de tanto sucesso, um empreendedor nato'

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

Lote 1 - 300 unidades*

R$ 20,00 nucleados ACIJS-APEVI e estudantes

R$ 30,00 associados do CEJAS

R$ 40,00 demais interessados

*Disponíveis até 30 de outubro

(47) 2106 1919

Informações: 47 3275-7045 e 47 3275-7012

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

.

R$ 25,00 nucleados ACIJS-APEVI e estudantes
R$ 40,00 associados do CEJAS

'R$ 50,00 demais interessados

�
Lunender

�

Unimed'.f
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Empresa processada
por greenwashing
Recentemente três empresas
da Califórnia, nosEstados

.

Unidos, fabricantes de garrafas
de água, foram processadas por
afirmarem que suas garrafas eram
biodegradáveis.

.

As empresas desrespeitaram
uma lei estadual demarketing
ambiental, que proíbe o uso de

etiqueta em embalagem plástica

de alimento ou bebida, afirmando
que o produto é biodegradável.
O mercado global percebeu que
desenvolverprodutos sustentáveis
pode trazergrandes benefícios
econômicos, entretanto a prática
degreenwashing (maquiagem
verde) pode trazer efeitos
desastrosos àquelas empresas que
tentam enganar o consumidor.

Washington
tem subúrbio
sustentável
Os subúrbios não precisam
necessariamente ser sinônimos
de pobreza ou defasagem
tecnológica. Com painéis
solares, coleta de água da
chuva e isolamentos contra

insolação, o Issaquah Highlands,
um subúrbio sustentável de

Washington, nos EUA, é um
modelo de desenvolvimento

sustentável, e seu projeto
multi-familiar "zHome", é o
primeiro carbono neutro, dos
Estados Unidos. A comunidade

planejada é umamistura
diversificada de casas simples
e multi-familiares, bem como

pessoas de todas as origens e

rendas, apresentando ainda
umamistura equilibrada de

atrações comerciais e de lazer
aos residentes e visitantes.

Chevron
tenta conter

vazamento no

Rio de Janeiro
A companhia petrolífera
Chevron continua adotando
medidas para combater o
vazamento e a mancha de óleo
nas proximidades do Campo
Frade, operado pela empresa
e situado a 370 quilômetros
da costa do Rio de Janeiro. O
vazamento começou na última

quarta - feira, e a mancha está
a 120 quilômetros da costa. A
empresamobilizou sua equipe
global de resposta a emergências
ambientais para dar suporte à

operação, e está coordenando
uma frota de 17 navios de apoio
que atuam na Bacia de Campos
para trabalhar na operação
de controle da mancha. As
atividades de perfuração no

Frade continuam paralisadas.

Todos os anos, a ONG ambientalísta Greenpeace lançaum
ranking que avalia os esforços das principais empresas de
tecnologia do mundo para se tomaremmais sustentáveis.

Criterioso, o "Guia de EletrônicosVerdes" leva em conta se as

metas ambientais prometidas por essas companhias - como

a redução das emissões de carbono e retirada de produtos
tóxicos do& ª,parelhos - estão se;odq de fato cumpridas.Os
fabricantes de eletrônicos tambêm são avaliados pela energia

usada em suas operações (se vem de fonte limpa ou suja), pelo
ciclo de vida dos equipamentos e seus componentes e até
mesmo pelas práticas de reciclagem adotadas. As empresas
HP, DELL, NOKIA, APPLE, PHILIPS, SONYERICSSON e

SAMSUNG foram asmais bem pontuadas, enquanto as

companhias Lenovo, Panasonic, Sony; Sharp,Acer, LG
Eletrpnlcs, Toshíba efWM tiveram o giordesempenho, com

.

pontuação abaixo de:3 (de um total de 10).'

Gás de esgoto como

combustível para carro?
Uma inédita interação entre instituições públicas do
Brasil e da Alemanha quer transformar o gás liberado no

processo de tratamento de esgoto urbano em combustível

para automóveis, tendo como objetivo reduzir o consumo
de derivados de petróleo e as emissões de dióxido de
carbono (C02). O projeto será implantado em Franca,
interior de São Paulo, pela Companhia de Saneamento
Básico de São Paulo (Sabesp), com investimento estimado
de R$ 6 milhões, sendo deste total R$ 5,1 milhões aplicados
pelo governo da Alemanha (Instituto Fraunhofer, de
Stuttgart) por meio da Iniciativa Internacional de Proteção
Climática, do Ministério do Meio Ambiente.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Imposto sobre emissões de
carbono na Austrália
o senado australiano aprovouna semanapassadaum
conjunto de leis amhíentais, dentre as quaisuma norma
que impõe a cobrança de imposto sobre as emissões de
dióxido de carbono (C02) apartir de Iode julho de 2012.
Através da taxa de 23 dólares australianos (US$ 23'17)
o país pretende incentivar a redução de emissões e
assim dlmínuír o ritmo dasmudanças do clima, COl»
esta taxa, que aumentarã gradualmente até JUUlo,
de 2015, o governo tenta forçar aregularízação às

empresas que desrespeitarem anova lei.

Consumo energético x
emissões de carbono
Ao divulgar a projeção do aumento do consumo energético
nos próximos 25 anos, a Agência Internacional de Energia
(AlE) alertou de que forma isso poderá influenciar o aumento
das emissões dos gases de efeito estufa no planeta. O estudo
recente daAlE aponta que se não houvermudança das fontes

energéticas atuais, o aumento do consumo pode elevar em
20% as emissões do C02, um dos principais gases causadores
do efeito estufa. Em conseqüência disso, o aumentona
temperatura da Terra pode ser de 3,5°C. O relatório conclui

explicando que a cada US$ 1 dólar que não é direcionado às

tecnologias limpas, ocorre um prejuízo posterior de US$ 4,30,
para compensar os gases emitidos.

•

InVent
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PONTO DE VISTA

VICTOR DANICH.
DIRETOR DO

JARAGUATEC ESI

Muitos devem se perguntar
por que um diretor de um

Centro de Inovação e Pesquisas
Tecnológicas aborda temas além
de aqueles quecompetem a sua

área específica. Nesse sentido,
é' importante destacar que toda
ação desenvolvida no campo da

tecnologia deve ter reflexos dire
tos no bem-estar da sociedade,
como capacitação, renda e em

prego. Tal consideração justifica
a relação íntima que existe entre
os fenômenos que ocorrem no

mercado de trabalho e sua dinâ
mica em termos de diminuição
da desigualdade social. Os cida
dãos brasileiros não podem ape
nas se conformarem em saber
que o Brasil durante muito tem

po foi campeão em desigualdade
social, senão que também devem
ser protagonistas diretos na mu

dança desse estereótipo. De que
forma isso pode ser feito? Existe

alguma mágica que permita ti
rar da cartola uma solução para
diminuição da pobreza e da de

sigualdade social? Seguramente
não. A alternativa reside apenas
na vontade política de transfor
mar a sociedade com ações co

letivas do ponto de vista econô
mico e social. O cidadão comum,

impactado por factóides sensacio
nalistas a toda hora, presta pouca
atenção ao que vem sendo feito
de forma silenciosa em relação a

políticas de caráter redistributi
vo, fundamentais para a redução
da pobreza e da desigualdade, de
modo a alavancar o crescimento
econômico de maneira sustentá
vel. E tais medidas não surgem
espontaneamente, elas devem
ser resultado de políticas públi
cas programáticas, como é o caso
do primeiro Plano Plurianual de
Governo (PPA 2004-2007), cujo
objetivo está centrado na ideia

que a distribuição de renda e re

cursos é necessária não apenas
por uma questão de justiça so

cial, mas também como um fator
essencial para a retomada do cres
cimento econômico.

Para que ninguém questione
minhas palavras como simples re
tórica, vou acrescentar alguns da
dos publicados recentemente que,
do ponto de vista metodológico,
corrobora na prática uma estra

tégia governamental para aliviar
a pobreza e proteger a renda dos
mais pobres. Isso é uma questão
de grande relevância, já que a es

truturação do mercado de traba
lho" é a base fundamental para a

vida em sociedade, além do pró
prio exercício da cidadania. Os
dados divulgados pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) demonstram uma avaliação
rigorosa com relação a redução
da desigualdade no Brasil. O es

tudo detalha que esta redução
acontece em ritmos variados de
acordo com a região e estados

pesquisados. No balanço geral, o
índice que mede o nível de igual
dade em uma sociedade (Gini),
mostrou que no Brasil houve um
recuo de 22,8% em 30 anos. Tal
estudo reflete os dados seguin
tes analisados por regiões. O
Nordeste foi o que mais avançou
nestas três últimas décadas redu
zindo em 39% a desigualdade no
rendimento médio por pessoa.

O Centro-oeste teve queda
significativa, de 37,5%, seguido
pelo Sul, com 29,6%, e do Sudes
te, com 26,3%. Nessa trajetória, o
Norte foi o estado que teve o me

nor recuo, de 14.9%. Perante estes

resultados alentadores, resulta

penoso verificar que revistas de

grande circulação no país omitam
esses dados para seu público ca

tivo' negligenciando o pragmatis
mo jornalístico ,em detrimento do

papel informativo.
'

DO LEITOR

Op

QUFC (esporte baseado em

uma mistura de estilos de
luta e habilidades) está se proli
ferando rapidamente no Brasil e

ganhando cada vez mais o inte
resse do público, principalmente
jovem e sendo cada vez mais di

vulgado pelos meios televisivos.
Isso muito me preocupa, pois
o que poderia ser apenas um

esporte praticado por pessoas
sérias e que cumprem as regras
com rigor, está causando um

efeito devastador entre os jovens.
Muitos passam horas assistindo
essas lutas e depois saem por aí
cheios de desejo de utilizar seus
novos golpes em alguma possí
vel vítima, que normalmente são

pessoas indefesas. Saem quase
sempre em grupos, escolhem
suas vítimas e usam de todas as

habilidades aprendidas com os

lutadores do esporte. São cada

OUFC
vez mais comuns os casos de
mortes causadas por "lutadores
de rua". A mesma imprensa que
divulga as lutas profissionais,
também divulga os casos de jo
vens mortos em lutas de rua. Pais

vã_o às ruas protestar pela paz e

ao mesmo tempo permitem que
seus filhos assistam a essas lu
tas tão violentas. Enquanto isso,
jovens universitários fazem pro
testos pela retirada da PM do

campus da faculdade para con

sumirem livremente seus basea
dos. Estamos nos encaminhando
para um caminho sem volta! A

imprensa como co-responsável
deve reavaliar melhor o que estão

publicando e divulgando, pois qual
querum de nós ou nossos filhos po-
derá ser a próximavítima.

Alexandre Femandes
Ruysam, bancário

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 11/11 às 20h o Sr. Istanislau Buskiewcz, com idade de
82 anos. O sepultamento foi realizado dia 12/11, às 16h, saindo féretro da
Sua Residência na Rua Erminio Strigari n° 87 na Corticeeira em Guaramirim,
seguindo após para o Cemitério Municipal de Guaramirim.

• Faleceu no dia 13/11 às 8h30 a Sra. Cecília M. Lehman, com idade de 99
anos. O sepultamento foi realizado ontem, dia 14/11, às 10h, saindo féretro
da Capela Mortuária da Vila Lenzi, seguindo após para o Cemitério Vila Rau.

Isope
CONFIRMA:'

l. : ( : II I

PEtA qa VEZ9
A MAIS OWIOA.
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Terceiro protesto
contra a corrupção
Jovens convidam a comunidade

jaraguaense para participar da
manifestação a partir das 15h de hoje
JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

Feriado da Proclamação da

República. Muitos cidadãos
usam o dia de folga do trabalho

para descansar. Mas, alguns jo
vens resolveram ir às ruas para
manifestar. Hoje, a partir das
15h, acontece o 30 Protesto con

tra a Corrupção de Iaraguá do
Sul, que será realizado na rua

MaxWilhelm, no trevo em fren
te ao Hotel Etalan. CPI da Cor

rupção em Brasília, aplicação e

efetivação da Lei da Ficha Limpa
para 2012, cassação de mensalei
ros e outros políticos com crimes

comprovados e aprovação do

projeto de lei "Políticos sem Sigi
los" são as principais bandeiras
do movimento.

De acordo com um dos inte

grantes do grupo organizador, o
acadêmico de direito Roberto
Berthelfen da Silveira, 22 anos,

a ação é nacional. Em diversas
cidades de todo o país repre
sentações do movimento Nas
Ruas estão ocorrendo. No Vale
do Itapocu, o grupo é formado

por alunos de várias institui

ções, como a Católica de San
ta Catarina, Uniasselvi Fameg,
além de escolas estaduais e par
ticulares. Em Jaraguá, as outras
duas manifestações ocorreram

em 7 de setembro e 12 de outu
bro. Na primeira edição, cerca
de 70 pessoas participaram.
Na segunda, conforme Rober
to, cerca de 38 assinaram a lis
ta de presença, mas outras se

juntaram aos participantes en

quanto rumavam para a Schüt
zenfest - eles aproveitaram a

festa para estender o protesto à
comunidade jaraguaense.

Desta vez, os manifestantes
não pretendem fazer das redes

: ,

sociais o único meio para divul

gação da ação. Cartazes e faixas
em diferentes pontos do municí- I

pio, além de anúncios em rádios
e jornais têm o objetivo de con

vidar a população a se juntar ao
grupo. "Se fôssemos nos basear
nas confirmações pelo Facebook,
poderíamos contar 112 partici
pantes, mas nem todos compa
recem", explica Roberto. "O povo
acordou, o povo decidiu. Ou para
a roubalheira ou paramos o Bra

sil", este é o grito de ordem. Aos
interessados em,participar basta
comparecer ao local da manifes

tação às 15h.A organização suge
re que os participantes se vistam
de preto, como sinal de luto pelo
país. No local, os manifestantes
irão pintar os rostos de verde e

amarelo em sinal de patriotismo.
O protesto será realizado mesmo

que esteja chovendo.

Escolhemos este trevo

por saber que é um
ponto de entrada de

Jaraguá do Sul.

Roberto Be�tfheUe'8/(k
daSDveúta

MARCELE GOUCHE

MOBD.dZIlçio
Jovens já realizaram
dois atos'na ciclacle

Inscrições para concurso do Samae vão até quinta
EDUARDO MONTECINO

Até quinta-feira, dia 17, os

interessados em entrar para a

carreira pública terão a oportu
nidade de se inscreverem para

.

O' concurso do Samae (Serviço
Autônomo Municipal de Água e

Esgoto). São 27 vagas distribu
ídas entre as seguintes catego
rias: nível fundamental, médio e

técnico. As inscrições podem ser

feitas por meio do www.sociesc.

org.br/concursos. Basta entrar

no site e clicar no link "Concurso
Público Samae - Jaraguá do Sul-
001/2011". Paramais informações
sobre o teste há disponível no site

o edital para o concurso. A primei
ra fase do concurso, composta de

provas objetivas, está marcada

para 4 de dezembro. Locais e ho
rários serão divulgados no dia 24
deste mês. A parte de provas prá
ticas, segunda fase do processo,
será realizada apenas para alguns
cargos. Mas, as datas dos. testes
práticos só serão definidas após
a conclusão da primeira fase do
concurso. Os salários vão de R$
1.167,27 a R$ 2.585,89. As inscri

ções custam R$ 40 para nível de
ensino médio e R$ 60 para ensino
fundamental e técnico.

',AGrAS

Vinte e sete vagas para
treze diferentes ocupações
Cargos de nível fundamental: auxiliar de serviços gerais e jardineiro (R$
1.1'67,27) e pedreiro (R$1.424,07): Cargos de nível médio: telefonista
(R$ 1.167,27), vistoriador de redes e ramais, motorista e agente de
operações hidráulicas (R$1.424,07). Operador de máquinas (R$
1.737,36) e mecânico demanutenção e escriturário (R$ 2.119,58).
Cargos de nível técnico: em operações de ETA/ ETE e em segurança
do trabalho (R$ 2.119,58) e em informática (R$ 2.585,89).

Horade fazer
amatrículaem
Guaramirim
Atenção, pais e responsáveis,

está na hora de fazer asmatrículas!
A Prefeitura de Guararnirim mar

cou o procedimento para amanhã
e sexta, dia 18, no caso de alunos
da rede municipal de ensino. Para
os' Centros de Educação Infantil
(CEIs), as matrículas serão realiza
das entre os dias 28 deste mês e 2
de dezembro. De acordo com a Se
cretaria de Educação de Guararni
rim, a matrícula de novos alunos
em creches seguirá a lista de espe
ra de cada unidade. Pais e respon
sáveis deverão ir até as unidades
escolares de interesse para realizar
amatrícula, sempre respeitando o

critério de zoneamento.

VEJAQUAIS SÃO OS
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

PARAMATRÍCUlAS E
REMATRÍCUIAS:

Pré-escola e ensino
fundamental

• Fotocópia da certidão de nascimen
to, carteira de vacinas e compro
vante de residência;

•Atestado de frequência - obrigató
rio (quando transferido de outra
unidade escolar apartir do lo ano
do ensino fundamental)

Rematrículas CEIs
•Declaração de trabalho dos pais ou
responsáveis atualizada

•Matrículas novas CEIs
• Fotocópia da certidão de nascimen
to, carteira de vacinas, teste do pezi
nho e comprovante de residência;

• Declaração do horário de trabalho
dos pais e/ou responsáveis com ca

rimbo e assinatura do empregador;
• Declaração de autônomo assina
do com firma reconhecida em
cartório.

Públicoparamatrículas
• Educação infantil, pré-escola e ensi
no fundamental.(anos iniciais)

• Berçário I - crianças de quatro
meses a 11 meses;

• Berçário II - crianças de um ano a

um ano e 11 meses;
•Maternal I - crianças de dois anos e
dois anos e 11 meses;

•Maternal II-crianças de três anos
completos até 31/0�/2012.

• Jardim II - crianças que completa
rão quatro anos até 31/03/2012;

• Jardim III - crianças que completa
rão cinco anos até 31/03/2012;

• 10 ano - crianças que completarão
seis anos até 31/03/2012;

• Evadidos de qualquer série e de

qualquer escola (com documen

tação comprovada da série para
continuidade)

• Transferidos de qualquer série até o
50 ano do ensino fundamental. '
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IF-SC

Inscrições
até amanhã

ENCONTRO

Caco Barcellos
palestra quinta
o 5° Encontro Regional de
Jovens Empreendedores
do Norte Catarinense, uma
realização do Núcleo de
Jovens Empreendedores da
Acijs e Apevi, acontece no
próximo dia 17, com a palestra
"Profissão Empreendedora" do
jornalista Caco Barcellos, às
20h, no Centro Cultural da Scar.

Informações pelos telefones (47)
3275-7045 e 3275-7012 e pelos
e-mailseventos@acijs.com.br e
nucleos@acijs.com.br.

VESTIBULAR

Divulgação
de resultados
Candidatos que prestaram o

Vestibular deVerão da Católica
de Santa Catarina no último
dia 6, para os cursos ofertados
em Jaraguá do Sul e Joinville,
já podem conferir o resultado

que está disponível no site da
instituição (www.catolicasc.
org.br). No mesmo endereço
eletrônico o candidato também
terá acesso à sua classificação
e desempenho na prova. O
gabarito revisado também já está
disponível no site. O período
de matrícula para os cursos de

Jaraguá do Sul estámarcado entre
os dias 5 e 12 de dezembro, das 9h
às llh30 e das 14h às 21h.

Terminam amanhã
as inscrições para os

cursos técnicos e de

graduação do IF-SC

(Instituto Federal de
Santa Catarina). Serão
oferecidas 3.127 vagas em
18 campus para início no

primeiro semestre de 2012.
Na região Norte são 606

vagas para Iaraguá do Sul
e Joinville. Todos os cursos
são gratuitos. A prova de
vestibular para os cursos

de graduação será em 4 de
dezembro. Já a prova para
cursos técnicos será no dia
18 de dezembro. A taxa de

.

inscrição é de R$ 30 para
cursos técnicos e R$ 40
para cursos de graduação.
As inscrições devem ser

feitas pelo site www.

ingresso.ifsc.edu.br.

CANÇÃO
Festival Universitário

PROGRAMAÇÃO
Semana do Livro e da Leitura

A Fundação Cultural de Jaraguá do Sul está organizando a primeira
edição do Festival Universitário da Canção. De acordo com a chefe
de eventos da instituição, MiriamMeier, a realização do evento
está agendada para o dia 19 destemês, às 19h30, no Grande Teatro
da Scar. Os organizadores do FestivalUniversitário da Canção

. concederão medalhas e um prêmio total em dinheiro no valor de
R$ 5,1 mil aos cinco primeiros classificados: R$ 1,5mil ao vencedor,
R$ 1,2mil para o segundo colocado, R$ 1 mil ao terceiro, R$ 800
para o quarto e R$ 600 ao quinto colocado. As instituições de ensino
representadas por esses candidatos também receberão medalhas.

Em homenagem ao DiaMundial do Livro, celebrado no dia 23
de Novembro, a Fundação Cultural de Jaraguá do Sul e o Fundo

Municipal de Cultura, com apoio da Design Editora e Sesc Jaraguá
do Sul, promovem a Semana do Livro e da Leitura: um projeto
de capacitação, fomento e difusão, que privilegia alunos do
ensino fundamental e médio, professores, leitores e escritores

jaraguaenses. São sete dias em que o livro e a leitura estarão em

pauta na cidade. O evento acontece do dia 21 a 27 de novembro
com uma programação de palestras, debates, oficinas e guias de
leitura. Informação no site http://semanadolivro.blog.com.

OFERTA

Site de estágio
Já está disponível o site de ofertas de estágio, trainee e

empregos, Estágios UFSC, uma iniciativa da Pró-Reitoria
de Ensino e Graduação (PREG) em parceira coma
Superintendência de Governança Eletrônica eTecnologia
da Informação e Comunicação (SeTIC). O endereço é www.

estagio.ufsc.br. As ofertas de vagas são classificadas em

estágio, emprego, trainee e empregos temporários (período
de recesso escolar). Os interessados podem pesquisar
de acordo com sua área de interesse e o contato aluno

empresa fica sob responsabilidade do próprio aluno.

Qualquer empresa pode divulgar sua vaga pelo site.

CLIMA DE NATAL

Presépio na Católica
Novembro começou em clima de Natal na
biblioteca Padre Elemar Scheid, localizada
no campus da Católica de Santa Catarina,

.

em Iaraguã do Sul. No local foi montado um

presépio que retrata uma das passagens da

principal comemoração cristã da humanidade.
O trabalho é de autoria de Claudina Doro,
funcionária que atua no acervo da biblioteca,
utilizando materiais como isopor, tecidos, tinta e

cola. O presépio ficará exposto na biblioteca até
a segunda semana de dezembro.

BAILE

Festa de aniversário
A Sociedade Catarinense dosAtiradores
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-presidentes 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.
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FUTEBOL AMERICANO

Primeira derrota do
BufIalos custa caro
Apesar da eliminação, diretoria da

equipe de Corupá e�tá satisfeita com
a campanha na competição nacional

do e que a classificação poderia
ter acontecido. ''A gente jogou
bem, mas cometemos muitas
faltas e erramos muito. Mesmo
assim a partida foi equilibrada", .

analisa o dirigente, que reconhe
ce a superioridade do adversário.

O quinto lugar na competição
nacional deixou Juliano satisfei
to. "Foi uma experiência grande
e incrível. Quando entramos,
não acreditávamos que fosse
assim, mas foi um bom apren
dizado", diz o presidente. Além
do resultado, outra conquista
foi o reconhecimento dos ad
versários. "Fomos reconhecidos

JARAGuÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

OCorupá Buffalos foi a Niterói
enfrentar o Vasco da Gama

Patriotas pela semifinal do Tor
neio Touchdown e sofreu a pri
meira derrota na competição. O
resultado custou a eliminação
para a equipe corupaense, que
havia conquistado cinco vitórias
até então. A final da conferência
será entre Corinthians Steamrol
lers eVasco da Gama.

Apesar da derrota, o presiden
te do Buffalos, Juliano Millnitz,
ressalta que o jogo foi equilibra-

dentro de campo e também fora,
no meio esportivo, pelas nossas

atitudes", conta.

Planos para 2012

Para o ano que vem, o plano
da diretoria é focar no estadual e
buscar o título inédito. Com esse

objetivo traçado, os jogadores
não vão parar de treinar este ano.

Folga apenas nos dias de Natal e
Ano Novo. Em relação ao nacio

nal, Juliano afirma que o Buffa
los só participará se tiver patro
cínio. "Precisamos de estrutura,
sabemos o que passamos neste

ano e é bem difícil", comenta.
"Por isso, a conquista do Esta
dual seria importante, para atrair
apoiadores", completa.

Manada corupaense foi abatida pelo Vasco da Gama Patriotas no Rio de Janeiro

[araguá do Sul está COUl novemedalhas no fase
A delegação de Iaraguá do

Sul já conquistou as primeiras
medalhas nos Jogos Abertos de
Santa Catarina. Até o fim de se

mana, já eram três medalhas de
ouro, uma de prata e cinco de
bronze, todas ganhas no atletis
mo, sendo duas no masculino e

sete no feminino. Assim, os jara
guaenses estão na IOa colocação
no quadro de medalhas e em 20°
no quadro geral de pontos. Até
então, as principais medalhistas
sãoMirielly Cristhina dos Santos,
com duas de ouro, e SallyMaiara,
com uma prata e dois bronzes.

Hoje, acontecem duas es

treias nos esportes coletivos. As
meninas do basquete entram em

quadra às I7h30 para enfrentar o
São José. Já a equipe masculina de
futsal encara Blumenau na Divi
são Especial e inicia a busca pelo
bicampeonato da competição.

MeiaMaxmarcou dez gols e foi o artilheiro
da equipe na Divisão Especial do Catarinense

Iuventus se despede do
Estadual com empate eUl casa
Em seu último jogo do ano, na

tarde do último sábado, o Iuven
tus empatou em 1 a 1 com o Gua

rani' de Palhoça. Mais uma vez a

torcida não compareceu e o time
se despediu do Campeonato Ca
tarinense da Divisão Especial em
um João Marcatto quase vazio.
Os gols saíram apenas no final
da partida e o time de Palhoça
marcou primeiro, aos 37minutos
do segundo tempo, com Tiago.
O empate tricolor aconteceu aos

45,' em cobrança de pênalti de

Max, artilheiro da equipe.
Com o resultado, o Iuven

tus terminou o returno na 8a

colocação, com sete pontos.
Na classificação geral, o Mo

leque Travesso ficou com a 7a

posição, somando 26 pontos.
O aproveitamento do time no

campeonato foi de 48,1%, com
sete vitórias, cinco empates e

seis derrotas. O principal nome
da equipe foi o meia Max, que
marcou dez gols e chegou a dis

putar a artilharia.
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Brasil encerra 2012 com vitória
Seleção de Mano vence o Egito no Qatar, mas
fica com aproveitamento menor que o de Dunga

AGÊNCIA FOLHAPRESS

Com dois gols do atacante Jonas, ex
Grêmio e atualmente no Valencia,

da Espanha, a Seleção Brasileira derro
tou o Egito por 2 a O, em amistoso dispu
tado ontem, no Qatar. Foi o último jogo
do Brasil no ano.

Jonas, titular pela segunda vez con

secutiva no time do técnico Mano Me

nezes, abriu o placar aos 39 minutos da

primeira etapa, depois de boa jogada de
Hulk. Aos 13 minutos da segunda etapa,
o atacante do Valencia aproveitou um

rebate do goleiro EI Shawani e marcou
seu segundo gol na partida.

Mano encerra 2011 com nove vitó

rias, cinco empates e duas derrotas à
. frente da seleção, e um aproveitamen
to de 66,6%, abaixo do seu antecessor,
Dunga. O ex-técnico da seleção teve um
aproveitamento de 70,37%.

O treinador repetiu o ataque titular
do último amistoso, comHulk e Jonas.
No meio, porém, fez duas mudanças:
sacou Sandro e Elias para colocar

Lucas Leiva e Fernandinho. Bruno
César e Hernanes continuaram entre

os titulares. Alex Sandro ganhou uma
vaga na lateral esquerda no lugar do
contundido Adriano.

No início, Hernanes teve liberdade

para sair de sua posição e ajudar na ar

mação. Quando não encontrou mais

liberdade, o Brasil não teve criativida
de. E sem movimentação brasileira no

ataque, o goleiro egípcio pouco fez até a

metade do primeiro tempo.
A melhor chance para abrir o placar

só surgiu aos 27min, quando Hulk rece-
. beu lançamento, ajeitou no peito e chu
tou forte, mas para fora. Desentrosado, o
Brasil ficou dependente de uma jogada
individual. E isso aconteceu aos 39min,
com o próprio Hulk .

No segundo tempo, a Seleção Bra
sileira encontrou mais espaços e con

seguiu ampliar o marcador aos 13
minutos. Após cruzamento na área,
Fernandinho tocou de cabeça, o go
leiro egípcio não segurou e Jonas, no
rebate, marcoumais uma vez e definiu
a vitória brasileira.

CBF/RAFAEL RIBEIRO

MARCELE GOUCHE

Vitória e João Pessoa vencem e abrem vantagem
Pelas semifinais do Campe

onato Catarinense da Primeira

Divisão, João Pessoa e Vitória fi
zeram o dever de casa e saíram
na frente. Os jogos de volta acon
tecem no próximo fim de sema

na. No sábado, Flamengo encara

o João Pessoa e, no domingo, o
Cruz de Malta recebe oVitória.

No Hugo Koehn, o Cruz de
Malta vencia, mas o Vitória

acabou virando a partida para
2 a 1. O gol cruzmaltino foi
marcado por Gabriel, aos 40
llinutos do primeiro tempo. O
empate do Vitória veio aos 13

minutos do segundo tempo,
,

com Magrão. A virada aconte

ceu aos 27, comWillian. Para se

classificar, o Cruz de Malta preci
sa de uma vitória simples.

O João Pessoa, que liderou

boa parte da competição, voltou
a mostrar sua força em casa, ao

vencer o Flamengo por. 2 a O. O

placar foi aberto aos 14 minutos
do primeiro tempo, comWagner.
O segundo gol saiu aos 24, com Bi
cudo. Para ir à final da Primeirona,
o Vovô pode empatar ou perder
por um gol de diferença. Já o FIa

mengo terá que vencer por, no mí

nimo, dois gols de diferença.. I ; I

CAMPEONATO BRASILEIRO · SÉRIE �
CLASSIFICAÇÃO 34aRODADA-12/11

São Paulo 2 x O Avaí
Fluminense 1 x 2 América

Figueirense 2 x 1 Atlético-MG

34aRODADA-13/11
Corinthians 2 x 1 Atlético-PR
Ceará 2 x 3 Santos
Coritiba 2 x O Flamengo
Grêmio 2 x 2 Palmeiras
Vasco 2 x O Botafogo
Cruzeiro 1 x O Internacional
Atlético-GO O x 1 BahiaJOSão Paulo

8· Santos
9° Cor'itiba
100lntemacional
11° Grêmio

12° Atlético-GO
13° Bahia

14° Palmeiras 42

15° Atlético-MG 39

16° Cruzeiro 37

.1JOCeará 35

• 18° Atlético-PR 34

• 19° América-MG 31

.20° Avaí 29

35" RODADA -16/11
20h30 - Fluminense x Grêmio
20h30 -Internacional x Bahia
20h30 - Atlético-PR x São Paulo
20h30 - América-MG x Botafogo
21h50 - Palmeiras x Vasco
21h50 - Avaí x Cruzeiro
21h50 - Ceará x Corinthians

34 9 115110 39,38 '41%
34 1116 '17,42 51 ; -9 '38%
34 10!7 : 17

i

39 47 -8 36%

34 9 ls '17 41 58 j -1734%

34 8 l10! 16 34 52 -1833%
!

34 6 :13:15 45 59 -1430%
,

,

34 7 i8 !19 44 71 -2728%

35" RODADA -17/11
20h30 - Santos x Atlético-GO
20h30 - Flamengo x Figueirense
20h30 - Atlético-MG x Coritiba

t!(iji'IIí" �i ��êr $lIi!l�§'·If<''!;l!j�,"éS!!,m;.'lEia�J�'iilJj, .J'Lfi,u.i!!UH.,.f�l!lllidiiflm.. ,w�"'fIl<mtll ....

'Classificados C0Pél Sul-Americar:ia

• Rebaixados para Série B

CAMPEONATO BRASILEIRO · SÉRIE B

$
CLASSIFICAÇÃO 37" RODADA -19/11

: ;
P J v! E i D GP GC SGiA

17h - Portuguesa � Duque de Caxias
Coi. Times 17h - Ponte Preta x ABC

.. ..... 1° Portuguesa 75 36 2112! 3 76 38 38169% 17h - Bragantino x flSA

..... 2° Náutico 63 36 1't 12: 7 48 37 11[58% 17h -Sportx Paraná

..... 3° Ponte Preta 161119 15155%
17h - Americana x Vila Nova-GO

59 36 57 42 17h - Salgueiro x Guarani-

H� 10110
,

..... 4° Bragantino 58 36 65 51 14:54% 17h - Criciúma x Grêmio Barueri

5° Vitória 57 36 169 ill 58 45 13153% 17h-Goiásx lcasa

6°Sport 55 36 1510,11 58 44 14!51% 17h - Boa x Náutico
17h - Vitória x São Caetano

7" Boa 53 36 158 '13 40 37 3 '49%
8° Americana 53 36 1411111 37 41 -4 :49%
9° Goiás 51 36 lEl3 i17 51 55 -4 147%
10° Criciúma 51 36 1312111 42 40 2 ,47%
11°ABC 50 36 1114110 48 48 O '46%

.

i

12° Paraná 49 36 1310113 47 41 6 ;45%
13° Grêmio Barueri 47 36 1� 8 115 44 51 -7 144%
14° Guarani 46 36 1� 7 :16 45 47 -2 143%

,

15° Icasa 46 36 1113112 52 53 -1 43%

16° ASA 45 36 129 115 42 52 -1042%

• 17° São Caetano 45 36 1015111 54 50 4 42%

• 18° Vila Nova-GO 32 36 7 ' 11118 33 50 -1730%

• 19° Salgueiro* 26 36 8 i �oi�! 30 57 -2724%

• 20° Duque de Caxias 16 36 2 30 78 -4815% ..Rebaixados para Série C

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.II"

MISVFrf�1I:IIO
.

Corpos sem identificação
Exame de DNA pode
identificarmotorista
carbonizado na
Rodovia do Arroz

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

CAROLINA CARRADORE

Omistério que gira em torno

do motorista que morreu

carbonizado na Rodovia do Ar

roz, em Guaramirim, dia 21 de
setembro, finalmente pode che

gar ao fim.
O IML (Instituto Médico Le

gal) espera para a semana que
vem o resultado do exame de
DNA realizado entre um possível
familiar de Joinville. O corpo do
motorista ficou totalmente car

bonizado, assim como o veículo

que não foi possível ser iden
tificado nem pelo número do

chassi, que ficou irreconhecí
vel. "Se o exame de DNA der po
sitivo, finalmente iremos liberar
o corpo à família para o sepul
tamento. Do contrário teremos

que enterrar o rapaz como indi

gente", informa o delegado regio
nal, Uriel Ribeiro.

O acidente ocorreu no km 34
da SC-413, a Rodovia do ATroz,
em Guaramirim, há quase dois
meses. O choque foi tão forte que
os dois veículos pegaram fogo. O
motorista do caminhão, placas, .

MARCELE GOUCHE

LYA-1748, Roberto César Furta

do, 29 anos, conseguiu escapar
da cabine antes da explosão. Ele
teve fraturas na perna e na ba
cia e permanece internado no

hospital. Já o motorista do outro
veículo ficou preso nas ferragens
e morreu queimado. A causa do
acidente pode ter sido um mal
súbito sofrido pela vítima.

A polícia procura também
os familiares de um homem en

contrado dia 13 do mês passado,
no rio Itapocu, em Guaramirim,
próximo à ponte pênsil, no bairro

,

Guamiranga. Há indícios que o

corpo possa ser de um jovem pa
ranaense, trabalhador da cons

trução civil, que desapareceu nas
águas do rio Itapocu há cerca de
três meses. Mas, até o momento,
nenhum familiar do Paraná foi
localizado para que um exame

de DNA seja realizado. Segundo
Uriel, se a identificação não for

possível, o homem também. será
sepultado como indigente.

O corpo foi localizado por
moradores da região. Ele esta

va em estado de decomposição,

com a face desfigurada e tudo
indica que deveria estar há

pelo menos um mês na água.
Os Bombeiros que atenderam
a ocorrência acreditam que a

vítima estava presa pelos bra

ços em algum lugar embaixo
da ponte, já que os membros
estavam bastante dilacerados.
O homem aparenta ter entre

25 e 30 anos de idade, estava

sem camisa, usava apenas uma
bermuda jeans rasgada e não

apresentava perfurações e nem

marcas de violência.

MARCELE GOUCHE

Servidor público é
indiciado por peculato

O delegado Leandro Mioto
indiciou um funcionário da Pre
feitura de Jaraguá do Sul pelo
crime de peculato. Ele é acusado
de desviar ingressos da Schüt
zenfest, enquanto trabalhava na

bilheteria do evento.

Durante a investigação,
que iniciou no mês passado, o

delegado apurou que de fato o

funcionário agiu de má fé. "Ele

alegou que entregou a um conhe
cido, ingressos da festa que teria

comprado para os parentes, mas
que não foram usados. A versão
não é confirmada, uma vez que
testemunhas afirmam .que o su

posto cambista frequentava a

bilheteria onde estava o servidor
de 10 em 10 minutos", ressalta.

Já o rapaz que retirava os in

gressos na bilheteria e os reven

dia não: serádndícíado por falta de

provas. "Ele alegou que não sabia
a origem dos bilhetes, aéhava que
não haveria problemas em vendê
los", diz o delegado.

Comissionado
O crime foi descoberto pela

Polícia Militar que fazia a se

gurança externa do evento. O

colega do servidor público foi

flagrado com vinte ingressos e

cerca de R$ 210, possivelmente
provenientes da venda de ou

tros ingressos.
O homem que irá responder

pelo crime de peculato em liber
dade era funcionário comissio
nado da Prefeitura e trabalhava
na Secretaria de Esportes. Ele
foi exonerado do cargo. Se con

denado' poderá pegar de 4 a 12
anos de prisão.
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Promoção nA decisão é sua" (válida até 21/11/2011 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades). Na compra de um veículo da linha Ford EcoSport, o cliente ganhará um Vale-Combustível no vaior de R$
2.000,00. Esta promoção hão é válida para veículos adquiridos na modalidade de Venda Gireta por pessoa jurídica. Preços válidos até 29/11/2011 ou enquanto durarem os estoques (100 unidades). Ford EcoSport
FreeStyle l61 2012 (cai EFA2) a partir de R$ 53.900,00 à vista Ford Focus Sedan 2.012012 (cal. POA2) 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 Credito N�o abrange seguro; acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção
ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem

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

! Faça revisões em seu veículo regulannente.!

• Empréstimos de até R$ 3 mil.

• Juro zero para quem quitar as parcelas em dia.

• Acompanhamento e consultoria especializados.
,. Mais força para você produzir mais.

2012�

CARTÃO FORD ITAÚCARO. SOLICITE JA O SEU. Ford Empresas: (11) 4174.3900
Acumule até R$ 10.000 em descontos na comprade seu Ford Zero.
C.p!li!ls@ r@glOel metropoUto�."4ooH853 1 Domai. loc.lldades: 0800 7:12 '!ase.

MORETTI Jaraguá do Sul- �47) 3274.2800
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