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� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE .

�� ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR.

- , � .

'INFORMAÇAOrE NOSSO NEGOCIO

LOTEAMENTO IRREGULAR
MARCELE GOUCHE

lC

. _�} -

o loteamento� que passa por�ele legalização naPrefeitura, não possui local
adecpmdopara colocação do lixo, aIéI.-. ele outrosproblemas ele� Pági,IBS4e 5

ParalisaçãodaPolíciaCMl
�mpromete o.atendimento

Apenas flagrantes e casos graves serão registrados nas delegacias de hoje até até sexta-feira. Medida visa
chamar atenção do governo do Estado para as reivindicações da categoria, entre elaso reajuste dos' salários.

Página 19

DESDE 1919

Vice prefeito
deSchroeder
é articulador
Luís APARíCIO RIBAS, VICE
de FelipeVoigt, mantém
bom relacionamento com os

governos estadual e federal
e afirma: "Acho que tenho
uma ótima atuação na Pre
feitura, diferente de outros

.' vice-prefeitos". Página 6

SALTO
PREOCUPANTE
Folha de pagamento
da Prefeitura cresce
325% em I O anos •

PATRICIAMORAES
Página 7

Díretoría
. planeja futuro
doIuventus
APÓS A ELIMINAÇÃO NO

Campeonato Catarinense,
dirigentes acertam os de
talhes para2012. Enquanto
isso, o presidente Ilda
Vargas afirma estar cansado
e confessa que aguarda
um sucessor. Página 21
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Lourival Karslen

Amigo da,onça'
Durante a reunião do G20, a

presidente brasileira ouviu
diversos apelos para que o Brasil
utilize seus recursos e sua capacidade
de endividamento para ajudar a
criarmais dinamismo no mercado
internacional, estimulando o consumo.

Parece uma ideia razoável,
principalmente se comprássemos
ativos baratos no exterior, mas

Ikarsten@netuno.com.br

,

existe uma forte convicção entre os

especialistas de que o consumo menor

dos países ricos vai inverter a dinâmica
do mercado de commodities cuja
cotação deverá cair significativamente
- como já está caindo - e isto será
muito duro para as exportações
brasileiras e, por extensão para todo o

mercado nacional. A crise ainda não
mostrou toda a sua face ruim.

DIVULGAÇÃO

Algodão FGTS
Diante domercado interno parado, O Fundo de Garantia
os produtores estão acelerando as por Tempo de Serviço
entregas para exportação. Nomês

' é um dos direitos
de outubro foram embarcadas do trabalhador que
174,6mil toneladas da fibra, ou não está sendo bem

seja, 24,3% mais que no mês cuidado, exatamente
de setembro e 88,8% mais que por quem deveria zelar
em igual mês do ano passado. pelo mesmo,'que é o
Trata-se do recorde absoluto governo. Deveria ser um

de exportações em ummês em fundo de capitalização,
toda a história deste registro pela mas na prática estes

Secex. Embora isto faça parte do recursos sempre tem sido

jogo do mercado, continuamos utilizados para as mais

exportandomatérias primas e diversas finalidades, sem
importando produtos acabados. nenhuma consideração

em relação aos seus
.

LOTERIAS
donos: os trabalhadores.
Recentemente, eles têm

QUINA sido utilizados para
SORTEIO N° 2746 cobrir a parcela oferecida
26 - 31 - 39 - 45 - 80

a fundo perdido para os

LOTOFÁCIL inscritos no programa
SORTEIO N° 687 MinhaCasa MinhaVida.

01 - 02 - 03, - 04 - 06 Resta saber se estes

09 - 12 - 13 - 15 - 18 recursos um dia vão ser
19 - 20 - 23 - 24 - 25 repostos pelo governo., , " . ,

I '

xpo 2012
Embora esteja programada
apenas para o período .de
13 a 1"7 de junhode 2012, já
sãomuito poucos os espaços
disponíveis que poderão ser
reservados junto àApevi ou
ainda através da Iaragua
Business Center use), que
foI autorizada pela COluissão
Organizadora a realizar a

comercialização de espaços.

Lucro cla Vale

CÂMBIO COMPRA
'

VENDA VAR.

DÓLAR CQMERCIAL (EM R$) 1,7666 1.7676 .. -0,02%
1,8100 ,,-0,55%

EURO (EM R$) 2,3991 .. '-0,36%
LIBRA (EM R$) 2,8034 .J -Q,24�

Bananenlest
A já tradicional festividade do vizinho
município de Corupá chega à sua décima

edição prometendo ainda mais que nas edições
anteriores. Com abertura na próxima sexta-feira,
dia 18, a festa vai até o domingo com inúmeras

atrações. Uma delas será o almoço típico do

domingo, como sempre lá no Seminário.

Empretec
As entrevistas com os interessados acontecem
nos dia 28 de novembro a primeiro de dezembro
e o curso será realizado no período de 23 a 28
de janeiro de 2012. Este é um dos eventos mais

aguardados, promovido pelaApevi em parceria
com o Sebrae. Corra, pois a demanda sempre é
bastante grande por ser um treinamento que
vale a pena 'ser realizado não só pelos que
pretendem empreender como também por
aqueles que já são empreendedores.

Justiça em Navegcmtes
O Tribunal Regional do Trabalho
do Estado implanta uma vara no

município de Navegantes ,que seguirá
um novo modelo. Trata-se de um tributal
totalmente informatizado, no qual as
partes darão andamento aos processos
via internet, através de um software

específico. Trata-se doProcesso Judicial
Eletrônico que é inédito no país e que
em uma segunda etapa será implantado
em mais três municípios de outros
Estados para sua avaliação. É a

justiça entrando em uma nova era.

Soja
,
Os mais recentes levantamentos do Departamento deAgricultura
dos EUA (USDA) trazem novidades para a safra 2011/2012, pois
mostram um quadro menos apertado com oferta suficiente para
atender a demanda. Isto se deve em larga medida por causa do
avanço da produção naAmérica Latina, com destaque para o

Brasil, que poderá liderar as exportações globais do grão. Esta
possibilidade, no entanto, é um tanto remota, pois para isto os

embarques brasileiros deverão ser cerca de 15% superiores às

previsões internas, tanto oficiais como privadas. A produção e

exportação dos EUA, no entanto, está recuando.

Tratamento dilerenciado
Ganha cada vez mais força o tema que foi o grande foco dos debates
no 410 Congresso Catarinense daMicro e Pequena Empresa. O
objetivo é obter do governo federal um tratamento diferenciado
e favorecido previsto pela Constituição, na área trabalhista.' O
principal objetivo é conseguir uma redução no percentual da
contribuição recolhida ao FGTS de 8% para 2% ao longo do tempo.

Mais petróleo
Confirmada a presença de petróleo de alta qualidade no campo de
Carioca, explorado pela Petrobrás em parceria com a Repsol e BG
Group. A_ Repsol opera em parceria com a chinesa Sinpec. Esta nova
reserva está situada a uma profundidade de 4.830 metros e os testes

para avaliar a produtividade ainda não foram realizados .
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redaeao@oeorreiodopovo.eom.br
/

Tenho uma história para contar, mas an
tes vou dar umas voltas, são indispen

sáveis. Começo dizendo que quem mais
causa embaraços àsmulheres são as outras
mulheres, as mulheres são uns infernos na
vida delas. Ninguém é mais áspera diante
de umamulher que outramulher.

E não vamos longe, as direções das

empresas não sabem - se soubessem
mudariam - mas quando quem faz a se

leção de pessoal é umamulher, mulheres
candidatas têm muito mais dificuldades

para obter a vaga. Se a candidata for bo
nita, competente e educada só fica com a

vaga por milagre. Já as não-inteligentes,
deselegarites e pouco competentes têm

TENDÊNCIA
Segundo o The New York Times a

tendência agora é de as pessoas lerem

prioritariamente os jornais locais,'
de suas cidades, e depois os grandes
jornais do país, com reportagens e

aprofundamentos sólidos e de ordem
nacional. Os jornais regionais estão

morrendo. E eu não sei?

I
todas as chances ... Mulheres não gostam
de dar oportunidade amulheres que lhes
são "perigosas"... É regra, regra geral.

Agora conto da tal história que pro
meti. Li na Folha, com desdém e risos,
u�a reportagem sobre a "pastora' Sarah .

Sheeva, filha da Baby Consuelo, a canto
ra. Mas até aí, nada.

Ocorre que a "pastora" só reúne mu
lheres e a elas prega abstinência sexual
total até o casamento. Pena que eu não

possa rir agora, pena. Abstinência sexual

para as mulheres até o casamento? E os

homens, os homens podem fazer o que
quiserem, é isso?

É como digo, as mulheres ao invés de

FIDELIDADE
Nossos avós trabalhavam até morrer

dentro de uma mesma empresa, e morriam

jurando amor à empresa. Acabo de ler uma
consultora de mercado dizendo que hoje a

"fidelidade" dos funcionários se faz pelo di
nheiro. Será? Nas grandes e "geladas" empre
sas acredito que sim. E aí não há como tirar a
razão dos funcionários.

DO LEITOR

s

Aepilepsia é um transtorno
elétrico que afeta o córtex

cerebral, desencadeando crises

epiléticas, que podem ter como

sintoma desde uma alteração mo
mentânea no olfato, uma contra

ção rápida dos braços, até uma

convulsão e a perda da consciên
cia. Estima-se que 1% a 2% da po
pulação brasileira seja acometida
por uma das formas de epilepsia.

Diversas são as causas dessa
síndrome neurológica, podendo
se destacar os traumatismos na

região da cabeça, algum estado
febril intenso na infância e a eis
ticercose. Vários são os obstácu
los enfrentados pelos portadores
desse transtorno: falta de médicos
e especialistas, remédios, descon
tinuidade no tratamento, demora

,

na marcação de exames e consul
tas e, principalmente, o precon
ceito e a discriminação.

É preciso que a população tome

conhecimento sobre 'alguns as

pectos da epilepsia: não é conta

.giosa, não é "coisa do demônio", e
raramente é hereditária. Em caso de
convulsão, o recomendado é virar o

FALE CONOSCO

I
l/IJIl

rosto do paciente de lado, apoiar a
cabeça, afastar objetos para que a

pessoa não se machuque, e esperar
de um a dois minutos a crise cessar

naturalmente. O que não deve ser

feito: desenrolar a língua da pessoa
(isso é mito), colocar objetos entre

os dentes, oferecer algo para beber.
A única precaução quanto a isso é
retirar alguma prótese dentária que
eventualmente possa obstruir as

vias respiratórias durante uma crise.
Os alunos do curso de Adminis

tração Pública da Esag/Udesc, sob
a orientação do professor Leonar
do Secchi, e do neurologista Paulo
César Trevisol Bittencourt, em par
ceria com a Associação Catarinen
se de Epílepsia (Ascae) formaram
a campanha "Epilepsia em Foco"
no intuito de esclarecer a opinião'
pública sobre esse distúrbio neu

rológico, e reivindicar aos políticos
e governantes, de Santa Catarina

políticas públicas integradas para o

diagnóstico, tratamento e desmisti

ficação da epilepsia.

l'rancieUe Brigido, acadêmica
deAdministração Púbtica

,

'ajudarem amelhorar a vida das outras, fer
ram com elas. Por que o homem pode pin
tar e bordar e a mulher não? As mulheres

podem e devem pintar e bordar, quando
quiserem, sempre, sempre livres ...

Vivo dizendo que vivemos numa so

ciedade hipócrita. As famílias, regra ge
tal; educammeninos emeninas de modo

diferente, os guris podem tudo e as gu
rias dependem do que for... Ou todos por
igual, os mesmos deveres e os mesmos

direitos ou nada feito. Que as gurias se

soltem, que façam o que quiserem, sem
essa de guardar na' caixinha para a festa

singular deles, sem essa. Era só o que fal,
tava.

ESTÚPIDOS'
Jornalistas, professores, policiais, to

dos, todas as atividades profissionais es

tão sem ganhos reais de salário. De onde
vem então a propalada ascensão das
classes C, D e outras? O que aumentou
foi o crédito, e os paspalhos pensam que
cresceram. Se não acordarem, vão mor

rer "enforcados".

CHARGE

OS VICES. ACREDITE, ELES EXISTEM
sairdá ru?rcia, deixarazona
deconforto e sejuntaremà

,vozpela CP]da Corrupção
emBrasília, aplicação e
efetiuaçiJio da Lei da Ficha

.� ,I

,

wr,(:�eWbra .

m,anilestaç�ã(, dos'"

estudan.tes contra a
corrrupção este ano,.

usEleições 201 '

euss�'''_
,

:!�mensaZeiros'r
aprova õo do projeto de lei
"Políticossem sigilo': O uso

de uma redesocial também"
tem semostrado uma

ferramenta poderosa para
uma convocação política.
Somente unindo esforços
emobilizando todos os
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BAR DO RIOMOLIIA
. .

AGUARDAAS PONTES
Bairro de ligação com o

,

Garibaldi, Jaraguá 99, Rio
Molha e Vila Nova, quer
receber soluções para
fluxo de trânsito

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

.Situado às margens do rio Iaraguá, o
bairro Barra do Rio Molha possui

boa infraestrutura urbana, mas está na

expectativa de receber melhorias, como
implantação de. galerias para evitar ala
gamentos, posto de saúde e uma nova

área de lazer. É bairro de ligação entre

o Garibaldi, Jaraguá 99, Rio Molha eVila
Nova, principalmente pela rua Walter

Marquardt, a mais movimentada de
todas. O Censo 2010 do IBGE (Institu
to Brasileiro de Geografia e Estatística)
apontou 2.359 habitantes,

O bairro soma 215 empreendimentos
registrados junto à Prefeitura. De acordo
com o setor de Geoprocessamento, das
215 empresas' registradas, destaque para
34 de comércio varejista;16 relacionados à

construção civil e serviços auxiliares; 16 de
consertos e restaurações em geral; 16 de in
dústrias de vestuário e calçados; 15 de repre
sentação comercial e to de bares, lancho
netes e similares. A lista completa das 215

empresas está .dísponível no http://portal.
jaraguadosul.com.br /módulos externos/

geo/contribuintesclasse.php, A movimen

tação ininterrupta de veículos pelas princi
pais vias de acesso faz com que a comuni
dade aguarde com expectativa asmelhorias,
como a construção de duas pontes para
descongestionar o grande fluxo de trânsito,

.

anunciadas na semana que passou pela ad
ministração municipal.

Já se passaram três anos, mas a tra

gédia que atingiu a Barra do Rio Molha,
com a queda de barreiras causadas pelas
enxurradas, ainda está presente na me

mória dos moradores. Enquanto a Pre
feitura projeta e executa obras, os mora
dores apontam necessidades.

.Il proposta de

çonstrução das duas

pontes era uma
reivindicação da Vjam.,

Agostinho Zimmennann,
.

presidente da lIssociação de
Moradores.

FOTOS MARCELE GOUCHE

LIGAÇÃO Está prevista no Plano Diretor a construção de uma ponte
sobre o Ribeirão Molha, entre as ruas AdoU Puttjer e Isidoro"Pedri,

INFRAESTRU Área lateral ao Curtume Schmitt, namovimentada
ruaWalterMarquardt, também está projetada para receber ponte

'
.

. ,
Prefeitu� 'propõe

duas pontes e procura
.

local para área de lazer

e f(,l �pb�tain €er

lotea sentes irregulares ,

A diretora de Atenção Básica à

Saúde, Eunice Andreatta, confirma
que está prevista a implantação
de posto de saúde, corifirma .que
existe planejamento para instalar

, u. d�saúdei:tna Bairro
,·f;Ri�, Oi" ai próxitnoà'B " 'Mu-,
nícípâl Rio Molha. A obra, apro-

'

vada para 2012, receberá recursos

do PAC 2 (Plano de Aceleração do

Crescimento) 'do governo federal.
O 'po�lq atenderia também a co-

f�I;·. :�.J;;i">\';', .:!� '.,6
'ii

,I
""'1

Associação deMoradores elenca prioridades
Segundo o presidente da Associação

de Moradores do Bairro Barra 9.0 Rio

Molha, Agostinho Zimmermann, as duas
pontes que estão previstas para o novo

Plano Diretor - pelas ruas Adolf Puttjer,
sobre o Ribeirão Molha, ligando à Isidoro

Pedri, e no prolongamento da rua Carlos

Stein, próximo do Curtume Schmitt até

João Ianuárío Ayroso - "era uma reivin

dicação da Ujam (União Jaraguaense das

Associações deMoradores). O trânsito do

jeito que está, não dá".
O líder comunitário, que participa

do. ComCidade (Conselho [Municipal

da Cidade), também reivindica uma

nova área de lazer, já que a anterior foi

desativada, e o espaço do parquinho
do Sesi/ Senai da ruaWalter Marquardt,
que até o ano passado era disponibi
Iizado à comunidade, hoje é ocupado
por prédio da instituição. Zimmermann
chega a sugerir um espaço no Parque
Municipal de Eventos.

A implantação de galerias pluviais
para reduzir os alagamentos, nos perío
dos de enxurradas, também está na lis
ta de obras elencadas. As galerias estão

armazenadas nas esquina entre as ruas

Walter Marquardt e AndréWitkoski. IIEm

2008; oito pessoas morreram com os des
lizamentos ,em Iaraguá do Sul", recorda
Agostinho.

Outra reivindicação' da comunida
de é a instalação de um posto de,saúde
no bairro "porque o Ministério da Saúde

preconiza que a cada quatro mil pessoas
tem que ter um ESF (Estratégia Saúde da

Família)". A regularização do Loteamen

to Adrovani, que carece de investimentos
de infraestrutura por ainda, não estar le

galizado, também está entre as preocu
pações daAssociação de Moradores.
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NÚMERODE
HABITANTES

2000: 2.170

2007: 2.173

2010: 2.359
* Dados do mGE

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

,

• Area: 6.345.300,08 m2
• 215 empreendimentos
• Duas escolas • Roland

Harold Dornbusch e

do Senai
• Uma creche - Cario

Andrei Emmendoerffer
• Uma ETE (Estação de

Tratamento de Água)
independente

• Esgoto sanitário (em
implantação)

• Sede da Prefeitura

PRINCIPAIS

REIVINDICAÇÕES
• Duas pontes: pelas
ruas Adolf Puttjer,
sobre o Ribeirão Molha,
ligando à Isidoro Pedri
e no prolongamento da
rua Carlos Stein,

• próximo do Curtume
Schmitt,
• até João Januário
Avroso

• Regularização do

LoteamQnto Adrovani
• Área de lazer '

• Colocação de galerias
pluviais

• Posto de saúde com ESF

OBRAS E PROJETOS
EM ANDAMENTO

• Ponte da ruaAdoU

Puttjer, sobre o Ribeirão
Molha,

•Ligando à Isidoro PecIri
• Ponte da rua

Amoldo Schmitt, no
prolongamento

• até João Januário
Ayroso

• Regu1arização do
Loteamento Adrovani

(em processo)
• Área de lazer (em
estudo)

• Colocação de galerias
pluviais

• Posto de saúde com ESF

(previsto no PAC 2)

Legalização e asfalto reivindicados
A dona de casa Benilde Schlenert, 35

anos, mora há três anos na íngreme rua Ester
Menel, no Loteamento Adrovani, que passa
por processo de legalização na Prefeitura.
Ela torce para que a legalização aconteça .

logo e o loteamento passe a receber inves
timentos do poder público. Lá moram cerca

de dez famílias. "Quando chove, as bocas de

lobo enchem e entra água na casa. Aqui não
tem calçada e é cheio de buracos", reclama.
Outra preocupação é que não há lixeira e

o lixo da rua é jogado no chão, junto a um

matagal. O material descartado é aberto por
recicladores e fica espalhado no ambiente.

O corretor de seguros Antônio Roberto
de Lima, 44, de Presidente Prudente (SP),

que reside na rua André Witkoski, mora há
sete anos em Iaraguá do Sul, e espera pela
pavimentação, já aprovada através do Pro

gramaNosso Asfalto. "Tenho Iaraguá do Sul
como uma cidade-mãe, é acolhedora, dá
muitas oportunidades", declara. "Só temos

dois problemas crônicos: drogas e falta de
médicos."

FOTOS MARCELE GOUCHE
_.

Jaraguádo
Sul é uma

cidade-mãe,
acolhedora,
que dá muitas

oportunidades.
Antônio Roberto

de Lima,
CoJTetorde
seguros

-,

.:. .....
"

. .

MOVIMENTO ruaWalterMarquardt tem BUxo contínuo de veículos por ligar vários bairros até o centro

RElJGIOSIDADE II. primeira elas 14 estações daVia Sacra
faz o limite entre a Barra do Rio Molha e o RioMolha

IM lSPERIl Galerias pluviais estão amaazenacIas entre as ruas
WalterMarquardt e lIndréWiIkoski, aguardando incfaIação

Curiosidades históricas
Não existem informações precisas so

bre a origem, nem os motivos que levaram
ao nome "Barra "do Rio Molha". Segundo
pesquisa junto ao Arquivo Histórico Muni
cipal, tudo leva a crer que se trata de uma

deturpação da denominação inicial, que
seria Ribeirão da Pedra Molhada. Possi

velmente' como os imigrantes e seus des
cendentes tinha pouco conhecimento da

língua portuguesa, as mudanças passaram

para Pedra Molha e mais tarde para Ribei
rão Pedra da Molha.

A agência de colonização de Blumenau
foi a responsável pela venda dos primeiros
'lotes, mas mesmo assim não foram os co

lonizadores os primeiros a morar no local.
Antes deles, cerca de oito caboclos tinham
fixado residência por ali.

No período das tropas federalistas, em
meados do século 20, o bioquímico alemão

Paul Kraemer também morou naquela re

gião. Anos mais tarde, semudou para Porto
Alegre e fundou o Laboratório Kraemer. A

empresa Lançou o Almanaque Iza, um dos

primeiros de saúde do Brasil. A escritura
das terras de Kraemer foram passadas para
o empreendedor Arnoldo Schmitt, que
construiu um curtume. O prédio, localiza
do na ruaWalter Marquardt, até hoje é re
ferência do bairro,

:
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EDUARDO MONTECINO

Desde 2000, omédico pecIiatp LuísAparícioRibas está filiado aoPMDB e critica os inIiéis à legenda
-� . .-

SÉRIE ESPECIAL

NDEARTICULADOR
Vice do prefeito Felipe Voigt, Ribas
auxilia na conquista de subsídios
financeiros para o seu município

SCHROEDER

DAIANA CONSTANTINO

Na região, Luís Aparício Ribas
é o vice recordista em subs

tituir o prefeito. De 2009 para cá,
ele sentou na cadeira do chefe
do município, pelo menos, nove
vezes. E· outras oportunidades
estão previstas até o final deste
mandato. Afinal, o peemedebista
cultiva boa relação com o man

datário Felipe Voigt (PP), com

quem venceu as eleiçõesmunici
pais duas vezes seguidas.

Para esta entrevista, Ribas
recebeu a reportagem do jor
nal O Correio do Povo em uma

segunda - feira de manhã, dia 24 .

de outubro, em seu gabinete na

Prefeitura, que aparentemente
contava com amobília de apenas
uma mesa e uma cadeira. Nada
de computador ou amontoado
de papéis por lá.

Ribas é médico pediatra e vice
nas horas que lhe sobram. Filiado
ao PMDB desde os anos 2000, ele
se diz a principal figura pública
dentro da legenda no município e

não esconde a vontade de concor
rer aprefeito em 2012,mantendo a

aliança com o PP do prefeito Feli

peVoigt. "Antes de ser vice, de 2006

em diante, nunca havia participa
do da política'. E, sem modéstia
ele afirma: "Acho que tenho uma

ótima atuação na Prefeitura, dife
rente de outros vice-prefeitos".

As atuações mais contunden
tes do peemedebista estão liga
das ao seu poder de articular po
liticamente nas esferas estadual e
federal, com o apoio dos colegas .

do partido. O vice-governador
Eduardo Pinho Moreira e o de

putado estadual Carlos Chiodini
são dois dos seus aliados.

Mas, não é só isso. Sua ativi
dade na administração munici

pal estende-se também para o

dia-a-dia, mesmo que seja uma

visitinha rápida ao Paço muni

cipal. Como bom articulador,
Ribas negocia convênios, emen
das, repasses, subsídios finan
ceiros para o município. Hoje,
no segundo mandato de vice do

prefeitoVoigt, Ribas faz uma ava
liação positiva da administração
municipal. "Destaco principal-

.

mente os investimentos em pa
trimônio público, a construção
da nova Prefeitura, a municipa
lização do serviço das águas, a

instalação de uma escola técnica
na cidade e a unificação do Itou

pava-Sul a Schroeder".

Críticas ao "troca-troca"
Ribas critica as ações que

envolvem troca-troca de parti
do e diz: "Sou fiel ao meu par
tido e tenho apoio das lideran

ças. Fidelidade partidária faz a

diferença. Sigo a ideologia do
meu partido, por isso sou con

tra as mudanças". Natural do

Rio Grande do Sul, Ribas, aos 51
anos, é casado com Aline Mai
nardi' ex-secretária de Saúde
da Prefeitura de Guaramirim
no mandato de Nilson Bylaar
dt e atual assessora do deputa
do estadual Carlos Chiodini. O
casal tem dois filhos.

Acho que tenho uma ótima

atuação na Prefeitura,'
diferente de outros vice

prefeitos..

Sobre a Câmara
Questionado sobre o au

mento do número de vereado
res que a Câmara de Schroeder
modificou na Lei Orgânica do

Município, Ribas. prefere não

polemizar, porém declara que

o ato não era necessário neste

momento para a cidade. A par
tir de 2013, o município terá 11

representantes no Legislativo,
o mesmo número existente na

Casa de Leis de Iaraguá do Sul.

ndelidade partidária faz a
diferença. Sigo a ideologia
do meu partido, por isso sou

contra as mudanças.
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Dupla filiação
o prazo para filiados e partidos políticos
semanifestarem junto à JustiçaEleitoral
nos processos de dupla filiação partidária
começa a valer nessa sexta-feira e vai até 7
de dezembro. Em SantaCatarina, há 22.160
eleitores nessa situação. Quem não regularizar
a situação, terá a filiação cancelada.

:): Jllll; I I[,�:f' :tj I J. .• !,! I' .1,· .. "

Patricia Moraes 2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Os mais procurados
Dados do Censo da Educação Superior de 2010, divulgados pelo
Ministério da Educação, mostram que o curso deAdministração
é o que temmaior número de estudantes no país, são 705.690.
Na sequência aparecem, Direito (694mil), Pedagogia (297mil),
Enfermagem (244,5mil) e Ciências Contábeis (244,2 mil). Os
números referem-se apenas às matrículas dos cursos presenciais,
que totalizam 3,1 milhões de estudantes.

Presidência
o vereadorAdernar Possamai (DEM) segue firme com o

projeto de presidir a Câmara em 2012. Com o G8

esfacelado, pode surpreender na reta final.

Observatório
de Despesa
Com o objetivo garantir a
aplicação transparente e correta

do dinheiro do contribuinte,
Santa Catarinavai ser um dos
Estados brasileiros a receber
urna unidade do Observatório da

DespesaPública (OO:P), sistema
desenvolvido em 2008 e utilizado

pelaControladoria-Geral da
União (CGU) paramonitorar os
gastos públicos do governo. O
sistema é uma espécie de "malha
fina" das despesas públicas e
vai começar a ser implantado
no Estado no início de 2012. O
Observatório, que aliametodologia
à tecnologia de ponta, consegue
detectar situações consideradas
estranhas, como a existência de
relações pessoais entre sócios de
uma empresa e os servidores do

órgão que a contratou, e custos
das obras acima damédia, por
exemplo. As informações não
são necessariamente indicativo
de fraude ou corrupção, mas
serão analisadas pelos auditores
da Secretaria da Fazenda, que
tomarão asmedidas cabíveis

COMEMORANDO
ENTRE AMIGOS

senador Paulo Bauer (PSDB)
esteve em Massaranduba na

noite de quinta-feira da se

mana passada, no jantar de

comemoração do aniversário da cida
de. Reencontrou velhos amigos como

o prefeito e correligionário, Mario Fer
nando Reinke,

quando necessário.

Salto no Legislativo
No quesito despesa com folha de

pagamento, a Câmara deVereadores
também temmostrado aumento

significativo. Em 2000, o Poder Legislativo
consumiu R$ 691.704,80 somente para
pagar seus servidores, em 2010, o valor
pulou para R$ 4.316.049,03.

2BOna
De-ontem até sexta-feira, o
Jornal Meio Dia da Record
exibe urna reportagem
especial sobre a tão sonhada
e urgente duplicação da BJ,t-
280, que se arrasta há 10 anos,
causando prejuízos para toda
região. A série foi produzida
pela repórter Suelen Farias,
que percorreu a rodovia do
KM. O ao KM 300 mostrando os

trechos mais movímentados,
as obras milionárias e

o perigo de trafegar em
lugares completamente
abandonados.Vale conferir.

Curso e festa
Os tucanos promovem no próximo
dia 23 um curso de capacitação
política destinado aos pré
candidatos a vereador pela sigla. O
encontro vai acontecer na sede da
escolaWizard, às 19h. Já no dia 2 de

dezembro, haverá grande festa de
confraternização com a presença já
confirmada do senador Paulo Bauer.

Saneamento
A Prefeitura de Jaraguá promove a

partir do dia 21 deste mês uma série
de audiências públicas sobre o Plano

Municipal de Saneamento Básico, nos
bairros São Luís, Ilha da Figueira e

Chico de Paulo. As audiências fazem

parte das quatro etapas previstas no
plano municipal. A primeira etapa
serviu para diagnosticar os principais
problemas de saneamento básico. A
segunda etapa para receber sugestões
da comunidade. As audiências

propostas para este mês fazem parte
da terceira etapa e são para apresentar
essas proposições de melhorias à

população e verificar se hámais

alguma reivindicação. A quarta etapa
consistirá na elaboração, por parte de
uma empresa especializada, de um
projeto de lei que definirá as regras

.

para o setor, commetas e prazos,
para os próximos 20 anos, conforme
determina lei federal.

"
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Feri recebe incentivo do governo estadual
Na edição do dia 16 de novembro

de 1976, o jornal O Correio do Povo
trazia em sua capa detalhes sobre os

incentivos do governo estadual para a

Fundação Educacional Regional Iara
guaense (Ferj), hoje, mantenedora do
Centro Universitário - Católica de Santa
Catarina. Segundo a publicação, o então
governador Konder Reis esteve em Iara
guá do Sul para prestigiar um ato solene

1889

Adeus ao imperador
No dia 16 de novembro de 1889, Dom Pedro
II recebe a informação de que não é mais

imperador do Brasil. Na tarde do dia 16, tropas
cercam a Quinta da BoaVista (local onde se

situava o Paço Imperial) na cidade do Rio de
Janeiro para negociar as condições de retirada
da família real do país. A família imperial seguiu
para o exílio na França e Áustria-Hungria, e no
governo do então presidente da República dos
Estados Unidos do Brasil, Epitácio Pessoa, foram
autorizados a regressar ao Brasil.

na Faculdade de Estudos Sociais e par
ticipar de um comício no Salão do Bo

tafogo, na Barra do Rio Cerro. O gover
nadar esteve acompanhado do então
secretário de Educação, Salomão Ribas
Júnior, com quem realizou a entrega de
um cheque de 500mil cruzeiros (moeda
vigente da época) para que a Ferj adqui
risse uma área de terras para a cons

trução do futuro prédio universitário.

"Com a liberação destes recursos ini

ciais, provindos do Fundo de Assistên
cia Social, vai aos poucos tornando-se
grata realidade o ensino superior de

Jaraguá do Sul. O cheque foi entregue
pelo secretário da Educação ao Padre
Elemar Scheid (diretor da Ferj), em ato

assistido por autoridades, professores
e alunos da Faculdade de Estudos So
ciais", dizia o semanário.

INVENÇÕES ANTIGAS
1945

Criada a UnescoLiquidilicador
Em 1922, o inventor polonês, radicado nos Estados Unidos, Stephen
Poplawski recebe a patente do primeiro liquidificador do mundo.
Com seu invento, Poplawski criou a Stevens Electric, primeira
fabricante do aparelho, e passou a abastecer as "Soda Fountain",
lanchonetes que serviam bebidas gaseificadas e vitaminas, muito
populares até os anos 50 nos Estados Unidos.
,.\

PERSONAGEM IDSTÓRlCO

Nessemesmo dia, ocorre a fundação daOrganização
das Nações Unidas para aEducação, aCiência e a

Cultura (Unesco), com o objetivo de contribuir para
a paz e segurança nomundo. Hoje, a organização
(sediada em Paris, na França) conta com 194 Estados
membros e setemembros'associados, que têm como

principalmissão reduzir o analfabetismo nomundo.

Zumbi dos Palmares
A data da celebração do Dia da Consciência
Negra no Brasil foi escolhida em função da
morte de Zumbi dos Palmares, o último líder
do Quilombo dos Palmares. Zumbi nasceu
em'1655; em União dos Palmares, um dos

municípios mais antigos de Alagoas. Ao
nascer, Zumbi era livre, mas foi capturado e

entregue aummissionário português aos seis
anos de idade. Ele foi batizado como "Francisco",
aprendeu português e latim, além de ajudar na
celebração de missas. Zumbi escapou em 1670,
aos 15 anos, retornando a seu local de origem.
No século 17, o Quilombo dos Palmares era
uma comunidade auto-sustentável, formada
por escravos negros que haviam escapado
das senzalas, prisões e fazendas brasileiras. O
local foi defendido durante anos por Zumbi
contra as expedições militares que pretendiam
trazer os negros fugidos'novamente para a

escravidão durante o Brasil Colonial. No dia 20
de novembro de 1695, Zumbi foimorto, tendo
sua cabeça cortada e exposta em uma praça
pública de Recife. Zumbi morreu em combate,
defendendo sua cultura e a liberdade de seu
povo, por essa razão sendo escolhido como
um símbolo de resistência.

L _

Neste domingo, 20 de novembro,
é celebrado.no Brasil o Díada

,

ConsciênciaNegr�, data dedicada à
reflexão sobre a inserção do negro
na sociedade brasileira. Através da

"

Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003,
a data foi incluída no calendário
escolar, tomando obrigatório o

ensino sobre História e Cultura
Afro-Brasileita. Hoje, as unidades
de ensino do país promovem aulas
sobre os temas: história daÁfrica
e dos africanos, luta dos negros no
Brasil, cultura negra brasileira e o

negro na formação da sociedade
nacional, propiciando o resgate das

contribuições dos povos negros nas
áreas social, econômica e política
ao longo da história do Brasil. Na
região, oMovímento de Consciência
Negra doVale do Itapocu (Moconevi)
completouno dia.5 de agosto dei'
anos de fundação.
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'Valsa n° 6' tem
nova temporada
de apresenta
Montagem estreou emmarçode
2007 e, desde então, jáfoi vista
pormaisz.õmil espectadores
JARAGUÁ DO SUL

. . .

KELLYERDMANN

om cerca de 30 apre
sentações no currí.

culo, a peça 'Valsa nv
6', do GpoEx, volta
aos palcos jaragua
enses a partir desta

semana. O espetáculo, que é

dirigido por Gilmar Moretti,
estreou em março, de 2007 e,
desde então, já foi assistido

por mais de 2,5 mil pessoas e

encenado cerca de 30 vezes.
O monólogo, com texto ori

ginal de Nelson Rodrigues, foi
transformado, pelo grupo em

uma montagem multimídia.
Por isso, a plateia, além de ver a

atriz Margareth Klein no papel
da adolescente Sonia, também
se depara com cenas gravadas
antecipadamente

-

e projetadas
no teatro. O elenco de vídeo é

composto por Fred Paiva, Alex
Giriardi, Suka Krause, Dandara

Mendes, Fabíola Deretti, Maykon
Iunkes e Ana Paula Machado.

SERVIÇO

As apresentações programa
das nesta nova temporada' acon- ,

tecem em quatro lotais diferentes.
O intuito, segundo a assistente de

direção, Ana Paula Machado, é

possibilitar à população o acesso

à peça. Também por isso, os in

gressos são trocados por um quilo
de alimento não-perecível. As en
cenações contam com o' apoio da
Scar e das associações dos bairros
contemplados. O patrocínio cabe

,

ao FundoMunicipal de Cultura.
.Para quem quiser aproveitar

a chance,' a agenda de 'Valsa n°

6' começa nesta quarta e quin
ta - feira, na Comunidade Cristo

Salvador, no bairro Barra do Rio
Cerro. Nos dias 21 e 22, é a vez do
Sesc receber o GpoEx. Já em 29 e

30 de novembro, o público de Ne
reu Ramos e proximidade pode

- conferir o espetáculo no salão da

Igreja Nossa Senhora do Rosário.
Por fim, em 5 e 6 de dezembro, o
Grêmio Cruz Alta, no Rio da Luz,
recebe as duas últimas apresen
tações. Todas ocorrem às 20h.

FICHA
TÉCNICA
Direção: GilmarA. Moretti
Assistente de Direção:Ana
PaulaMachado
Elenco: Margareth Klein
Concepção de
Iluminação: Gilberto
Amaro

Operação de Iluminação:
GilbertoAmaro
Concepção de som,
e imagem: GilmarA.
Moretti

Operação de som e

imagem: Ana Paula
Machado.
Elenco deVideo:

Maykon Iunles, Alex
Giriardi,Dandara Mendes,
PrefPaiva, FabíolaDeretti

- Produção: Fred Paiva

Carimbe o seu futuro para
.

um mundo melhor .
Faça o Processo Seletivo

�

Faculdade [angada 2012.
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SUDOKUPALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. Repetir trecho musical/Confederação Brasileira

de Tênis
2. Droga usada no tratamento de portadores do vírus

HIV / Soltar latidos·
3. Narração detalhada
4. Que gruda, cola
5. Cerveja, em inglês / (Ingl.) Indivíduo, tal como se

revela e se conhece, representado em sua própria
consciência

6. O herói gaulês das histórias em quadrinhos
7. As iniciais do músico lulu / Colocar
8. Conveniente a arniqos ou entre amigos
9. O que é incompatível com a vida / O samário
10. Uma negativa inglesa / Uma-arma para a pesca

submarina
11. Engano arraigado ,

12. Bairro e morro da cidade do Rio de Janeiró
13. Famosa revista francesa de circulação interna- 1(}

cional / Ostentoso padrão de vida.

VERTICAIS
121. Município maranhense com muitas indústrias de

beneficiamento de arroz / Argola de âncora
n

2. Instituto de Zootecnia / Falta de gosto demasiado
tênue

3. A famosa Wall, em Manhatan, onde localiza-se a

Bolsa de Valores de Nova Iorque / Diz-se da vál
vula que fecha o ventrículo esquerdo do coração

4. Uma consequência do medo ou do frio / A metade
detwo

5. Corrida, em inglês / O poeta e dramaturgo francês
de "Cyrano de Bergerac'

6. Relativo a reunião, concílio de cardeais convoca

dos pelo papa
7. Conjunto de circunstâncias que acompanham um

acontecimento / Peixe marinho, cuja pesca é feita
com redes, pois recusa os anzóis

8. Pequeno barco ou canoa / Região da índia, a mais
chuvosa do mundo / O fim do ... tórax

9. Uma metade de ... quatro / (Bio!.) Substância quí
mica secretada no ambiente por insetos e mamí
feros e que age como atraente sexual ou como

marcador de trilhas.

234 567 8 9

3

•
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•
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•
•

•
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•
•

•
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•
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PREVISÃO DO TEMPO

Por causa da influência de umamassa
de ar seco e frio, é possível que algumas
áreas altas do Planalto Sul catarinense

registrem pontos de geadas fracas e
isoladas. Para a quinta-feira, a previsão
é semelhante. Os ventos vão soprar
de sudoeste a sudeste, hoje, mas com '

variação para nordeste, amanhã.

Massa de ar
seco gara�te
dia de sol
Um sistema de alta pressão
garante a todas as regiões
de Santa Catarina uma

quarta - feira ensolarada. A
massa de ar seco e

frio mantém o tempo
estável e a temperatura
baixa ao amanhecer emais
elevada durante o dia.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE AMANHÃ
MíN: 12°C MíN: 14°C
MÁX: 25°C MÁX: 26°C

uva aêav
O, fim da fIlemana

Na sexta-feira, o sol ainda aparece na
maioria das regiões do Estado. Porém,
ele vem acompanhado de mais
nuvens e chance de chuva fraca no

período noturno entre Florianópolis
e o Litoral Norte devido à circulação
marítima. As temperaturas se elevam.
Os ventos vão de sudeste a nordeste.

SEXTA

MíN: '17°C
MÁX: 25°C

SÁBADO
MíN: 15°C
MÁX: 25°C

8 6 5 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.

.'"

Ensolarado Instável

Parcialmente
Nublado

Chuvoso

,

13
--,�_.�_- I.. -__��� •••.•�,_-+-_.l--..........
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Nublado Trovoada

4

2 7 4
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SE VOGÊ VAI PAB/t ..
LEOBERTO LEAL

A quarta-feira será
ensolarada. No céu,

apenas algumas nuvens
disputam espaço com o

astro-rei. As temperaturas
ficam entre os 10° e os

22°C e não há previsão de
chuva.

CRESCENTE 2/11

CHEIA 10/11

NOVA 25/11
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Pedalada famosa.
No próximo dia quatro de dezembro, vai acontecer a

3aPedalada Famosa. A concentração será às 9h30,
na Praça Ângelo Piazera. O trajeto é até a MalweeMa
lhas.Após o passeio, acontecerá a distribuição demudas
de árvores, camisetas, bonés e outros brindes. li o que é
melhor: haverá o sorteio de uma bicicleta emil reais em
dinheiro. Para participar do sorteio é só retirar, gratui
tamente, o cupom no RestauranteMadalena e na Capi
tal Imóveis. O evento tem o apoio da Lunender, O Correio'
do Povo, Bike lunp, RestauranteMadalena, SportBrasil
e Lunender. A iniciativa é da Revista Nossa. Mais infor
mações no fOIJe 3370-2900.

Pensando bem
Bons foram os belosmomentos que ficaram em nossos

pensamentos. Esses, sim, não voltammais. Entramos em
um êxtase de pura felicidade e vivemos novos instantes. É
através de pequenas aventuras e do amor que somos felizes.

e come

me ar
,

a
Na Choperia Bier Haus. Um dos ambientes
mais charmosos de Jaraguá do Sul

Flávio &-Sabrina
SabrinaVieira e Flávio, um casal nota dez que
forma, junto com os filhos, uma bela e feliz família.
Parabéns, meus amigos!

• C a

Depois que Neymar renovou contrato até 2014,
com o Santos, está recebendo a bagatela de R$
3 milhões,por mês - como craque e garoto
propaganda, junto. Oh, coitado!

Lari-Lari....
Cá entre nós, muitos sites anunciam dietas

milagrosas para emagreGe� os gordos da vida.
Não existem milagres nessa área. O que resolve
é bom senso. E equilíbrio, claro. Menos comida
e mais movimento corporal. Essa é a solução.
O resto é "lari-lari", como diria o meu amigo e

candidato a vereadorMiro Maba.

473370_29fJO Moa Gonçalves

FUEL . Marta CaroUne e Rafaela Spezia, no Fuel Living

;;[ mi4tu.ru perfe/tll
3371-3412

-s 3055-0024

c S co A 'amiga Débora Junqueira, da NobiDe
Ambientes'PIanejados, na Casa Cor, no Rio de
Janeiro, com vários arquitetos aqui da região

moagoncalves@netuno.com.br

• Alcides Pavanello
e Celinho Lange
aproveitaram o feriado
para curtir temporada de

pesca.

• O empresárioMartin, .

wemingnausprepara o
.

tempero do churrasco para
comemorar, no próximo
dia 23, a idade nova.

• Sucesso absoluto
da BartzenAmbientes

I'
.

PlanejtJdos;!Clàtt.rff:inei
Machado merece. Bola
branca.

•A dentista Belisa
BALADA Thais Gennano e Duana Rodrigues
nos corredores das balad_ da moda

Fumacê
Mada a ver..
É pura 'xeretágem' sobre
um conhecido casal de

empresários estar sonhando
para voltar a se�marido e

mulher.

Com esse negócio de liberação
damaconha, em uma festa
descolada, a turma fumava
tantamaconha semmuita
cerimônia, inclusive, na área
vip, que um segurança disse

para outro: '

� Cara, tá tudo liberado!
- O que, bebida?
- Não, maconha mesmo.
Por favor, um copo bem gelado
do chope Kõnigs Bier?!

Fuelliving
Hoje à noite, a Fuel
Living vai movimentar
a casacom um show
inédito da dupla Téo &
Edu. Imperdível!

UPPER k\d�
t ..

_

Piscinas e Sanb,elras 'M-r*-

A fortuna pode
enriquecer
o_'omem

materialmente,
mas, se ele não

enriquece também
sua inteligência,
a vida continuará

, . misérrima.

.CARLOSBt:RNARDO
GONZÁLEZ.
PECOTCHE

COQUETEL A arquiteta Carine Marcatto e Ana
PaulaMarongoni, na inauguração da Composée

Caco Barcellos

\

Nesta quinta-feira, dia 17 de novembro, será realizada,
durante o 5° Encontro Regional de Jovens Empreendedores
do Norte Catarinense, na Scar, a palestra Profissão
Empreendedor, ministrada pelo jornalista e apresentador
do programa global Profissão Repórter, Caco Barcellos.

Dica de quarta-Ieira
Curtir o Scondidinho. Breve Tato Branco e equipe
aterrissam por lá.

Toda semana um
Em duas semanas, duas figuras queridas daminha
turma sofrerammal súbito.É o ciclo. Entrou nos
"entas" o andar de cima fica bemmais próximo.

Memorando
Vai dizer que foipor falta de aviso. Uso de droga se espalhou
pelos quatro cantos da urbe sorriso. E polícia nas ruas
não vai resolver nada. Enquanto houver gente idiota
comprando, haverá bandidos vendendo. Simples, assim.
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CRÔNICA

ELYAHDRIA SILVA,
ESCRITORA

o HOMEM
PENSA.
DEUS RI

l Terbo transitivo e intransitivo regular com seis
V letras que significa refletir, combinar ideias.
Forma de processomental que permite aos seres

modelar o mundo. Pensando resolvo, construo,
crio, morro, renasço, é minha essência. Um mer

gulho no labirinto da cognição. Para muitos é um

lugar perigoso e de difícil acesso. Não falo sobre
o pensamento superficial, que passa pela nossa

mente a todo instante sobre os mais variados as
suntos no decorrer do dia, e sim sobre o desen
cadeamento mental que acorrenta uma linha de
raciocínio, linear ou não.

Existe um- provérbio judaico muito interes
sante que diz: O homem pensa, Deus ri. Quando
estamos pensando sobre algo a veracidade dos
fatos nos escapa e, quanto mais raciocinamos,
mais o pensamento se distancia da sabedoria

inequívoca concebida pela sociedade pré-for
matada com seus valores de mundo deturpados.
Seria reconfortante pensar que Deus está rindo à
toa com bilhões de cabeças pensantes que hoje
habitam o universo, mas talvez ele esteja com

um risinho disfarçado no canto da boca.
O ato de pensar,

-

por vezes, é desconfortável,'
dói, demanda tempo e esforço. "Preciso tirar
um tempo para pensar sobre isto." Esse tem

po nunca é separado, os dias correm, os meses

voam, os anos somem e a vida se torna címen

tada pela rotina, diversões, tentaçõesmundanas.
Um belo dia ninguémmais pensa porque precisa
fazer outras atividades mais importantes como

instalar os novos aplicativos do iphone, twittar
futilidades ou assistir a novela. Pensar está fora

,-,

de moda, é antigo,
atitude de gente es

quisita. Tem aque
les que preferem,
para parecerem
inteligentes, inves
tir em um curso de

etiqueta para saber
usar os talheres e

o ato de pensar,
por vezes, é

desconfortável,
dói, demanda

tempo e esforço.
não fazer feio no

próximo jantar. Ou então, ir para Miami fazer

compras e ficar por dentro das marcas da moda
e tendências, afinal, há que se ter assunto para o

tal jantar.
Flaubert colecionava as fórmulas estereo

tipadas que as pessoas em volta dele pronun
ciavam para parecer inteligentes e atualizadas.
Com isso ele compôs o célebre Dicionário das
Ideias Feitas. Em seus romances a tolice é uma
dimensão inseparável da existência humana e,

o que é pior, ela não se apaga diante da ciência,
da técnica, do progresso, da modernidade, ao

_

contrário, com o progresso, ela também pro
gride. A partir disso podemos dizer que a toli
ce moderna não significa a ignorância e sim o

não pensamento das ideias recebidas, ou seja,
a ausência do pensar.

-

Sou otimista por natureza, porém, me dá

_

um medo quandopenso que a internet, a mí
dia e tudo o mais no mundo moderno é uma

força esmagadora ao pensamento original e

individual e está sufocando a essência da cul

tura, está soterrando o mais essencial ato hu
mano que é o pensar.

CLIC DO LEITOR
Envie sua folo para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

A Dora é uma cachorrinha linda. Mas, passava fome ao lado de mais 15
cães e dezenas de gatos. Por isso, foi resqatada e, agora, aguarda por

_

alguém disposto a adotá-Ia. Ela adora a companhia de crianças e de
outros bichinhos. Informações: (47) 3371-2340 ou 3275-1887.

Nas quatro histórias que
se interligam em 'O beijo
infame', Toni Marques costura
sexo, terror e os anseios
humanos mais primários
ao retratar um grupo de
brasileiros que vivem nos

-' Estados Unidos. Enquanto
retrata a vida dessas

pessoas, ele cutuca a ferida
americana, fala da tatuagem
inscrita põr Bin Laden no

coração de Nova Iorque e do
puritanismo hipócrita dos
maiores consumidores de
pornografia do mundo.

'_GUM
Contabilidade
Consultoria Empresarial

",_---

CRClSCl OOS26S1ll
---�--_._----

Pro(iSS!Olltl!ismo Qualidade
Compet�nclll

Credibilidade

h\íilff.}.iii:ll
ífu�"';&cMn'l,ú,

- www.gum:z.com.br
(47)3371-4147

gUIl'll.@g,ulnl..c,Q!l"d)l'

Desde '918UMA PARCERIO QUE DA CUlTO.

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Antenor escapa do acidente e procura Luana .. Luana

se assusta com a constatação de que salvou a vida de
Antenor. Griselda manda íris fazer alguns trabalhos do
mésticos para ficar com o emprego e Pereirinha a ajuda.
Antenor não aceita que Patrícia vá morar na casa de Gri

selda Pereirinha exigi que íris desvie dinheiro da ex-mu
lher para dar a ele. Paulo e Esther se beijam. Tereza Cris
tina e Crô sabotam a mansão de Griselda. Esther avisa a

Paulo que já marcou a implantação do embrião. Passa-se
um mês e Griselda vai morar na mansão. Todos os vasos
sanitários da casa de Griselda apresentam problemas e

ela se prepara para consertar o sistema hidráulico.

• A VIDA DA GENTE
Manuela conta para Ana que se apaixonou por

Rodrigo. Manuela e Rodrigo compram uma casa juntos
e começam uma grande reforma. Iná, Laudelino, Ro
drigo, Manuela e Júlia visitam Ana e Eva se enfurece

ao vê-los, Lourenço manda um funcionário da editora

entregar um convite do lançamento de seu livro para
Celina. Laudelino reclama com Iná por não querer se

casar com ele. Eva assiste ao jogo de tênis de Sofia e

sorri, satisfeita com os erros da menina. Marcos en

contra Dora na porta do prédio de Vitória. Dora conta

para Marcos que se separou e voltou de Brasília.

• AQUELE BEIJO
Alberto comunica a Vicente que desistiu de cons

truir a loja no terreno do Covil do Bagre. Brigitte conse

gue o primeiro trabalho para Agenor. Damiana concorda
em fazer o exame de DNA. Amália descobre que Vicente

passou a noite com Lucena. Sebastião pede que Joselito

faça uma previsão para ele, mas o vidente não consegue.
Iara começa a ter vidências. Deusa faz compras na loja
da Comprare. Maruschka marca um encontro com Olga.
RubinhO' recebe Lucena no escritório. Claudia visita a

obra do apartamento e se desespera.

• VIDAS EM JOGO

Regina diz a Patrícia que marcou uma consulta

médica apenas para ter certeza de que todos estão
mentindo sobre o HIV. Suzana convence Raimundo a

.

ir até um local onde possam ficar a sós. Divina vai até
a casa de Fátima e revela que Cacau está escondida

na casa de Welligton. Marizete e José discutem por
causa de Marta. José vai embora da casa de.Marizete.
Andrea afirma que se afastará de Lucas. Augusta se

desespera e começa a estrangular Regina. Raimundo
chega e contém a mãe. A empresária revela que Au

gusta é transexual.

Thadeous passou a vida
toda apenas observando o

irmão mais velho, Fabious,
embarcando em grandes
aventuras e confrontando

perigos mortais. Há
evidentemente uma ponta de
inveja, mas Thadeous não faz
muito para alterar sua imagem
de covarde e preguiçoso, uma

- vez que prefere passar o tempo
fumando ervas enfeitiçadas,
bebendo e seduzindo donzelas
desavergonhadas. Até que um

dia a princesa Belladóna, jovem
prometida ao irmão Fabious,
é sequestrada pelo malvado
bruxo Leezar, que deseja em

troca nada menos do que todo
o reino a seus pés. O Rei, pai

-

de Thadeous, dá um ultimato:
ou ele ajuda o irmão a resgatar
a noiva, ou não terá mais
direito à mesada.

ANIVERSARIANTES
16jU Eliete da S. Knihs Janete L. Popadink Orivaldo B. de Souza

Angela C. R. Schimidt Elisangela Atkinson Jenifer Campestrini Renato A. Vieira
Antônio F. Godoy Emnia B. Gasda . Jorge A. Jacomini Renato Meier
Carian Behling Eni M. Egger José A. A. Theodoro Roberto R. Venceslau
Catarina O. da Silva Erondi C. L. Filho Kelly Corrêa Romilda Winter
Cristiano de Souza Eunice de F. de Oliveira Lauro Gasperi Rosane B. Jarschel

. Cristiano J. Rosa Evandro Kern Leandro E. Krohbausch Rosane M. Bettoni

Diego Bottaro Gertrudes K. Witthoft Londa Windorss Sandro Lem
Dirceu L. Puhl Gilberto C. da Silva Mareio L. Kasprissen Sandro S. Lenz
Dirceu R. L. de Souza Graziele Zapela Marcos A. L. de Moraes Sérgio L. dos Passos

Djones C. Poglia IgorC. Gumz Marcos P. Scheuier Sergio Neitzel
Dorotti Hinsching íngornr Krueger Maria A. D. Da Silva Sueli Ap.Bilert
Eder de O. Finta . Iraci Barg Maria E. F. Tomio Valdecir Lopes
Eliazer Justino Jackson L. Müller Milena Carvalho Verônica Ersching
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TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

A SELVA LTDA. GUSTAI/OS�

-

CINEMA
REFÉNS
Kyle (Nicolas Cage) e Sarah
(Nicole Kidman) são casados e

vivem em uma elegante e con

fortável casa ao lado da filha,
Avery (Liana Liberato). A vida

,

deles segue sem problemas,
até a casa ser invadida e o trio
ser mantido refém por crimi
nosos. A família se une para
combatê-los,mas isso significa
revelar alguns segredos.

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

• Cine Breithaupt 3
• Amizade colorida - Dub (19h1 O e 21 h1 O)
• O zelador animal- Dub (15h10 e 17h10)

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 21 h20)
• Contra o tempo - Leg (18h40)
• O retorno de Johnny English - Leg (13h50)

• Cine Neumarkt 5
• O palhaço - Nac (14h15, 16h45, 18h50 e 21 h20)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Os reféns - Leg (14h30, 17h, 19h30 e 21 h1 O)
• Cine Norte Shopping 1
• Gigantes de aço - Dub (13h15, 16h, 18h45 e 21 h30)
• Cine Norte Shopping 2
• Reféns - Leg (14h45, 17h, 19h, 21h e 23h10)

• Cine Norte Shopping 3
·11.11.11- Leg (14h,J6h15, 18h30, 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 retorno de Johnny English - Dub (15h15)
• Lua Nova - 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 (13h e 14h45)
• Terror na água - Dub (16h30)
• Terror na água - Leg (18h55)
• Os três mosqueteiros - Leg (21 h15)

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 retorno de Johnny English - Leg (19h)
• O zelador animal- Dub (14h)

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

Brad Pitt'aclquire-
tanque e guerra
o atorBrad Pitt comprou uma lembrança
nada convencional durante uma passagem
porBudapeste, naHungria, para a filmagem
deWorldWar Z. Segundo o tabloide britânico
DailyMail, Pitt escolheu um tanque T-54
Russo para colocarna garagem, em Los

Angeles. O veículo pesa 36 toneladas e foi o

tanque principal do exército soviético durante
a SegundaGuerraMundial.

Bárbara Evans será

capa da Playboy
A filha deMonique Evans, Bárbara, será
capa da edição de dezembro da Playboy.
Ela substituirá Fernanda Tedeschi, irmã de
Marcela Temer, vice-primeira-dama, que
sumiumisteriosamente na véspera do dia
em que seria fotografada. A assessoria da
revista disse que enviou uma notificação
para a casa dela e não obteve resposta,
uma vez que o contrato prevê multa
unilateral por desistência. ,

Mirella Santos exibe
anel de brilhantes
AmodeloMirella Santos exibiu um anel de
brilhante namão direita durante o evento
'Florianópolis 2011', que aconteceu na capital,
no último fim de semana. Ela, que comanda
um quadro no programa1VFama, da
Rede1V!, entrevistou a cantora Ivete Sangalo
Atualmente, a loira namora com o humorista

Wellingtol).Muniz. Ele faz parte do elenco do
programa Pânico na1V!, namesma emissora.

Atriz Zoe Saldanha
termina noivado
A atriz Zoe Saldaria anunciou o fim do
noivado com o empresário Keith Britton. Os
dois estavam juntos havia 11 anos. Segundo
o assessor dela, a separação foi totalmente
amigável. Os dois ficaram noivos em junho
de 2011. Eles também são sócios em um

website e, de acordo com o representante
da atriz, devem continuar a tocar o negócio
juntos apesar da separação.

BO

li'i1 ÁRIES ".

•• 1 No trabalho, demonstre criatividade e só terá a ganhar. É tempo
.

de agitar a vida social. Se já tem um par, é hora de animar o
relacionamento e encantar quem ama.

TOURO

Imprevistos podem surgir no ambiente doméstico. Você precisa
demonstrar mais os sentimentos aos familiares. No romance, é tempo
de dar mais paixão e alegria aos momentos que passa com o par.

GÊMEOS
Terá notícias ou entrará em contato com pessoas distantes. Bom
momento para restabelecer o clima de confiança no lar. Não
convém se fechar, o dia pede interação. A dois, seja gentil com a

cara-metade.

CÂNCER
ótimo dia para colocar as finanças em ordem. Analise-as bem
antes de fazer gastos desnecessários. Contato com pessoas mais

jovens pode ser benéfico hoje. No amor, o clima é de muita paixão.

LEÃo
No emprego, terá sucesso ao exercer cargo de liderança e saberá
mostrar seu talento. É tempo de compartilhar generosidade. Na
área sentimental, paixão e alegria estarão em alta: aprovene!

VIRGEM

Agindo de maneira discreta, estará à frente dos adversários. Evne
comentar sobre problemas e sltaações do ambiente de trabalho
com os colegas. Nos assuntos do coração, é hora de compartilhar
os momentos de alegria com o par.

Justin Bieber compra
carro de R$ 300 mil
O astro pop Iustin Bieber acaba de gastar
cerca de R$ 300 mil na compra de um
carro personalizado, uma Range Rover
commotor especial, bancos de couro,
pinturamodificada e cujo sistema de som
custou quase metade do valor total do
automóvel. Aos 17 anos, ele adora carros,
embora mal, tenha idade para dirigir. A
aquisição teve como intuito impressionar
a namorada, a cantora Selena Gomez.

Scarlett Johansson
tem novo namorado
Cincomeses depois de anunciar a separação
com SeanPenn, a atriz Scarlett Johansson
está circulando com umnovo affair. Desta
vez, o alvo é JeffersonHack, ex-namorado
damodelo KateMoss. De acordo com o

jornal britânico DailyMail, a dupla foi vista,
em Londres, durante o show da banda

Spiritualized. Na ocasião, Jefferson e Scarlett

.

recusaramposar juntos para fotógrafos.

LIBRA
Cuidado com brigas desnecessárias. É melhor ficar só do que ter que
lidar com pessoas falsas e desleais. A dois, o clima será de paixão,
alegria e intensidade.Aprovene os momentos ao lado do par.

ESCORPIÃO
Novas oportunidades de crescimento profissional estão surgindo.
Poderá receber uma proposta de nova colocação ou até uma

promoção. Conseguirá deixar os problemas para trás e remover os

obstáculos existentes entre você e seu amor.

SAGITÁRIO
Bom momento para todos os tipos de viagens. Mas, este não é um .

dia para inovação. Uibere sua paixão e exponha os sentimentos
para quem ama. Em casa, envolva-se com os mas jovens.

CAPRICÓRNIO
Exponha as realizações para que sejam reconhecidas. Não faça nada
escondido. Seja menos fTio e expresse emoções. Contato com os mais

jovens está favorecido: participe de brincadeiras e atividades.

..,.,. AQUÁRIO
Pense primeiramente nos outros antes de tomar álitudes ousadas. Há
paixão na união, mas é momento de se esforçar mais por quem ama

Conte rom ajuda de alguém próximo paramed�conflitos domésticos.

PEIXES
O dia promete ser muno produtivo no setor profissional e você
pode contar com a ajuda dos colegas. Mostre aos outros o

. resultado de seu empenho. No amor, o clima de paixão volta a
fazer parte do cotidiano da relação.
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FOTGS DIVULGAÇÃO

CATARATAS DO NIÁGARA, NOVA IORQUE E ONTÁRIO
Visitantes anuais: 22,5 milhões
Encravadas na fronteira entre os EstadosUnidos e o Canadá, as
Cataratas do Niágara impressionam pelo volume constante e intenso
de água: são mais de 150milmetros cúbicos'de água porminuto .

CENTRAL PARK,
NOVA IORQUE

Visitantes anuais: 38milhões
Também em Nova Iorque, o

Central Park foi considerado o

segundo destino mais visitado
do mundo. Nenhum parque é
tão famoso (nem frequentado)

como ele, construído no
centro deManhattan.

DISNEYLAND, TÓQUIO
Visitantes anuais: 14,4milhões .

Após o terremoto que assolou o

Japão, emmarço de 2011, o parque
esteve fechado durante ummês,
mas reabriu em seguida, trazendo
diversão a japoneses e turistas.
Entre as atrações e brinquedos estão
aTorre doTerror e o Templo da
Caveira de Cristal de Indiana Iones.

TIMES SQUIIRE,
.NOVAIOROUE

.
Visitantes anuais: 39,f .

,mi]hp�s/"AnOIãpqs an,o,
milhões de turistas
a chamada (capital
domundo' e ficam
deslumbrados com o

brilho dos arranha-céus,
Logicainente, nenhum
Ronto'simboHza.mais,Nova
Iorqiie do que aTimes
Square, sempre caótica,
barulhenta, com sinais
luminosos e telas coloridas,
além demuitos turistas e

espetáculos da Broadway.

GOLDEM GATE PIUUJ, $iO FRANcIsco
Vlsitantes anuais: 13milhões. Descendo por quase cinco
km apartir doparque de Panhandle até o Pacífico, com
mais de 400 hectares, o GoldenGate Parkda cidade de São
Francisco é aindamaior que o Central Park. Temmuseus

e belezas botânicas (como um jardim japonês e um
conservatório de flores), além demais de 70milárvores.

'J_ ,,'. , t.,' I
'

UNleN STATION,
WASHINGTON
Visitantes anuais: 3'f .

. iD;i5es:, Jnflàgq;�&tlã
e:rrt!'r907, estaestação
de trem levamais de
dezmil passageiros dos
subúrbios deWashington
para o centro da.capital
norte-americana; Mas o

.... mai@rflu�o d�'estação:se .

devê áo grandéhúmero
.

de turistas que visita o

local para aproveitar a
beleza da arquitetura,
com influências
clássicas a barrocas.

GRAND CENTftAl,
TERftONAL,NOVAIORQUE
Visitantes anuais: 21,6milhões
Milhares de nova-iorquinos passam
apressados pela estação deGrand Central
Terminal todas asmanhãs para pegar um
dos metrôs ou trens suburbanos. Mas, além

.

de uma estação, o Grand CentralTetminal,
nasAvenidas Park e 42nd, emManhattan,
é um dos destinos turísticosmais visitados
de Nova Iorque.Abeleza da arquitetura e do

,

teto pintado com constelações de estrelas,
.

além das dezenas de lojas e restaurantes

,
são alg't.ll'j!ªs das atrações.

STRIP, LllS VEGAS
Visitantes anuais: 29,4 milhões
A chamada StriB de LasVegas'�;�m.

I trécho.de�"s�.t�'quilômetrds do, B6ul�varâ
Sul da Cidade. do Pecado, com)os mais
famosos cassinos e hotéis. Em 2010,79%
dos turistas de LasVegas se hospedaram
em alguns dos hotéis do Strip e

.

apostaram em lendários cassinos locais,
corno o Bellagio ou o The Palms.

.

,

'�.,

TURISMO

Elessãoos
.

mais visitados
, .

do mundo
A lguns lugares são (quase) um consenso. Poucos são os

.11viajantes que não sonham em visitá-los e, sendo assim, esses
destinos acabam atraindomilhares de pessoas, independente
dequaldia da semana ou época do ano se está. Inspiradapor
tamanha popularidade, a Travei andLeisure, especialista em
produzirguias de viagens, listou as atrações turísticasmais .

procuradas domundo. Quersaberquais são elas?Leia a seguir.

MAGIC KlNGDOM, ORLANDO
Visitantes anuais: 16,9 milhões. O sonho demilhões de crianças
é realizado anualmente ao visitar o parque de diversõesMagic

Kíngdom, em Orlando, que'faz parte dos parques daWalt Disney.

.

CIDADE PROIBIDA,
PEQUIM

Visitantes anuais: 12,8
. milhões

Por cerca de 500
anos, imperadores

viveram nesta área de
mais de 400 hectares

e decidiam quem
entrava e quem saía.

Hoje.os portões da
Cidade Proibida

estão abertos para
visitantes, que vêm
entrando pela praça
de Tinanrnen para
descobrir, com os

próprios olhos, as
maravilhas do Palácio

Imperial da capital
chinesa.

CATEDRAL DE NOTRE-DAME, PARIS
Visitantes anuais: 13,6 milhões. No coração de Paris,
sobre uma ilha do Rio Sena, a chamada Ile de la Cité, a
majestosa Catedral de Notre-Dame, faz parte da capital
francesa desde o término da construção, em 1345, após
quase dois séculos em obras. Ela é uma beleza só, com
arquitetura gótica famosas torres e gárgulas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



10.000

3 x R$ 160,00
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3 x R$ 99,00C3 PICASSO

3 x R$ 81,00 3x R$140,00

ÀI.1STA A
CITROEn

ÀV1STA
56.990:
CITROEN C4 PALLAS
GLX2.0 Flex

3799Õ'
CRÉATIVE TECHNOLOGfE

1- Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên C3 Picasso GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 51.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 24 parcelas com taxa
0,99% a.m + IOF. Citroên C3 GLX 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 37.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% + 24 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. Ciíroén C4 Palias GLX 2.0 Flex 11/11 com valor à vista de
R$ 56.990,00 eCOC realizado pelo Banco PSAcom entrada de 60% + 36 parcelas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. TC de R$ 846,00. Confira aCETda operação
em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. 2-IPVA e Emplacamento grátis na compra do modelo: Citroên C4 Palias Okm. 3- Banco de couro, Rodas
de liga-leve 15" e CO/MP3 player grátis na compra do modelo Citroên C3 GLX Okm. Benefícios não podem ser Faça re

.

so
.....

es :li,m �e JI"."" I II ,. t ...,
convertidos em espécie. Ofertas válidas até 21/11/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas. ( Vi, E.. ,;;:::;, ti Ve�CL�s/O reg�Jlarrrlen e�·
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DOA-SE
• DOA-SE uma Cachorra. Ela tem
onze meses e é da raça boxer
com fila brasileiro. Quem quiser
adotá-Ia pode entrar em contato

pelo telefone 33762271.

• DOA-SE 1500 telhas. Tr: 3371-
7687.

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

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

3370-5644

COMPRA·SE
• COMPRO um carro de menor

valor financiado, dou uma

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

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

PROCURA·SE
• TRABALHO de diarista, faxina

geral, trabalhamos em 2

pessoas. Tr: 8427-5016

• PROCURA-SE Bacharel em direito
e advogados. Enviar currículo pI'
curriculumdireito@gmail.com

• TRABALHO com serviço de corte
e poda de árvores. Tr: 9158-
0019

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

crlexecutivo.com.br.

• PROCURAM-SE engenheiros
químicos, mecânicos e de

produção pI atuar como

instrutores. Enviar CV p/ edjane@
iteqsul.com.br ou 96702929.

• OFEREÇO SERViÇO DE
COSTUREIRA no bairro Rio da

Luz, próximo ao Seara. Tr: 3276-
0881 com Rosangela.

• PRECISA-SE DE VENDEDORAS
EXTERNAS. Ganhos acima de
2.000,00 mensais. Tr: 3273-
5673.

• CUIDA-SE de idosos no turno da
noite. Tr: 3370-5644 I 9989-
3205

• TRABALHO como manicure e

pedicure, atendo a domicilio. Tr:
9989-3205

VENDE·SE
• FILMADORA SONY Vende-se cl
carregador + 3 baterias. R$
200,00. Tr: 3273-5233

• FRALDAS Vendem-se da Mônica
Jumbo, EG cl 24 unidades. R$
10,00 o pacote. Tr: 3273-5233

• CAMÊRA Vende-se semi-

profissional, marca Nikon
modelo d5100, seminova.

R$1.700,00. Tr: 8497-6312

• SOM AUTOMOTIVO Vende-se
DVD retráti I Pioneer, receptor TV
Pioneer, 1 tela de 9 polegadas,
1 modulo Hbuster 2000w, 1
sub 12 1300 w, 1 caixa dutada,
1 kit bravox, toda fiação. R$
2.000,00. Tr: 9962 3584

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

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

• ENGATE DE CARRETINHA Zafira
Vende-se usado. R$ 120,00. Tr:
9669-2009

• LAVAJATO ELECTROLUX Vende
se aqua-mini, com avaria
elétrica. R$ 80,00. Tr: 8433-
7261

• MÁQUINA de roçar grama
Vende-se 1200 wats com

recolhedor marca Trapp. R$
200.00. Tr: 9933-7632 com

Adilson

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

• JANELAS DE CORRER Vende-se
4 asas com vidro e vistas. R$
150,00 e 2 asas R$ 100,00. Tr:
3371-4377 191281885

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

• 3 CAMA DE SOLTEIRO Vende-se.
R$ 120,00 cada. Tr: 3371-4377
191281885

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

• BERÇO Vende-se padrão

VENDE-SE
• ARCODEON GROOVIN Vende
se 60 baixos, semi novo. R$
1.000,00. Tr: 3055-8846

• JOGO DE QUARTO DE CASAL
Vende-se antigo 1964,
madeira. R$ 500,00. Tr: 3373-
1900 com Sergio

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

Sérgio.
• LEVANTAMENTO DE VIDROS
FRONTAIS Vende-se (NÃO
é a máquina) para qualquer
carro. Valor: R$ 50,00 (sem
instalação) Tr: 9973-9503 ou

3370-1016 com Cristiano

• CÃMERA DIGITAL Vende-se
Semi Profissional Sony HX1 9.1
MPEla está nova, com muito

pouco uso, especificações R$
900,00 Tr: 9975-2223 (Karin)

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

• PRENSA EXCÊNTRICA Vende
se capacidade 10 Toneladas
funcionando em ótimo estado
de conservação, R$ 8.000.00
aceito propostas com carro e

outros. Tr: (9993-7632) (3276-
1234) (3370-9308) com

Adilson.

·SCHIHTZU Vende-se filhotes
machos e fêmeas R$430,00.
Tr: 3372-3655 ou 9946-5080.

APARTAMENTO
• ALUGO apartamento no Rau com

2 quartos. Tr: 9993-2131 com

Sandra.

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

Whilhelm, 837, prédio az:ul no

Baependi. Tr: 33716021.

• APARTAMENTO Vende-se no centro
de Guaramirim, com 3 quartos,
sendo 1 suíte. Condomínio
fechado, com salão de festas.
Valor a combinar. Tr: 9931-0905

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

• VENDO Casa de alvenaria no centro
de Schroeder com 200 m2, terreno
600 m, com 3 quartos (1 suite cl
hidro). R$ 300.000,00. Tr: 8803-
7279

·VENDO casa com 170 m2, área
central. R$ 370.000,00 (aceita AP.
em Itapema). Tr: 9929-1715

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

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

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

15x22, 2 quartos e uma suíte,
toda de laje. Tr: 3446-099819174-
9103

•VENDO uma casa nocentrodeJaraguá,
casa com 180m2, terreno400m2. R$
325.000,00, dispenso imobiliárias. Tr:
9955-9026 com Eduardo.

CASAS
• VILA LALAU Vende-se casa 1

suíte, 2 quartos, escritório.Área
construída 160 m2, área terreno

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

8801-9253 com Biro.

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

CHACARA
• VENDE-SE OU TROCA-SE
Chácara em Schroeder por casa
em Jaraguá do Sul, Rancho
Bom terreno com 70.674 m. Tr:
9103-9248 ou 9148-2677.

• VENDE-SE CHÁCARA (área total

8.000m) com casa próximo à

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

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

lagoa de peixes, cachoeira e

nascente. R$ 100.000,00. Tr:

3376-0726

SALA COMERCIAL
• VENDO Materias de Lanchonete
e Restaurante. Tr: 3376-1324 I
8811-1898

• PONTO COMERCIAL Vende-se na

Reinoldo Rau. Valor a combinar.
Tr: 3370-9156 I 9903-4662

• DUAS SALAS COMERCIAIS

Aluga-se no centro na rua Josef

Fontana, 42, perto da Grafipel.
R$ 400,00 a 500,00. Tr: 3370-
0429

• SALÃO DE BELEZA Vende
se em funcionamento com

ótima clientela. Montado com

estoque. R$ 35.000,00. Tr:
9917-8368.

TERRENO

·TERRENO DE ESQUINA Vende
se na Vila Lalau com 1.000

m2, próximo a Fatej. R$
355.000,00. Tr: 3370-2900

• TERRENO Vende-se com cava

+ galpão, terreno com 1200

m, edificado com casa e

galpão, terreno de esquina no

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

• TERRENO Vende-se próximo a

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

• JOÃO PESSOA Vende-se

americano, na cor azul e

laranja, R$50,00. Vende
se colchão Maringá, 1,30
X 0,60, padrão americano,
seminovo, com garantia até

fevereiro/2012, R$80,00.
Tratar com Ana Paula, 9959-
0284.

• FILHOTES LHASA branco.
Vende-se. Valor a combinar. Tr:
9915-56-16 I �205-0398

• MESAS de madeira canela
2m x 0,80 cm, + 2 bancos, 2
cavaletes. R$ 400,00. Tr: 3371-
4377 19128-1885

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

• PORTAS por R$ 150,00 -

120,00 - 100,00. Tr: 9128-
1885 13371-4377

• CÁMA DE CASAL Vende-se
com ondas magnéticas. R$
1.500,00. Tr: 3371-7687 com

Iracema ( Ligar á noite).
• ENGATE CARRETINHA Vende-se
Zafira (usado). R$ 120,00. Tr:
9669-2009.

• JOGO DE RODA Vende-se

jogo de roda de liga, aro 16,
Zafira elite com pn.eu meia
vida. R$ 1.200,00. Tr: 9669-
2009.

• MÁQUINA SOLDA Vende-se

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

• TV 29, Philips com controle

remoto, em perfeito estado. R$
420,00, Tr: 9132-2339.

• BICICLETA ergométrica, em

perfeito estado. R$ 250,00. Tr:
3276-1410.

• FilLHOTE YORCHIRE, macho e

fêmea. Valor a combinar, Tr:
3375-2006 I 9146-4864

• FILHOTE MALTES, macho e

fêmea. Valor a combinar. Tr:

3375-2006 I 9146-4864

terreno cl 1.400m2, com casa

de 240 m2, em alvenaria.

Preço a combinar. Tr: 9969-
5540.

• SCHROEDER Vende-se terreno

próx. Salão Bracinho com 351

m2, de frente com Avenida
Marechal Castelo Branco. Com

escritura, somente à vista

R$35.000,00.Tr: 9962-3664.

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

Valor a combinar. Tr: 3376-
0726

TERRENO
• TROCO TERRENO no bairro

Jaraguá 99, na Rua Bertha

Weege, com 457 m2, por um

sitio ou uma chácara. Tr: 3376-
0181 no período matutino ou

nos finais de semana.

VEíCULOS
CAMINHÕES
• CAMINHÃO 3 I 4 IVECO Vende

se, D.T 4912, carroceria de

madeira, motor MWM. R$
28.000,00. Tr: 8840-4918

• MERCEDES BENS-608, ano

1982, com baú, revisado,
pronto para trabalho. R$
25.000,00. Tr: 9997-1984

MOTOCICLETAS
• FACTOR 125 ED Vende-se
2009, AZUL, 16.000 km,
documentada. R$ 5.200,00. Tr:
9151-2805 com Daniel

• HONDA BIZ Vende-se 125 cc,

preta, ano 2007/2008, com

partida elétrica, R$4.200,00.
Tr: 9164-8315 com Aline 3371-
9604 com Elisa.

• MOTO FAZER 250 Vende-se ano

2011 modelo 2012, vermelha
metálica, com 1500 Km
rodados. R$ 10.500.00 (aceita
troca). Tr: 9912-6134 I 9105-
1297

• MOTO XR 200 Vende-se ano

2001, nunca fez trilha. R$
3.900,00. Tr: 9953-5554

• MOTO SUZIKI Vende-se modelo

Burgman 125, ano 2007,
preta, 4.800 Km rodados, em

ótimo estado. R$ 3.600,00. Tr:
3370-0800 19621-0887

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

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

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

• CBX TWISTER 2008 Vende-se.

R$7.000,00 ou 7.500,00 na

troca, financio. Tr: 8817-0595.

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

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

2010, 15 parcelas já pagas,
emplacada. R$ 1.090,00 +

assumir as prestações. Tr:

3370-3018 I 9106-5810.

• MOTO Vende-se CRF 230 Ano

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

OUTROS
• PAJERO 2.8 vende-se turbo Diesel
4x4, ano 2001 automática, aceito'
carro de menor valor. Tr. 9669-2009

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

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

• HULLUX SRV 3.0 Vende-se ano

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

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

CHEVROLET

• VECTRA CD, 2000, prata,
completo com teto solar,
relíquia, 28.000 km rodados.
R$ 23.000,00. Tr: 9997-0791
ou aecbartz@ibest.com.br

• CORSA SEDAN Vende-se ano

2001, GNV. R$ 14.000,00. Tr:
8425-8926 17811-5264

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

• CELTA 2002 Vende-se, Prata,
02 portas, desembaçador
e limpador traseiro. R$
14.500,00. Tr: 9938-6789.

PEUGEOT

• PEUGEOT 206 SENSATION
Vende-se 1.4 flex, 5 portas,
ano 2008. Proposta R$10.000
+ assumir parco R$504,70 +

transferência. Tr: 9923-9418
'com Marcele ou 9969-8058
com Nina

• PEUGEOT 307 Vende-se ano

2010, branco, 1.6, T.solar, B:
couro. R$ 41.800,00. Tr: 9624-
5025

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

• ESCORT 96 Vende-se azul
metálico, motor AP, 1.8,
película, som com entrada
USB. R$ 8.000,00 aceito moto.
Tr: 3276-1410

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

VOLKSWAGEN

•GOL G3 Vende-se ano 2000, motor
8 válvulas, completo, modelo
comfortline. R$ 15..000,00. Tr:
99623584
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NOVO PALIO CHEGA AS LOJAS
NESTA SEMANA

VOLKSWAGEN
•GOLVende-se i6, álcool, ano 1992,
original, 80.000 Km rodados. Valor
a combinar. Tr: 8856-7660.

• Gol G3 Vendese 4 portas, branco,
iO ano 2000, valora baixo da tabela
.RPE. Tr: 9612-9779/3371-8188.

•Gol Vende-se ano 1996, cor

prata, motor iO, limpador e

desemb8çador traseiro. Valor a

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

o novo Palio chega para

promover uma reviravolta

no mercado. A segunda
geração do modelo evoluiu

principalmente no quesito
espaço interno, com a

adoção de uma carroceria

maior. O novo compacto
incorpora diversos itens

de conforto e segurança
incomuns ao segmento,
como o controle de cruzeiro

e os airbags laterais
(opcionais).

segundo lugar, com 20,5%;
O novo Palio é peça
fundamental na estratégia
da marca Fiat. Na dianteira,
os faróis ovalados e a

grande entrada de ar no

para-choque lembram

o Punto. Na traseira, o

destaque vai para as

lanternas elevadas, estilo
também adotado pelo
Renault Sandero. Mas

é na lateral que o carro

assume sua personalidade
esportiva, com um vinco

que a percorre e contorna

as maçanetas e uma

cintura elevada.

Após 16 anos de mercado, compacto da Fiat ,recebe nova
plataforma e muda por completo. Preço parte de R$ 30.990.

@
RENAULT

• MEGANE DYNAMIC 2008,Vende
se completo, �6, único dono.

Preço imperdíVel: R$ 34.500,00.
Tr. 99750035/ 9975D937

•CUO SEDAN �6 EXPRESSION
Vende-se 2005, completo, air bag

.

duplo, pneu novos, regulagem da

altura volante. R$ 23.500,00. Tr.
9653-1166 com SMo.

A missão maior do carro é

roubar vendas do Gol e

abrir caminho para que um

Fiat encabece o ranking
anual de vendas no Brasil.

O Uno, atual vice-líder com
20.849 emplacamentos em

outubro, vendeu apenas
1.110 unidades a menos

que o hatch da VW no mês.

Contudo, a Fiat já é líder
em vendas totais (soma
de todos os modelos da

marca) do mercado de

automóveis e comerciais

leves, com 22,2% de

participação. A VW vem em

Por dentro, o compacto da

Fiat traz bancos dianteiros
envolventes e quadro de

instrumentos iluminado

por lEDs que saúda
o motorista: ao dar a

partida, os ponteiros do

velocímetro e do conta-giros
percorrem rapidamente
os mostradores, como
nos carros da Audi e da

Chevrolet.

·STllO Vende-se vermelho,
2003, bancos em couro,

teto solar, pneus novos. R$
37.000,00. Tr: 9928-3119/
8496-7800

• STRADA Vende-se ano 2004,
GNV, lM, roda liga leve. Valor

a combinar. Tr: 8873-1006

Fonte: www.maonarodafiat.com.br

r• PALIO FIRE Vende-se ano 2004,
4 portas, bem conservado. R$
18.000,00 (aceito carro menor

valor). Tr: 8406-5033

• PALIO WEKEEND Vende-se

ano 2000,1.6, cor branca.
R$15.000,00. Tr. 9975-8030.

I.I
A Ford anunciou nesta quinta
feira (10) o lançamento de

dois kits de customização
para a versão 1.0 flex do

Ka 2012. Com a proposta
de tornar o modelo mais

"invocado" .

• PALIO FIRE Vende-se ano

2004, prata, 4 portas. R$
17.500,00. Tr: 3275-3538/
9931-9410 O kit Storm oferece um visual

mais aventureiro, com

apliques dos para-choques
dianteiro e traseiro, rack de
teto estilizado e adesivos

laterais e traseiro. Já o ST

tem uma pegada mais

esportiva e inclui aplique do

para-choque dianteiro, saias
e faixas laterais, adesivos
traseiros e aerofólio.

• MAREA 1.8 Vende-se 2002,
16v, completo, banco de
couro, rebaixado legalizado,
valor a combinar.Tr: 9118-

7282 com Roberto.

• PALIO Vende-se ano 2008

com ar condicionado, flex
e GNV, R$ 20.800,00. Tr:
91032020 com Edson.

Aerofólio discreto e faixas laterais são o tom esportivo do kit Sr; par.otes são exclusivos da versão 1.0 flex do Ka

r

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 1911 às 04h.
Rua Joaquim Francisco
de Paula, 1058.
Chico de Paula Barras no teta e moldura prateada na base dos para-choques dão ar aventureiro ao pequeno Ford Ka

(ti f I I r, :, I I i !::
'
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automóveis

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

• 3370-4714 • 9125·2008

FRONTIER SEL CD 4X4 2.5
T8 DIESEL AUT. 2008

MEGANE SEDAN PRIV 2.0
16v AUT 2009

GOLF 2.0 MI FLEX
COMFORTLlNE AUT. 2000

ASTRA ELEGANCE 2.0
MPFI FLEX 8V 5P 2005

FORD KA TRIO
ELETRICO 2004

LOGAN AUTHENTIQUE HI
FLEX 1.0 16V 4P 2010

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

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

SANDERO EXPRESSION HI- SIENA 1.0 EX 1.0 MPI FIRE FLEX

FLEX 1.6 8V 5P 2008 8V 2 2008

FIESTA SEDAN 1.6 07
COM AR + DH

SENTRA 2009 2.0 AUt
FOX 2008 2P COM

OPCS
STlLO 2007 1.8

COMPLETO
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ACOPLADOR - Desejável vivência em gráfica. Para atuar em Massa
randuba.
AlMOXARIFE - Desejável vivência na função.
AUXILIAR DE ACABAMENTO - Para atuar com acabamento de peças
em fibra de vidro.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO - Desejável ensino médio completo
ou cursando.

_

, AUXILIAR DE EXPEDlÇAO - Desejável ensino médio completo e co

nhecimento em informática.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Para diferentes bairros em Jaraguá do
Sul, Guaramirim, Schroeder e Corupá.
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS - Para atuar com jardinagem e lim
peza de pátio.
AUXILIAR DE TINTURARIA - Desejável ensino fundamental completo
ou cursando. Não é necessário experiência.
CONfERENTE - Desejável ensino médio completo, vivência na área,
conhecimento em informática e noções de alíquotas.
COSTUREIRA (O) - Para diferentes bairros. Desejável conhecimento
na função.
GARÇOM - Necessário disponibilidade para atuar nos finais de semana.

LAMfNADOR - Desejável vivência com laminação manual e spray-up
LEITURISTA (2 vagas) - Para atuar em Mafra, Canoinhas e Massaran
duba, possuir carteira de habilitação categoria AS.
MARCENEIRO - Desejável vivêncla na função.
MONTADOR - Para atuar com montagem de máquinas e equipamen
tos elétricos.
MONTADOR DE GUINCHO DE COLUNA - Necessário conhecimento
em leitura e interpretação de desenho técnico.
PINTOR INDUSTRIAL - Desejável vivência com pintura de pistola.
REVISOR (A) - Desejável vivência na função
SERVENTE DE LIMPEZA - Para atuar em Jaraguá e Schroeder. Ambos
os sexos.
SERVENTE - Desejável ensino fundamental em andamento, para atuar
com calhas.
SOlDA'pOR - Desejável vivência na função.
TECElAO - Vivên_cia na função.
TORNEIRO MECANICO - Desejável vivência na função.
ZELADOR (A) - Para Schroeder e Jaraguá do Sul.
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Necessário ensino médio completo.
vivência com atendimento ao publico, notas fiscais, cadastros e fe
chamento de caixa.
ANALISTA DE ENCAIXE - Vivência no ramo de modelagem têxtil,
conhecimento em sistema Audaces.
ASSISTENTE FINANCEIRO - Desejável Formação em Administra
ção, Ciências Contábeis, Finanças (completo ou cursando) e Excel

Avançado.
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL - Desejável vivên
cia na área.
AUXILIAR DE VENDAS - Desejável curso superior completo ou cur

sando e vivência na área de pós vendas industrial.
COMPRADOR - Necessário curso superior completo ou cursando,
sendo desejável vivência na função.
CONTADOR - Necessário curso superior completo e 'vivência na

área.
DESENHISTA - Desejável vivência com desenho industrial no ramo

têxtil.
ENCARREGADO DE SETOR - Vivência com liderança no ramo têxtil.
GERENTE OPERACIONAL - Desejável nível superior completo (em
Administração, Engenharia Civil ou Ambiental). Possuir habilidades
em gestão de pessoas, pois trabalhará com equipes operacionais.
Para trabalhar e morar em Guaramirim.
MÉDICO DO TRABALHO - Para atuar em empresa do ramo têxtil.
MODElISTA - Necessário ensino superior em Moda ou curso técni
co em modelagem
PROFISSIONAL DE PCP - Necessário vivência no ramo têxtil.
PSICÓlOGO (A) - Para atuar com Recrutamento e Seleção. Neces
sário curso de Psicologia completo.
RECEPCIONISTA - Necessário ensino médio completo e disponibili
dade para trabalhar nos tinais de semana.

RECEPCIONISTA - Necessário curso de Vigilante, 2° Grau completo
e conhecimento em informática.
SUPERVISOR DE ELÉTRICA - Atuará na administração, programa
ção de serviços e gestão de pessoal. Necessário disponibilidade
para trabalhar finais de semana e possuir veículo próprio. (interes
sados encaminhar currículos para: paula.knabem@back.com.br).

. 'j' /1 . 111/ �!!I
completa de vagas e se tadast

BC

(47) 3376-9700
Arthur Muller· 78

Centro I Jaraguá do Sul I SC

',! I"

Vagas para ambos os snos.

Back RH seleciona para seus clientes as seguintes
vagas: Estamos com 200 vagas em aberto.

OPERADOR (A) DE CAIXA - Desejável vivência na área.
PROMOTOR (A) DE VENDAS - Necessário ensino médio comple
to, para atuar com vendas de celulares.
REPRESENTANTE COMERCIAl- Vivência em tinturaria e que tenha
conhecimento de malha em rolo. Disponibilidade para viagens.
SUPERVISOR DE VENDAS - Desejável ensino médio completo,
vivência na área de vendas. Possuir CNH S.
VENDEDOR (A) - Desejável vivência com atendimento ao público.
VENDEDOR (A) EXTERNO - Necessário ensino médio completo
e vivência com vendas externas. Para atuar com vendas de TV

por assinatura.

AUXILIAR TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO - Desejável vivência na

área.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO - Necessário curso técnico em elé

trica, automação industrial ou eletrotécnica (completo ou que esteja
finalizando). Desejável curso de NR-10 e vivência na área.
MECÂNICO DE MALHARIA - Necessário curso técnico em mecãnica
ou eletromecânica, sendo desejável vivência com manutenção de

máquinas do segmento têxtil.
MONTADOR MECÂNICO AUTOMOTlVO - Para atuar com balancea

mento, geometria, montagem de peças de automóveis e borracharia.
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO - Necessário formação técnica em

refrigeração.
TÉCNICO EM INFORMÁTICA - Necessário vivência na função.

FORD APRESENTA NOVO FLEX 2013 EM
LOS ANGELES

, AÇOl,lGUEIRO - Náo é necessária experiência na função
(URGENTE),
ATENDENTE DE AÇOUGUE - Vagas para diversos bair
ros.

ATENDENTE DE PADARIA - Vagas para diversos bairros.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
AUXILIAR DE MOTORISTA - Não é necessária experiên
cia. Disponibilidade para atuar em Nereu Ramos,
CONFEITEIRO(A) - Vagas para diversos bairros.
ESTOQUISTA - Disponibilidade para atuar no bairro Ne
reu Ramos.

EXPEQIOOR -.Necessário �nsino médi9 cOlllple.to.,. ,

MOTO.RISTA -Desejável (lQl1heclmento nii cidade:ôe Jª�
raguá do Sul. CNH: C.

. OPERADOR (A) DE CAIXA - Não é necessária experi
ência na função. Desejável ensino médio cursando ou

completo.
PADEIRO - Não é necessária experiência na função (UR
GENTE).
REPOSITOR - Paraatuarcom reposição de mercadorias.

,. TElEFONISTA -:Vagas para diversos bairros:Nea,essárlo
.

ensino médio. completo.
..' I

•

VENDEDORES - Pata atuar em diversos setores.

Contratamos profissionais de todos os níveis e escolaridades para todos os cargos e segmentos da indústria e do comércio.
,

, Traga seus documentos e venha realizar seu cadastro conosco. Atendimento de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00, 13:30 às 18:00.

BACK RH em parceria com o Grupo Breithaupt está
selecionando Pessoas com Deficiência (PCD).

ícone nos Estados Unidos por

seu visual "caixotão" e pela
versatilidade de seu interior,
com sete bancos em três

fileiras, o crossover Flex -

que apesar do nome não

tem motor bicombustível -

da Ford terá sua linha 2013

apresentada pela marca no

Salão de Los Angeles, que
acontece a partir do dia 18.

O modelo ganhou novo

visual. A dianteira adotou

novos faróis e grade
cromada redesenhada. O

para-choque também foi

redesenhado, enquanto o

capô recebeu o nome do

modelo, como nos modelos

da Land Rever. Na traseira,
a principal mudança se

concentrou na tampa do

porta-malas.

Além do visual, a tecnologia
do Ford Flex também foi

aprimorada. O automóvel

ganhou a nova geração
do sistema de controle e

informação MyFord Touch,

tecnologias anticolisão,

sensor de chuva, cintos
traseiros infláveis, abertura
sem chave, assentos
dianteiros climatizados

e retrovisores com

rebatimento automático.

O motor 3.5 litros V6 (seis
cilindros em "V") do
Flex também ganhou
modificações. Com 20 cv

a mais - totalizando 289

cv - e duplo comando de

válvulas independente e

variável, o bloco ficou mais

econômico. Há ainda o

propulsor 3.5 V6 EcoBoost.

Além do crossover, a Ford

também apresentará no

Salão de Los Angeles o

novo Focus ST.
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TUDO QUE ACONTECE EM JARAGUÁ 00 SUL, GUARAMIRIM,
MASSARANDUBA, CORUPÂ E SCHROEDER VOCÊ li; AQUI!

--

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

INSCRiÇÕES PROCESSO SELETIVO

FACULDADE SENAC
senac

Informamos que o prazo de inscrição para o PROCESSO
SELETIVO para os cursos Superiores de Tecnologia em PROCESSOS

-

GERENCIAIS e GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO encerra
-_ dia 20de novembro. -

-

o curso superior de Tecnologia em PROCESSOS GERENCIAIS
tem duração de dois anos; é reconhecido pelo MEC (avaliado com

conceito4) e credenciado pelo eRA.

o curso superiorGESTÃO DATECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
tem duração de dois anos e meio; é reconhecido pelo MEC (avaliado
com conceito máximo = 5, sendo o único do estado com conceito

máximo!).

Ao concluir o curso, o aluno terá formação de TECNÓLOGOr
receberá diploma de CURSO SUPERiOR DE �rECNOlOGiA em

PROCESSOS GERENCIAIS ou GESTÃO DA TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO, podendo participar de concursos públicos, fazer pós
graduação e ou mestrado.
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Nova loja com osmelhores preços e
melhores marcas!

Astra Sedan

Advantage 2.0
Flex I.
De RS 40.900,00 I
porR$ 35.900,00 PROMOÇÃO RELÂMPAGO

CORSA HATCH 1.0 MAXX 2007 PRATA
DH+VE+TE+ALARME. R$ 21.900,00

FIESTA 1.0 FLEX HATCH 2008 PRATA
2° DONO AL+TRAVA+LT+DT BAIXA

KM.R$22.900,00. À VISTA

I� FIESTA HATCH 1.0 - 4

• P 2011 TRAVA+AL.

I R$26.990,OO. À VISTA

FUSION SEL 2.3 - 2008 PRATA,

COMPLETO + COURO +AUT

R$ 44.900,00. À VISTA

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

R$33.9OO,00. ÀVISTA

C 4 PALLAS EXCLUSIVE 2.0
PRETO ANO 2008 COMPLETO

ÚNICO DONO.

R$ 39.900,00.ÀVISTA.

PEUGEOT 206 PRESENCE
1.4 FLEX 2008 UNICO DONO

COMPLETO.

, R$ 22.900,00 - À VISTA

I
ZAFIRA 2.0 CD PRETA 2003
COMPLETA 7 LUGARES.

� R$ 30.900,00. À VISTA

CELTA LlFE 1.02 PORTAS PRATA
ANO 2010.

R$ 19.900,00. À VISTA

i CELTA LlFE 1.04 PORTAS PRATA

I
ANO 2009.

R$ 19.900,00. À VISTA
I

Ford Fusion - 2006 -2.3 SEL Prata

2° dono baixa km de RS 44.900,00
porR$37.900,00 ÁVista.

Abaixo da tabela.

** 3 meses de motor e câmbio e 9 meses somente troca de óleo

***Promoção válida somente com este anúncio em mãos

Fox 1.04 pts f1ex 2005,

único dono

di recao+vid ros+tra

vas+alarrne+rodas.

!! R$21.900,00 ÁVista.

Compre seu veículo neste final de semana e ganhe

Revisado, Garantia de 1 ano!*

R$500,OO em vale compras para supermercados!*

Atendimento:
Segunda à Sexta 8h às 19h

Sábado das 9h às 18h

*Ofertas válidas até 18/11/2011

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

,_
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100 FAMíLIAS
EM ORLANDO
COt&'RESEU CHEVROLET E PARTICIPE.

VO� E SOAPAMILlA PODEM IR PRA

ORLANDO,NA fLÓRID� COM TUDO PAGO.

CELTA LS 2p 1.0

R$

À VISTA

\
\

CORSAHA7rHMAXXfA

.990
À VISTA

,.990
·À VISTA

R$ 7.990
À VISTA

(UL riMAS UNIDADES)

Faça revisões em seu veículo regularmente
Celta LS 1.0, 2 portas, Flexpower (config R9A), anolmodelo 2011/2012, com preço promocional à vista de R$23.990. Corsa Hatch Maxx 1.4, Econo.flex (config R7C), anolmodelo 2011/2012, com preço

promocional à vista de R$29.990,OO. Prisma LT 1.4,4 portas, Econo.flex (configR7R), anolmodelo 2011/2012, com preço promocional à vista a partir de R$29 .. 990,OO. Agite LT 1.4,4 portas, Econo.f1ex (config

GMAC R9U), anolmodelo 2011, com preço promocional à vista a partir de RS37.990,OO. Ofertas válidas para o período de 14 a 19 de novembro de 2011 no Estado de Santa Catarina para veículos Chevrolet O km

- adquiridos nas Concessionárias Chevrolet. Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte condições em sua concessionária Chevrolet.

Os velculos Chevrole! estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição doAr porVeículos Automotores. www.chevrolet.com.br-SAC: 0800 7024200. Ouvidoria GMAC - 0800722 6022.Período

de Participação: 12/10/2011 a 20111/2011. Certificado de Autorização SEAEIMF n" 06/0328/2011. Consulte o Regulamento completo no site www.chevrolet.com.br Família = vencedor mais 3 acompanhantes.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



RAl0-X

Mais
• •

çaparaos )aIagt13enses
Geólogos estão
desde o último dia
9 vistoriando bairros
mais vulneráveis
às chuvas para
monitoramento

JARAGUÁ DO SUL

DA REDAÇÃO

Jaraguá do Sul é uma das cida
des catarinenses que recebe o

Serviço Geológico do Brasil, ór
gão vinculado ao Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação ..
Desde o dia 9 destemês, os geólo
gos e pesquisadores em geociên
cia Bruno Elldorf e Deyna Pinho
visitam as instalações da Defesa
Civil do municfpio. A passagem é
uma solicitação da Casa Civil, da
Presidência da República.

Além de acessarem 08 docu
mentos da Defesa Civil, Elldorf e
Pinho fizeram vistorias nos bair
ros que sofreram de alguma ma
neira com as chuvas nos últimos

três anos, como BoaVista, Ilha da

Figueira, Czerniewicz, Barra do
Rio Cerro, Rio Molha e Baependi.
Os profissionais encerram a visi
ta à cidade hoje.

O objetivo da visita é delimi
tar as áreas de risco de enchen
tes e deslizamentos de terra em

Jaraguá. Os dados serão envia-.
dos para o Cemaden (Centro de
Monitoramento e Alertas de De
sastres Naturais), que está sendo
coordenado em Cachoeira Pau
lista (SP). Lá, funcionará nos pró
ximos dias o núcleo inteligente
de sistema, capaz de gerenciar
informações emitidas por rada

res' pluviômetros e previsões cli
máticas.

Uma das tarefas do Cemaden
é alertar os municípios sobre a

precipitação de grande volume
de chuva para alguma região, em
determinado período. Os técni
cos vão trabalhar com previsões
de alta resolução, auxiliados por
radares meteorológicos e de

equipamentos de análise de solo.
Durante quatro anos, período de

instalação total do sistema de

alerta, serão investidos R$ .250
milhões.

EDUARDO MONTECINO

Pesquisadores acessaram documentos da
Defesa Civil e visitaram bairros atingidos

A Defesa Civil pretende insta
lar em dezembro 29 sensores cli
máticos adquiridos em parceria
com universidades. Cinco ser

virão para avaliar a umidade do
solo em encostas, 12 para medir
o nível de água da chuva, e outros
12 para medir o nível de rios.

As equipes do Serviço Geoló

gico passarão por 24 municípios
dos três Estados da Região Sul
e do Espírito Santo, classifica
dos pelo Ministério das Cidades
como "prioritários", em razão do
histórico de desastres.

Em Santa Catarina, as visitas
acontecem também em outras

oito cidades: Brusque, Gaspar,
Ilhota, Palhoça, São José, Timbó,
Luís Alves e Rio do Sul.
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PONTO DE VISTA

I S sRAPHAEL ROCHA LOPES,
ADVOGADO E PROFESSOR

animal não tivesse ficado paraplégico pelo
trauma no pescoço (e não sei se ficou; é

apenas uma dedução decorrente do sacrifí
cio), o terror e o estresse que o filhote sofre

por ser perseguido, agarrado e derrubado,
sem sequer saber o que está acontecendo,
já não seria suficiente para denotar a selva

geria de uma prova desta natureza?
E aqueles animais, cavalos ou touros,

que pulam igual doidos, o fazem porque
alguém avisa "olha, cavalinho, vamos

abrir a porteira e você pula bastante para
sair bem nas fotos, ok?" ou porque são

instigados de alguma forma, pela dor em
especial? Isso não é tortura?

Sei que sou mau. Sou daqueles que
torcem pela chifrada nos toureiros e pe
los coices nestes senhores que se acham

competidores.
No final das contas, os touros, cavalos

e bezerros são os animais. Nós, homens,
somos os "animaus"

Pelo que vou comentar, de início já
quero salientar, para que ninguém tire

conclusões precipitadas, que não sou ne

nhum vegan ou ecochato de plantão. Pen
so, contudo, que dá para viabilizarmos
um progr�sso sustentável em conjunto
com uma educação coletiva em prol da
possibilidade de um futuro menos cinza

(ou mais verde) para nossos filhos, netos
e bisnetos de nossos bisnetos. Ainda mais
se considerarmos que hoje em dia já não
é mais tão surpreendente passar dos 100
anos com saúde e lucidez.

Todavia, os amantes de determinados

esportes (?!) envolvendo animais ainda
me surpreendem. Não entendo qual é o

praze� mundano que leva alguém a se di
vertir com um touro pulando desespera
damente por oito segundos para se livrar
de um garrote nas partes mais doídas. En
tendo menos ainda os delírios quase se

xuais de algumas pessoas com as touradas

e as sangrentas mortes dos animais nas

arenas. E aindamenos, se é que é possível,
dos participantes de rinhas de cães e de

galos e canários (ou sei lá que outros pás
saros) onde o bicho perdedor sai morto
ou pronto para .ser sacrificado tamanhas
as lesões que sofre.

Este sadismo beira a loucura ou se

afunda na estultice.
A ideia de comentar este ássunto de

correu de uma reportagem televisiva sobre
brasileiros que ganham, às vezes, milhões

para ficarem montados oito segundos no

touro mais bravo. Não sei, também, por que
a imprensa ainda dá espaço para este tipo
de esporte (?!). E não sei por que os "atletas"
rezam pra Nossa Senhora se sabem que vão

judiar dos animais.
E não me digam que os animais são bem

tratados, que têm vida de luxo, e coisas do

gênero. E não me façam comparações com
homens marmanjos que participam de

campeonatos de contato. A principal di
ferença - e para mim suficiente - entre os

lutadores que se engalfinham em tatames,

ringues ou octógonos e os animàis das ri

nhas, rodeios ou arenas é que aqueles sa

bem por que estão lá e puderam escolher.
Mesmo estes rodeios crioulos de nossa

região me causam certa estranheza. Por
mais que me digam que os animais são
bem tratados, que as esporas são feitas de
materiais que não machucam, há sempre
margem para as dúvidas.

Exemplo disso foi o incidente ocorrido
na Festa do Peão de Barretos, em agosto
último. Após uma prova conhecida como

bulldog (na qual o peão desce de um cavalo
emmovimento e deve derrubar um bezerro
usando apenas as mãos no menor tempo

.

possível), um animal teve que ser sacrifica
do, eis que, ao que tudo indica, o seu pesco
ço foi torcido commuita violência.

Entretanto, penso comigo. Ainda que o

DO LEITOR
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

Estado de Santa Catarina ÍT Iss
AVISO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO Em resposta ao texto "Crônica de uma estupidez anunciada", pu�
blicado no jornal O Correio do Povo, edição de 5 e 6 de novembro.

Não sou idiota, fui fumante, e quis deixar.
Comecei a ler a Bíblia, estava na ignorância. João, Capitulo 8,Ver

sículo 32: "Conhecereis a verdade � a verdade vos libertará, Jesus le
vou sobre só nossas transgressões fraquezas, vós não recebereis as

bênçãos porque não pedis e pedirdes pedi mau",
Ao pedirdes algo ao seu pai terreno é por amor que vos dará, ima

gine nosso pai celestial, espiritual. Aquele que pede, recebe, aquele
que procura, acha o que busca, e Deus é fiel nas suas promessas.

Oração para o fumante: "Senhor, naminha ignorância não percebi
teu imenso amor para comigo e me livras-te (peça a sua libertação),
pelo teu sacrifício na cruz e pelo teu sangue derramado. Obrigado,
sou livre e tenho agora vida em abundância (João 10.10), e sou livre
deste mal, cigarro e outras drogas, e tenho prazer nos alimentos que
me deixastes. Amém".

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, visando à participação da sociedade no processo
de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, em cumprimento ao princípio da

transparência e nos termos que dispõe o artigo 19, § 50 da Lei 11.445/2007, CONVIDA A
COMUNIDADE EM GERAL PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS LOCAIS, que
objetivam: fI

Divulgar o estágio atual dos estudos (dos sistemas de abastecimento de água potável,
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das

águas pluviais urbanas);
Discutir acerca dos conteúdos do Plano;
Coletar proposições dos participantes.

PARTICIPE DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS LOCAIS
....................................................................................................................................... � .

HORÁRIOSI LOCA�SDATASUTAP 1 BAIRROS

UTAP 1 - BAIRROS
Barra do Rio do Cerro, Jaraguá 84, Rio
Cerro I, Rio Cerro II, Rio da Luz.
UTAP 2 - BAIRROS
Barra do Rio do Cerro, Barra do Rio

.

do Molha, Boa Vista, Centro, Jaraguá
99, Jaraguá Esquerdo, Nova Brasília,
Parque Malwe, Rio Molha, São Luis, Tifa
Martins, Vila Lenzi, Vila Nova

21/11/11
Waldemar Reeck,

contabilista e professor19 as 21h - CAIC
EMEF Renato Pradi
Rua 327

Bairro: São Luiz

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

UTAP 4 - BAIRROS

Águas Claras, Baependi, Centenário,
Centro, Ilha da Figueira, Vila Lalau
UTAP 6 - BAIRROS

Centenário, João Pessoa, Vieira

22/11/11
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E

SERViÇOS DE ENGENHARIA N°. 12/2011 - PMS
PROCESSO LlCITATORIO N°. 151/2011-PMS - TIPO - MENOR PREÇO

GLOBAL

19 as 21h - EMEF
. Waldemar Schmitz
Rua Rinaldo Boga, s/n

...

����.�.�.��.;�.��.� ···························Balrro·:··j·l'ha·da··F·i·gueIra·········· OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento
de mão de obra, materiais e equipamentos), de estrutura metálica na Escola Rui

Barbosa, com área total de 292m2, localizada na Rua 23 de março, no município de

Schroeder/SC, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e

demais anexos que fazem parte integrante do instrumento convocatório.

23/11/11Água Verde, Amizade, Centro, Chico de

Paula, Czerniewicz, Estrada Nova, Nova
Brasília, Rau, Três Rios do Sul, Vila Lenzi
UTAP 5 - BAIRROS

Braço do Ribeirão Cavalo, Nereu Ramos

Ribeirão Cavalo, Santo Antônio, Tifa Monos,
Três Rios do Norte, Três Rios do Sul
UTAP 7 - BAIRRO

19 as 21h - EMEF Ana
Towe Nagel
Rua Marcos Emílio
Verbinen, 320

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 1°. de dezembro de 2011 às 14h.
Abertura do Processo: 1°. de dezembro de 2011 às 14h15min.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site da
Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações de
segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/fax

(Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 16 de novembro de 2011.

.

Bairro: Chico de Paulo
Santa Luzia

*UTAP - Unidade Territoriais de Análise e Planejamento (Alguns bairros estão contemplados em mais de
uma UTAP)
Jaraguá do Sul 07 de novembro de 2011.
Cecília Konell
Prefeita Municipal

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

f t � I . (I
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MANIFESTO
.

Polícia realiza paralisação
Apenas flagrantes
e casos graves
serão atendidas
nas delegacias
da região
JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Sem acordo com o governo
estadual, policiais de todo o

Estado paralisam parcialmen
te as atividades nas Delega
cias de Polícia hoje, amanhã e

sexta- feira. O manifesto é uma
forma de chamar a atenção do

governador Raimundo Colom
bo quanto ao salário defasado
da categoria. A paralisação é or

ganizada pelo Sinpol (Sindicato
dos Policiais Civis de Santa Ca

tarina), Adepol (Associação dos

Delegados de Polícia de Santa

Catarina) e Sintrasp (Sindicato
dos Trabalhadores em Seguran
ça Pública).

Em Iaraguá e região, durante
os três dias, as delegacias atende-

. rão flagrantes e casos mais graves
como homicídio e estupro. Não
haverá atendimento ao público,
segundo informa o delegado Le
andro Mioto. "Todos iremos às

MARCELE GOUCHE

delegacias com as camisetas alu
sivas ao protesto. Estamos sem

aumento há 13 anos. Algo preci
sa ser feito urgente", alega.

Uma assembleia geral da ca

tegoria está marcada para ama

nhã' às 14h, no Golden Hotel,
em São José, quando deverá ser

decidido o rumo do movimento.
O presidente da Adepol, Renato
Hendges, não descarta a possi
bilidade de a Operação Veraneio
ser prejudicada. "Se não houver
uma decisão, um acordo com a

categoria, a Operação Veraneio

pode ser prejudicada. Mas tudo

isso só ocorrerá em último caso,

pois não queremos prejudicar a
população", enfatiza.

O salário defasado não é a úni
ca reivindicação da categoria. Em
Iaraguá do Sul, por exemplo, há
um policial civil para cada 4.800

habitantes, o pior índice de Santa

Chuva atrapalhoumovimento
A chuva que caiu durante

todo o dia de ontem intimidou o

público que participaria da Mar
cha Contra a Corrupção, movi
mento nacional realizado em vá
rias regiões do país. Em Jaraguá
do Sul, o protesto contou com

um público tímido, mas que deu
o seu recado no Feriado da Pro

clamação da República, na rua

MaxWilhelm, trevo em frente ao

hotel Etalan.
Relembrando os movimentos

dos anos 90, estudantes de vá
rias entidades pintaram o rosto

de verde e amarelo, levantaram
bandeiras do Brasil e ainda mos
travam cartazes que expressa
vam indignação com problemas
apontados no país. O protesto
que iniciou nas redes sociais, foi
comandando pelo estudante de
Direito, Roberto Berthelsen da

Silveira, 22 anos. Munido de um
alto- falante, ele tentava chamar a
atenção dos motoristas que pas
savam pela ponte da rua Floriano
Peixoto. "Precisamos ter consci
ência e lutar contra a roubalheira

em nosso país. O povo acordou,
o povo decidiu. Ou pára a rou

balheira ou paramos o Brasil",
gritava em alto e bom tom. Ele
também anunciava as bandei-

,

ras do movimento, como a luta

pelo o voto aberto no Congresso,
ficha Limpa em 2012, aprovação
do projeto de lei do Político sem

Sigilo, mensaleiros punidos, a

luta para que a corrupção seja
considerada crime hediondo e a

reivindicação de 10% do PIB na

cional destinado à educação. "É
só a educação que fará com que
o povo tenha conhecimento dos
seus direitos e lute por eles", afir
ma Roberto.

Isabella Borgheti, 15 anos,

participava da marcha. Estudan
te do primeiro ano do ensino
médio, a jovem também dava o

seu recado. "É o meu futuro q�e
está em jogo. Precisamos mos

trar que o povo não está acomo
dado e que estamos de olho na

corrupção", enfatiza.
Esta foi a 3a vez que os estu

dantes jaraguaenses se-reuniram

MARCELE GOUCHE

para protestar contra a corrup
ção este ano. O primeiro protesto
foi no. dia 7 de setembro e o se

gundo no dia 12 de outubro.

-Ficha Limpa em 2012;
-Aprovação do projeto de lei

do Político sem Sigilo;
- Mensaleiros punidos;
-A luta para que a corrupção •

seja considerada crime hediondo;
- Reivindicação de 10% do PIB

nacional destinado à educação.

PRINCIPAIS BANDEIRAS,
DO MOVIMENTO
.... -Voto aberto no Congresso;

Catarina. Outra queixa é relativa
aos plantões. Em Iaraguá, os de

legados realizam de sete a nove

plantões pormês e chegam a acu

mular cerca de 100 horas-extras

por mês. Porém o Estado só por
40 horas. "Somos obrigados a tra

balhar mais, mas não recebemos

para isso", diz o delegado Adriano,
Spolaor. Hoje, o salário base do

policial civil é de R$ 781,82. O valor
aumenta com horas-extras e abo
nos. O governo do Estado promete
divulgar hoje à tarde novas medi
das para a política salarial dos ser
vidores estaduais.

Saiba mais
- Em 1986, o Estado reunia 3.300

policiais. Hoje, o número dimi
nuiu para 3.198 . Em 1986, a po
pulação catarinense era de dois
milhões de habitantes. Atual
mente, o número de habitantes é
de seis milhões.
- A criminalidade aumentou

300% nesse período.
- Todo mês, pelo menos cinco

policiais pedem exoneração da
Polícia para ingressarem em ou

tros concursos, uma média de 60

policiais civis por ano.
- Em quatro anos, o Estado perde
240 policiais. O prejuízo fica em

R$ 2, 4 milhões, valor gasto com

o curso de formação.
Fonte: Sinpol (Sindicato de Polí
cia de Santa Catarina).
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SELEÇÃO
Agentes
Temporários

"JARAGUÁ 84

Bairro realiza eventos
AAssociação de Moradores do Bairro Jaraguá 84 realiza nesse fim de ano

d�is eventos p�ra a comunida�e. A 2a edição do Natal Mais Feliz para as

cnanç,as d�,bal�ro e a 2a 84 Fest, festa de recreaJçãovara as famílias. Ambas
as promoções tiverammuito sucesso nas primeiras edições � o Natal Mais
Feliz em. 201'0 e a 84 Fest em 2009. O Natal Mais Feliz tem como objetivo
proporcionar um fim de ano ainda mais alegre para as crianças e está em fase
de arrecadação de doações de brinquedos e guloseimas. Quem quiser ajudar
pode entrar em cantata pelos telefones 9962-7720 e 8868-1375 ou e-mail
adilsonbraun2009@hotmail.com. Já a 2a edição da 84 Fest acontece dia 4 de

deze�bro, 90 salão de festas da/Igreja São Lucas. Qs'organizadores esperam. I"

cercademil'pessoas 'no evento, :'Clue contara com dlversq,s atividades de lazer e "

recreação, além de uma "costela fogo de chão" e serviço de bar � cozinha.
,

COLABORAÇÃO
Gas pede apoio
o G�s (Gr,upo de Amigos Solidários) )?romove dia 3 de dezembro evento

anual par� arrecadações de fun.�os em prol das aç'ões solidárias que o' "

grupo realiza durante todo anotem Iaraguá do Sul e região. Uma destas
'

ações é o Projeto KitMaterno destinado a gestantes carentes e seus bebês.

Ajude adquirindo convites. No dia 3, será serviço a tradicional Paella
Valenciana. O evento será dividido em duas partes: almoço (ConviteVIP)

para convidados Amigos do Gás que apoiam o grupo durante o ano, e

Jantar (Convite de Confraterniz ção) pára voluntários do Gas e Caeb
•

,
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"
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"

;;Juq;�am.e��� çom famHia;ss 'e,' o�.lnform�çÕé�i;J!la/,,�J�"ç1e do'gr.�ROl r��j
, Jose Emn1�ndoerfer, 1440, sal , airro Nova Brasília, 'pelos telefones :.,

3275-�515 e 9?26-10�O, ou no síte http://gru1?o-gas.Blogspot.com. O grupo
.".

tambem precisa de ajuda para'a realização da campanha do Natal sem
fome. Colabore com a doação de um oumais quilos de alimentos não
perecí�eis ou cestas básicas prontas. Doações em dinheiro poderão ser

encammhadas a qualquermembro do Gas, .

...

AVISTA

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 em parceira
com a Superintendência de

Governança Eletrônica e

Tecnologia da Informação e

Comunicação. 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.

Estão abertas até dia 6 dezembro
as inscrições para a seleção de

agentes temporários da Polícia
Militar. Os aprovados irão
atuar na Central Regional de
Emergência como telefonistas
no atendimento ao público e

também no monitoramento
das câmeras de segurança.
Interessados devem acessar o

edital no site da PolíciaMilitar

(www.pm.sc.gov.br) e procurar
por concursos. O candidato deve
ter no mínimo 18 e máximo de
23 anos incompletos. São 34
vagas para Iaraguá do Sul e duas

para Guaramirim. Informações
pelos telefones 3276-9100
(Jaraguá do Sul) e 3373-0447
(Guaramirim) .

APEVI

Empretec 2012
Em parceria com o Sebrae deSanta Catarina aApevi realiza de 23 a 28 de janeiro
de ZO12 mais uma edição do Empretec, programa que visa ao desenvolvimento
do empreendedorismo. O Empretec é uma iniciativa que ocorre todos os

anos e envolve participantes que, orientados por consultores do Sebrae,
desenvolvem novos negócios ou ampliam atividades já existentes. As entrevistas
de interessados ocorrem de 28 de novembro a Iode dezembro, das 8h às 18h,
no Centro Empresarial. Informações e inscrições pelo telefone (47) 3i75-7024 e

pelos e-mailseventos@apevi.com.bremurara@sc.sebrae.com.br.

1.4 COM PREÇODE 1.0
AR • DIREÇÃO • VIDROS· TRAVAS
REVISÕES COM PREÇO FIXO

P�omoção Peugeot com Preço de Nota Fiscol de Fábrica. Peugeot 207 H B XR 1 AL Flex, 3 portas pintura sólida ano/modelo 11/12 P
", , " ,

solida! ano/modelo 11/12. �reço público suqerido poro venda à vista a partir de R$ 36,397,81. Frete incluso, P�u eot 307 H B Pre�e���� publico sugendo para venda a vl:,t,a a partir de R$ 31,727,54, Frete �ncLuso. Peugeot 207 Passi�n XR 1 AL Flex, 4 portas, pintura

Frete Incluso, Estoque Nacional dos Concessionarias Peuqeot: Peugeot 207 HB XR 1 4L Flex 3 portas pintura sgl'd / d l 11/12 ,6�6 6V�lex, 5 portas, pintura solida, ano/modelo 11/12, Preço publico sugendo para venda a vista o partir de R$ 46 289 35

Presence 1 ,6L 16V Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo i 1/12 _ 20 unidades, C�nsulte �s preços 'das revisõe� c��nor mo fe o

t -d ue,1 �des; Peugeot 207 Passi�n �R 1 AL Flex, 4 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12 - 20 unidades; Peugeot' 307 HB
durarem os estoques, O modelo Peugeot 408 e o modelo Peugeot Hoggar não estão inclusos na promoção Preço N t �ço I�â p��� o opa ln a Peuqeot, Prazo de vrqencio da ?ferta para pedidos firmes fechados: entre 03/11/2011 e 30/11/2011 ou enquanto

Stlra,Sbou rg, Jaraguá do Sul (47) 3;; :�o1geOaOnca,
eugeot HoggarXR 10/11 pintura metal�ca por R$ 29.746,00 com 6 unidades em estoque. O modelo Peugeot408 (com

Blumenau (47) 3331-4500

www.strosbourp.com.br
R. Reinaldo Rau) 414 Rep. Argentina} 2077

Neste sábado) das 9h às 13h.·
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JUVENTUS

AGS planeja próxima temporada
Diretoria começa a '

acertar os detalhes

para que o Tricolor,
consiga o sonhado
acesso à elite do
futebol catarinense

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Com o fim do Campeonato Ca
tarinense da Divisão Especial,

a diretoria da AGS Esportes já co

,meça a planejar o futuro do Iuven
tus para 2012: Algumas mudanças
já estão acertadas para a próxima
temporada,' principalmente na

comissão técnica. O treinador Ro

gerinho, que comandou a equipe
no final da competição, vai para as

categorias de base. Para coordenar
o futebolserá trazido Borba Filho,
que também será o possível técni
co.

Está' confirmada também a

permanência de oito jogadores,
entre eles o artilheiro Max, Cati
ta e Nick. No primeiro semestre

-

MARCELE GOUCHE

IIntôlÚO Silvério conSidera que o saldo foi positivo para dobe em 2011

do ano que vem, esses jogadores
serão emprestados e retornam

para o Estadual. A diretoria tenta

segurar Max, que está sendo as

sediado por outros clubes. O res-

tante do grupo foi dispensado e

todas as pendências financeiras
foram acertadas, incluindo o ex

treinador Nino.
A avaliação do primeiro ano

de parceria é positiva. Para o

presidente da AGS Esportes, An
tônio Silvério, foram cometidos

erros, mas que serão corrigidos
para o próximo ano. Sobre a falta

de apoio da cidade e dos empre
sários, o dirigente questiona: "o
Iuventus é realmente importante
para a cidade? Jaraguá do Sul ne
cessita do Iuventus?"

Era lIdo Vargas
Há quatro anos na presidência

do Moleque Travesso, Ilda Vargas
confessa estar cansado e desgasta
do. O cartola jaraguaense garante
que se aparecer alguém interessa
do em assumir o clube, ele deixa
'o cargo a disposição. "Estou espe-

-

rando chegar um presidente, um
grupo interessado", conta Vargas,

'

que já disputou seis campeona
tos com o Juventus. "Desde'que
assumi, sempre' foi assim, com

parceria, sem dinheiro, nunca tive
condições de fazer um bom time",
desabafa.

Ilda afirma estar satisfeito
com a parceria da AGS Espor
tes. "Está sendo muito bom, o

problema foi que a equipe não

correspondeu dentro de campo".
Para o dirigente, o Iuventus não
merecia ficar sem a vaga e clas
sifica a eliminação como um aci
dente de percurso.

REDE DE CONCESSIONÁRIAS PEUGEOT

ÀVISTA

.ões o portir de RS 59.50'0,00, 11/12, pinturo sólido e frete incluso) e o modelo Peugeot Hoggar (com versões o portir de R$ 29.746,00, pintura sólido e frete incluso) não estão inclusos no promoção Preço Noto Fiscol ci- Fábrica.

geot Hoggar XR, pintura metálico, 10/11, com direção hidráulico o portir de RS 29,746,00 com 1 unidade em estoque, Não cumulativo poro outros promoções, Poro mais informações sobre preços e condições especiais,
sulte o Rede de Concessionários Peugeot participantes, ligue poro 08007032424 ou

"

sse www.peuqeot.corn.br. Faça revisões em seu veículo regularmente.
:ljaí (47) 3344-7000
«íovio Osvaldo Reis} 3200

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

Rio do Sul (47) 3522-0.686
Al. Aristiliano Ramos, 1595

PEUCE'OT
MOTION & EMOTION
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Henrique Porto henriqueporto@yahoo.com.br

Mulher Maravilha.
T Tma pena Iaraguâ do Sul não valorizar seus heróis do esporte.
U Salvo a coluna do Professor Caglione, o livro deRogério _

Tomaselli e o trabalho daAvante!Esportes, a história do nosso esporte
estaria se perdendo no tempo. Heróis comoMiriellyCristhina dos
Santos, nossaMulherMaravilha, cinco vezes campeã dos 100m com

barreiras e do salto com vara dosJogosAbertos de Santa Cataria.
Mesmo sem as melhores condições de treinamentos,Mirielly é hoje
uma das dez mulheres mais rápidas do Brasil na sua prova.

Primeirona
Bons jogos pelas semifinais da
Primeirona. A LJaF acertou em
cheio ao trazer árbitros da CBF

para conduzir as partidas. As
reclamações diminuíram e o

nível técnico aumentou. Melhor

paraVitória e João Pessoa, que
souberam usar bem o fator

'campo' e entram em vantagem
no segundo jogo. Mas riada
está perdido para Cruz de
Malta e Flamengo, que reúnem
condições técnicas para avançar
à decisão. Vejo os dois confrontos
em aberto. Talvez fosse diferente
se o.Ioão Pessoa não tivesse

desperdiçado um pênalti.

Segundona
Com méritos, Avaí
e Operário/Unidos
avançaram à final da

Segundona. Deixaram
pelo caminho Rio Cerro
e Noite à Fora, que
cumprirammelhores

campanhas na primeira
fase. O Avaí é um time
sólido na defesa e explora
a velocidade dos contra

ataques. Já .oOperário
se caracteriza por ser
um grupo homogêneo,
que tem como principal
característica a

persistência.

J'U'Vf!fllt!�bS "

O Juventus fechou sua palticipação no Catarinense
j�i pensando na pr(h1nla tt:::rnponuia.A AGS Esportes
gaxante que eontinua na frente da gest:ã.o do clube e
anlulcim"lnovidades. Nlax eCatita seglleln. no grupo. O
técnico pro'a o mIO que vest: será o vetet"ano Borba Filho,
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ex- 'behco "aranaens�;�u" ogeruuJo, o atual treIna os. ua

conduzir as categorias de base.

Peladáo
Acontece hoje, na Arena
Jaraguá, as semifinais do naipe
masculino do Peladão. Às
19h30, a invicta Kaiapo's/Cruz
-de Malta encara a surpresa
PQN/Choperia Brasil. No jogo
de fundo, às 20h30, Kiferro
e Noite à Fora reeditam a

. final do último Aberto de
Schroeder. Na ocasião o Noite
à Fora levou amelhor, porém a

invicta Kiferro cumpre melhor

campanha no.Peladão.

Interbairros
O 'Esquadrão Amarelo' da Ilha
da Figueira segue imbatível
na Copa Interbairros. A final
contra a Tifa Martins foi um
bom jogo, mas os desafiantes'
sentiram o peso da decisão.
Erraram passes curtos e foram

castigados pelo nervosismo.
Já é! Ilha da Figueira
demonstrou experiência
e muita calma. Cresceram
muito nos jogos decisivos e

mereceram o título.

Bullalos
Não deu para o Corupá Buffalos. Depois da invencibilidade na

fase preliminar do Torneio Touchdown, amanada foi abatida
peloVasco da'Gama na disputa por uma vaga na semifinal.
Fica o aprendizado de disputar uma competição nacional,
que também serviu para mostrar que o futebol americano

praticado na região; por Buffalos e Breakers, é de alto nível.

Avaí precisa 'vencer
para semanter vivo
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� Rebaixamento da equipe catarinense

� pode ser decretado em caso de

I derrota para o Cruzeiro na Ressacada,
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DA REDAÇÃO do na última segunda-feira, junto
com a comissão técnica e o coor-

denador de futebol, GustavoMen-

Desde o começo do Campeona- des. No comando da equipe para
to Brasileiro na zona do rebai- o jogo ficará o auxiliar técnico Éd

xamento, o Avaí joga suas últimas son dos Santos, o Neguínho,
fixas hoje, às 21h50, na Ressacada, O treinador interino ainda terá
contra o Cruzeiro, que também luta problemas para escalar o time, já
para permanecer na série A Se a que, três jogadores não poderão
equipe catarinense sofrer nova der- entrar em campo. O lateral direi
rota, estará matematicamente re- to Daniel recebeu o terceiro car

baixada para a série B. No primeiro tão amarelo e está suspenso. Em
turno, a raposa goleou oAvaípor 5 a seu lugar deve entrar Arlan. Pedro
O jogando emMinas Gerais. Ken e Anderson Lessa não jogam

Em decorrência da péssima porque pertencem ao Cruzeiro e

campanha que o Leão da Ilha vem estão vetados da partida por uma
'fazendo na competição, o treina-

.

cláusula contratual. A boa notícia'
dor Toninha Cecília foi dispensa- para o Santos é o retorno do capi-

ALEXANDRE PERGER

tão e artilheiro da equipe,Willian,
quevolta após cumprir suspensão
contra o São Paulo, no domingo. A
equipe não teve folga esta semana
e treina forte para definir quem
será a equipe titular.

Ontem foi aniversário de 28

anos do estádio Aderbal Ramos Sil
va, popularmente conhecido como
Ressacada. A vitória diante da equi
pe mineira poderá, ser o presente
que o torcedor avaiano tanto sonha.
Mas o retrospecto dos jogos em casa

não é animador. Foram quatro vitó
rias, cinco empates e oito derrotas.

"TôrcedoreliaVilJanos faze..- filánasbilheterias para gal,'antir o ingresso
"j,,-

.

.

' "
.
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Iaraguá fica eOl segundo na carabina deitada
No quinto dia de competição

nos Jogos Abertos de Santa Cata

rina, Jaraguá do Sul conquistou
mais resultados positivos.. No
tiro, categoria carabina deitada,
a cidade ficou com o troféu de
2° lugar por equipes e conquis-
'tau duas medalhas no indivi
dual. Bruno ficou �om a prata e

Rocco terminou com o bronze.
,i!.,j J:!I.jl.i!:: i �':: :

,

O basquete femino venceu São

José por 35 a 29. O futsal mascu
lino venceu Blumenau por 3 a 2
na estreia. Já a equipe feminina

goleou Videira por 6 a 1. Hoje,
estreiam três modalidades: BMX,
triatlo e karatê feminino.

Segundo o último boletim, di
vulgado às' 15h de ontem, Jarâguá ,

está na 17a colocação no quadro
': : j ltU 11 h':) 3l; t .i, " . l�; í ,.; J: ').

,

geral de pontos. Já no quadro de

medalhas, a situação é melhor. e
a delegação jaraguaense ocupa a

10a posição, com trêsmedalhas de

ouro, duas de prata e seis de bron
ze. A liderança está com Florianó

polis, que está com 102 pontos, 15
amais que Joinville, segundo colo
cado. Na 3a colocação vem Itajaí,
com 72 pontos.
:'
'_ j ". _, J, j j
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Destino de verba
será discutido hoje
Prefeitura já tem duas sugestões
para repasse de R$ 500 mil: posto de
saúde novo ou compra de tratores
MASSARANDUBA

PEDROLEAL

OdeStino da vêrba de até R$
500mil repassados pelo Orça

menta da União à Massaranduba
deve ser definido hoje, às 16h, em
audiência pública na Câmara dos
Vereadores. Segundo o prefeito
Mário Fernando Reinke, o destino
final dos recursós deve ser decidi
do pela população, mas a Prefeitu
ra já tem algumas sugestões.

A principal delas é a construção
de um novo posto de saúde no Cen
tro. O atual já tem quase 30 anos. "A
cidade cresceu demais neste tempo,

e não tem como aceitar aquele pas
tinha, precisamos deum maior e

mais moderno", explica. Para corri
gir esteproblema, aPrefeiturajá ela
borou o projeto para o novo posto,
orçado em cerca de R$ 1,5 milhão, e
vêm pleiteando recursos com o go
verno do Estado. "Já conseguimos
R$ 400 mil, e se estes R$ 500 mil da
União forem destinados ao posto, já
cobrimos mais de metade.do valor',
afirma.

Outra sugestão seria a compra
de tratores para a área agrícola.
"Caso não seja destinado à área
de saúde, a minha alternativa

.

é

comprar equipamento para nos-

sos agricultores", afirma o prefei
to. Porém, explica Reinke, o que
será feito com esse dinheiro cabe
à comunidade decidir. "Vamos ver

.

quais são as· propostas e o que a

população vai decidir", comenta.
De acordo com o prefeito, até

agora nenhum dos vereadores do

município comentou qualquer
proposta com o Executivo, o que
poderia facilitar o planejamento.

EDUARDO MONTECINO

Corupá discute PlanoDiretor e de Habitação.
Discutido o destino do Orça

menta da União na semana pas
sada, hoje a Prefeitura de Corupá
está realizando uma nova audi
ência pública, às 19h; na Câmara
dos Vereadores, desta vez para
iniciar o diagnóstico da questão'
habitacional no município e, a

partir disto, elaborar o Plano Di-
. retor e o Plano Municipal de Ha
bitação.

Por isto, o vice-prefeito Car
los Dieter Werner pede a parti
cipação de toda a comunidade.

. "Precisamos que todas as lide

ranças comunitárias, vereadores
e a população compareçam para.
garantir o máxímo possível de

informações", ressalta.
A intenção da audiência é

obter um olhar preliminar so

bre todas as áreas do município,
diz Werner, e descobrir onde há
maior carência de infraestrutu
ra e de serviços públicos, assim
como onde seriam, na opinião da
comunidade, os melhores locais
para a construção de conjuntos

habitacionais e condomínios.
Na quinta-feira passada, dia

10, foi realizada uma audiência

pública para definir o destino do

Orçamento da União. Segundo
o vice-prefeito, os recursos no

valor de R$ 500 mil serão utíli
zados na compra de maquinário
agrícola. "Provavelmente uma

escavadeira e um caminhão ca�

çamba, mas ainda vamos apurar
o que é mais importante", afirma
o vice, ressaltando que a escava

deira já está quase garantida.

ARQUIVOOCP

LEGISLATIVO
. Encontro da Avevi
Amanhã, aAssociação das
Câmaras deVereadores doVale
do Itapocu (Avevi) realiza com os

presidentes de partidos da região
o encontro regional do Programa
de Capacitação do Legislativo
Municipal2011, naCâmara dos
Vereadores de Corupá, apartir das
8h30. O evento busca estimular
a capacitação dos candidatos a
vereador nas eleições de 2012 e

organizar as ações daEscola do
Legislativo para 2012.
Segundo o presidente daAvevi,
ValmorPianezzer (DEM), o
encontro conta com a participação
doTribunal RegionalEleitoral (TRE)
e oTribunal de Contas daUnião

(TCU), para prestar orientações às
lideranças partidárias. "Queremos

. frisarmuito bem o que pode
e o que não pode ser feito na
campanha, especialmente quanto
às contas", explica.
Ele frisa quemuitos candidatos
desconhecem os papéis do
vereador. "Embora amaioria
dos candidatos sejam líderes
comunitários ou empresários,
eles não sabem bem os deveres de
um vereador", afirma. Para tentar
combater essa falta de informação,
o evento contacomuma série
de palestras sobre as funções do
parlamentar e como proceder na
candidatura.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e

do Mobiliário da Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, Schroeder
e Massaranduba, convoca todos os Associados, em pleno gozo
dos seus direitos sindicais, para se reunirem em Assembléia Geral

Extraordinária, que realizar-se-á, no dia 26 de novembro de 2011,
às 8 horas em primeira convocação ou às 8 horas e. 30 minutos
em segunda convocação, com qualquer número de associados

presentes em sua sede social, na rua Presidente Epitácio Pessoa,
345,na cidade de Jaraguá do Sul, SC, para deliberarem sobre a

seguinte ordem do dia:

Suplementação da proposta orçamentária do exercício de 2011.

Leitura, discussão e votação por escrutínio secreto da proposta
orçamentária para o exercíçio de 2012, juntamente com o parecer
do Conselho Fiscal.

Jaraguá do Sul, 14 de novembro de 2011.

Helenice Vieira dos Santos - Presidente.
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VW1l1l ••• UN\ASSEL'v
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MAT�RIAL
DIDATICO

100%
'GRATUITO

• Comércio Exterior • Gestão Amb'"'
• Gestão Cornerclal • G�stão Fin'

PÚblica • Gestão de Tecnologia da lnfor
, i' ,

• Gestão do Turismo • Logística • Marke J

• Negócios Imobiliários • Processos Gerenciais·
• Recursos Humanos • Segurança no Trabalho

BACHARELADO:
• Administração • Ciências Contâ��ls

COMPLETO

www.vw.corn.br Promoção válida até 17/11/2011 para veículos com pintura sólida. Frete incluso. Novo Go11.0 2011/2012, 4 portas, código 5U11C4, com preço promocional à
vista a partir de R$27.990,00. Novo Gol 1.6 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12, completo,com preço promocional à vista a partir de R$ 36.490,00. Voyage 1.0 Total Flex, ano
modo 11/12, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 38.590,00. Promoções válidas apenas para veículos disponíveis em estoque. IOF, Despesas de

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

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

às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: OBOO 770 1935. Ouvidoria: 0800. 701 2834. Veículos em conformidade com o Proconve.

Caraguá�Auto �lite
A escolha perfeita

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