
't). RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�� ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO

AMAGIA DO NATAL
MARCELE GOUCHE

\ ENCIINTO Brenda e Gabriel ficaram encantados com cu; luzes de Natal, acesas na
.

noite de ontem, durante soleaidade que contou ainda com a chegada do Papai NoeL
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Censo do IBGE
desenha realidade
dosbrasíleíros

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou
ontem, os últimos dados referentes ao-Censo 2010. Os resultados

traçam um perfil da realidade brasileira e apontam mudanças
significativas' desde a última pesquisa, realizada em 2000.
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AVOZOlaiS
quefantosa
pelo rádio
VALÉRIO GORGES ESTÁ
há 26 anos no comando
do mesmo programa.
Prestação de serviços é um
dos seus pontos fortes e a

paixão por Jaraguá é uma
de suas marcas registradas.
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PASSADO E
.PRESENTE
OS destaques de
Jaraguá nos Jase.

JOSÉ AUGUSTOCAcitfONI
Página 8

DESDE 1919

Scarrecebe
hoje palestra
de jornalista

'

CACO BARCELLOS, UM DOS

jornalistas mais respéitados
no cenário nacional, fala sobre
sua trajetória profissional
e a importância da visão
empreendedora para quem
quer alcançar o sucesso.

Página 19

o assistente
que deseja
ser o titular
MESMO TENDO A INTENÇÃO
de disputar a eleição no
próximo ano, César Tassi,
vice-prefeito de Massaran

duba, faz umaavaliação
positiva da gestão de Mario
Fernando Reinke. Página 6

Semacordo
entrePolícia
e governo
A PROPOSTA DE REAJUSTE

oferecida pelo Estado aos

policiais civis catarinenses
não agradou a categoria.
Delegacias estão atendendo
apenas flagrantes e casos

graves. Página 23

FAÇAJÃSEU
PEDIDO
7 3372.8888
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Jo�ens empreendedores
(TJmo parte do 5° '

vEncontro Regional de
Jovens Empreendedores do
Norte Catarinense acontece

hoje a palestra "Profissão
Empreendedora", com o

.;
,

�Ieições
As eleições do próximo ano

hámuito estão mobilizando

partidos e políticps que se

posicionam não só através
de filiações como também
na costura de acordos. As
entidades empresariais,

. com destaque para aAcijs,
também se mobilizam e

.

buscam a formatação de um

conjunto de reivindicações
que pretendem levar aos

postulantes de cargos
eletivos. Longe de ser uma
indevida interferência no

processo político, a intenção
que tem sido exposta com
muita clareza é a defesa dos
valores da comunidade. O
raciocínio émuito claro: se os

dirigentes políticos fizeram'
aquilo que a comunidade
necessita, a atividade

.

econômica terá melhores

condições de prosperar.
Sempre que o poder público
se omite ou realiza o que não
é prioritário, toda a população
é prejudicada. Os associados
daAcijs estão sendo
conclamados para contribuir.

.....

DUPLA SENA
SORTEIO N°

primeiro sorteio

09 - 10 - 27 - 38 - 39 - 46

Segundo sorteio

.19 - 33 - 34 - 40 - 42 - 46

QUINA
SORTEIO N°

26 - 31 - 39 - 45 - 80

jornalista Caco Barcellos, às 20
horas, 'no Centro Cultural da
Scar. Caco Barcellos contará sua

.
trajetória pessoal e profissional
e também revelará como ,

surgiu o projeto Profissão

,
.

Repórter, programa jornalístico
que vai ao ar pela TVGlobo,
produzido por uma equipe de

.

jovens repórteres motivados e

desafiados pela busca de uma
carreira promissora.

Fed em alerta'
Apesar do crescimento do PIB dos EUA ter alcançado 2,5% no .

terceiro trimestre e isto ser considerado animador, se o nível de
desemprego não caire o índice da inflação se mantivermuito baixo,
o Federal Reserve - Banco Central dos EUA - deve promover mais
estímulos na economia. De uma forrria geral, na grande nação.
americana, sempre se pretende que as forças da economia reajam

,

e neutralizam as situações adversas. �sta é uma forma segura de .

garantir continuidade para os avanços conseguidos, mas em alguns. -

momentos as intervenções tornam-se muito necessárias.

Sinapse da inovação
Vai até amanhã o prazo para a inscrição de projetos
inovadores neste que é o maior evento de estímulo à

,

inovação do Estado. Os projetos selecionados concorrem a

prêmios de R$ 50 mil que servirão como capital inicial para
tirar o. projeto do papel. Se você tem um projeto engavetado à

espera de recursos para viabilizá-lo, o momento éeste, Além do
incentivo financeiro do Sinapse da Inovação, os empreendedores
tem à disposição um espaço físico e o incentivo da incubadora,

JaraguáTec. Também, o seu projeto poderá chamar a atenção de
.um "ínvestídor-anjo" que pode colocarmais recursos no projeto
em troca de uma participação na sua exploração. São diversas
possibilidades à disposição de seu projeto.

Vazamento
,

Amancha de óleo localizada a 120 quilômetros da costa, na altura
de Campos, provocada por um vazamento em poço explorado
pela Chevron, abre uma nova discussão. Como a ,exploração do

petróleo envolve diversos riscos que vão desde acidentes em alto
mar até a contaminação de vastas áreas territoriais, não faltam
normas e procedimentos a serem seguidos. Ainda assim, acidentes
são praticamente inevitáveis e são um preço a ser pago por esta

riqueza. Neste caso, a mancha estámuito distante da costa e as

correntes e ventos a estão deslocando para mais longe ainda o

que minimiza os danos ambientáis. Ainda assim, a presidente
Dilma Rousseffdeterminou uma rigorosa investigação sobre as.

causas que num primeiro momento foram atribuídas a uma falha
.

geológica. A Chevron anunciou que conseguiu reduzir o. fluxo de
vazamento e o poço deveser totalmente selado e abandonado,

I '"

',',�

O crescimento do conjunto dos países da Zona do Ellro no
.�

. terceiro trimestre foi de ap�n�s 0,20/0. Claro que,émelhor
do que um resultado negativo; mas, mostra a extensão dos

problemas;que ainda poderão sermuito piores". Um dos
motivos pelos quais o mundo ainda não sentiu fortemente"

osreflexos'é exatamente pelo fato-de que aindanão houve'
récua e isto sigriifica uma certa estabilidade no consumo: '

Não. por-acaso, aAlemanha com 0,5% e a França com O,4�,i .

n são os que apresentara!llmalor crescimento.

DIVULGAÇÃO

Policia pacificadora
Na media emque a polícia carioca avança na ocupação
de territórios nas mãos de traficantes, é possível ver a
extensão do problema, A polícia precisa conviver com os

maus elementos Inflltradosem suas fileiras, que podem
causar danosmuito maiores que os dos bandidos. Chama
atenção amelhoria na- qualidade das informaçõesobtidas
pela inteligência da polícia que ficou demonstrada no
processo de ocupação da Rocínha, Quando anunciaram
o processo de ocupação, já havia destacamentos
espalhados por todos os acessos e a captura do diversos
elementos..:. entre eles o chefe do tráfico, o quemostra

.

'que havia um plano muito bem detalhado e informações
consistentes. CO,m certeza o trabalho desenvolvido pela
polícia do Rio é amaior obra da Copa do Mundo e das

Olimpíadas. É também o de execução mais difícil.

Protótipos
As revistas especializadas em
veículos costumam "flagrar"
protótipos em circulação
pelas ruas do país, mas
o que acontece com eles

" depois? Cerca de dois mil

, protótipos são produzidos
anualmente pela indústria
nacional e o seu destino é

,

sempre o mesmo: depois de -

depenado com a retirada
de todos os componentes
que interessam, a carcaça é

prensada e vira material para
reciclagem, junto com muitos
outros componentes testados,
durante Q processo.

.

Planos da
rede Havan
Depois de estabelecer

.

lojas nos municípios mais
- populosos de Santa Catarina,
a Havan avança com força
para o Paraná com destaque

, para a região metropolitana
de Curitiba. A loja recém

inaugurada de São José do
Pinhais possui cinco mil
metros quadrados de área e

é apenas uma das que serão
.

. estabelecidas nesta região. Ao
que tudo indica, o Centro de

Distribuição de BarraVelha
vai ter muito serviç.o.

Cerveja rende menes
o lucro líquido daAmBev no terceiro trimestre deste ano recuou .

7% em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa
acredita que este resultado seja revertido já no atual trimestre '

quando o verão impulsiona as vendas. Chama a atenção uma
_

ação desenvolvida pela empresa na nossa região onde os

quiosques de uma de suas marcas de cerveja começam a povoar
os estacionamentos de supermercados.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



M. I

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Ninguém faz um bolo sem farinha.
A "farinha" das ações humanas é a

vontade. A vontade é tudo. Mas a vonta

de, você sabe, tem graduações. Algumas
pessoas ardem por uma causa, outras

gemem diante do primeiro degrau. Só as

primeiras valem a pena, só as primeiras
podem dizerque vivem ou viveram, só as

primeiras mudam o mundo. '

Acabo de ler sobre um sujeito espe
cial, admirável, o Rodrigo Raineri, 42

anos, conheces eles? O Rodrigo é brasi
leiro e alpinista, alpinista profissional. E
antes que alguém duvide da qualidade
do Rodrigo é bom saber que ele já subiu

quatro vezes o Monte Everest. A proeza o

credita; O Everest tem 8.860 metros de al

tura, nem os gaviões vão tão alto.
Para chegar ao topo do Everest é

preciso muita "farinha", para chegar ao
topo desse "bolo" da Natureza é preciso
vontade pétrea e muitos estudos, estu
dos da Física, da Química, da Biologia,
da Psicologia, de muitas ciências. Mas
não é disso que quero falar. Quero é fa
lar do conceito de ser feliz que o Rodri

go Raineri tem.
Um dia, perguntado sobre felicidáde,

Rodrigo declarou que nos tantos e tantos

anos subindo montanhas e enfrentando

inimagináveis dificuldades, aprendeu
que é preciso muito pouco para ser feliz.

DÍVIDASDIFERENÇA,
Da primeira vez que subiu ao Everest, Rodri

go Raineri desistiu quando lhe faltavam apenas
50 metros para o topo. As condições ftsicas dele e

'os ventosmuito fortes o fizeram voltar. Iradiante
ou nãofoi uma decisão entre viver e morrer, disse
ele. Essa decisão do alpinista deixa-nos uma li

ção. Já conto, desça um pouco mais.

PR

nocuro vereadores que queiram co

r laborar para resolver o problema da
rua Luciano Zapella, bairro Rau. A rua'

é o acesso principal do Centro de Edu

cação Infantil Anélia Enke Karsten com

aproximadamente 200 crianças. A rua

era pavimentada com asfalto anti-pó, no
entanto, a administração municipal, há
mais de três anos vem periodicamente
colocando sobre a mesmamaterial com

barro, que na chuvavira lama e no tempo
seco uma poeira insuportável.

Conforme a Secretaria de Obras,
o único projeto para a citada rua é o

prolongamento da mesma no senti
do ao rio Itapocu com aterramento,
adentrando a área verde e várzea do

rio, o que é' um absurdo, pois contra

ria orientações dos órgãos ambientais
e respectivo Código Florestal. Em en

chentes passadas, a água chegou até a

esquina com a rua 342 Eugênio Bertol
di e o aterramento poderá colocar em
risco todas as moradias dos arredores.

No último dia 7 de novembro fize- '

mosumamanifestação, e apesar de pedir
para que viesse alguém para expor nos
so problema, nenhum representante da

administração municipal se manifestou.
Gostariade lembrar aos vereadores sobre
a 'AudiênciaPública" efetuada na Câma
ra a respeito damudança daponte para a

FALE CONOSCO

Muitas vezes a pessoa tem pouco
dinheiro no bolso é vê-se tentada a

comprar algo.que lhe está acima das

possibilidades, não hesita, compra. E
depois vai se dar aos diabos por mui
to tempo. O controle emocional diante
dosgastos é essencial ao bem viver.

ruaAnnaMuller Enke, que anotem para
as votações do assunto, o que aconteceu
no acesso da "Ponte do Centenário", pois
na rua Anna M. Enke o problema será

maior, vários sobrados construídos sem
o sistema de estacas de concreto. O final
da rua já tem apresentado alagamentos,
imaginem depois com pilares no meio

do rio, onde a água vai parar? E o acesso

à creche como vai ficar?
Os moradores do Rau e do Amizade

querem a ponte e com urgência, mas no
local já iniciado, com mais dois pilares,
respeitando a vazão do rio, sem provocar
alagamentos. Temos três vereadores na

região, Justino da Luz, Lorival Demathê
e Amarildo Sarti, sendo que antes da re

portagem que uma emissora de rádio
fez, fiz contato comAmarildo Sarti o qual
me informou que a rua Luciano Zapela
iria ser pavimentada com 'lajotas. Pedi
ao mesmo que confirmasse o projeto,
pois o secretário' teria negado. Convidei
o mesmo para ver o problema, não com
pareceu e não deu retorno via telefone
conforme tinha me prometido. Minha
esperança é que alguém se interesse, pois
estamos abandonados.

ZenUdoJaroscz�
funcionário público
federal aposentado

- "Um colchão, uma comida, um banho e·

está tudo certo ... ", disse ele. E acrescen

tou: - "Hoje, hámuito excesso, as pessoas'
estão sempre querendo mais e mais para
serem felizes"..

Disse tudo, o Rodrigo. De fato, quem
conhece a solidão da montanha, quem
desafia a Natureza, quem tem um so

nho incandescente de vencer obstáculos
e superar a si mesmo, desapega-se dos
bens mundanos da matéria. E não me

parece existir outro modo mais direto de
ser feliz. Ter uma "montanha" para subir
na vida é o grande segredo de ser feliz. E

para isso é preciso "apenas"muita "fari
nha"... O resto são inutilidades.

SUCESSO
A melhor definição de sucesso na'

vida, talvez seja a mesma para felicida
de: sentir-se bem. E para 'nos sentirmos

, bem, precisamos de muito pouco; ou de
,

muito, muito, sem fim, até à neurose da
morte em vida, da infelicidade que leva
aos ansioliticos. É uma decisão pessoal.

CHARGE

E NÃO É QUE O LULA

TEM UM IRMÃO GÊMEO?

M' UM Àa�ÀÇ,O
�UII MANO!

A taxa deanalfabetismo
entrea população com 15
anos oumaisdiminuiu

quatro ",ontospercentuais
�fl,JI' ' ent1:�,�a()Qe201Q,seK#n4a'
.iI,

"

i:J1itl()$iVJ;a Gênsó âii)ülgddiJs'
pelo lBt}Bontem. O número
caiu de 13,6% para 9,6%. Na
área urbana, o indicador .>

passou de 10,2% para
7,3% dápopulação.Já nas
lfreas 11Ji,rais, ele teve uma '.

'

"melhoradtl29,8%para
23,2%.NosEstados, amenor
taxa deanalfabetismofoi
encontrada nóDistrito
Federal (3,5%) eamaior

, emAlagoas (24,3%). As
I"'

I

"niaiQFesq,ueilasentre,a "

" populflçáocom 15anosou

maisse 'deram noNorteide
16,3% em2000para 11,2%
em 2010) e noNordeste (de
26,2% para 19,1%),mas

, tambe correram reduções
hds re �e$Sul (de 7, 7% para

'

5,)%),Suãeste (de 8, L% para
5,4%) eCentro-Oeste (de.
10,8% para 7,2%).

DO LEITOR

-SE
E T :

SARGENTO

PINCEL

, ..

f!l r/rlt'e�ISa

'avançar no setor
, educacional.

Apesar rl,oavanço, o índice
,'deanalft(lJetismo noBr�ll
ainda está 'acima.do de

'
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CENS02010

IBGEMOST
R$ 900. A segunda capital com
maior renda per capita foiVitória
(ES), com R$ 1.499 e. R$ 755, res-

-

pectivamente.
Para Jaraguá do Sul, a renda

média mensal, em 2010, gira
va em torno de R$ 959. Há dez

anos, quando a metodologia de

pesquisa era menos ampla, fo
ram divulgados dois dados para
identificar a renda média mensal
da população: R$ 512, como ren

da nominal mediana mensal, e

R$ 912,87, como média nominal

mensal, que engloba salários de
maior e menor valor.

,.

O número de mortes em San
ta Catarina, de agosto de 2009 a

julho de 2010, foi de 32.835. Já em
Jaraguá do Sul, o mesmo período
registrou 608 óbitos. Detalhe: 145

morreram com 100 anos ou mais
no Estado, com dois falecimentos
no município.

, ... ';p.. __
.

DO BRASlL E DO ESTADO
Jaraguá do Sul tem renda per capita
mensal de R$ 959 e número semelhante
de homens e mulheres entre a população
JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON
tão distribuídos nos 293 municí

pios catarinenses, em que 143.123
estão em Iaraguã do Sul. Mas, se
em SantaCatarina existem 500mil
mulheres a mais do que homens,
essa realidade não se repete na

cidade-pólo do Vale do Itapocu,
onde os números se equivalem:
71.801 homens e 71.322 mulheres.

Somos 190.755.799 brasileiros,
segundo o IBGE (Instituto Bra

sileiro de Geografia e Estatística),
que ontem esmiuçou dados do
Censo Demográfico 2010. Oeste
universo, 6.248.436 habitantes es-

A PESQUISA
Participaram do Censo 2010 cerca

de 190mil recenseadores, que visitaram os

mais de 5.500municípios brasileiros. Ao todo,
foram entrevistados representantes de 67,5'

milhões de domicílios no período de Iode agosto
a 31 de outubro. Outras 899 mil residências
foram consideradas fechadas. Os primeiros
dados da pesquisa foram revelados em

.

abril deste 'ano. Ontem, o IBGE
divulgou dados consolidados-e

novos recortes nas

estatísticas.

Dos 143.123 residentes na ci

dade, 132.800 estão na área urba
na e 10.323 residem na área rural.
Em 2000, eram 108.489 habitantes:
96.320 na área urbana e 12.169 na

área rural de Iaraguá do Sul.
Um dado estarrecedor, em se

tratando de Brasil, é que apesar
de uma-média de renda mensal de
R$ 668, 25% das pessoas tinham
rendimento médio nominal men
sal domiciliar per capita de até R$
188, e metade recebia até R$ 375.
Cerca'da metade da população ur-

bana recebiamédiade R$ 415, mas
nas áreas rurais a rendamédia caía

para aproximadamente R$ 170.
A realidade nacional mostra

ainda que em 17 das 26 capitais
brasileiras, a renda de 50% dapo-

.

pulação ainda não atingiu o salá
rio mínimo, de R$ 510, em 2010, e

hoje fixado em R$ 545. Florianó
polis se destaca por registrar a

maior renda per capita entre as

capitais do país, em que o maíor
valor é de R$ 1.573, com meta

de da população recebendo até

HOMENS MORREM MAIS CEDO

Para cada grupo de 100 mulheres

que .morrern no Brasil, há 133,4"
mortes de homens. No período entre
agosto de 2009 e julho de 2010, foram
contabilizadasmais de ummilhão
de mortes, sendo 57,2% de homens
e �2,8% de mulheres. A disparidade,
segundo o IBGE, pode ser explicada
pelamaior parcela da população.
ser constituída por homens (103,4
homens para cada 100 mulheres).
A sobremortalidade masculina
ocorre em quªs;e todas as faixas
etárias, mas é-maior entre os 20 a
24 anos, quando a proporção é de

420 para 100. Dos 15 aos 19 anos,
350 homens morrem para cada 100

mulheres, e, dos 25 aos 29, são 348
para 100. Segundo o IBGE, a grande' .

diferença entre os mais jovens se

deve ao alto número de óbitos por
causas externas ou violentas, como
homicídios e acidentes de trânsito,
que atingemmais a população
masculina. A partir dos 24 anos o
indicador começa a cair e, na faixa
acima dos 81, o número demulheres

que morrem já supera o dos homens.
O motivo é amaior proporção de
mulheres na população idosa.:

500 MI.L MULHERES A MAIS EM SC
O Censo 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística) aponta que existem 500 mil mulheres amais
do que em homens em Santa Catarina, em um universo
total de 6.248.436 habitantes. Essamulher, em suamaioria,
é branca, com idade entre 25 e 29 anos, alfabetizada e reside
na área urbana. A renda per capita da família oscila entre um e

dpis salários mínimos. Em Jaraguá do Sul, esse alto percentual
de mulheres em relação aos homens não ocorre. Dos 143.123

habitantes, 71.801 são homens e 71.322 mulheres.
Em 2000, a diferença era maior: 54.694 homens
e 53.795 mulheres.

MENOS CRIANÇAS FORA DA ESCOLA
De 2000 para 2010, diminuíram os percentuais de crianças e adolescentes fora da
escola no país: o contingente de sete a 14 anos de idade passou de 5,1% para 3,1%.

Já o acesso de crianças de até cinco anos à rede pública de ensino no Estado é o
mais favorável do Brasil, apesar de mais da metade ainda não ter ingressado na
educação infantil, segundo o Censo 2010 do IBGE. Em Santa Catarina, a cada 100

.

crianças nessa faixa.etãria, 44 não tiveram acesso à rede pública.

ESTADO LIDERA NA

EDUCAÇÃO INFANTIL
Santa Catarina apresentou a situação.mais

favorável do país em relação ao acesso de crianças
de até cinco anos à rede pública de ensino, Apesar
de liderar o ranking, mais da metade ainda não
conseguiu ingressar na educação infantil. No
Estado, a cada 100 crianças nessa faixa etária,
cercade 45 não teve acesso aos centros infantis.

\ Amédia nacional é de apenas 29,3 matrículas em
. escola ou creche pública para cada 100 crianças.
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ECONOMIA FORTE E PODER AQUISITIVO
Amédia de rendamensal do jaraguaense é de
R$ 959, segundo o censo de 2010. No censo de dez
anos atrás, ametodologia da pesquisa era diferente
e dava como média nominal mensal R$ 912 emédia
nominalmedianamensal R$ 512. O segundo valor
era calculado eliminando as maiores rendas, o que

desequilibrava a conta.

Segundo o secretáriomunicipal de Desenvolvimento
Econômico, Célio Bayer, amédia alta (em relação ao

restante do país) é resultado de unia economia forte.

"Iaraguá é bastante industrializada, o que impulsiona
a economia também da população", justifica Bayer.

POPULAÇÃO DE

JARAGUÁ DO SUL:
.

• 143.123 (2010)
• 108.489 (2000)

POPULAçÃO URBANA
• 132.800 (2010) 92,8% da população total
• 99.320 (2000) 91,5% dapopulação total

rJ Homens 71.801 (50,8%)
9 Mulheres 71.322 (49,2%)

POPULAçÃO RURAL
• 10.323 (2010) 7,2% da população
• 12.169 (2000) 9,5% da população

DOMICÍLIOS
• 45.143 (2010)
• 30.610 (2000) "

UlIBANOS
• 42.095 (2010) 93,2%
• 27.434 (2000) 89,7%

RURAL
• 3.048 (2010) 6,8%
• 3.173 (2000) 10,3%

JARAGU� CADA
VEZ MAIS URBANA

O êxodo rural em Iaraguá do Sul IIé
uma tendência", de acordo com a

secretária de Habitação, Maristela
Menel. "Vários projetos já foram
propostos para tentar manter o
produtor rural nQ campo, mas
o Sindicato dos Trabalhadores
Rurais alega que não há
interessados", explica Maristela.
Segundo ela, muitos deixaram a

agricultura familiar para
trabalhar na cidade,
onde o mercado de
trabalho é mais

amplo.

......................................................................

. SEM MORADIA:
• 47 (2010) 0,1%
• 248 (2000) 0,8 %

FAIXA ETÁRIA
2010
• Menos de 1 ano 2.014 (1,4%)
• O a 9 ; 19.094 (13,3%)
• 10 a 14 10.753 (7,5%)
• 15 a 19 11.942 (8,3%)
• 20 a 29 30.024 (30%)
• 30 a 39 25.768 (17,8%)
• 40 a 59 .. : 34.206 (23,9%)
• Acima deGü 11.339 (8%)

2000
• Menos de 1 ano 1.728 (1,6%).
• O a 9 18.207 (16,7%)
• 10 a 14 .. 9.872 (9%)
• 15 a 19 10.656 (9,8%)
• 20 a 29 21.866.(29,1%)
• 30 a 39 19.500 (17,9%)
• 40 a 59 16.527 (15,2%)
• Acima de 60 7.284 (6,7%)

ETNIAS
Brancos:
• 123.671 (2010) 86,4%
• 101.031 (2000) 93,1%

Negros:
• 3.180 (2010) 2,2%
• 1.142 (2000) 1,05%

Pardos:
• 15.666 (2010) 10,9%
• 5.648 (2000) 5,2%

Amarelos (asiáticos):
• 478 (2010) 0,3%

. • 94 (2000) 0,08%

Indígenas:
• 120 (2010) 0,08%
• 247(2000) 0,2%

Não se declararam
de nenhuma etnia: .

• 8 (2010) 0,005%
• 248 (2000) 0,2%

..................................................................

Cresce número de

negros e pardos
Os afrodescendentes estão commaior visi

biÍidade em Jaraguá do Sul. É o que se constata

ao comparar os números referentes à popula
ção que se autodenomina negra e parda, nos
dez anos que separam os censos demográficos
do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística), em 2000 e 2010. Vale lembrar que
em 2010 foram computados 143)23 habitan
tes em Iaraguá do Sul, população que era de
108,489 em 2000.

De acordo com dados divulgados pelo che
fe da 'agência Regional Norte do IBGE; com
sede em Iaraguá, Soldenir Zanella, em 2010,
123.671 pessoas se identificaram como brancas,
15.666 como pardos e 3.180 se autodenomina
ram negros. O mapa das etnias apontou ainda
478 asiáticos, 120 indígenas e oito que não de
finiram raça ao recenseador. Já no Censo 2000,
os dados apontavam 101.031 brancos, 1.142 ne
gros, 5.648 pardos, 247 indígenas, 94 amarelos e

327 que se eximiram de declarar a etnia.
Para a supervisora do Museu Histórico Mu

nicipal Emílio da Silva, Ivana Cavalcanti, que
sempre se identifica como da raça negra, os

. dados do IBGE são positivos. Doutoranda em

Língua Portuguesa e mestre em Educação/Le
tras, pela PUC/PR, ela acompanha o Mocone
vi (Movimento da Consciência Negra do Vale
do Itapocu) desde que começou, há dez anos.
"Acho positiva essa diferença, embora muitos

�

tenham apenas 10% de ascendência branca,
mas mesmo assim não se declaram como ne

gros. De qualquer forma, é um avanço", obser
va. "Isso se deve às políticas públicas e à cons

cientização. O mundo mudou e não dá mais

para retroceder no tempo", complementa.
Para Ivana Cavalcanti, que no domingo, 20 de

novembro, abre a 7a exposição do "Dia da Cons
ciência Negra" no Museu Emílio da Silva, o sur

gimento do Moconevi é uma força amais para a
.

visibilidade dos negros e pardos na região.

.�

j j
:�

RESULTlIDOS SoIdenir ZaneUa, chefe
da agência do IBGE de Jaraguá do Sul

interpreta dados do Censo 2010
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MARCELE GOUCHE

Avaliando
Sobre o atual governo, César

faz uma observação positiva, Diz
que 'apesar das chuvas, o prefei-,
to Mário Fernando Reinke está
realizando obras no hospital,
museu e asfaltamentos diversos.

Quanto à unidade hospitalar que
passa por reformas por ter sido

inaugurada sem seguir as regras
da Vigilância Sanitária, ele acre

dita que a solução será passar a

administração da estrutura para
alguma entidade especialista na

área da saúde. "Até porque a Pre
feitura não tem nem como con

tratar' profissionais. A folha de

pagamento já está comprometi
da com 47%,48%", ressalta.

I Salário do vice
deMassaranduba:

R$4.200

SÉRIE ESPECIAld!

ELE·ÉOASSISTENTE,
. .

PRETENDE SEROTITUlAR

Já era para ter saído
na vez passada, mas
não deu. Não é só a
minha intenção, o

partido também quer
e time que não joga

não ganha.

-'as. tlÉ muito bom, crianças mu- ali ele faz expediente todo o dia,
dam a vida da gente". O vice não demonstrando ter interesse pe
esconde seus sentimentos, inclu- los assuntos da administração.
sive frisa que gosta das pessoas Na cadeira de vice, César
tanto que assumiu uma política mostrou-se um tanto inquieto.
assistencialista. Neste momen- Com um jeito humilde, faz uso

to, ele recorda de um senhor que' simples das palavras. 'Ele pos
precisava urgentemente passar

. sui as características do homem

por uma cirurgia do coração. do campo, perfil do morador de

"Ajudei esse senhor porque pelo Massaranduba. As tradicionais
SUS iria demorar muito. Eu aju- festas agrícolas da cidade são
do quemmais necessita", afirma. momentos. aproveitados pelo

Quando César recebeu a re- vice para fazer política e ficar em

portagem do O Correio do Povo, contato com o povo. Duas vezes

.
ele estava em seu gabinete- de vereador, seguiu a linha do pai,
vice, ao lado do gabinete do pre- Aristides Tassi, que também já
feito. Segundo o peemedebista, teve atuação na política local.

Destinado a disputar a eleição na corrida

majoritária, César Tassi vem ensaiando
nas vezes em que substitui o prefeito

encabeçar a chapa ano que vem.
Quatro vezes prefeito interi-

. no neste mandato, César não es

conde que vem ensaiando para
assumir o comando da adminis

tração municipal em 2013. Além
de substituir o tucano, o vice já
assumiu a Secretaria de Obras

por 30 dias e a Secretaria de Agri
cultura por um ano. São as duas
áreas que mais gosta. Aliás, sua

. família é do ramo da rizicultura
há 70 anos e ele faz questão de le
var os negócios agrícolas adiante.

Casado, César tem um filho
de 20 anos e está em processo
para adotar duas meninas gême-

que não joga não ganha", declara.
Questionado se sua candida

tura a prefeito o 'colocaria como

adversário do atual mandatário,
Mario Fernando Reinke (PSDB),
que vai disputar a reeleição, o

peernedebista responde: tia de
cisão não vou ser eu quem vai
-tomar, Podemos ser, mas vamos
ter muita conversa antes". César
tem apoio dos deputados Carlos
Chiodini e Mauro Mariani para

MASSARANDUBA

DAIANA CONSTANTINO

Preparando o campo para' as
eleições' municipais, o vice

prefeito de Massaranduba, César
Tassi (PMDB), pretende realizar
seu desejo de se candidatar a

prefeito em 2012. "lá era para ter
saído na vez passada, mas não
deu. Não é só a minha intenção,
o partido também quer e time

Matrículas de hoje até amanhã
Asmatrículas dos novos alunos para as escolasmunicipais de Jaraguá

" do Sul acontecem hoje emanhã nas p�óprias instítuições, É necessário
levar o c0�provante de residência, ceOidãode nascimento da criança, "

,;

atestado defrequência ou boletim quecomprove a série!ano quea

criança frequentou.em 2011 e RG do pai ou responsável.ASecretaria
'

daEducação orienta aos pais que procurem as escolas do seu bairro,
pois as direções das instituiçõesmatricularão primeiramente as

crianças que fazemparte do zoneamento- proximidade damoradia
com a escola. Os pais poderão deixar nome e telefone paraum
posterior contato, se houver sobra de vaga na escola desejada. Outras
ínformaçõespodem ser obtidas pelo telefone (47) 2106-8231.

Falta dos grevistas é abonada
da proposta foi feita durante as negociações entre a
Secretaria de Estado da Educação e o Sindicato dos
.Irabalhadores eIl} Educação de Santa Catarina
(Sinte/SC),logo após o término da greve deste ano.
Adecisão beneficia a categoria. O professor que
tivesse apenas uma falta decorrente da paralisação
estaria impedido de progredir na carreira
durante três anos. "Esse abono também permite
o pagamento dos dias de greve, além de limpar

-

aficha funcional", explica o secretário-adjunto da .

Educação, EduardoDeschamps,

O governadorRaimundo Colombo (PSD) atendeu
um dos pedidos dos professores catarínenses Por
meio.do decreto'de número 644, de14 de novembro
de 2011, publicado ontem no DiárioOficiàl do
Estado de SantaCatarina, Colombo abonou as faltas
dos professores doMagistério estadualdurante as

greves de 2008 e 2Q10. O benefício também abrange
o ano de 2011, quando amanifestaçãodurou cerca
de 60 dias, "desde que seja comprovada a reposição
das aulas. Com amedida, osprofessores não terão
problemasmiprogressão da carreira.A discussão

--------_.-------------��--------------
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Patricia Moraes . 2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Os custos da corrupção
. rY1ia 15 de novembro, feriadojia
\.JProclamação daRepública, foi
marcado por diversas manifestações
contra a corrupção no país. Aqui em'
Iaraguâ, o movimento foi prejudicado
pela forte chuva,'mas outros encontros
devem ser programados até o fim do
ano, assim como aconteceu no dia 7de
setembro e 12 de outubro.

A participação dos jovens e da
comunidade em geral nesses atos
é de grande importância. Épreciso
pressionar, mostrar qu� a sociedade está

acompanhando e quermudanças. Para
se ter ideia de quanto a corrupção atrasa
o desenvolvimento do país e interfere na
qualidade de vida dos brasileiros, estudo
realizado peloDepartamento de

. Competuiúidade e Tecnologia (Decomtec)

da Fiesp (Federação das Indústrias de
SãoPaulo), divulgado no ano passado e
com dados referentes a 2008, trouxe uma

. estimativa dos prejuízos econômicos e
sociais que a corrupção causa ao país
e aos brasileiros. O valor chega aR$ 69
bilhões por ano, já a Reuista Vejafala

.

em R$ 85 bilhões, que são retirados de
áreas essenciais como saúde, educação
e segurança e vão parar no bolso de

poucos. Os desvios levam.para o ralode
.

1,38% a 213% do Produto Interno Bruto

(PIB). Segundo o levantamento, a renda
.

per capita do país poderia ser de US$ 9
mil, 15,5% mais elevada que no período
analisado, de US$ 7.954, se os mecanismos
contra a corrupção fossem mais rigidos.

Além disso, os serviços públicos
funcionariam demaneira muito mais

'eficiente. Nos hospitais públicos do SUS,
por exemplo, a quantidade de leitos para
internação, queno período era de 367.397,
poderia crescer 89%, que significariam
327.0121eitQs a mais para os pacientes.A
mesma lógica serve.para investimentos em
todas as áreas, inclusive em infraestrutura,
onde oBrasil amarga um dos piores
índices do mundo.

A lógica é simples, quanto menos ..

corrupção, mais dinheiro para .

investimento, menos carasficam asobras

públicas emelhorqualidade de vida terão
todos os brasileiros.Mas aformula não
émágica, os protestos são uma ótima
maneira de pressionar, inclusive a acabar
com a impunidade e oforo privilegiado,
que não condiz com os ideais impressos na
nossa Constituição.

Listas
o presidente do diretório do pp ,

em Jaraguá, Ademir Isidoro, diz
que o partido está se preparando
bem para as eleições dó próximo
ano.Além de Dieter como
concorrente àmajoritária, a sigla
já tem 33nomes para a disputa
proporcional. Na região, Everaldo
Mok é o pré-candidato a prefeito
emCorupá, emMassaranduba, o
partido conta comOdenirDereti e

Jose OsnirRonchi, já em Schroeder
a situação ainda está indefinida
para sucessão de FelipeVoigt.

oral'
Em. Flodanópolis, os

.

manifestantes sugerem avolta.
do ensino de ética emoralnas
escolas corno forma de contribuir
para fonnação de cidadãos
conseíeines e conetos e dimínuír
os índices de corrupção.

Tombamento
Em nome daAssociação de
Moradores do Bairro Rio da

. LUz, o vereador Justino da
Luz (PT) deve apresentar
.requerímento nasessão de hoje
para que a Prefeitura esclareça
as regras de desenvolvimento
da localidade, tendo em vista
o tombamento do baimrpor
parte do Iphan (Instituto do
Patrimônio Histórico, Artístico

\ .

e Nacional) em 2007. Acontecer
que o próprio Executivo
ainda não teve acesso às
normas completas, o que
deve acontecer somente nos

próximos dias.

Pré-candidatos do PP
No encontro do PP na última sexta-feira, os pré
candidatos àmajoritáriapelo partido fizeram
pose para 'foto. Da çlireita para esquerda, Jorge
Feldman, vereador de Guaramirím, João Regis,
de BarraVelha, Dieter Ianssen, de Jaraguá, e
Gilberto Azevedo, presidente daCâmara
de São João do Itaperiu.

ACâlnara deVereadores :receberá

representantes daPohcíaCivil na se,ssão
dapróxlnla terça,�feira�A categoria iniciou
paralisação ooseca embusca de reajuste de
13%,aléln disso, reivindica contrata(;ão de
novos policiais emelhorias de estrutura.

Ujam pede explicações
Apresidente daUjam (União Jaraguaense das
Associações deMoradores),Andréa Zieh.lsdorff
Colaço, encaminhou ofício em nome da
entidade solicitando àPrefeitura que envie

representante para reunião com a comunidade'
napróxima segunda-feira. O objetivo é sanar
dúvidas sobre o prograina de pavimentação do
município. Entre os questionamentos já listados
ao Executivo estão: quanto custa o valor do
metro quadrado do asfalto, qual a participação

.

do morador e qual a participação do poder
público na questão do pagamento do asfalto,
como é estabelecida a porcentagem de juros,
qual a espessura apropriada do asfalto, e a base
de preparação. Também a lista completa das
obras programadas e a previsão para o início
de cada uma delas. Em setembro, a Prefeitura
anunciou a pavimentação de 41' ruas.

Moção na �aúde
AMoção deApelo, resultado 1a audiência ..

pública que debateu a falta de,médicos no

serviço público domunicípio, será lida na sessão.
de hoje à noite naCâmara, votadana próxima
semana rr depois encaminhada às entidades

.

interessadas e, principalmente, àPrefeitura,
.

para que tome as providências necessárias. O
documento listauma série de ações que devem
ser tomadas, como a adequação do salário dos
médicos, um plano de carreira para categoria, .

a compra de equipamentos para os Pamas, a
ampliação do Programa Estratégia de Saúde
da Família, o agendamento das consultas por
telefone, entre outras. Omovimento foi iniciado
pela vereadora NatáliaPetry (PMDB}..

Piso do magistério
Em entrevista ontem áRádio Gaúcha, o
senador e ex-ministro daEducação, Cristovam .

Buarque (PDT) defendeu o impeachment dos
governadores e prefeitos que descumprem a lei

- e não pagam o piso domagistério. Disse que se

o Estado não tem dinheiro parapagar o básico
aos professores, o governador deveria entregar as

.

escolas ao governo federal.
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atletas para representarem seus municípios.
. A prata da: casa'brilheu e venceu. 0s'éstran
geiros contratados a peso de ouro sucumbi
ram frente a uma geração que não se rendia
nunca, não, se �ntregava jamais: Zé Maria ,,,';.
N�nes, f�mo,tésar ZÚmrter; i

C'aglioni; 'Celso
'

e Marilene Cedrez, Lauro Hussapel, Douglas
.Stange, Zéca Klitzke, Perácio, Santino Ritta,
Nils�n:tr��, Alceu FerlJ;�des. '/1:,
'" r,

I, ,I"

,,"
,'/

"I 'H,"/'", '!,j:' " H:Yrr:'il ,'�!, ,

,I

s anos 60, osJogos Abertos vive
ram "suá fase rótnântka. A vit6-'
ria era tão importante' quanto as

amizades construídas ao longo
da disputa. Participar dosJogos era, antes

!

de ituôo, fazer �igdS; O "poder ecmiômieo'
fez-se notório na 'década de 70, quando as

grandes cidades passaram a importar de ou
tros,:çstados ea

"'"

m��p1? d e���rior:&��nqes I

,
, _i,'- I' ··1· ", • '''.'','' ,
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José Augusto" ,

Caglioni

, redacao@ocorreiodopovo.com.br

o

E
Metamorfose

UlDa nova salra de atletas DotáveisDo distante 40JogosAbetos de Santa Catarina realizados
na Cidade dos Príncipes em 1963 até 2011 nos 510 lasc em

Criciúma, tenho vivido as diversas fases e transformações desta
magna competição. Os jogos mudaram e eu também mudei;'
primeiro participei como atleta; depois atleta e treinador; mais
adiante, somente treinador e nestes últimos três anos tenho
atuado como comentarista esportivo.

Brilharam anos 80 e 90: Ana

Moser, Hans Fischer, Márcio
May, Murilo Fischer, Fernando
Scherer, Silvana Pereira,
Cornélia Holzinger Caglioni,
Clarice Kuhn, Magnólia
Correia, MargitWiese,
Rosímar Piazza, Rosilei Diogo

João, Evaldo Rosa, Márcia
Narloch, Ademir Roesler,
Sérgio Galdino, Roberto
Bortolotto, Gustavo Kuerten ...
Só para lembrar alguns.
Conduziram o esporte de
Santa Catarina ao lugar mais,
alto do pódio a nível nacional

e internacional. O segredo
de tanto sucesso? Muitos
dos ex-atletas dos anos 60 e

70 tornaram-se treinadores,
aperfeiçoaram-se no Brasil e
no exterior. Colocaram Santa
Catarina no cenário esportivo
internacional.

FOTOS DÍVULGAÇÃO
lI!j'
•

grande
destaque
deste Jase

É a velocistaTamires de Liz. Ela
desloca-se na pista como o próprio
vento, transpassando o tempo
e as rivais. É a "princesa" vque
a ex-atleta e hoje treinadora de

atletismo, MargitWiese descobriu
na Cidade dos Príncipes.

--- ---_,_-",�,�

Ao centro, Simone Pontes Ferraz de laraguá
do Sul· Na prova de 3000m com obstáculos

Olavo losé Reali • exe_"plo para as novas geraç�es

Destaques jaraguaenses nestes jogos
No início ao'
DOVOmilemo

• Simone Pontes Ferraz - Liderou aprova de 1500m
rasos de ponta a ponta, impondo ritmo alucinante.
Na reta final, travou um duelo espetacular com
a concordíense LizandraZuanàzzi, lançou-se de
corpo e alma em direção àvitória: cruzou a linha de
chegada com quinzemetros de luz.
•Mirielly Cristina dos Santos - Chegou aos 510

Iasc ostentando o status de favorita nas provas
de 1DOm com barreira e salto com vara. N�o
deu nenhuma chance às adversárias. Venceu e

convenceu.
• SallyMayara Siewert - Enfrentou de igual para
igual a estrelamaior do atletismo catarinense, a
joinvilense Tamires de Liz. Conquistou a prata
nos 100m rasos e o bronze em 200m rasos.

•Maico Angst -Surpreendeu ao saltar a boa
marca; de 14,31m no salto triplo, conquistando a

Algumas modalidades evoluíram com a mesma velocidade
da informática, foi o caso do Tiro Olímpico, do Basquete,
'do Putsal e doVoleibol. Outras estacionaram ou evoluíram
muito pouco: atletismo e gínãstíca artística encontram-se
neste patamar. Problemasantigos foram resolvidos com
soluções antigas; problemas novos devem ser solucionados
com soluções novas e "não 'é isto que estamos vendo. O.
'exemplo mais claro é,o caso, doAtletismo, que ainda é

.

realizado em pista de carvão. Já era considerada obsoleta
no século passado. Os 510 Iasc revela este�, contrastes:

\ áJguma:s.moda!ldade�iestão ,aparelh,a5!as '�pm tecnologia de .

ponta; háoutras em que amodernidade ainda não pintou.

..

medalha de bronze.
• Olavo José Reali - Iniciou sua história de

conquistas a exatos vinte quatro anos nos Iasc
de 1987"que por coincidência foram realizados
em Criciúma. Recordista catarinense juvenil
com amarca de 48,52m (1989), cuja marca
permanece até os dias de hoje. Campeão nos

Iasc de 1990. Aos 42 anos, ostenta os títulos de'

campeão máster: Sul Brasileiro; Bicampeão
Brasileiro; Campeão do MERCOSUL; 90 lugar
rio rankingmundial da categoria máster. Neste
Iasc, em Criciúma estabeleceu sua melhor
marca pessoal dos últimos dez anos ao lançar a
esfera de bronze, a distância de 48,88m. A saga
de vencedor terá continuidade, seu filho Olavo
Júnior é o campeão catarinense do lançamento
do martelo na categoria mirim.
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errnnano
termina
no sábado
Hoje, édia de conferira palestra de

,

AlenaMarmo sobre leitura curatorial

FOTOS DIVULGAÇÃO

SHOW
Amanhã é dia de curtir o show
da Cachorro Grande, no Espa
ço Oca. Os gaúchos radicados
em São Paulo sobem ao palco
da casa, na Rua Olívio Brug
.nago, Vila Nova, após as 22h. A
abertura cabe às bandas Burn e

HardVoltage e a noite tem ainda
a presença de Charly Coombes
e The New Breed. Os ingressos
custam R$ 30. Informações:
bardooca@hotmaiLcom ou pelo
telefone (47) 3370-9160.

•

JARAGUÁ DO SUL
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, KELLY ERDMANN

.

seminário 'Arte con

temporânea' crítica
de arte e curadoria',
que movimenta Ia
raguá do Sul desde
à última quinta-

feira, está terminando. Restam

apenas três dias para quem se

.

interessa pelo tema conferir as

palestras e discussões previstas
na programação do evento.

Inicialmente marcado para
ontem, o bate-papo com a cura

dora Alena Marmo vai acontecer,
hoje, na galeria da Ajap (Asso
dação Iaraguaense de Artistas

Plásticos). Das 19h às 22h, ela
fala sobre o universo da leitura
curatoriaL O público tem acesso

gratuito, porém, é preciso se ins
crever antecipadamente envian
do um e-mail para o-endereço se

minariodearte2011@gmail.com.
Amanhã, é a vez dos partici

pantes acompanharem a fala de

Elton da Silveira. Ele ministra

palestra sobre o panorama atu

al da crítica no Brasil, às 18h. A
atividade segue até as 22h, na
sede do Sesc (Serviço Social do'

Comércio).
Para o sábado, data de en -

.

cerramento do seminário, duas

ações diferentes são oferecidas,
ambas no mesmo local. Das 8h
ao meio-dia, também no Sesc,
Carlos Franzoi trata da curadoria
em museus e mostra um case re

ferente à Coletiva de Artistas de
Joinville. Mais tarde, às 14h, ele se .

junta a Elton da Silveira na mesa
redonda 'Crítica e curadoria nas

artes visuais e interação com as

outras artes'. A mediação cabe ri
artista plástica Cristina Pretti e

ao produtor Thiago Martins.
O evento é uma promoção da

Fundação Cultural de Jaraguá do
Sul e do FundoMunicipal de Cul
tura, com apoio do Sesc, daAsso
ciação Jaraguaense de Artistas
Plásticos e do Museu Histórico
Emílio da Silva.
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PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1: Alojamento para turistas ou forasteiros

t
2. Recipiente próprio para beber I Museu Histórico

Nacional 2
3. Peixe de tonalídace dourada, carnívoro, comum

nos rios da bacia do São Francisco e da Prata "3
4. O formando que fala em nome da turma I As ini-

ciais do astrônomo polonês Copérnico (1473- 4

1543)
5. Canto executado por muitas vozes I O quadrúpede

,-o

que puxa o trenó de Papai Noel
e6. Tecla muito usada pelos digitadores I O segundo

maior estado dos EUA '7

7. Uma parte do ovo
I

8. índice de Preços ao Consumidor I Mandar o barco fi
para a frente

9. O Santana ex-técnico da seleção brasileira I Ar- 9

qumento central
10. Ação premeditada para provocar I (Quím.) O 10

brorno .

11. Faccioso e turbulento 'lI

12. O paisagista paulistano Burle (1909-1994) I 00-
12

ença Sexualmente Transmissível
13. O âmbito de um prevalecimento hegemônico ou

1 �\
de um domínio.

VERTICAIS

,
1. Aparelho elétrico pouco utilizado atualmente, que

se destina à reprodução de sons

2. O nome da atriz Castro I Cidade cearense com

importante porto, próxima a Fortaleza
3. A capital da ilha da Tasmânia, na Austrália! Aper-

tar o botão do mouse do computador
4. Inchado I Em posição intermediária
5. Tronco do corpo I Haver à mão I Garro de praça
6. Investir, avançar com ímpeto
7. As letras entre o K e o O I Prova de habilitação I

Que já não existe
8. O parceiro de Barbera na famosa empresa de de-

senhos animados I Tanto você como eu

9. As iniciais do cantor e compositor Nascimento,
de "Travessia" I Privar dos órgãos da reprodu-
ção I As iniciais do ensaísta sergipano Barreto

(1839-1889).
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PREVISAO DO TEMPO

Temperáturas
voltam a subir
Depois de alguns dias
amenos, na sexta-feira,
os termômetros voltam a

registrar temperaturas em
elevação. Os ventos vão
.soprar de sudeste em direção
a leste. Eles têm intensidade -

que vai de fraca amoderada
com rajadas.

JARAGUÃ DO SUL E RE IÃO
HOJE

MíN: 12°C
MÁX: 24°C

AMANHÃ
MíN: 14°C
MÁX: 23°C

SÁBADO
MíN: 15°C

. MÁX: 23°C,

Quer desafios
maiores?

'

Adquiro
nossos coleções
de revistas

já publicados.
São 5 revistas
em cada volume

por um preço especial!

DOMINGO

MíN: 15°C
MÁX: 25°C

e com rajadas.

Na região da Grande Florianópolis,
a sexta-feira começa com condição
de chuva. Depois, o sol aparece.
No restante do Estado, o astro-rei
brilha desde cedo. No entanto, as
nuvens aumentam no decorrer do
dia e provocam chuva entre à tarde
e a noite por causa da circulação '

marítima.

Ensolarado Instável

Parcialmente
Nublado

..

Chuvoso

ta-

YJ
Um sistema de alta pressão mantém
o tempo firme nesta quinta .; feira em
todo o Estado. As temperaturas são ,SEVOCÊ VAI PARA..•
baixas ao amanhecer e em elevação MONTE
durante o dia. Os ventos sopram de CASTELO
sudoeste a sudeste no Litoral e de A quinta-feira tem sol

sudeste a leste nas demais reg'iões.
durante todo o dia. No '

céu, pOdem aparecer
, Eles são fracos amoderados algumas nuvens, mas não

há previsão de chuva.
As temperaturas oscilam

\

entre os 4·C e os l6·C.

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada llnha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

.

Nublado Trovoada

"

DIVIRTA-SE

Conversa 'de médico em festa
o sujeito foi apresentado a ummédico em uma festa. EI�8,

.'

então, começam a conversar e de repente o médico se virou

para ele e perguntou:
'

- Eu já não tirei as suas amígdalas?
- Não, doutor! Eu ainda as tenho!
- Eu já não tirei o seu apêndiçei
,.

.

- Não, doutor! Quando eu tirei o apêndice aindamorava no
interior!

� Você já não foi casado com a SôniaArantes?

,- Fui, sim!
- Ah, eu sabia que já -tinha tirado alguma coisa de você!

MAFRA

.�o�a,·

CRESCENT.E 2/11,

CHEIA 10/11

NOVA '25/1 �
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beatriz.sasse@terra.com.br I 4784330306

AFTEB
HOUB

POESIAPURA
Nesta sexta-feira, às 19h, no Espaço
Gourmet &:Deck da BierHaus Choperia,
ocorre o lançamento do livro IIUma palavra
muda" deAdrianaNiétzkar e Vanucci
Bernard Deucher, pela Design Editora, com
144 páginas e preço especial de lançamento
a. R$ 20. A obra tem poemas escritos a

.

. quatro mãos que "brincam" com o conceito
de autoria; ao não revelar a porcentagem

.

de criação dos autores, em cada poema.
O projeto teve o apoio do FundoMunicipal
de Cultura e Fundação Cultural de Iaraguá
do Sul, é ilustrado porBeta Lanznaster,
que valoriza o livro com

sua "escrita" visual.
O acesso é livre.

ELTON MELCHIORETTO/DIVULGAÇÃO

Saúde
AAcademia Curves convida para a primeira
caminhada em prol da saúde das mulheres
de Jaraguá do Sul, que será realizada no
dia 19 de novembro, às 9h. A saída será no
início do calçadão, próximo aos trilhos do
trem, seguindo pela Marechal Deodoro da
Fonseca até aAcademia Curves, na Rua
Guilherme Dancker, 113, lateral da Barão
do Rio Branco. Haverá sorteio de brindes.

Convide, as amigas! As 20 primeiras que
chegarem ganham camisetas da Curves.
Mais informações: 3370-2060.

.
.

Festival·Universitário
Está marcado para o dia 19, no Centro
Cultural da Scar, a primeira edição do
Festival Universitário da Canção.
A organização é da Fundação Cultural
de Iaraguá e, de acordo com Miriam

Meier, chefe de eventos, os vencedores
receberão medalhas e um prêmio total
em dinheiro no valor de R$ 5,1 mil para os

cinco primeiros classificados: R$ 1,5 mil ao
vencedor, R$ 1,2 mil para o segundo,' .

R$ 1 mil ao terceiro, R$ 800 para o quarto
e R$ 600 ao quinto colocado. As inscrições
podem ser feitas até hoje com vagas
restritas a cinco por instituição. Estudantes
matriculados em Jaraguá e região devem
entrar em contato com a direção da
faculdade. O edital está disponível em
wwwjaraguadcsul.corn.br e mais

'

.

informações podem ser obtidas no 2106-8700.

ELTON MELCHIORETTO /DIVULGAÇÃO

PROGRAME-SE!

DIA 17'
Parque Vila Germânica -

Blumenau
Começa, hoje, às 19h e vai até sábado,
às 12h, o Festival Brasileiro da Cerveja.
Pelo terceiro ano, a cidade reúne as

I melhores cervejarias do país com rica

programação técnica, atrações musicais e

artísticas, presença de cervejeiros, bares,
importadores e imprensa especializada.
Ingresso a R$ 10. Mais informações no

1
.
www.festivaldacerveja.com.

SCAR
Núcleo de JovensEmpreendedores
Acijs/Apevi realiza o 50 Encontro

·

Regional de Jovens Empreendedores.
Para o encerramento haverá a palestra
"Profissão Empreendedora" com o Caco
Barcellos. O jornalista vai destacar a
importância da formação intelectual e
da atualização diária, independente da

.

área de atuação. Informações no

3275-7012 ou pelo e-mail

consultor4@acijs.com.br, com Valmir.

SCM - Pequeno Teatro
Shaw com a banda Rota de Saloon,
a partir das 20h.lngressos gratuitos

disponíveis na Center Somdo Calçadão.

LON'DONPUB
Pagode e funk com as atrações Destak do
Samba e Cah Silveira. Ingressos na hora

R$ 10 feminino e R$ 15 masculino, Elas
free até 23h30 e drinque às 50 primeiras.

DIA 18
ESPAÇO DO OCA

Shaw da banda Cachorro Grande,
grande ícone do rock gaúcho e

nacional, com sucessos que tocam em

todas as rádios, Na sequência, Charly
Coombes and The New Breed. Charly
é irmão de Rob Coombes, tecladista

.

do Supergrass, banda onde também

já tocou. A banda traz um indie rock

dançante e com traços marcantes que
lembram as guitarras de Strokes a Franz
·

Ferdinand. Abertura da noite: Burn e

Hard Voltage. Ingressos à venda a R$ 30.
Início às 22 horas. E, agendem para o

dia 10 de dezembro, show com Tequila
Baby. Ingressos a R$ 20 (10 lote).

SEVEN CHOPERIA -

Guara.mirim 't

Sertanejo com Nicolas & Matheus e

eletro/house com DJ Alan e convidados.

Ingressos masculinos a R$ 15 e elas grátis
até 23h30.

LONDONPUB
Sertanejo com Elton & Fernando,

a partir das 22h. Ingressos somente na

hora R$ 10 feminino e R$ 15 masculino .

. Elas free até 23h30.

MOVING UP - Schroeder
Festa Elas Convidam com sertanejo
de Dany & Rafa e mais DJ Adrian P.

Bilheteria: R$- 15 eles e elas free até R$
23h30. Pontos devenda em Schroeder no
Posto Mime e Net Land; em Guaramirim
no Posto Maiochi e em Jaraguá na Game

Mania e-Mime (Weg 2).

CONTATOS eOUTRAS OpÇÕES
LONDON· 3055-0065. BIER HAUS t 3275-4866.

SACRAMENTUM PUB· 3370-1727. ARRIBA· 3371-1 i 60.
MADALENA CHOPE ECOZINHA· 3055-3058.

ESPAÇO DOOCA·3370-9160. FUEL lIVING· 3376-4822.
I.:JCO BAR· p054-0855. KANTAN LOUNGE· 33711584.

ENOTECA DECANTER • 3370-0220. MOVING UP. 8856-8389.
· SEVEN CHOPERIA· 9951-4497.MR. BEEF· 3275-2230.

CACHAÇARIA AGUA DOCE· 3371-8942.
FUEL EVENTOS. 8433-0083. PATUAMUSIC· 3054-d800.
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J..laboratorio
Lenzi

www.tmovetscaplteinet

AGaragem
ROje, quando o relógio bater 18 horas,

o espaço de A Garagem vai virar chão
de estrelas. o espaço mais democrático de

laraguâ do Sul, para celebrar a reabertura,
recebe várias personalidades. Entre elas: de
putado, empresários, candidatos a tudo e o

mais esperado de todos: o nosso querido "ca

ciqueamericano': Não percopor nada.

Buxixo
Olha só: Tereza Cristina e René, o casal
20 da novela das oito, na Globo, está
sendo comparado nas rodas sociais como
um conhecido casal hy-so jaraguaense.
Nem tanto pelas loucuras emaldades
da personagem do folhetim, mas pel�
relacionamento a dois...ardido como a

pimenta do quintal de casa.

uenta coração
No fim de semana, Dr. PauloMattos, o
presidente daAcijs, DurvalMarcatto Ir., e
os empresários Emílio da-Silva e Leônidas

Nora, corações jovens, integrantes do Clube
Pedarilho, vão encarar de bike, a Estrada
daMorte, na Bolívia, amais perigosa-do
mundo em down hill. O quarteto vai tentar
realizar opercurso 'de 3,6milmetros, morro
abaixo, em cinco horas. Além' disso, térá
que suportar o "soroche"(mal da altitude) e
o frio de três graus. É mole? Só vendo para
crer.Volto ao assunto.

- Dica de (["inta-feira
Curtir as delícias da Confeitaria
Bela Catarina.

Onde comer bem
Na Choperia Bier Haus. Um dos
ambientesmais charmosos de Jaraguá.

Pontualida e. eficiênc·a,
confortoe segu1rança,
agora. de rt1itrca

473370.2900 Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

FVEL LIVIN,G Ana Regina Fronza e

Luana Danna nas baladas da moda '

London'Pub
Destake do Samba e CahSilveira
são as atrações de hoje à noite, na
London Pub. Imperdível!

Só na dele!.
Já o amigo MarceloMueller curtiu
o fim de semana na dele. Bem

quietinho. Quem diria, né? '

LONDON Bruna Fragoso nos
corredores da London Pub

" Nopróxl1no dia"{I de
,

dezembro, vai rolar, no bar
doMarcelo, no bairro Barra
do Rio Cerro, uma deliciosa
Costela Fogo de 'Chão.

'.l'lfJssa sexta-feira; tem;
o shou. com a banda
Cachorro Grande. Ícones do
rock gaúcho e nacional, eles
vão apresentar os sucessos
que tocam em todas rádios.

,

• Sábado, na Sociedade
"Amizade, tem bai:�ê cam o

. '

grupo Sam Mafinô.

• Dia 23 de novembro,
. às 20 horas, acontece,
na BodegaRicthet;
um delicioso jantar

.,

harmonizada indiano.I,
,''')

• Confira na Revista Nossa,
edição de novembro, as

'

fotos do casamentos dos
jovens Diego eAmanda
Marchi Rausisse.

'

UPPER kicl&

1S 3055-0024

Reservas:

(48)21

Fim de expediente
mais animado
o fim de expediente ganhamaisuma animação
no happy hour do Scondidinho, em Iaraguá,
Nas segundas-feiras, pilotada por Tato Branco,
Valdirzinho e Todynho, a casa vai movimentar
um rodízio especial de petiscos preparado para
a ocasião. Vai perder? Então anote na agenda.

Bom demais
os noivos mais exigentes que gostam de

praticidade, modernidade e elegância têm .'
escolhido as listas de presentes da Casa & Cia

.Presentes, Os mimos são maravilhosos.

REINAUGURAÇÃO
João Pedro

Carvalho e amãe

Teka, da Confraria
do Churrasco,
no coquetel de

reinauguração da
loja Todeschini

Ambientes

Planejados

Precisamos

sempre mudar,
renovarmo-n0f!!i, '

rejuvenescer;
aso contrári

.

�ndurec.,... ·' "1

�
Goethe.

HAPPY II. advogada Girlane Pradi e Fabia Bona
no coquetel de inauguração da Composée

'

Time

Noctiden
Cá entre nós, os jogos da
seleção de Mano Menezes

dão mais sono que
Noctiden. Teve gente que'

,

preferiu assistir à chuva na
janelade tanta "emoção". E
era contra o Egito.

Zé da
.

Farmácia
Quem esqueceu ainda está
em tempo de se desculpar:o
vereador José Osório deÁvila,
o Zé da Farmácia, foi o grande
aniversariante, de ontem, na
cidade e vai adorar saber que foi
lembrado. Parabéns! O meu desejo
é que sejas plenamente feliz.

7.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CRÔNICA
ALEXANDRE PERGER,

JORNALISTA

AVENTURA URBANA

Fui deixado no centro. O relógio, parecendo
prever o frio, ainda marcava 22h40. Eu tinha

combinado com duas amigas, às 23h. Agora o que
eu faço? Sair para andar, de repente espanta o frio.

Depois de alguns passos, um homem já me pede
um cigarro. Dfgo que não tenho. Tenho cara de
fumante por acaso? Continuo andando. Passo por
uma cas� abandonada e vejo umamulher baixa
tentando acender sua pedra de crack. Ela estava
no chão. Aquilo deveria estar frio, mas seu vício
iria esquentá-la. 'Mais para frente, dois mendigos
fumavam e conversavam. Eles estavam loucos

para beber. Foi o que um falou para o outro. Sem
darmuita importância, saí dali e andei até chegar .

na praça. VoU sentar. Melhor não, estámuito frio.
Caminho devagar: Pessoas estranhas ocupam.'

a praça. Em um lado do gramado, dois gays
vestidos com roupas rasgadas e com todo

tipo de estampa estavam se beijando. Isso, em
uma praça de Joinville, não se vê todo dia. Ao

lado deles, algumas bebidas. Brincando nos

balanços, algumas pessoas êlifíceis de identificar,
óculos escuros para se proteger da luz da lua,

.

que estava forte naquele momento. Eles riam
muito. Outro com o cabelo vermelho. Achoque
são esses os famosos (lemos". Amédia de idade,
provavelmente, não passava dos 16 anos. Eram
muitos, jogados na grama, bêbados. Juventude
virada. Que pensamento conservador esse meu

.

agora. Afinal, os
fígados são deles.
Não me lançaram
um rnlsero olhar.
Será que sou

invisível? Ou sou
muito estranho

para eles? Enfim,
'a praça era deles,
eles estavam a

ocupando. Alguns
cigarros davam, junto com o vinho, o tomde
ISOU adulto'.. Depois descobri que o local não

erasó deles. Alguns viciados também estavam

instalados por ali.
Dó outro lado mais um me pede cigarro.

Mais uma vez digo que não tenho. Ele fica

gesticulando, não dou importância. No chão,
encostada.na parede, estava umamulher. Estava
fumando. No lado dela mais um homem. Eles

pareciam estar brigando. Nesse momento me
pergunto o que realmente estava fazendo ali.
Não importa. Um homem passa pormim e faz
um gesto me oferecendo cocaína. Assustei - me,
me senti fora decontexto.Neguei com educação,
afinal ele também foi educado. Sigo ar..dando e

saio da praça. Vou até o lugar do show, cover da
Legião Urbana.:

Ainda está frio demais:A caminhada não

adiantou. Minhas amigas chegam e entramos

na casa de show. O espetáculo demora. Enfim
começa. Com uma bandeira do Brasil enrolada

I'
• ao corpo, o vocalista, parecido com Renato Russo,
começa a cantar os clássicos da Legião.

Eram muitos,
jogados na

grama, bêbados.

Juventude virada.
Que pensamento
cODservador esse

meu agora.

CLIC DO LEITOR
Envie sua folo para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

A Branca tem cerca de um ano de idade. Ela é muito mansa

e companlfeirá, mas foi abandonada nas ruas de Jaraguá do Sul. Por isso,'
acabou sendo recolhida pela equipe do programa de Controle de Zoonoses

e encaminhada a uma clínica para receber tratamento veterlnáno
completo. Agora, pode ser adotada. Informações: (47) 3275-3268.

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Teodora discute com Marcela. Celeste arruma

o restaurante para a inauguração. Griselda conserta
o sistema hidráulico e coloca os panos de' chão que
tirou dos vasos em cima da cama de Tereza Cristina.
Vanessa tenta beijar René. Teodora chega à mansão
de Griselda. M,arcela procura Danielle e ouve quando
a médica confirma a gravidez de Esther. Qpgmar es
tranha a cumplicidade entre Esther e Guaracy. Teodora
afirma a Griselda que pedirá a guarda de Ouinzinho.
Teodora e Quinzé se beijam. Zuleika afirma para Ed
valdo que se vingará de Rafael. Rafael invade o Ma

rapendi Dreams. Tereza Cristina não deixa a filha sair
com as malas de casa. Rafael atropela Patrícia na

frente da casa de Amália.

encontra as fotos de Lucena para a Comprare na pas
ta de Rubinho. Agenor avisa a Marisol que a Comprare
lançará um concurso para escolher um novo estilista.

• A VIDA DA GENTE
• Marcos e Dora conversam e marcam um encon

tro com as filhas. Cris e Jonas se irritam quando Tiago
quer dormir com eles e o menino pede ajuda a Lorena.

Olívia e Sofia não lembram uma da outra e Marcos e

Dora ficam desapontados. Lourenço fica ansioso à es

pera de Celina para o lançamento de seu livro. Moema
vai ao baile de Iná e Wilson conversa com ela. Josias
avisa a Iná que a nova vizinha, Aurélia, está reclaman
do do barulho. Ana aperta a mão de Eva.

.. AQUELE BEIJO
Rubinho propõe que Luéena seja a garota-propa

ganda da Comprare. Alberto admite paraMaruschka

que está apaixonado por Sarita. Iara fica assustada

com sua vidência e quer devolvê-Ia para Joselito. Mirta
alerta Claudia sobre a crise no casamento de Alberto e

Maruschka. Renato recita o verso que Orlandinho man

dou para Belezinha e ela se encanta. Amália sugere que
Brites conte para Sebastião quem foi o pai dele. Claudia

• VIDAS EM JOGO

,

Suzana vai até o escritório e presencia o desaba

fo de Raimundo. A jornalista o leva do local e Augusta
fica sozinha, completamente destroçada. Para que to

dos na confeitaria possam ouvir, Raimundo começa a

gritar, afirmando que sua mãe é um homem. Augusta
tem um ataque cardíaco e é atendida por paramédi
cos. Jorge conta para Francisco o que aconteceu com

Augusta. O sambista acha melhor contar para todos
os amigos do bolão.

. ANIVERSARIANTES
17/11
Adriana N. da Silva
Ana P. B. de Magalhães
Ana T. M. Wachholz
André De B. Albuquerque
Arno Steinert

Marciana S. &3listo
Marciane Neumann
Márcio Voelz
Marilena Bruch

•

Marinês Kurcheski
.
Matheus F. Fodi
Otomar Kruger
Simara B. L. Orela
Soraide K. Bordin
Tatiane R. Hornburg
Wanderlei Zapella

'

,

Wanessa Morssanei

Carlos Lenci

Guilherme Gretter
Heverton L.Pasquali
Ireneu Keller
Johann M. Konell
Jordana Ehlke
José Schroeder
Josiane F. Rial
Junior A. Cilusinsky
Leodovilson Ribeiro
Luiz F. Minei
Manfred Meier .

Mara A. Grandberg

Claudio Santos
Elaine da S. Santos'
Felipe Hening
Gilberto M. Zapella
Guilherme F. Fodi

TERRA DOS LOBOS

Kyle, um tímido estudante

universitário, encontra-se
preso, junto com mais três
amigos, por uma matilha

.

de lobos ferozes, em
uma cidade fantasma do
velho oeste. Lá, ele terá
que superar seus medos
pessoais para enfrentar os
animais raivosos e sedentos

por carne humana. Será Kyle
capaz de salvar a vida de
todos, ou ele e seus amigos
serão devorados pelos
ferozes animais?

tv�ARCID
HANDS
All
OVER

A banda Maroon 5 agitou
cem mil pessoas no Rock
in Rio e está de volta com

seu terceiro super esperado
álbum gravado em estúdio,
Hands Ali Over. Produzido
pela lenda cosestúdíos,

.

Robert John "Mutt" Lange,
o disco mistura rock, pop,
funk e R&B. Começando
pela música título, as
15 canções deste álbum
dão várias reviravoltas,
incluindo uma balada

.

country deslumbrante que
tem participação especial
de í.adyAntebellurn. Nos
últimos anos, os três

lançamentos da banda se
, tornaram ouro e platina em

35 países mundo afora.
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TIRINBAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

JA PENSOU JS( A 'NTERNtT TtVE5SE BaY\eflNT>O NA ÉJIOCA
EM QUE O 5RASlL foi PROCLArmtO REPÚf,L\CA?

A SELVA' LTDA. GUSTAVO SANCHEZ

,

. WCIHEM�
AMIZADE COLORIDA

. Jamie (Mila Kunis) é uma jovem recrutadora

que convence um cliente em potencial (Justin
Timberlake) a deixar Los Angeles e aceitar um

emprego na Big Apple. Ele aceita a proposta e

logo os dois se tornam bons amigos. Um dia, após.
assistir umfilme na casa dela, surge o papo do

quanto a carência sexual incomoda ambos. Eles
fazem um pacto de que terão apenas sexo, sem

qualquer envolvimento emocional. Só que, aos

poucos, a intimidade faz com que se .tornem cada
vez mais próximos e interessados um no outro.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• A casa dos sonhos - Leg (19h30 e 21 h20)
• Os três mosqueteiros - Leg (15h1O e 17h20)

• Cine Breithaupt 2
• Eu queria ter a sua vida - Leg (16h40, 19h e 21 h1 O)
• Gigantes de aço - Leg (14h10)

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

JOINVILLE
• Cine Garten 1
.11.11.11 - Leg (14h, 16h, 18h, 20h e 22h)

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

• Cine Garten 3
• Atividade paranormal 3 - Leg (15h30, 17h30 e 19h30)
• Capitães de areia - Nac (13h40 e 21 h30)

• Cine Garten 4
'. O palhaço - Nac (15h, 17h15, 19h10 e 21h)

• 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

.11.1.1.11- 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)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Os três mosqueteiros - Dub (16h30)
• Qs 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, 21 h e 23h10)

• Cine Norte Shopping 3

.11.11.11-Leg(14h, 16h15, 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 retomode Johnny English - Dub (15h15)
• Contra o tempo - Leg (19h35)
• Eclipse - 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 (1fih30)
• Terror na água - Leg (18h55)
• Os três mosqueteiros - Leg (21 h15)

Ellen Jabour e Pe
Lanza licam no SWU
O vocalista do Restart, Pe Lanza, e a
apresentadoraEllen Iabour foram
fotografados aos beijos no camarote do
festival SWU. Naprimeiramensagemno

Twitter depois da festa, enquanto o 'casal era
o assuntomais comentado, chegando ao
TrendingTopicsmundial, a ex-namorada de
Rodrigo Santoro resumiu o festival em uma

frase. "A noite do rock foi tudo, né bebê?".

Thammy Oretchen
processa padaria
A filha da cantora Gretchen, Thammy,
pretende processar uma padaria paulistana.
Ela diz ter sido expulsa do local por ser
lésbica, pois trocou algumas carícias .'
com a namorada e um funcionário do
estabelecimento as abordou com batidas
namesa e ordenou que parassem..

Constrangida, ela pediu para falar com o

gerente, que teria defendido o empregado.
Ela registrou um boletim de ocorrência.

Músico gasta US$ 3
mil em brinquedos

.

o músico Liam Gallagher gastou US$ 3 mil

(cerca de R$ 5,3 mil) em brinquedos para
os três filhos em uma loja emManchester,
na Inglaterra. O ex-vocalista do Oasis levou.

para casa itens como carros de controle.
remoto, vídeogames e helicópteros de
brinquedo. Ele disse que não vê a hora de

poder usar os brinquedos com os herdeiros

Molly, Lennon e Gene.

Pitty desmente
suposta gr,avidez
A cantoraPitty teve de desmentirmais um
boato sobre uma possível gravidez depois
que amigos próximos teriam contado

que ela espera o primeiro filho de Daniel

.
Wekler, baterista da banda NXZero. Via

Twitter, a baiana comentou o .assunto.
"Qual jornal me engravidou dessa vez?

Nego não liga para checar e eu tenho que
ficar desmentindo essas maluquices.
Legal", escreveu ela no microblog.

HORÓSCOPO.

Ator quer perder
barriga saliente
o ator Gabriel Braga Nunes, que roubou
a cena na novela Insensato Coração no
papel do mau caráter Leonardo, tem
malhado bastante em uma academia
localizada no bairro Jardins, na capital
paulista. O motivo seria uma barriguinha
saliente que ele estaria querendo perder
para estrear enxuto no folhetimMarajó,
escrito por Elizabeth Ihin, no qual será o

protagonista.

Ex vê O fantasma ele
".'"

�yW-mehouse
. O cantor Pete Doherty tem visto o fantasma
deAmyWinehouse e, po� isso, teria até
deixado a Inglaterra. Atualmente, ele vive

. em Paris. Segundo uma fonte ouvida pelo
jornalThe Sun, Doherty estaria convencido
de que realmente vem encarando o

fantasma da cantora, morta em julho deste
ano. "Muitas pessoas pensam que as visões
acontecem por causa das drogas, mas ele
disse que está limpo", disse a fonte.

_.

ÁRIES
o dia é favorável para resolver alguns contratempos que podem
surgir no emprego. O entusiasmo, a felicidade e a alegria vão
contagiar todos os momentos com a cara-metade.

TOURO
O dia favorece o conhecimento, seja com um curso ou pela
troca de ideias com pessoas experientes. O trabalho pode
ser deixado em segundo plano.

GÊMEOS
Conseguirá demonstrar paixão em tudo o que faz. Não convém

pensar apenas em trabalho e deixar o relacionamento de lado.

.
Com o par; o períodO favorece planos de progresso a dois.

CÃNCER
O dia favorece a busca por novas oportunidades de
aumentar as finanças. A dois, sua alegria será contagiante.
Compartilhe mais os planos com o par.

LEÃO
Bom momento para tirar novos projetos do papel ou dar
andamento a atividades rotineiras. A paixão e os sentimentos

criativos estimulam o dia em várias direçõÊls, A alegria é intensa.

VIRGEM
Nesta fase, contatos com pessoas mais jovens estão
favorecidos. Na paixão, não é hora de priorizar aquilO que
não aconteceu como você gostaria.

LIBRA
No emprego, émelhor manter a discrição e se dedicar às
atividades que possa desempenhar individualmente. É hora de
ousar e tentar novas alternativas de trazermais alegria à vida.

ll1I
ESCORPIÃO
O entusiasmo e a alegria vão contagiar você e todos aqueles
com quem convive. Compartilhe as qualidades com a pessoa
amada e mostre o que tem de melhor para oferecer.

SAGITÁRIO.
Bom dia para fazer contatos que resultem em novas

oportunidades no trabalho. Mostre que tem metas claras e o

que espera da vida profissional.

CAPRICÓRNIO
No trabalho, ajude os demais, sem espÍlrar nada em troca. Faça
o que estiver ao seuacarce para manter o romance em clima
de alegria Não guarde nenhum segredo da pessoa amada.

AQUÁRIO
No trabalho, bom momento para lidar com o público ou com
pessoas influentes que possam oferecer uma nova colocação
profissional.A dois, convide o amor para um jantar romântico.

PEIXES
Mantenha o foco no que é de sua responsabilidade ou pode se
distrair com o que não é importante no momento. Cuidado com
a arisiedade ou poderá cometer excessos na alimentação.
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o jaraguaense Valério Gorges comanda o programa Show elaManhã há quase 26 anos e nem pensa em abandonar omicrofone

PERSONAGE� DO VAL!:

Nas ondas do rádio
Apesar de ter um rosto pouco conhecido,
o radialista Valéria Gorges possui uma

I'
,

das vozes mais famosas da microrregião
JARAGUÁ DO SUL
.............................................................

KELLY ERDMANN

\

Pode ser para vender, trocar ou
comprar qualquer coisa. Até

mesmo para parabenizar, ofe
recer ou contratar' serviços dos
mais comuns aos menos triviais.

Independente do, motivo, o pro
grama comandado por Valério

Gorges é, quase sempre, um dos
caminhos escolhidos pela po
pulação do Vale do Itapocu para
esta intermediação. E faz bastan
te tempo que isso acontece.

Nos últimos 26 anos, é ele

quem ocupa com uma Voz ln-

confundível parte das manhãs
de quem ouve a Rádio Jaraguá.
Depois de tantos 'bons dias' e

'até amanhã', o radialista virou
até motivo de curiosidade entre

os ouvintes. Não passa nem se

quer uma semana na qual deixa
de receber visitantes na emisso
ra. Geralmente, estes erram em

suposições a respeito da feição
de Gorges. "Acho que 99% das

pessoas pensam que sou 'bai
xinho, barrigudo, careca e .com

mais de 65 anos de idade", con
ta. Ao se depararem com ele,
porém, percebem o quão enga
nadas estão. 'IINa verdade, tenho

45 anos, quase 1,80 de altura, sou
meio cabeludo e gosto de curtir a
vida", avisa.

A confusão, talvez, tenha re

lação com as quase três décadas
de profissão. Em 22 de junho
de 1982, ainda na adolescência,
Gorges começou a trabalhar 'no
universo radiofônico. Primeiro,
foi operador. Depois, passou a

fazer locuções, coberturas jorna
lísticas e programas noturnos e

de fins de semana.

Naquela época, no fim do re

gime militar, as oportunidades
de emprego eram restritas. Por

isso, ,logo que uma irmã avisou
da vaga, decidiu tentá-la. Mas,
o intuito nunca, foi permanecer
no cargo inicial. Em dois anos

de aprendizado, o jaraguaense já
começava a ocupar a cadeira em

Eu cavei o meu espaço. Aprendi uma profissão, e o
que aprendi foi uma faculdade de vida e de rádio.

frente' ao microfone. A primeira
locução permanece na memória
até hoje. "Foi sobre um feirão de
motos, em um sábado", lembra.

As aparições, ao vivo, abri
ram caminho para a produção do
Show da Manhã. O programa foi
uma ideia do próprio Gorges. Ele
idealizou a atração após conferir

algo semelhante em uma rádio de
Joinville. A sugestão, entretanto,
quase ficou de fora da programa
ção. Isso porque, a telefonia ainda
não era popular e os ouvintes não
demonstravam interesse em falar
'no ar' pormedo e vergonha.

Apesar das negativas, a inicia
tiva ganhou impulso e, quase três
décadas mais tarde, continua na

grade da emissora, assim como

o próprio idealizador. Por hora,
aliás, ele não projeta a aposen
tadoria nem de si mesmo e me

nos ainda do Show da Manhã.
"Eu cavei o'meu espaço. Aprendi
uma profissão, e o que aprendi
foi uma faculdade de vida e de

rádio", enfatiza.
Entre uma infinidade de SI

tuações vivenciadas no dia a dia,
Gorges precisa fazer esforço para
relembrar as mais inusitadas. Já
foram muitas. Teve até quem te

lefonasse com o intuito de fazer
um anúncio contra a solteirice. Ao
invés de comprar, vender e trocar,
o ouvinte em questão quis apro
veitar o espaço para procurar uma
nova namorada. Isso sem contar

os reencontros familiares e as aju
das oferecidas a pessoas carentes.

Junto com a prestação de ser

viço, porém, o radialista nunca

se permitiu ignorar as próprias
opiniões. Ele fala, reclama, cons
cientiza. "Se achar necessário

elogiar, eu elogio, mas se tiver
,

que criticar, eu critico de verda
de", avisa. 'Como bairristaconfes-

,

so, o jaraguaense só não aceita

xingamentos infames à cidade
natal. "Quer me deixar bravo e

arranjar briga comigo, fale mal
de Jaraguá do Sul", brinca.

Acho que 99% das pessoas pensam que sou baixinho,
barrigudo, careca e com mais de 6S.anos de idade.
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• 26/11 (sábado) - Natal Luz
Horãríor 20horas '

Local: em frente a EscolaBolando
Marcellino Gonçalves

• 2/12 (sexta-feira) - Auto de Natal
Horário: 19h30min
Local: Ginãsio da EscolaAnna J:Owe Nagel

• 2/12 (sexta-feira) - Auto de Natal
Horário: 19h
Local: EscolaMax Schubert'
Realização: E.M.E.E Max Schubert

• 5/12 a 13/12 (segunda a terça)
Local: Panorama SESC de Música
Horário: 20h

• 6/12 (terça-feira) - Auto de Natal
"

Horário: 19h
Local: Ginásio da escola
Luiz Gonzaga Ayroso

• 7/12 (quarta-feira) -Auto de Natal,
Horário: 18h
Local: Ginásio da escola
Ricieri Marcam)

• 7/12 (quarta-feira) - Auto de Natal
Horário: 13h30

'

Local: EscolaRibeirão Cavalo
Realização: E.M.E.E Ribeirão Cavalo

7112(quarta-feira) - Auto de Natal
Horário: 19h
Local: Grande Teatro da SCAR '

CIDADE ILUMINADA
"

A ESPE
DO NATAL!

,...

Público lotou a praça Angelo Piazera
para acompanhar o acendimento das

luzes natalinas e a chegada do Papai Noel
JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Em seguida, a prefeita Cecília Ko
nell acionou os dispositivos que
iluminaram a praça. uÉ momento
de alegria. Que todos tenham paz
em seus lares", ressaltou a prefeita .

Já agitada, a garotada só que-
,

ria saber do Bom Velhinho, que
chegou em grande estilo no ca

minhão dos Bombeiros Voluntá
rios. Acompanhado da multidão,
o Papai Noel ocupou a casa feita

especialmente para ele receber as
visitas. Maria Luiza Pereira, 6 anos,

, aguardava ansiosa o momento de
conversar com o Papai Noel. De
pois de receber um abraço aperta
do, fez o seu pedido: uma casa da
Barbie. Já CarolineVitória de Poli,

, 9 anos, foi a primeira criança a en

tregaruma carta ao Papai Noel. Ela
quer ganhar no Natal uma boneca
e um celular.

/\ pequena �loísa Scwe.ig Zuchi,.l1B anos, nao conseguia conter

a ansiedade enquanto esperava o

Papai Noel. Ela sabia muito bem'
o que iria pedir ao Bom Velhinho,

'

mas na carta que escreveu, ape
nas lhe desejou uma boa noite e

muitos beijos. Eloísa era uma das
centenas de crianças que lotaram
a praçaÂngelo Piazera na noite de
ontem, para participar da cerimô
nia do acendimento das luzes de
Natal e claro, a tão esperada che

gada do Papai Noel.
A solenidade foi aberta com a

apresentação do coral, Pequenos
Vencedores, da igreja Assembleia
de Deus. O talento das crianças de
5 a 13 anos, emocionou o público.

Z
Anovidade este ano fica por conta do aumento da iluminação natalina.

Os oitos maiores bairros da cidade foram iluminados: Santa Luzia, Nereu
Ramos,Vila Lenzi, Nova Brasília, Rio da Luz, Garibaldi,VilaLalau e llha daFi
gueiraAdecoração 'natalina éumaparceriaentreCDL (Câmara deDirigentes
Lojistas), Prefeitura,Acijs (Centro Empresarial de Jaraguádo Sul) e Sindicato
do Comércio. O investimento foi de R$395milpara a compra das luzes.

NOITE ESPECIAL
'

.IUém das luzes e da� do 'Papai Noel,
a noite de ontem tambénI teve apresentação
do coral Pequenos Vencedores. O evento -

agradou crianças e adultos
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PONTO DE VISTA

CRIS
WATZKO.ESTUDANTE

DE DIREITO
.

Há exatos 122 anos atrás, precisamente no dia 15 de
novembro de 1889, um grupo de militares do exér

cito brasileiro, sob o comando doMarechalDeodoro da
Fonseca destituiu o Imperador, pondo fim àmonarquia
que por anos reinou no Brasil. Naquele dia foi procla
mada a República dos Estados Unidos do Brasil. Inte
ressante mencionar que no dia anterior (14 de novem

bro) Marechal Deodoro tinha sido acometido de uma

forte dispnéia (falta de ar) e seus amigospensaram em

adiar o movimento que mudaria o regime de governo
do Brasil, e que criaria umpaís mais democrático.

Deodoro estava de cama, quando seus amigos fo
ram buscá-lo, em plena madrugada na casa dele, pois,
queriam que ele liderasse o movimento: A mulher de
Deodoro ficou indignada com a invasão de sua casa, e

queria que os oficiais fossem embora, porém, foi con
vencida que Deodoro precisava assumir o comando,
para que o movimento tivesse mais força.

O primeiro governo provisório republicano do Bra
sil foi: Marechal Deodoro da Fonseca, presidente da

República;Marechal Floriano Peixoto, vice-presidente;

SIL!

e os ministros er�m Benjamin Constant Botelho de

Magalhães, Quíntino Bocaiuva., Rui Barbosa, Campos
Sales, Aristides Lobo, Demétrio Ribeiro e o almirante
EduardoWandenkolk. Este foi o início da República Fe
derativa do Brasil! Parabéns, Brasil!

-O senhor Medeiros eAlbuquerque é o autor da letra
do Hino da Proclamação da República do Brasil, e que
foi publicado pela primeira vez no Diário Oficial de 21

de janeiro de 1890. Nos versos do hino, podemos ver
. que o país que nascia com aquele movimento busca
va por igualdade, liberdade e paz. "Somos todos iguais,
ao futuro / Saberemos unidos levar [ ... ] Liberdade! Li
berdade! [ ... ] Mensageiro de paz, paz queremos / É de
amor nossa força e poder [ ... ] Do Ipiranga é preciso que
o brado / seja um grito soberbo de fé".

O continente Europeu tem vivido momentos di

fíceis, tudo em virtude da crise que assola os países
. do Velho Mundo; porém o momento brasileiro é mui
to diferente. O Brasil irá sediar a Copa do Mundo de '

2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, orgulho para to

dos brasileiros.

Lendo a edição n. 736 do dia 16 de novembro de
2011 da Revista "Isto É Dinheiro", na sua página 6, en
contrei o artigo de Carlos José Marques, em que ele
comenta a crise europeia e a posição que a presidente'
Dilma Rousseff tem adotado diante das situações vi-

. venciadas no seu governo. -A presidente chegou até

a fazer um comparativo sobre o que ocorre no Brasil
e o que ocorre na Europa, nas palavras dela: "a mi
nha pauta é completamerite diferente da pauta dos

países desenvolvidos. Os países desenvolvidos dis-.
cutem crise, dívida soberana e dívida de banco. Nós

aqui discutimos investimento, redução de imposto,
crescimento e como é que nós vamos cada vez mais

ampliar o espaço do Brasil no mundo".
A gestão responsável adotada pela presidenteDilma

.dernonstra que a mesma tem atuado como uma CEO
de uma empresa, sempre buscando metas e traçan
do caminhos para o crescímentodo país. Que o Brasil

possa crescer cada vez mais e principalmente buscar
os ideiais de igualdade liberdade e paz, com isso sendo
um país democrático.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
ESTADO DE SANTA CATARINA

,

AVISO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

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 � nos termos que dispõe o artigo 19,
§ 5° da Lei 11.445/2007, CONVIDA A COMUNIDADE EM GERAL PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
LOCAIS, que objetivam:.. .

.

a) 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);

b) Discutir acerca dos conteúdos do Plano;
(:\

. c) Coletar proposições dos' participantes.

PARTICIPE DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS LOCAIS

UTAP I BAIRROS DATAS HORÁRIOS LOCAIS

UTAP 1 - BAIRROS CAIC - EMEF Renato Pradi

Barra do Rio do Cerro, Jaraquá 84, Rio Cerro I, . Rua 327

Rio Cerro II, Rio da Luz
UTAP 2 - BAIRROS Bairro: São Luiz

Barra do Rio do Cerro, Barra do Rio do Molha, 21/11/11 19 as 21 h
Boa Vista, Centro, Jaraguá 99, Jaraguá Esquerdo,
Nova Brasília, Parque Malwe, Rio Molha, São

Luis, Tifa Martins, Vila Lenzi, Vila 'Nova
-

UTAP 4 - BAIRROS EMEF Waldemar Schmitz

Águas Claras, Baependi, Centenário, Centro, Ilha Rua Rinaldo Boqo, s/n
da Figueira, Vila LalaU
UTAP 6 - BAIRROS Bairro: Ilha da Figueira
Centenário, João Pessoa, Vieira 22/11/11 19 as 21h

UTAP 3 - BAIRROS EMç:F Ana Towe Nagel
.,

Água Verde, Amizade, Centro, Chico de Paula, Rua Marcos Emílio Verbinen, 320

Czerniewicz, Estrada Nova, Nova Brasília, Rau,
Três Rios do Sul, Vila Lenzi Bairro: Chico de Paulo -

-

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
"

Santa Luzia

23/11/11 19 as 21 h

*UTAP - Unidade Territoriais de Análise e Planejamento (Alguns bairros estão contemplados em mais de uma UTAP)

Jaraguá do Sul 07 de novembro de 201 f

Cecília Konell - Prefeita Municipal

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-F5TADODE SANTACAD\RINA
Tabelionatodo Muriicípio eComarcadeGuaramirim - CI-ffiISTA INGEHllLEWAGNER, Interventora

.

Rua 28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
.

Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h
EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados,
ficando os devedores intimados a partir dapublicação deste edital a os aceitar oupagar no tríduo legal!3 dias úteis),
alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de,
em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente.A presente publicação se deve ao fato de a(s)

pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou
inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, por·
que ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com
os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 23384 Sacado: BATIMENTO INDUSTRIA DE CONFECCOES IlDA ME CNPJ: 06.317.578/0001-52 Ce

dente: SllMAQ S/A CNP): 79.922.639/0001-84 Número doTítulo: 46064*005 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por IndicaçãoApresentante: BANco DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRIMDataVencimento: 25/10/2011 Va

lor: 390,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00.

Protocolo: 23284 Sacado: CHARLES NERI KREISS 'CPF: 023.479.579-45 Cedente: BRASEUO INDUSTRIA E CO

MERCIO DE MAQUINAS IlDA CNP): 01.768.763/0001-40 Número do Título: 3848/1 Espécie: Duplicata de Ven
da Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento:

19/10/2011 Valor: 238,2711qlÚdação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 68,54, Diligência: R$ 33,30, Edital:

R$15,00
'

Protocolo: 23515 Sacado: DAIANE BUCZEK SILYEIRAvoaz CPF: 048.972.809-07 Cedente: UNISERV INFOR

MATICAIlDACNPJ: 05.767.138/0001-34Número doTítulo: 0489710/10 Espécie: Duplicata deVenda Mercantilpor
Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 25/10/2011 Valor: 186,7511qlÚdação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 ,

Protocolo: 23539 Sacado: LEONIDES BRUNO BOGO ME CNPJ: 83.108.662/0001-07 Cedente: SHARK MAQUINAS
PARA CONSTRUÇÃO IlDA CNPJ: 06.224.121/0001-01 Número do Título: 0400089761 Espécie: Duplicata deVen

da Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRIM Data Vencimento:

29/10/2011 Valor: 3.375,00 Líquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 57,43, Diligência: R$ 33,30,'Edital:
R$15,00

.
.

Protocolo: 23477 Sacado: MUITSOYINDUSTRIA E COMERCIO DE AUMENTOS IlDA CNPJ: 02.854,839/0001-12
Cedente: NASCISUL TRANSPORTES IlDA CNPJ: 01.222.681/0001-03 Número do Título: CR58349110 Espécie:
Duplicata deVendaMercantilpor IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 19/10/2011

Valor: 469,4911qlÚdação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 23490 Sacado: NETO IMPORI COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇOES lIDA ME CNPJ:
07.034.463/0001-13 Cedente: SAllD CONFECÇÃO E COMERCIO DE ROUPAS qDA CNPJ: 01.968.595/0002-17
Número do Título: 0001185013 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRA

DESCO SA Data Vencimento: 28110/2011 Valor: 802,64 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

.

Protocolo: 23708 Sacado: PlASTPRACK INbUSTRIA E COMERCIO TI'DA CNPJ: 14.028.228/0001-02 Cedente:

KPlASTINDUSTRIADEPlASTICOS IlDACNPJ: 00.077.737/0001-02Número doTítulo: 341 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMlRIMDataVencimento:

0711112011 Valor: 2.985,00 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital:
R$15,00

Protocolo: 23578 Sacado: ROGERIO LAURO KUCZKO CPF: 484.147.279-72 Cedente: OESACOMERCIO E REPRE

SENfAÇOES TI'DA CNPJ: 81.611.93110001-28 Número do Título: 2048292U Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCOSA DataVencimento: 26110/2011 Valor: 122,60 Liquidação após
a intimação: R$10,85, Condução: R$ 64,09, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00 .

----------------------------------------------------------------------------------------------_::---------------------------------------

Protocolo: 23364 Sacado: VlCK ElITRACAO DE SAIBRO IlDA CNPJ: 10.988.980/0001-36 Cedente: BANCO VIPAL

CNPJ: 09.526.594/0001-43 Número do Título: 6375 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresen
tante: BANCO DO BRASIL SA :AGENCIA GUARAMlRlM Data Vencimento: 03/10/2011 Valor: 416,50 Liquidação
após a inlimação: R$ 10,85: Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 23363 Cedente:

BANCÓVIPALCNPJ: 09.526.594/0001-43 Número do Título: 6025 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indi
caçãoApresentante:BANCODOBRASILSA - AGENCIAGUARAMlRIMDataVeaeimento: 03/10/2011 Valor: 937,13

Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23465 Sacado:WAGNER FERREIRA DOS SANTOS CPF: 904.986.749-91 Cedente: BANIF - BANCO IN

TERNACIONALDO FUNCHAL (BRASIL), SA CNPJ: 33.884.941/0001�94Número doTítulo: 504860062 Espécie: Cé
dula de Crédito Bancário por IndicaçãoApresentante: BANIF - BANCO INTERNACIONALDO FUNCHAL (BRASIL),
SA. Data Vencimento: 19/06/2011 Valor: 41.667,60 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Guaramirim, i 7 de novembro de 2011.

CHRISTA lNGE HILLEWAGNER, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Caco Barcellosministra palestra
Scar recebe hoje, o
renomado jornalista
investigativo, que
falará sobre suas

trajetórias pessoal
e profissional

e profissional. Aos interessados,
ainda há 150 ingressos, .que po
dem ser adquiridos no setor de
eventos daAcijs (AssociaçãoEm
presarial de Jaraguá do Sul).

O Núcleo de Jovens Empreen
dedores (NJE) da Acijs é respon
sável por organizar o evento, que .

faz parte. da programação do 50

Encontro Regional de Jovens Em

preendedores. De acordo com Tia

go Coelho, coordenador do NJE,
a palestra marca o 120 aniversá
rio do Núcleo. O tema "Profissão

Empreendedora" guiará a fala' de
Caco. Em que medida os desafios
enfrentados por um. repórter têm
a ver com asfunções de um em

presário. Mas, sem se esq�ecer
de falar. sobre os caminhos de sua

própria carreira.- De acordo com

Tiago, a expectativa do NJE é ame
lhor possível e a pretensão é ver a
Scar cheia, com um público que

.

deve ser bastante variado.

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

Hoje, às 20h, o Centro Cultu
ral da Scar (Sociedade Ar

tística de Iaraguá do Sul) recebe
a experiência de quase quatro
décadas no jornalismo de Caco
Barcellos. O jornalista porto
alegrense, hoje está à frente do

programa Profissão Repórter da
Rede Globo de Televisão e, além
de falar sobre este projeto, conta
rá sobre suas trajetórias pessoal

o quê: Palestra
"Profissão.
Empreendedora"
com o jornalista Caco
Barcellos

Quando: hoje
Horário: 20h
Onde: Centro Cultural
da Scar

Quanto: R$ 30
para nucleados e

estudantes, R$ 40
para associados e R$
50 para os demais. Os

ingressos estão sendo
vendidos no setor de
eventos daAcijs.

�
,

EXPERIENCIA Caco falara
sobre seus quase 40 anos

anos de atua�o como
jomaUsta investigativo

as negociações com os sindicatos dos
trabalhadores,

,

G>s colabQni�?res�?d�rão
escolher o inícíadajomadà entre as '7 e 8h
e o fim ente 16h48 e 17h48, sendo cinco
diferentes janelas dehorário, Conforme o
cl:itetór de ReCtlrêOSHum da�;r:uJ:jl�esa!
LuisFigueiredo, amudança visa acompanhar
a nova tendência global depreocupação com

táb"d e além d
'

evi�a s,

"Comamudança todomun o sai ganhando,
o colaborador, ue terámaí disponibilidade'

de horários para atividades e compromissos
, f'�ssoais, aWeg, com colaboradoresmais
satisfeitos emotivados) e a comãnídadé, com
menor fluxo de veículos aomesmo tempo
nQ início damanhã e fimda tarde", explica. O
clÉetor de rrânsito daBIefeitura, IoséA.p;tônio
Schlnitt, elogia a iniciativa da empresa.
"Êumavaliosa ação. Seria bom se outras

resas c condiç- aderisse
,.

eia",

,'�.�c' tia r�qu,' o

deveria ser p�nsado em utras entidades,
as,porexemplo.

.

li inic:iatNa"vaidiminuir o fluxo·
de carros em� de pico

Crea inaugura nova inspetoriaEDITALDE INTIMAÇÃODEPROI'ESTO
Nos termosdoartigo 15daLei9.492/97, c/coartigo995do códigodeNormasdaCGJ/SC,
para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto
neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação,
sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecerporescrito osmoti
vos da sua recusa, dentro do prazo legal FICAM INTIMADOS 00PROTFSIO:

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCAFEDERATIVADOBRASIL

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

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

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto Com á finalidade de aproximar

'

o Crea-SC (Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agro
nomia de Santa Catarina) dos pro
fissionais da área, a representação
do órgão em Iaraguá vai inaugurar
uma nova sede. O evento ocor

re amanhã às 19h30. Atualmente
o Crea tem sede em um imóvel

alugado. O endereço da nova ins

petoria será a rua Felipe Schmidt,
na 190. Os 5JO metros quadrados
do prédio contarão com salas de

atendimento, espaço reservado à
-

Associação' de Engenheiros e Ar

quitetos de Jaraguá do Sul (Aeajs),
espaço para reuniões, auditório
com 60 lugares e um escritório

virtual, com estrutura para atendi
mento a clientes.

Segundo o diretor do Crea, Car
los EduardoWassmansdorff, muito
mais do que possuir instalações
modernas, a proposta do atual pre-

Apontamento: 193475/2011 Sacado: IND E COMDE'�ORMESMR LIDAME Endereço: AV
PREFWAlDEMAR GRUBBA 2490 SAlA 03 - JARAGUA 00 SUL-SC - CEP: 89256-501 Credor:
UNISPORI'INDUSTRIAE COMERCIO DETECIDOS Portador: -' Espécie: DMI - N°Titulo: 2732
0103 - Motivo: faltade pagamentoValor:R$ 858,63 - Dataparapagamente: 22/11/2011-Valor total
a pagarR$932,15 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 858,63 - Juros: R$ 2,86 Emolumentos;
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$21,70 - Diligência: R$15,76

-------------------------------------------,----------------------------------------------------------------

Apontamento: 193425/2011 'Sacado: LUZIAVERONICE RADAVEill MACHADO ME Ende

reço: RUA RElNOLDO RAU 612 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-600 Credor: EVOLUTlONS
FTINESS IMPORTACAO DEEQUIP.PARAGINA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 1278/01
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 532,67 - Data para pagamento: 22/11/2011-Valor total
a pagarR$598,65 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 532,67 - Juros:R$1,42Emolumen
tos: R$ 10,85,- Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 193404/2011 Sacado: INSTALADORAMESCH LUZ DO DIA I1DA Endereço:
RUA JOAO TOZINI 2144 SAlA 01 - CORUPA-SC - CEP: 89252-550 Credor: RFAL CENTER
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS L Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 6121-

-

B - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 367,08 - Data para pagamento: 22/11/2011- Valor
total a pagar R$472,87 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 367,08 - Juros: R$ 0,97 Erno
lurnentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 193413/2011 Sacado: MECANICAJSK I1DA Endereço: RUAVITOR SOTERO
VARGAS 35 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-160 Credor: BANCO vorORANTIM S A Por
tador: LINK COMERCIAL IMPa Espécie: DMI - N° Titulo: 48331-3/4 - Motivo: falta de pa
gamento Valor: R$ 485,00 - Data para pagamento: 22/11/2011-Valor total a pagar R$557,53
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 485,00 - Juros: R$ 3,39 Emolwnentos: R$ 10,85 -

Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24
Apontamento: 193129/2011 Sacado: KASA DESIGN COM DE MOVEIS E DEC LIDA En

dereço: AV GETULIO VARGAS 5 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: GREBEL MOVEIS
I1DA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 00001811-1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$
1.022,58 - Data parapagamento: 22/11 /2011-Valor total apagarR$1.l30,80Descrição dosva
lores: Valor do título: R$1.022,58 - Juros: R$ 3,40 Emolumentos. R$10,85 - Publicação edital:
R$22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92
;---;r-------------'----------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 193130/2011 Sacado: KASA DESIGN COM RCIO DE MVEIS E DECO Ende

reço: AVGETULIOVARGAS 05 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: 'D\VARES FOMENTO
COMERCIAL I1DA Portador: ESIDFADOS JK LIDA EPP Espécie: DMI - N" Titulo: 312/C -

Motivo: falta depagamentoValor: R$ 653,48 - Data para pagamento: 22/11/2011-Valor total a
pagarR$760,04Descrição dos valores: Valor do título: R$ 653,48 - Juros: R$ 1,74 Emolumen
tos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 193409/2011 Sacado: MECANICA JSK I1DAME, Endereço: RUA MICHELE
CRlSTINABARTEL 99 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-120Credor:COREMMALIDA Portador:
- Espécie:DMI - N°Titulo: 0705547601 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 144,90 - Data para
pagamento: 22111/2011-Valortotal a pagar R$214,37 Descrição dos valores: Valor do título: R$
144,90 - Juros: R$ 0,33 Emolumentos R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$14,24

Apontamento: 193408/2011 Sacado:.ORLEI SANTOSDEOUVEIRA Endereço: RAGUAS CLA
RAS,IOO CASA2 - ILHADAFIGVEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-466Credor: OMNI S/A
CFI Portador: - Espécie: CBI - N'Titulo: 1.01258.0000070-10 - Motivo: falta de pagamento Va
lor: R$ 3.344,11 - Data parapagamento: 22/11/2011-Valor total a pagarR$3.671,49Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 3.344,11 - Juros: R$ 257,49 Emolumentos: R$10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

'

Apontamento: 193494/2011 Sacado: KASA DESIGN E COM MOV E DEC IT Endereço: AV
GETULIOVARGAS 005 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: BELFIXIMPORTACAO I1DA
Portador: - Espécie: DMI - N°TItWo: 10489/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.047,20
- Data para pagamento: 22/ 11/2011-Valor total apagarR$1.l58,65 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$1.047,20 - Juros: R$ 6,63 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 193476/2011 Sacado: VlEMRA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUAR En

dereço: R PREF JOSE BAUER 894 SL 3 TERREO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-100 Credor:
EXCIM IMPORIACAO E EXPOIITACAO SA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 317049/2
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 687,00 - Data para pagamento: 22/11/2011-Valor total
a pagarR$762,61 Descrição dos valores: Valor do título:R$687,00 - Juros: R$ 3,43Ernolumen
tos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Allontamento: 193128/2011,Sacado: KASA DESIGN E COMERCIO DE MOVEIS_E DE Ende

reço: AVGETULIO VARGAS 05 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor:M S SCI-IMIDT& ClA
, UDA-ME Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 001401111- Motivo: falta de pagamentoValor:
R$1.049,70 - Data para pagamento: 22111/2011-Valor total a pagarR$1.l57,31 Descrição dos
valores: Valor do título: R$1.049,70 - Juros: R$ 2,79 Emolwnentos: R$10,85 - Publicação edi-
tal: R$22,35 Condução: R$21,70 - Diligência: R$49,92 ,

Apontamento: 193455/2011 Sacado:VlEMRA COMERCIODEARI1GOSDOVESTUARIO En

dereço: RUA PREFEITO JOSE BAVER 894 SL 3 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-100 Credor:
SPTEX COMERCIO DE TECIDOS I1DA Portador: - 'Espécie: DMI - N" Titulo: 00005181C -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 678,00 - Data para pagamento: 22/11/2011-Valor total a
pagar R$751,53Descrição dos valores: Valor do título: R$ 678,00 - Juros: R$1,35 Ernolurnen
tos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35_Condução: R$ 21,70 - Diligência:R$17,28

Apontamento: 19342?/2011 Sacado: LUZIA VERONICE RADAVEill MACHADO ME Ende

reço: RUARElNOLDO RAU 612 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-600 Credor: EVOLUTIONS
FITNESS IMPORTACAO DE EQUIP. PARAGINA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1165/02
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$1.09Q,00 - Data para pagamento: 22/11/2011- Valor
total a pagar H$1.l57,46 Descrição dos 'valores: Valor do título: R$ 1.090,00 - Juros: R$ 2,90
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo",
na data de 17/11/2011.
Iaraguá do Sul (SC), 17 de novembro de2011.
Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 13

sidente do Crea-SC, iftaul Zucatto,
é descentralizar a' autonomia da

sede, na capital. "Queremos buscar
uma maior aproximação com os

profissionais regionais", acrescenta
Wassmansdorff. Além disso, o dire
tor destaca a abertura das portas do
Creapara a comunidade.

Foram investidos, aproxima
damente, R$ 900 mil na cons

trução, compra de mobiliário e

de eletrônicos. O Estado tem em

torno de 40 mil profissionais de

engenharia, arquitetura e, agro
nomia. Em Jaraguá, cerca de mil

-

trabalhadores da área são ligados
à entidade.
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COMPRA$ ONLINE

Precaução é importante
ao comprar pela internet
Atrasos, produtos com
defeito e propagandas

-
.

enganosas sao comuns,

porém estes problemas
podem ser evitados

JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL -'

Acena não é rara: chegando o final do
ano, e o presente desejado só está dis

ponível pela internet. Encomenda feita e

paga, o Natal se aproximando e nada 'do
produto chegar. Por volta de janeiro, o

presente que era para ter sido de Natal, fi
nalmente dá as caras. A comodidade da in
ternet pode ser uma grande ajuda na hora
de comprar os presentes. Mas, as compras
online podem ser fontes de frustração no

fim de ano. Para evitar transtornos, vale a

pena tomar certas precauções, entre elas,
onde e quando comprar.

Segundo a Empresa de Correios e Te

légrafos (ECT), o número de encomen

das sempre tende a ser maior nesta época
do ano, mesmo antes da internet, e para
evitar o atraso, a recomendação é que as

compras de Natal ou o envio de presentes
para pessoas distantes sejam feitos até o

final de novembro.
Além da precaução com a data, o con

sumidor online deve tomar cuidados com
a empresa escolhida para a compra. Em
bora a segurança naWeb tenha aumentado
consideravelmente nos últimos anos, ainda
existem sites que tentam se aproveitar de
clientes ingênuos ou apressados para lucrar
sem atender o acordado, como informa o

blog e-commerce. Por via das dúvidas, o

recomendado é comprar com empresas
de confiança e já conhecidas no mercado.

Ritmo desacelerou

O comércio eletrônico continua cres

cendo em ritmo acelerado, embora tenha
diminuído em relação a 2009 para 2010.
De acordo com a empresa e-Bit, especiali
zada em informações sobre o setor, a pre
visão é de que as vendas aumentem 20%

. em relação às do ano passado, e devem fi
car em torno de R$ 2,6 bilhões. Entre 2009
e 2010, o aumento foi de 40% - o ritmo é
muito superior ao do comércio conven

cional, que estima um aumento de 5% em

relação ao Natal passado. Alguns setores

do mercado, como a rede Walmart, que
realiza vendas online, tem expectativas
mais favoráveis: segundo a assessoria de

imprensa da rede, o aumento nas vendas
de Natal em relação ao ano passado deve
ficar por volta dos 50%.

Compras 'Via intemet exigem atenção com as datas e com o site

escoUüdo·para evitar problemas com atrasos e não recebimento

PISCICULTURA

Entrega de 60 mil
alevinos hoje
Cerca de 60 mil alevinos serão

entregues a partir das 9h desta quinta
feira aos 31 produtores jaraguaenses
que realizaram encomendas na

segunda Campanha de Alevinos deste
ano, promovida pela Secretaria do
Desenvolvimento Rural e Agricultura.
A informação é do coordenador
da campanha, Jackson Haroldo
Schütz, acrescentando que amaior

procura foi por tilápias (gift, nilótica
e tailandesa), representando 78% do
total encomendado, seguida por carpas
(capim, cabeçuda, húngara, prateada e .

colorida), com 9,8% das encomendas.

Ele alerta os produtores que os pedidos
devem ser retirados até as llh30 da

manhã, no pavilhão A do Parque
Municipal de Eventos. "Os alevinos que

,
.

.

não forem retirados até este horário
serão distribuídos aos piscicultores
daAssociação Jaraguaense de

Aquicultores", informa.

HABITAÇÃO
Reunião com mutuários
na sala da Prefeitura·
A SecretariaMunicipal da Habitação e

Regularização Fundiária realiza hoje, às
19h, na sala de Reuniões do Gabinete da

Prefeitura, reunião com os 16 representantes
das famílias selecionadas para residir no' .

ResidencialAntonio Edmundo Pacheco. O

empreendimento, localizado na rua Paulo

Leoni, no bairro TifaMartins, está
praticamente concluído.
"Este encontro com os mutuários será justamente
para definir o dia da inauguração do residencial,
bem como agilizar a documentação que ainda
falta para a aquisição do imóvel", explicou
a secretária da Habitação e Regularização
Fundiária, Maristela Menel. O condomínio deve
ser inaugurado no próximo mês.
O total investido nesta obra é de R$ 1,350
milhão, sendo R$ 430 mil de contrapartida
da Prefeitura e R$ 928 mil do próprio Sesc,

O ResidencialAntonio Edmundo Pacheco
conta com 16 apartamentos e é voltado para
comerciários que foram atingidos pelos últimos
desastres naturais queocorreram no município.

Icasp
•

comprar ·vla
internet:
•Verifique a segurança do seu

computador: mesmo que o
, §jt� em que'll:você es�� f�e�do
as compras'sejaségiiro, usar
computadores de acesso
compartilhado pode resultar
nas suas informações caindo em
mãos erradas.

_. .

• Procure informações sobre a
, empresa: se fOf faz�rspm.pras '

porsitesmenos conhecidos; é
recomendado procurar junto
à receita federal informações
sobre a empresa. Devido à
comodidade e a sensação de
segurança, há sempre o risco de
cair em um site fraudulento.

• Tentar.contato direto com: a
empresa: antes de confirmar
a compra, érecomendado
contatar a empresa via telefone
ou via e-mail. A resposta deste
contato inicial pode.ser um bom
indicativo do tratamento dado
aos clientes.

• Cuidado com ofertas
boas demais: Para tentar '

atrair clientes, alguns sites
fraudulentos têm listado ítens

por preços muito inferiores
aos praticados pelomercado.
Nahora de fazer a pesquisa
depreço! é bani yetificàr duas

r Ii':: '

.

vezes,

• Se não conhece a empresa,
comece por compras de baixo
valor: Antes de uma compra
mais cara em uma loja que
você não conhece, tente antes

.

.algumas de valormaisbaIxo. Se
você esta receoso para digitar o
número e o código do seu cartão,
pague no boleto bancário. Se
você temmedo de não receber
o produto, procure a opção de
encomenda por Sedexa cobrar.

• •Atenção aos prazos: Em
'

compras via internet, .'

,

especialmente do exterior, o
"

recomendado é fazer os pedidos
antes do fim de novembro,
para evitar atrasos. Comprar

,

de última hora pela internet é
quase garantia de atraso, devido
-ao excesso de encomendaspara

'O o serca

'tem 'serviços próp�ios pata "

.

pagamentos, que oferecem
.garantia caso o item não seja
entregue: favoreça essa forma de
pagamento ao invés de depositar

. na conta do vendedor.
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FUTEBOL AMERICANO

Breakers buscam patrocinadores
Equipe já faz planos para a temporada
de 2012, mas necessita de apoio
JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Mesmo com as dificulda
des financeiras, o Jaraguá

Breakers começa a planejar a

temporada de 2012. O objetivo
da equipe é conseguir mais jo
gadores para disputar o Campe
onato Catarinense e o Torneio
Touchdown. Os quebradores ter
minaram a competição nacional
deste ano na 4a colocação em sua

conferência (chave), com quatro
, vitórias e somente uma derrota.

No entanto, o time sofre com

a falta de apoio e busca patro
cínio para 2012. De acordo com

um dos técnicos da equipe, Den
nis Prants, a verba necessária se

ria de R$ 7 mil por mês durante
dez meses, mas até o momento

nenhuma empresa se mostrou

interessada. "Queremos trazer

um reforço de peso para o ano

quevem, mas precisamos de pa
trocínio para isso", conta Prants.

A falta de verba foi um dos

principais motivos para a eli

minação dos Breakers no Tau �

chdown. Na única derrota no

nacional, no jogo contra o Vasco
da Gama, muitos jogadores não

puderam- ir por não conseguir
bancar a passagem e, com isso, a
delegação foi de 40 atletas, con
tra 60 dos cariocas. Para se ter

.

uma ideia da situação da equipe,
há apenas duas bolas para trei
namento. "Essa é a situação de
um time que representa a cidade
e o Estado em uma. competição
nacional", desabafa o treinador.

Apesar da situação, o Breakers
amplia sua atuação'. Já começa
ram os testes para a formação de
uma equipe feminina. Também
será criado um time sub-18. No
dia 3 de dezembro, às 14h30, na
pista de atletismo, será realizada
uma bateria de testes para no

vos jogadores interessados em

defender as cores do Breakers.
"Montar um time feminino é im

portante para expandir o futebol
ainericano. O time sub-18 pode
rá ajudar a tirar crianças da rua e

descobrir jogadores que poderão
ser aproveitados no time adulto",
avalia Prants.

Essa é a situação
de um time que

representa a cidade
e o Estado em

uma competição
nacional.

Dennis Prants, .

treinador do BreakeJrs Quebràdores venceram quatro jogos e perderam um no Torneio Touchdown

. JOGOS ABERTOS

A bagagem da delegação de Iaraguá do Sul que está
nos JogosAbertos de Santa,Catarína ficoumais
)/'i

.

/,1 'I, !,' �

pesada. Ontem, Bruno Heck'conquístou amedalha
de ouro no individual e recorde no tiro, categoria
carabina ar. Como Rocco Rosita ficou em 40 lugar e

I,
Samuel Lopes" e�150, Janiguá do S:u.llevou o troféu
decampeão por equipes e também alcançou o

recorde. A. outramedalha foi conquistada por Luiz

EduardoMarkiewecz, no bicicross BMX. O ouro quinta, na categoria carabina seta. A última estreia '

ficou comJoinvm� e o bronze cóm Criciúma, será no �aekwondQ feminino, hoje. .

'i'

As meninh8 do basquete venceram a segunda"
é<

Agora, J,uàguá do Sufestá com 13 medàllías no

partida nacompetição, por 58 a 43 sobre Rio do Sul. total, sendo quatro de ouro, três de prata e seis

Elas voltam à quadra hoje para encarar o Ioinvílle. de bronze. Na liderança do quadro geral de
, A equipe fen;linina de futsal tevefolga ontem e

>
I pontos eontinua Florianópolis, "qU'e defende

joga hoje, pela semifinal, contra'Ploríanópolis ou o título, Com Ioínvílle em 20., Itajaí em 30 e

Joinville. O tiro encerra sua participação nesta Criciúma, anfitriã da competição, em 40•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



BRASILEIRÃO

Corinthians se isola na ponta
Timão. é beneficiado.com empate
do rival· Palmeiras contra o Vasco,

AGÊNCIA FOLHAPRESS

OCorinthians sofreu . nova

mente contra um time da
'

zona de descenso, mas conse

guiu vencer o Ceará por 1 a O,
no estádio Presidente Vargas,
em Fortaleza, "pela 35a rodada

· do Brasileiro. Com a vitória, o

Corinthians abre dois pontos .de

vantagem na liderança do Nácio-
· nal. A equipe paulista chegou' aos
64 pontos, contra 62 doVasco.

o

Aos 35 minutos, o volante

Ralflançou Ramirez pela esquer
da. Ele invadiu a área, gingou na

·
frerite do zagueiro e chutou na

saída de Fernando Henrique. Co
rinthians 1 aO.

O Palmeiras não conseguiu en-
.

·

cerrar o jejum de vitórias -são dez

jogos agora- e apenas empatou
com oVasco por 1 a Lno Pacaem
bu. Aos 4 minutos, após j?gada de

o Diego Souza, o time carioca con

seguiu escanteio. Na cobrança,
Felipe colocou a bola na cabeça

de Dedé, que marcou. O Palmei
ras conseguiu empatar aos 18 do

segundo tempo. Marcos Assunção
cobrou escanteio na área, Fernan
dó Prass espalmou e a bola sobrou

para Luanmarcar..

Depois o

de Fluminense e Co

rinthians, o América-MG surpre
endeu mais um time da parte de
cima da tabela. A equipe venceu

hoje o Botafogo por 2 a I, naArena
do Jacaré, em Sete Lagoas, e che
gou ao terceiro triunfo seguido.

Em um jogo emocionante,
com três viradas e quatro gols
do atacante Fred, o Fluminense
derrotou o Grêmio por 5 a 4, no

Engenhão. Com o triunfo, o atu
al campeão nacional chega aos

o

59 pontos, mantém a terceira po
sição na tabela.

Após duas derrotas consecuti

vas' o Internacional voltou a ven

cer, ontem, ao bater o Bahia por
1 a O, no estádio Beira-Rio. Com o

resultado, a equipe gaúcha conti
nua firme na briga por uma vaga à
Taça Libertadores-2012.

DIVULGAÇÃO/AVAl

Avaíempataem casa e estávirtualmente rebaixado
O Cruzeiro foi � Florianópolis,

na noite de ontem, e apenas em
patou sem gols com o Avaí. Pró
ximo da zona da degola, o time
mineiro fará as três próximas par
tidas contra adversários diretos

para fugir do rebaixamento à Série
B do Campeonato Brasileiro.

O .Avaí vive situação não me

nos desesperadora, O time catari
nense chegou aos 33 pontos e evi
tou rebaixamento já nesta rodada,

mas poderá cair para a Série B na

próxima, caso não vença o Vasco,
em São Ianuário, no domingo.

O técnico Vagner Manei
�i armou o Cruzeiro para jogar
nos contra-ataques na Ressaca
da. Além de Fabrício oe Leandro

. Guerreiro, o meio tinha o volante

Marquinhos Paraná, vestindo' a
o
camisa lO, e apenas Roger no se

tor criativo.
Com a formação, a bola quase

nãó chegava ao ataque' e Farías
e Wellington Paulista eram facil
mente anulados pela marcação
catarinense.

Mesmo sem qualidade, o Avaí
mostrou vocação ofensiva e' criou
as principais chances de gol na
partida, inclusive tendo um gol po
lêmico anulado. No lance, Lincoln
levantou falta na área e William
marcou de cabeça, mas o lance foi
anulado por impedimento., I

f � i I í

CAMPEONATO BRASILEIRO · SÉRIE A

. CLASSIFICAÇÃO ss- RODADA -16/11
Fluminense 5 x 4 Grêmio
Intemacional 1 x O Bahia

. Atlético-PR 1 x O São Paulo
América-MG 2 x 1 Botafogo
Palmeiras 1 x 1 Vasco
Avaí' O x O Cruzeiro
Ceará O x 1 Corinthians

3Sa RODADA -17/11
20h3G - Santos x Atlético-GO
20h30 - Flamengo x Figueirense
20h30 - Atlético-MG x Coritil:Ía

140 Bahia
o 150 Atlético-MG
160 Cruzeiro

T 170 Atlético-PR

42 40%

39 34' 1� 6 h7 42
i

51 -9 38%

38 35 108 i17 39 47 -8 36%
37 35 9 110: 16 35 52 -1735%

35 ,3d 918 '18 41 59 -1833%
.

34 3� 7 113115 47 60 -1332%
! l :

30 35, 7 : 9 :19 71 -2729%

o Ili'p""'I'�r"mí�"',"'§r(ilíil!iiliJmIil�':""''''�JPml.'I�lb%§td,rtifl!1tfjJ�IIp.'JAfiIJ,,�rt'IIj{.,.!JlIi;... IIc�.Jjlli.�.'I
i,G1?�jficaâ9� ebPa Sul-Amenqà,fliJ'
TRebaixados para Série B

T 18°Ceará

y 190 América-MG

T 20° Avaí

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMoIRIM, ESTADO DE SANTA

CATARINA, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal e Estadual,
na Lei Orgânica do Município, as normativas do Tribunal de Contas do Estado
de Santa'Catarina, e demais matérias que regem a espécie, torna público que
fará realizar o Processo Seletivo na 003/2011, que tem por objeto a seleção
e contratação de pessoal para preenchimento de 39 (trinte e nove) vagas de
emprego público existentes no quadro de funcionários do Municipio, o qual se
regerá pelas regras do Edital e seus anexos.

Inscrições: de 17 de novembro de 2011 a 07 de dezembro de 2011,
através do site www.sociesc.org.br/concursos.

Data das Provas: 18 de dezembro de 20_11.
"

O Edital na íntegra se encontra publicado no site www.sociesc.org.br/ .

concursos, no Mural Oficial da Prefeitura, localizado no hall de entrada do

endereço acima indicado, e no Mural Oficial da Câmara de Vereadores de

Guaramirim, localizada no prédio anexo ao Paço Municipal.
Informações através fone (47) 3461-0525.
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DEIJaE(lACIAS

Atendimentoparcial desde ontem
, .

Proposta salarial
anunciada,ontem

pelo governo do
Estado não agrada
policiais civis
catarinenses

REGIÃO
, CAROLINA CARRADORE

Na tarde de ontem, o metalúr

gico Valdir 'Collin, 47 anos,
encontrou a porta do Detran de
Guaramirim fechada. Sua inten

ção era buscar o documento do

carro! o que só poderá ser feito na
próxima segunda-feira. Duran

te três dias, a contar de ontem,
as Delegacias de Polícia de todo
o Estado estão com os trabalhos

parcialmente paralisados. São
atendidos apenas casos emer

gências e intimações marcadas.
A suspensão por 72 horas é para

,

mostrar a situação atual da segu
rança pública.

"Eu só soube que havia gre
ve na Polícia Civil, hoje (ontem) ..
Precisava urgente do documento
do carro, mas sou a favor do mo
vimento e acho que os policiais
precisam de melhores condições
de trabalho", apoia ometalúrgico. .

Tanto em Guaramirim como

MARCELE GOUCHE

da comarca se foram até ao lo-
cal e pediram aos 'colegas apoio
ao movimento. "Todos foram

compreensíveis e, mesmo sem

obrigação, cruzaram os braços.
Atendimento na Regional, só se
gunda - feira", afirma o titular de

'. Guaramirim, Daniel Dias.
O delegado regionalUriel Ri

beiro é um dos únicos policiais do
Vale do Itapocu que não participa
do protesto. Ele alega que sua ade
são não é possível" uma vez que
ocupa cargo comissionado.

SINPOL·SC

em Iaraguá, a paralisação no De- que procurou o local foi atendi- Iá a Delegacia Regional de

tran também fez com que exames do. Todos foram informados do _ Iaraguá amanheceu de portas
e aulas para a retirada da Carteira movimento e orientados a regís- abertas, uma vez que 90%, do
de Motorista fossem canceladas. '

trar BO (Boletim de Ocorrência) quadro funcional é composto
Na Delegacia da Comarca de Ia- 'via internet, através do site www. por pessoas contratadas. Ao sa

raguá do Sul, nenhum cidadão policiacivil.sc.gov.br. ber do fato, todos os delegados

Sem acordo

A nova política salarial anun
ciadaontem pelo governador'Rai
mundo Colombo não agradou os

líderes do movimento. Ele garan
tiu aos servidores públicos o rea

juste do vale alimentação, de R$
6 para R$ 10, a partir de janeiro,
e de R$ 10 para R$ 12, a partir de
julho, além de um reajuste linear

para todas as categorias de 8% a

partir do próximo ano. "Nós es

tamos falando do passado. Nosso
salarial estádefasado em 125%,
não recebemos aumento desde

1998", argumenta o presidente
da Adepol (Associação dos Dele

gados de Polícia de Santa Catari

na), Renato Hendges. Os rumos

do movimento da Polícia Civil
serão definidos em uma assem

bleia amanhã, em São José.

'Werner Voigt é
o idealizador

Centro de Ensino Técnico deSchroederamplía instalações
Schroeder conta agora com novidades: a inauguração de um

mais um espaço para o ensino refeitório comum, de 400 metros

profissionalizante. Ontem, acon- quadrados, e um auditório.
teceu a inauguração de um novo A principal novidade é o la
bloco do Centro de Ensino Técnico boratório do novo Núcleo deMe
e EducacionalWemerRicardovoigt, cânica Automotiva do Senai, que

O segundo, bloco da unidade vem para atender uma demanda

possui 1.100 metros quadrados crescente na região. Com o espa
de área construída, três pavi- ço, a. instituição está .abríndo o

mentos e 16 salas de aula. Hoje, primeiro curso na área de apren
o Centro é utilizado pelo Senai, dizagem industrial, para alunos

pela Sociesc e pelo Núcleo Avan- .

entre 14 e 22 anos, já está com

çado de Ensino Supletivo (Naes). írfscrlções abertas, com previsão
Os dois primeiros andares do para iniciar em fevereiro de 2012.
novo espaço serão ocupados Segundo o prefeito de Schro

pelo Senai e o último piso pelo eder, Felipe Voigt, a ampliação
Naes. As três instituições que da unidade representa um passo
funcionam no local também se- importante para o desenvolvi
rão beneficiadas com outras duas menta do município. "O Centro

vai trazer muitos benefícios para
Schroeder. A população não pre
cisará se deslocar para outras

cidades para ter acesso a cursos

profissionalizantes. Com a mão
de obra qualificada, a previsão é

que o munic-ípio atraia mais in
vestidores' e empresas", afirma.

MARCELE GOUCHE

Prefeito Felipe Voigt e empresárioWerner
Ricardo Voigt participaram da inauguração

A construção do novo bloco
do Centro de Ensino Técnico
e EducacionalWerner Ricardo

Voigt foi integralmente
financiada pelo próprio
empresário que dá nome
ao pólo profissionalizante.
Segundo o diretor do Senai de

Schroeder, Newton Gilberto
Saloman, o projeto idealizado
porVoigt é primordial para o

crescimento do Vale do Itapocu,
já que a unidade do Senai
atende a diversas cidades. "São

poucos os empresários que
tem a visão empreendedora
e iniciativa como 'a deWerner

Voigt", comenta. O valor da
'

construção do centro não foi

divulgado, mas somente o Senai
investiu cerca de R$ 120mil
neste ano para a instalação do
novo Centro Automotivo.
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PHOlIANEGRA: A PllUlA ANTI-FOME!
Extraída de uma planta

. indígena e utilizada há séculos
como bebida medicinal, a
Pholianegra é o mais novo

fitoterápico indicado para
quem quer perder peso e

diminuir medidas.
A Pholianegra age na

saciedade, ajudando a retardar
o esvaziamento gástrico, ou .

sela, a comida demora mais a

sair do estômago para. o
mtesnno, assim não se sente
fome por mais tempo do que o

normal. Além de possuir efeito
diurético, reduzir os níveis de
glicemia no sangue e

aumentar o HDL (colesterol
bom).

A Pholianegra também acelera
o metabolismo, ou seja,
acelera o gasto energético e a

queima de gordura, o que ,

contribui muito para a perda
de geso ..
Beneficios:
- Retarda o esvaziamento
gástrico, provocando a '

sensação de saciedade ..
- Queima�gordura localizada,
principalmente na região
abdominal.
- Diurético.
- Reduz a formação de celulite.
- Antioxidante.
- Reduz o cansaço e a fadiga
do dia a dia, dando mais
energia e disposição.

Aindi dá tempo! A Farmácia de.Manipulação EkUíbrio traz fórmulas
exclusivas para quem quer perder peso com saúde.

www.vw.corn.br Promoção válida até 17/11/2011 para veículos com pintura sólida. Frete incluso, Novo Gol1.0 2011/2012,4 portas, código 5U11C4, com preço promocional à
vista a partir de R$27.990,00. Novo Gol 1.6 Total Flex, 4 portas, ano mod, 11/12, completo,com preço promocional à vista a partir de R$ 36.490,00. Voyage 1.0 Total Flex, ano
modo 11/12, completo, com preço promocional â vista a partir de R$ 38.590,00. Promoções válidas apenas para veículos disponíveis em estoque. IOF, Despesas de
Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações inclusas na operação e no CET. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2011, sem limite de qudornetra
gem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km), É necessário para a sua utiiização o

cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado, Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800 770 1926. Acesso
às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935, Ouvídoria: 0800701 2834. Veículos em conformidade com o Proconve.

Caraguá -Auto Elite
A escolha perfeitoN\lIl"UO !.'IM
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oewí�QS
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Consulte seu médico ou

nutricionista!

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

Conheça também o CREME DE
MASSAGEM HIPERTERMICO.
Com extrato de centella e

ginkgo. Ativa a circulação,
combate gordura localizada e

celulite, diminuindo o aspecto
"casca de laranja".

�E.\RA OE JARAGUA 00
�\o

. 8y<
Manipulação de Fórmulas Médicas

. Qermatotógicas • Fitoterápicos

COMPLETO

cutoelit .com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 4732746000
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