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ConsbCllções
no Harmonia
vão continuar

Reunião realizada ontem na Prefeitura esclareceu a situação do
loteamento Harmonia, no Bairro Três Rios do Norte. O promotor do Meio

Ambiente, Alexandre Schmidt dos Santos, havia pedido a paralisação das

obras, pois o terreno não teria condições de receber as moradias.

Página 6

BOMDEMIRA

Odrantade Suspeito de
duas mortes
é detido

•

quem precisa
utilizar o SUS
PESSOAS QUE NECESSITA

de exames ou consultas

especializadas através do
Sistema Único de Saúde

chegam a ficar mais de um

ano na fila de espera em

Iaraguá. Falta de profissionais
ainda é problema no

município. Página 20

é um dos principais
suspeitos dos assassinatos de
Antônio José Heinz, 57 anos,

e de seu filho Ezequias Heinz,
32 anos, mortos em setembro,
emAraquari. Com o suspeito
foram encontradas armas e

munições. Página 23

Estudo faz
diagnóstico de
áreas de risco

OBEDECER É
SER PRUDENTE
o rei que só manda
lazer o imperioso.

EDUARDO MONTECINO PE

)ASe Samuel Lopes, coordenacIor da equipe de tiro de Jaraguá e atleta, vibra

com o segundo hIgar na classi'icação geral da modaticlacle.Página 21

profissionais do Serviço
Geológico do Brasil, órgão
vinculado ao Ministério de
Minas e Energia, aponta que
Iaraguá do Sul está entre os

onze municípios com maior
risco de desastres naturais

no Estado. Página 19

LUIZ CARLOS PRATES
Página 3

CESTA
DE,
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ÍNDICE PERÍODO
SELIC 11.5% 19.0UTUBRO.2011

1Jl 0,100% ,
22.N0VEM)3RO.20 11
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NOv'ÊMBRO.Q!011CUB 1.126.56 ,

BOVESPA .. -0.72% 22.NOVEMBRO.2011

POUPANÇA 0.5468 22.NOVEMBRO.2011

CÂMBIO COMPIUl VENDA VAR.

DÓL.AR eqMERcrm ('EM R$) 1,805a 1,8065 ...0,36%
DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7100 1,8500 �. 1.09%
EURO (EMR$) 2.4551 2.4570 ·mt 0.67%
LIBRA (EM'R$) 2.8410 2,8435 t, 0.5%

Lourival Karsten Ikarsten@netuno.com.br
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Oleo útilOs lios da discórdia
7\ Tão são poucos os

1 V problemas de rompimento
de fiação, especialmente
de telefones, na cidade-.

Atualmente existe uma

grande polêmica entre uma

transportadora estabelecida
na Av. Pref Waldemar Grubba
e a empresa responsável pelos
cabos telefônicos. Neste caso,

os fios parecem estar na altura
correta junto aos postes, mas,

como os mesmos ficam distantes
um do outro, para que as

carretas possam entrar ou sair
da empresa é necessário que um

funcionário utilize um sarrafo
para suspendê-los e permitir
o trânsito no lugar sem que
ocorram rompimentos. É duro.

Este programa
desenvolvido pelo Núcleo
de Postos de Combustível

já recolheu os primeiros 428

litros de óleo de cozinha

que foram encaminhados

para produção de sabão
e biodiesel. Portanto, o

núcleo já tem direito a 43
mudas de árvores nativas

que, depois de um ano do

programa, serão utilizadas
para a recuperação de
uma margem de rio no

município. Uma bela

ação comunitária.

Empretec
Está terminando o prazo para as inscrições para este importante
evento de empreendedorismo, pois a seleção acontece de
28/11 a 01/12. O curso acontece de 23/01 a 18/01/12.

Horário flexível Weg
Na última segunda-feira, começou a vigorar nas unidades de

Iaraguá do Sul e Guaramirim o novo sistema de horário flexível

para os colaboradores mensalistas de turno normal. A medida,
que atinge 3.500 colaboradores já é um sucesso, e foi saudada pelo
secretário municipal do Planejamento, Aristides Panstein, como

uma semente que deve brotar também em outras empresas para
melhorar a circulação viária no município.

Um presídio
.

A ação do Conselho
Penitenciário se faz cada vez

mais sentida na gestão do

presídio do município que
consegue ocupar cerca de 80%

dos apenados em ocupações
produtivas. Este resultado se

torna possível apenas através
de uma ação muito integrada
entre as forças vivas da
comunidade que não deseja ter

um depósito de presos e sim
oferecer uma oportunidade
para a recuperação dos que
cometeram algum deslize.

Inflação 2012
o boletim Focus do Banco

Central publicou nova

estimativa para a inflação de
2012 que ficou praticamente
estável, pois.caiu de 5,56% para
5.55%. Portanto, a esperada
queda da inflação por causa da
crise mundial ainda não chegou.

L TERIAS
QUINA

SORTEIO N° 2751
15 _. 23 _ 49 _ 51 _ 71

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 689

02 _ 03 _ 04 _ 05 _ 06
07 _ 08 _ 11 _ 12 _ 13
15 _ 17 _ 22 _ 23 _ 24

Perímetro
urbano
Intensa a campanha do
secretário de Planejamento,
Aristides Panstein, no sentido
de conseguir a ampliação
do perímetro urbano de

Iaraguã do Sul em mais 32,82
quilômetros quadrados. Para

tanto, o mesmo deverá ser

ampliado na região do Santa

Luzia/Vila Chartres, Rio Cerro
II e Nereu Ramos. Não faltam

opositores à medida que pode
ser o tiro de misericórdia
na atividade agrícola no

município, pois vai afetar
exatamente as poucas áreas

planas ainda disponíveis.

O plano
doIF/SC
O Instituto Federal de
Santa Catarina desenvolve
um programa de apoio às
mulheres em risco social
e como ação prática vai
desenvolver no Bairro

Jaraguá 84, onde está situado
o presídio, a oportunidade de
cursos de qualificação tanto

para as mulheres residentes
no bairro como para as

mulheres que cumprem
pena no presídio. É um

interessante modelo que
vai ser posto à prova .
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DIVUGALÇÃO

Geração de tensões
o estudo Perspectivas do Desenvolvimento Mundial20 12 publicado
pela OCDE causa uma primeira impressão estranha. Segundo o

estudo, a expansão da classe média nos países emergentes estaria

gerando tensão por causa do aumento de reivindicações destes
novos "ricos". Eu sempre pensei que o que cria tensão é a pobreza.

Crédito pessoal
Caso você tenha de comprar
a prazo, preste muita atenção
nos juros. Os juros do crédito

pessoal- alternativa para quem
está "enrolado" nas dívidas - já
chegou aos 68% ou, cerca de
seis vezes a taxa Selic. É algo
simplesmente assustador, pois
uma dívida assim torna-se

praticamente impagável.

rkshop da infolomação
A Acíjs promove no próximo dia 30 de novembro workshop
que abordará a forma COlno o Google pode facllhar sua vida, os

serviços na nuvem e sua integração com o sistema lOS (Ipad
e Iphone). Estas ferramentas estão cada vez mais presentes na

vida de todos e oferecem cada vez mais alternativas. Entender
este novo mundo é fundamental para todos.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS W 08/2011-PMS-

O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas

pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal n". 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR E

ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento e seu resultado da Tomada de Preços nO. 08/2011;
- PMS, Processo de licitação nO. 134/2011 - PMS, adjudicando em favor da empresa abaixo

o objeto da licitação por ter apresentado o menor preço global, determinando que seja dada

ciência aos participantes:
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão

de obra, materiais e equipamentos), da ampliação área total de 52m2 e reforma área total de

25m 2 na Estação de Tratamento de Água - ETA, localizada na Estrada Bracinho, no município
de Schroeder/SC, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais

anexos que fazem parte integrante do instrumento convocatório.

Empresa vencedora: ENGEVALE CONSTRUTORA LTDA.
Valor da proposta vencedora: R$ 141.373,00 (Cento e quarenta e um mil e trezentos e setenta

e três reais).

Schroeder, 22 de novembro de 2011.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

Demanda

por crédito
Importante tomador de

empréstimos são as micro
e pequenas empresas, mas,

segundo os dados da Serasa

Experian, em outubro houve
uma retração de 4,2% em

relação à demanda do mês
anterior por parte destes
tomadores. Isto se .deve
a diversos fatores, mas

mostra a aceitação de um

menor risco por parte destes

empresários.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



redacao@ocorr�iodopovo.com.br

,

ER
"' Jiver bem e ser feliz seria muito fácil,
V muito. Você leu bem, eu disse "seria"

fácil. Seria mas não é. Quando tudo nos

indica naturalmente que sigamos pela
direita, dobramos à esquerda. Claro, não

pode dar certo.

Pelo que lembro, é no livro O Peque
no Príncipe que é contada a história de
um rei que foi o rei mais obedecido de to

dos os reis, nenhum dos seus súditos dis
cordava dele. E a razão era muito singela,
o rei só 'mandava o povo fazer o que lhe
era imperioso, indispensável, e assim, é

claro, ninguém desobedecia ao rei.
O ,rei mandava o povo beber água

, quando sentisse sede, todos o obedeciam.

Mandava comer quando tivessem fome,
ninguém o contestava, e assim por diante.

Lembrei do rei de O Pequeno Prínci

pe ao ler os preceitos sugeridos por um

economista para que sejamos felizes nas

finanças pessoais.
Ele sugere, por exemplo, que não es

peremos ficar ricos jogando nas loterias,
isso nunca vai acontecer, logo, é melhor

gastar esse dinheiro em coisas úteis. Na

Mega-Sena você uma chance de ganhar
contra 53 milhões de chances de não

ganhar... Vamos combinar que é preciso
muita fé para acreditar-se vencedor.

Outra sugestão do economista é nun

ca emprestar dinheiro para amigos ou

parentes, o dinheiro não voltará, é como

jogar o dinheiro no lixo. Ser fiador nem

pensar, é encrenca na certa.

Emprestar o nome para que alguém
compre no seu nome é outro err<? grave,
não faça isso. - Ah, Prates, desse jeito tu

viras um monstro!
Não vira, leitora, não vira. E é melhor

ser um leão feroz vivo que um carnei
ro bonzinho e morto ... Ser prudente no

bolso significa ser antes prudente na ca

beça. É muito fácil gastar e ser "genero
so", os outros se divertem 'e você chora.
Obedecer às sugestões do economista é
como seguir as "leis" do reizinho, só lou
co desobedece ...

SOFÁ ALGEMAS
Dou como exemplo um sofá, mas podia ser

qualquer coisa. Comprar um sofá para a sala
nunca é uma necessidade inadiável. Então,
por que comprar o sofá a prestações e pagar
dois sofás pelo preço de um?A sugestão é pou
par, juntar o dinheiro e evitar os juros. E 'aí,
quando você sentar-se sobre o sofá será o me

lhor sofá do mundo. Vale para todos os juros
de todos os crediários.

NOVELA
Numa cena da novela A Vida da

Gente, uma jovem mulher conversa com

uma amiga e diz a ela quejá está com 40

anos e sozinha, isso a deixa em pânico. -

Ah, garota, vá viver a sua vida e cantar
"o que será, será': deixe-se de fazer valer

por ter ou não um bermudão ao lado.

Curioso, uma mulher solteira é encalha
da, um homem é esperto. Burras!

De certas algemas sociais, normas

de boa conduta, como as da educação,
por exemplo, ninguém pode ou deve

fugir. Das demais limitações sociais
da vida é preciso quebrar as algemas
e soltar-se para ser livre e feliz. Viver

sempre dependendo do pensamento
alheio é burrice que vai provocar se

veros arrependimentos.

DO LEITOR

O QUE É SER ACADÊMICO?
Nós, acadêmicos, podemos nos

considerar pessoas vencedoras,
guerreiros que batalham todos os dias,
em busca de mais conhecimento a

cada instante. Não apenas conheci
mento acadêmico, mas sim conheci
mento para a vida, para o convívio em

sociedade, enfim buscando sempre o

melhor, coletivamente. Alguém, que
luta para alcançar seus ideais, sem

nunca ao menos ter pensado em de

sistir, pois, todos nós sabemos, como

é difícil, na maioria das vezes, ter de
trabalhar o dia inteiro e ainda ter forças
para vir à faculdade, sem falar de alu
nos que, ainda, após chegar em casa

de um longo dia de trabalho e estudos,
têm de tomar conta da família. É como

se a palavra "desistir" não existisse no

nosso vocabulário. É com essa garra,
que lutamos para construirmos um fu
turo melhor.

,

Nós, acadêmicos, não temos

idade, pode ser que tenhamos seis,
ou sessenta anos, não importa, o

importante é que cada pessoa é um

verdadeiro e eterno acadêmico. Além
de estarmos constantemente exerci
tando nossos pensamentos e opini
ões para expandir nossos conheci
mentos, estamos igualmente sujeitos

FALE CONOSCO

a urna série de responsabilidades
e obrigações. Nós somos, além de

tudo, a base intelectual, formadores
de opiniões de uma sociedade. É cer

to, então, que está em nossas mãos

o destino de uma sociedade, de um

país! E é devido a isso que se inicia
uma luta, luta esta que é o estímulo
e o alerta que todos nós deveríamos

repensar. Será que agimos realmen
te como cidadãos? Será que estamos

atuando corretamente para produ
zirmos e mostrarmos do que somos

capazes? Será que procuramos anali
sar antes de criticar e criticamos com

bons argumentos? Percebo que de

algum tempo para cá, a juventude,
na verdade a sociedade de um modo

geral, vem se posicionando de forma'
firme diante dos assuntos de interes
se da coletividade- em nossa região.
Essa atitude louvável deve persistir
cada vez mais forte, com a integração
e empenho ainda maior em busca de
um bem comum, sendo este o me

lhor para o futuro de nossos filhos e

netos, ou seja, de um país melhor.

Luís Femando Almeida,
presidente cio DCE ela

Católica ele Santa Catarina

CHARGE

L � NA FILA Dos0s�1
FINAt.MENT(;: ,

CHE&:>U $UA Vri2,
M�U SEkJHct< I

.

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br Chefe de redação: Patrícia Moraes' redacao@ocorreiodopovo.com.br· Projeto Gráfico: Márcio Schalinski
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FOTOS EDUARDO MONTECINO

CHICO DE PAULO REIVINDICA
,

OBRAS E SERVIÇOS .PUBLICOS
Comunidade aguarda que
a administração municipal
promova investimentos e

soluções de irüraestru�ra
JABAGuÁ DO SUL

. SÔNIA PILLON

,.

Obairro Chico de Paulo, que soma

2.728.410,91 metros quadrados, está lo
calizado entre o ÁguaVerde, Tifa Martins eVila
Lenzi. O lugar é repleto de histórias pitorescas,
começando pelo primeiro habitante célebre, o

afrodescendente Joaquim Francisco de Paulo,
que também teve seu nome perpetuado em ri

beirão, principal via de acesso e escola. Também
se caracteriza por apresentar áreas verdes, e está
-à espera de obras de infraestrutura.

O Censo 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística) apontou 3.728 ha-

.

bitantes, comprovando o crescimento desde a

última contagem da população: há dez anos,

eram 2.297 moradores. A comunidade está
entre as atingidas pelas enxurradas, especial
mente nos últimos três anos, e busca soluções
relacionadas ao escoamento das águas e ações
preventivas contra as enchentes.

Lá estão distribuídos 277 empreendimen
tos. Das 277 empresas registradas junW à

Prefeitura, destaque para os 56 de comércio

varejista; 38 de consertos e restauração em ge
ral; 22 de transporte; e 14 bares, lanchonetes
e similares. A lista completa sobre os dados
econômicos do Chico de Paulo está disponível
no http://portal.jaraguadosul.com.bi/modu
los_externos/geo / contribuintesclasse.php.

Enquanto a Associação de Moradores rei

vindica investimentos urbanos, a Prefeitura

garante que busca atender as necessidades
de acordo com o cronograma de obras e os

recursos disponíveis.

Precisámos de ponte de
concreto com galeria para

substituir a de madeira.

Autônomo Sílvio Alexandre Martins,
que vive há oito anos no bairro.

EXPANSÃo VISta panorâmica do bairro CIüco de Paulo, do alto da rua JUberto Maiochi, no loteamento Firenze

Paulo e subvenção ao Roma Esporte Clube, no antigo cam-

. po t19 ElQIUinen�e! que s�diÇl a Assoc!ação. d� M()radores,
e dísponíbíliza escolinha de futebol para 84 crl(;lnças. A

verba possibilitará a construção de vestiários, choupana,
entrada. da Associação de

...

Moradores e piso da.lanchonete,
i;lV1i�9ietifatiza �l1e 110 Rdrni.é'o úIDÍqp clube dó bffillio que se'

prepara para 'ingressar na segunda di2
visão da Liga Jaraguaense de Futebol,

ereiro de 20.12". . .

.

�. ,"."� "'I r:"I' ,._,,'j;;" """;,1 _,
•

I

..
/1/. .", ,,,:.,) _:,i"r:' ,I. O".!

ntondm'o ',SUVIO 'À1.e'!iR(:ffe Malr.!'·

tins, 35, aponta o pontilhão de madei-
"

ra remendado da rua Ernesto Schul-
z � dá ,a,

"

',à �� çnde ,;mo��l ::1 I';
Joseniir Marce mo, por onde passam

.
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HABITANTES Prefeitura promove e planeja obras
2000: 3.728

2007: 3.387

2010: 2.297

O secretário municipal de Planejamento
Urbano, Aristides Panstein, confirma que a

substituição dos pontilhões pequenos de
madeira e implantação de galerias são de

responsabilidade da Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Públicos, mas garante
que "está prevista a implantação de ciclofai
xa para ciclistas ao longo de toda a rua Joa
quim Francisco de Paulo, em 20 12 ". O diretor
de Obras e Serviços da Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Públicos, Alcides Donat,
confirma que existe uma ordem de serviço
pronta para executar a pavimentação as

fáltica da rua Cerilo Uber, com cerca de
73 metros, até o final do ano. Os serviços
serão executados pela empresa Infrassul

Engenharia, de Joinville. Segundo ele, as

ruas Durval Marcatto, Pedro Alcino Dias e

* Dados do IBGE

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS
• Área de 2.728.410,91m2
• Intennediário entre Água
Verde,Tifa
Martins e Vila Lenzi

• Grande Buxo de trânsito
• Escola - Joaquim

, Francisco de Paulo
• Cemitério Clüco

'

de Paulo
• Igreja - Santa Cecília
• 100% cobertura

água tratada
• Esgoto sanitário

(em implantação)
• 277 empreendimentos
registrados

PRINCIPAIS

REIVINDICAÇÕES
• Lombada elevada

nos fundos da Escola
Francisco de Paulo

• Regularização dos
,

loteamentos irregulares
• Capela mortuária para o

cemitério
• Pavimentação das ruas

Durval Marcatto, Pedro

Alcino Dias e Madalena
de Toffol

• Ponte e galeria na rua

Emesto Schulze
• Quadra de esportes da

Escola Francisco de Paulo
• Posto de saúde com ESF

(PIlC2)
• Quadra de esportes da

Escola Francisco de Paulo
• Centro de Educação
Infantil

• Contribuição social ao

Roma Esporte Clube
• Retirada de barreira

e limpeza da rua João
Francisco de Paulo

• Limpeza do ribeirão
Clüco de Paulo

Madalena de Toffol, reivindicadas pela co

munidade "estão na pauta para serem de
finidas este ano". Vale lembrar que o Pro

grama Nosso Asfalto prevê a participação
dos moradores em 66,666% da chamada

contribuição de melhoria sobre o custo

da obra, e o restante é assumido pelo mu

nicípio. "O custo do metro quadrado é de

aproximàdamente R$ 65, mas por decisão
da prefeita Cecília Konell, foi fixado em R$
54,90 o metro quadrado".

A diretora de Atenção Básica da Secre
taria Municipal de Saúde, Eunice Andreatta,
confirma que está prevista a instalação de
uma unidade de saúde com ESF (Unidade de
Saúde da Família) no Chico de Paulo, com re

cursos do PAC 2 (Programa de Aceleração do

Crescimento) do governo federal para 2012.

PROJETOS E OBRAS

PRECARIEDADE Ponte feita de nuuleira oferece perigo
e deixa ciclistas, pedestres e motoristas inseguros

• Centro de Educação
Infantil (PIlC 2)

• Posto de saúde com ESF

(PIlC 2)
• Pavimentação rua

Cerilo Uber
• Contribuição social ao

Roma Esporte Clube

(valor em aberto)
• Regularização dos

loteamentos irregulares
(em processo)

O nome "Chico de Pauto" remete ao

primeiro morador da localidade, Joaquim
Francisco de Paulo. Constam nos registros
históricos que Joaquim Francisco de Pau
lo nasceu no mei-o do Oceano Atlântico,
enquanto seus pais eram transportados
da África para o Brasilcorno escravos. Ele

chegou a Jaraguá do Sul no primeiro gru
po de trabalhadores trazidos por Emílio
Carlos Jourdan, em 1876. O afrodescen-

Outra obra que deve sair no ano que vem por
meio de destinação do PAC 2 é um centro de

educação infantil, de acordo com a diretora de

Educação Infantil da Secretaria Municipal de

Educação, Graciosa Fock.
O ,coordenador de projetos da FME

(Fundação Municipal de Esportes) de Iara
guá do Sul, Rogério Tomazelli, confirma que
a administração já acenou para a possibi
lidade de destinar contribuição social ao

Roma Esporte Clube, mas que o montan

te em recursos ainda está indefinido. "O
Roma está agilizando a documentação
necessária. Depois será providenciado o

projeto, que precisa ser encaminhado ao

presidente da FME, Márcio Feltrin. Antes

-disso não se tem como definir o valor da

contribuição social", esclarece Tomazelli.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

lILERTll Ilcesso à rua Ernesto Schulze está
cercacIa de mato e causa insegurança aos moradores

"

MANUTENÇÃO Barranco com vegetação, Iocali:zado na

rua Joaquim I'rancisco de Paulo, aguarda por Umpeza

'"

--A
RELAÇÕES PÚBUCAS Líder comunitária Olinda
Massaia CiConeti cobra soluções da Prefeitura

dente foi morar no bairro que recebeu seu

nome como homenagem.
O imigrante Chico de Paulo era casado

'com Escolástica Cereal, uma das primei
ras mulheres a tocar follis (tipo de gaita)
na cidade. Os dois não tiveram filhos. A lo

calização exata de onde viveram não é co

nhecida, apenas que moravam à margem
direita do rio Itapocu. Consta que Chico
de Paulo se fixou no lote número I, adqui-

rido de Jourdan, em 1882.
Em 1894, Eusébio Depuy, em um mapa

da região, designou o ribeirão como "Chi
co de Paulo". A localidade ficou conhecida
como "Estrada Chico de Paulo".

O primeiro cemitério do Chico de Paulo

surgiu em 1904. Até hoje se encontram tú
mulos com sepultamentos datados de 1907..
Detalhe: foi na capela local que o historia
dor Emílio da Silva recebeu o batismo.

�

,

Curiosidades históricas
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blennasconnloteaEnento
são esclarecidos ao MP
Em reunião no gabinete
da prefeita, secretários

explicaram situação do
loteamento ao promotor
do Meio Ambiente

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

GUSTAVO CIDRAL

\,
I

Uma reunião foi realizada. na tarde de
ontem no gabinete da prefeita Cecília

Konell para esclarecer ao promotor do Meio
Ambiente Alexandre Schmidt dos Santos a

'situação do Loteamento Harmonia. Os se

cretários da Defesa Civil, Jair Alquini, da Ha

bitação, Maristela Menel, e de Planejamento
Urbano, Aristides Panstein, apresentaram
ao promotor esclarecimentos sobre possí
veis irregularidades na construção no bairro
.Três Rios do Norte.

O promotor havia sugerido na última sex

ta-feira que a Prefeitura paralisasse a obra de'

construção de 71 casas populares destinadas
às pessoas atingidas pelos desastres naturais

�

ocorridos no município nos últimos três anos.

A medida foi resultado de um Inquérito Civil
atendendo à denúncia dos vereadores Justino
da Luz e João Fiamoncini de que o terreno não
teria condições de moradia .

De acordo com Alquini, as informações
haviam sido passadas em época de chuva e

f'
não refletia a realidade. Segundo o secretá-

rio, foram mostradas imagens do local antes

e depois das recomendações do promotor,
confirmando que elas haviam sido seguidas.

"A situação parecia grave, mas ouvi as

explicações dos técnicos e constatei que es

tava sob controle", afirma Santos. "A reunião
mostrou que as medidas preventivas esta

vam sendo tomadas".
"Sabíamos que, com a reunião, o promotor

estaria mais inteirado do assunto", diz Maris
tela. A secretária disse que tudo será organiza
do em um ofício enviado ao promotor. Segun
do ela, todas as recomendações que estavam

sendo feitas pela Defesa Civil foram providen
ciadas. O mesmo esclarecimento também foi

.

prestado na Câmara de Vereadores.

....

"

'i
.

_i
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100 lotes a menos

O secretário de Defesa Civil confirmou
,

que grande parte das recomendações de sua

pasta em relação ao loteamento Harmonia

já foi cumprida. Segundo ele, por medida de

segurança, 100 dos 28510tes foram excluídos
da construção. "Não haverá obra em local

aterrado, somente em solo firme", garante.
Após receber o ofício com todos os escla

recimentos, o promotor realizará uma visto
ria no local na próxima sexta-feira. Só então
ele decidirá se o inquérito será encerrado.

PRF ajudará na averiguação de notas fiscais
A Polícia Rodoviária Federal

vai apoiar o programa fiscaliza

ção tributária "Com Nota Fiscal,
Vai Legal". Em uma reunião rea

lizada ontem, o secretário exe

cutivo da Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu),
Alessandro Hansen Vargas, firmou
a parceria com o Inspetor Chefe da
3a Delegacia de Polícia Rodoviária

Federal, Everson Feuser. Agora,
veículos de carga que passam
nas vias municipais, estaduais e

federais podem ser parados para
a averiguação de nota fiscal.

A exemplo do. que já faz a

Polícia Militar do 14° Batalhão
de Iaraguá do Sul, a PRF irá par-.
ticipar do projeto dando apoio
logístico aôs fiscais municipais
coordenados pela Amvali. Para

o secretário, o apoio será funda
mental na abordagem dos veí
culos e na segurança dos fiscais

que verificam as mercadorias em

trânsito pelas rodovias � estradas
do Vale do Itapo'cu.

Para fazer as abordagens, os

Fiscalizaçt)o será feita nas

vias ��pais e em rodovias
1-

l.

fiscais se posicionam em luga
res estratégicos em horários
não divulgados. "Hoje, o con

tribuinte, para se garantir, bas
ta sair com a nota. Se for pego
sem, vai ser devidamente puni
do", afirma Vargas.

.

O programa "Com Nota Fis

cal, Va{ Legal" existe desde o

ano passado e abrange 26 mu

nicípios da região Norte de San
ta Catarina. De acordo com o

secretário da Amvali, cerca de
25% das cargas que trafegam
pelas rodovias estão em des

conformidade, sem nota fiscal
ou documentação incompleta.
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Os gabinetes dos vereadores Francisco Alves e Justino da
Luz, ambos do PT, promovem hoje um fórum que discutirá
a criação do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas
com Deficiência. O evento acontece no plenário da Câmara, a

partir das 19 horas. Se instituído, o Conselho deverá atuar na

fiscalização das políticas de promoção, atendimento e defesa
dos direitos da pessoa com qualquer tipo de deficiência e

também na conscientização da sociedade.

, .

enarlo

Eleição para diretor de escola
Mais de 300 assinaturas em apoio à

implantação do sistema de eleição direta

para diretores de escolas municipais de
Massaranduba já foram recolhidas. Mas,
para que a proposta vire projeto de lei
de iniciativa popular, são precisos mais
de 500 registros em favor da mudança.
Rodolfo Stringari, um dos educadores

responsáveis pela iniciativa, afirma que

Os mirins
Os vereadores mirins das
Câmaras de Jaraguá, Guaramirim
e Massaranduba, participam
hoje do Segundo Encontro

Estadual de Vereadores
Mirins no Plenarinho Paulo
StuartWright, da Assembleia

Legislativa, em Florianópolis.
O objetivo do encontro é

oportunízar a ampliação de
conhecimento sobre política, o

papel do Legislativo e a troca de

experiência entre os estudantes.

Figura repetida
o presidente do PD1� Ruy
Lessmann diz que ninguém
está autorizado a falar em

alianças em nome do partido
e é taxativo ao afirmar que
uma aproximação com o PSD

da prefeita Cecília Konell
está totalmente descartada.

"Já vimos o que acontece",
avalia. As declarações foram
dadas à imprensa depois do

ex-deputado Dionei da Silva

(PDT) ter feito esta semana

uma visita ao Paço.

Regularização
de imóveis
o vereador Sidnei Moritz
Schwerdtner (PP) apresentou 19

emendas ao projeto do Executivo
.

que prevê a regularização de

construções irregulares em

Corupá. A maior parte delas,
segundo o propositor, modifica
a redação corrigindo o conteúdo
da matéria. O progressista
destaca que a príncipal proposta
consiste em criar uma comissão
mista para o processo de tornar

regular o imóvel evitando que a

ação fique somente sob o poder
do Executivo. O projeto de lei
tramita há dois meses na Casa e

já recebeu dois pedidos de vistas.
Não há previsão para votação.

está previsto para o dia 2 de dezembro
uma reunião na Câmara de Vereadores
sobre o tema.

Semanas atrás o prefeito Mario Reinke

(PSDB) manifestou à coluna ser contra a

proposta, por alegar que a Lei Orgânica
do Município (LOM) prevê que o chefe
do Executivo indique a pessoa para a

[unção de diretor de escola. Stringari

sugere a alteração da LOM e acredita

que o projeto só sairá do papel se

houver vontade política. "Vai depender
do interesse do Legislativo e Executivo.
Se aprovado o projeto, vai acabar com

os cabides de emprego e a negociação
política, prática clientelista, evitando
então o vínculo da educação com a

política partidária'; defende.
DIVULGAÇÃO
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Areas de lazer
O Clic (Conselho de Líderes Comunitários) de Guaramirim procurou a Câmara de
Vereadores para registrar novamente a reivindicação das associações de moradores da
cidade por construção de áreas de lazer. Das 38 associadas, 19 já entraram em contato

com a Prefeitura solicitando a implantação do espaço público onde vivem. Como

ainda não tiveram respostas do governo, o presidente do Clic, Charles Longhi, tomou

a iniciativa de levar na sessão de segunda-feira o apelo da comunidade em geral para

que se faça o remanejamento de R$ �OO mil do Orçamento de 2012 - projeto que ainda

tramita nas comissões da Casa. Há duas semanas a entidade tentou aprovar a proposta
das áreas de lazer na audiência para escolher a obra a ser realizada com a emenda

popular da Câmara dos Deputados. No entanto, o projeto das ciclovias de autoria do
Executivo foi eleito pela maioria, frustrando parte da população. ' ,

,j
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aSSOClaçOeS
A Prefeitura entregou cerca de R$ 210

mil para as 16 Sociedades de Tiro que
particíparam da Schützenfest, corno

forma de cachê pelos serviços. "A

gente sabe que este dinheiro ajudará
muito para que as sociedades fiquem
vivas, dando continuidade às tradições
germânicas e do tiro. A gente está
vendo muita juventude participando
novamente das sociedades,
principahnente nos torneios de tiro;
esta motivação que vem da própria
Schützenfest e é isso que nos interessa")
avalia Alcides Pavanello, que foi o

comandante do evento.

I,

,.',
I

Ocupação irregular
A Comissão de Constituição de Justiça da
Assembleia aprovou ontem o Projeto de
Lei nv 101/2011, que proíbe transferências
voluntárias de recursos financeiros do
Estado aos municípios que concedam

permissão para loteamentos em áreas
consideradas de risco. O autor da proposta
é o deputado Dado Cherem (PSDB).

Audiência
Carione Pavanello participa hoje, às 17h,
da primeira audiência acerca de uma

representação protocolada pela vereadora
Natália Lúcia Petry em 2010. A ação é
referente a uma acusação que Pavanello
teria feito à vereadora por suposto
superfaturamento da obra do Centro
Histórico.
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PELO MUNDODia do, engenheiro
eletricista

\ <

1891

Renúncia de Fonseca
No dia 23 de novembro de 1891, ocorre a

primeira Revolta da Armada, um movimento
de rebelião promovido por unidades
da Marinha do Brasil contra o governo do
marechal Floriano Peixoto. O almirante
Custódio de Melo ameaça bombardear o

Rio de Janeiro e, para evitar uma guerra
civil, o marechal Deodoro da Fonseca

renuncia ao seu cargo de presidente.

Hoje é comemorado no Brasil o dia do engenheiro eletricista. A
data foi escolhida em homenagem à fundação do Instituto Eletrotéc
nico e Mecânico de Itajubá, inaugurado no dia 23 de novembro de
1913. O instituto passou a ser a Universidade Federal de Itajubá, loca
lizada no Estado de Minas Gerais. A ideia da comemoração ao dia do

engenheiro eletricista (que lida com a aplicação da energia elétrica e

do eletromagnetismo) surgiu a partir do projeto de Lei 2.545 de 2003,
do deputado José Roberto Arruda (PFL). O 'dia foi oficialmente decre
tado pela Lei 12.074 do dia 29 de outubro de 2009.

-

INVENÇOES ANTIGAS 1991

Confissão de um ídolo
O politetrafluoretileno, conhecido em todo
o mundo pelo nome comercial "Teflon", foi
descoberto acidentalmente pelo químico
estadunidense Roy J. Plunkett no dia 6 de abril
de 1938. O material, usado em utensílios de
cozinha para evitar a aderência de resíduos,
é marca registrada da empresa DuPont e foi

lançado ao mercado somente em 1946.

Nesse mesmo dia, em 1991, o cantor britânico
e vocalista da banda de rock "Queen", Freddie

Mercury, confirma os rumores da imprensa
mundial e finalmente declara que estava

com AIDS (síndrome da imunodeficiência

adquirida) em uma gravação feita em seu

leito de morte. Mercury faleceu no dia 24 de
novembro de 1991, aos45 anos.

PERSONAGEM IDSTÓRlCO

Edwczrd Teach:
O Barba Negra
Ontem foi o aniversário de morte de Barba Negra. Mas
você sabe a história do pirata que se tornou lenda no

mundo inteiro? Edward Teach nasceu em 1680, na

cidade de Bristol, na Inglaterra. Como muitos outros

piratas, Barba Negra começou como um corsário
a serviço do Império Britânico durante a Guerra
da Sucessão Espanhola (1701 a 1713). Em 1717, ele
converteu um navio mercante francês capturado em

um poderoso vaso de guerra de 40 canhões, surgindo
assim o navio "Queen Anne's Revenge". Com isso, o .

pirata se tornou conhecido por suas afrontas no Estado
americano da Carolina do Norte e nas costas do mar

do Caribe. Ele cobrava pedágios e agia com violência
com quem se recusasse a pagar a taxa. O pirata
conhecido como valente e cruel até mesmo com seus

marujos acabou sendo decapitado e sua cabeça foi

pendurada na verga do mastro de seu navio no dia 22

de novembro de 1718. Apesar de sua barba exuberante

que lhe rendeu o apelido, Barba Negra ficou mais
conhecido por um tesouro que teria sido enterrado

por ele e que nunca foi encontrado. Seu navio

naufragado - "Queen Anne's Revenge" - foi encontrado
em 1996 no litoral da Flórida, a uma profundidade
aproximada de 10 metros, tendo vários outros

artefatos do navio sido resgatados e conservados.
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Tem livro infantil
vindo por aí

LITERATURA

'Pocotinhas; que será lançado nesta

sexta-feira, é assinado porRoberto
- Lanznaster e Samantha Quadros

JARAGUÁ DO SUL

, KELLYERDMANN

uita fantasia e

, também uma pi
tada significativa
de conscientiza

ção. É isso que
o livro 'Pocotí-

nhas', de Roberto Lanznaster e

Samantha Quadros, vai trazer

às crianças a partir da próxima
sexta-feira, 25. A data marca o

lançamento da obra escrita a

quatro mãos pela estilista e pelo
.

ilustrador jaraguaense.
Com uma narrativa voltada

especialmente ao público infan

til, a ideia' dos autores é passar
uma mensagem de preservação
ambiental, mas de maneira leve
'e cheia de aventura. Para isso,
os dois inventaram um mundo
fantástico. Nele, as personagens
principais embarcam em viagens
divertidas em busca da terra do

.
'

sorvete. Porém, no meio do cami

nho, descobrem uma missão ain
da mais importante: precisam sal
var o planeta e implantar atitudes
sustentáveis onde vivem.

Conforme os escritores, o livro
serve como impulso à adesão de

práticas corriqueiras, entretanto,

primordiais. "Ele nasceu também
da vontade de fazer parte do pro
cesso de conscientização do mun

do acerca da responsabilidade que
temos de preservar os recursos do
nosso planeta", explica Samantha.
Estilista por profissão, ela deci
diu dar vida às 'Pocotinhas' tendo
como inspiração o trabalho de

. conclusão do curso de Moda.

Já Lanznaster, além de con

tribuir no texto, também assi -

na as ilustrações da publicação.
Segundo o publicitário, apesar
dos exageros e deformidades, as

imagens remetem à realidade. "O
deserto lembra o Egito, o país dos
cristais a Rússia, e o do gelo os Pó

los", complementa.
Como o livro é destinado às

crianças, o lançamento terá a

presença delas. Na sexta-feira,
às 9h30, na Biblioteca Pública
Rui Barbosa, os pequenos vão

conhecer os autores e também

parte da história, que será con

tada pela atriz Mery Petty. A obra

já está à venda através do site da
editora RHJ (www.editorarhj.com.
br) e no bloghttp://blogeditorarhj.
blogspot.com.

SERVIço
() �f):I1f::� lançamento do livro
'Pocotinhas'

.

I/Ofo'IU�EIUI@I1I�WIII�t::rI/�: sexta-feira, 25

IqM/�11UWI� 1'�l�,�lirg�c',�gUi%�); às 9h30
or�DI�: na Biblioteca MwücipaI
Rui Barbosa, no Centro, em

Jaraguá do Sul

QlJltN'lfna «;US'11'A:, gratuito

nCHA TÉCNICA
1�1�H,'%n/j:�"�;:�ô� Pocotiàhas
1/JIIIi1pm1Jlh111";III/,�II'WI""//lI/i,' Samanlha n.._.I__

JC"lIhJl&JlfIJ Im, ;11lJ.,{jJ�UH;'I/II:"'{,:'/IIlh�P: ,.,........ VD

e Roberto Lanznaster

'&VSTRAÇÕ'I�'(j: Roberto
Lanznaster

-

r?l"JhIT,qi):f�ltl,:: RIIJ
M�lrll/i1H:,�W�IU[WI I$,:�/:W�� �/E�nh�:;/��1�/IJ/'/�'.S: 44

'q["Wt,,ií,l%J�;M'nW/,,'IIIc':lII' �t,:;:�'�U�t;l'l�I:I:�!%,:;; RS 30
IfJ/lllimYDI/W/i::: f:::�'IIc':WlrJ:Wlf!lll�I:IUI%J!la,� www.

editorarhj.com.br e hItp://
bIogeditoraI'bj.blogspot.com

.
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cQid ortantear do Planeta
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PREVISAO DO TEMPO

Tempo segue

instável. hoje
Nesta quarta-feira, o céu
fica nublado entre a capital
e a região Norte do Estado.
Podem ocorrer também
aberturas de sol e chuva
fraca. Nas demais regiões,
o astro-rei predomina. As

temperaturas ainda são
amenas.

J RAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 16°C

MÁX: 23°C

AMANHÃ
MíN: 16°C

MÁX: 26°C
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DIVIRTA-SE

HORIZONTAIS
1. Instituto de crédito / Escola Superior de Guerra
2. Foice de cabo comprido para cortar feno
3. As iniciais da atriz Piovani / Galvanizar com ln

2
4. Untar esfregando
5. Indígena de tribo extinta da Bahia / Instituto Nacional ::t

1 da Previdência Social"

6. Mamífero da Austrália, da mesma espécie do can- 4
guru I Erva de grandes folhas, com pecíolo e tubér-
culos comestíveis 5

7. O rio escocês em cujas margens situa-se a residên-
cia real/Contínuo de escolas superiores f',1

8. Segmento de ramo de árvore compreendido, entre
uma e outra porção em que se inserem as folhas 1

9. (Pop,) Molha-se tomando um trago de bebida alco-
óllca / 1500, em algarismos romanos 3

10. Pronome pessoal da segunda pessoa do singular
9/ Famosa boneca e personagem de histórias infan-

tis
" 11. Restituir / Grande empresa do mercado fonográ-

10

fico
i 1

12. Esconder
13. A parte média da atmosfera, compreendida entre i2

os quatrocentos e os mil quilômetros de altura.

i3
VERTICAIS
1. (Bot.) Em forma de fuste subterrâneo, grosso, car-

, noso I O meio de transporte que se toma na esta-
" �

ção ferroviária
2. Pessoa ou animal capenga
3. As iniciais do cantor Gonçalves (1919-1998) I O

maior rio da Sicília (Itália) / Atrás
4. O cantor e compositor de "Ideologia" e "O Tempo

Não Pára" (1958-1990) / Massa feita de areia e cal
com que se ligam os tijolos de uma construção

5. O deus supremo do Olimpo nórdico / República da
Europa oriental, com capital Minsk

6. Espaço da mão que vai da base do dedo mínimo ao

pulso I Abreviatura inglesa de Baixa Frequencia
7. (Gír.) Preso i A atriz Mendes
8. Veleiro para regatas muito difundido na Europa /

Afagar
9: Uma ponta da ... garupa / Peça própria para servir o

primeiro prato da refeição.

Ensolarado

Parcialmente
Nublado

Nublado Trovoada

CHAPECÓ

SEXTA

JOAÇABA
T Â
18631°

SÁBADO
MíN: 13°C), .t
MÁX: 280C

:t'Y f

7;3 6,
I

1 :
,

3
,

I

2:
I 8

4 6

9

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

- Bicicreta.
- Não é bicicreta, seu caipira burro,
é bicicleta. E bicicleta não é verbo!

J.";} ,I'

'

I
, .�I." ',o,

"";-
.11 ,

I

Perguntaram a outro;GaIpna:
- Diz você aí um verbo!

Ele também pensou, pensou e

arriscou ressabiado:
- Prástico.
� Não é prástico, ô caipira burro, é

Os caipiras e os vertios
pi �' .'

,êrguntaratn ao
"'i", ',ri ," ,

I

- Diz aí um verb

Ele pensou, pensou e respondeu
indeciso:

Na sexta-feira,' o sol ainda aparece
em grande parte do Estado, mas

também está previsto aumento de
nuvens e chance de chuva isolada
nos municípios do Planalto ao

Litoral. Os ventos são fracos a

moderados e com rajadas. Eles

sopram da direção sul à sudeste.
NOVA 25/11

�
CANOINHAS

T Â
12° 17°

- Diz aí um verbo!

Esse aí nem pensou:
- Hospedar.
- Muito bem! Até que enfim um

homemíntelígente, Agora diga aí
.

uma: frase côm o verbo que você
...

escolheu,

O caipira encheu o peito de

coragem e mandou a frase:
- Hospedar da bicicreta são de

prástico!

MAFRA

...
13° 18°

RIO DO SUL
T .Â
14° 22°

SÃO JOAQUIM
T.Â
BO 16°

ROMELÂNDIA
A quarta-feira será

ensolarada e sem qualquer
previsão de chuva para

a cidade de Romelândia.
A temperatura mínima

esperada para hoje é de
20·C e a máxima de'29·C.

-

Na quinta-feira, o tempo volta a se firmar
em Santa Catarina. Podem ocorrer

nevoeiros ao amanhecer e, depois, o sol
brilha durante todo o dia. As temperaturas
são baixas apenas na madrugada. Logo
em seguida, entram em elevação. Os
ventos sopram de sudoeste a sudeste.
Eles são fracos a moderados.

JARAGUÁ DO SUL
T .Â.
16° 23°

'"
BLUMENAU

'!III;!I'
"",

ii,'
,

I

"

CRESCENTE 2/11

CHEIA 10/11
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20 anos Califórnia
OS amigos Ari Barjchello e Adonis Oelzer já colocaram o cham

panhe no gelo. E que, no dia dois de dezembro, os sócios e fi
guras do bem comemoram, em jaraguá do Sul, os 20 anos do Res
taurante Califórnia. Aliás, para quem não sabe, o Califórnia foi o

primeiro restaurante em quilo de Santa Catarina. A festa será no

domingo, dia três de dezembro. Dá-lhe, chope!

AMIZADE llarin Lais Hoerbers foi conferir
o show. do San Marino, no Amizade

Niver do Martin
Não ousem esquecê-lo: o meu amigo de longa data, o

empresário Martin Werninghaus, um dos herdeiros do grupo
WEG, é o grande aniversariante de hoje e vai adorar saber

que foi lembrado. Parabéns, amigo! O meu desejo é que sejas
plenamente feliz e que Deus abençoe a sua bela e feliz família.

UPPER k,d�

Moa Gonçalves

Afinado
De Miro Maba, candidato a vereador
e atento ao que rola na política: lia

eleição em São Paulo até que poderia
ser em Beirute. Tem o Haddad, tem

o Chalita apoiado pelo Temer, tem o

Afif apoiado pelo Kassab. .. e aí vai".
Faz sentido.

capital
www.imoveiscapital.net

47337029QO

Buxixo
Em Jaraguá do Sul,
aquelas duas" espertinhas'
desocupadas, que
quiseram interceptar o

convite da festa de um

bem nascido endereçado
ao empresário morador
do mesmo condomínio,
foram descobertas com

a mão na botija, em uma

saia justa que, no caso,

para relaxar só tomando
um copo bem gelado do

chope Kõnígs Bier.

Kayrós
Dezembro está chegando e

algumas empresas comemoram

com os funcionários um momento

especial que interage e aproxima.
O Hotel Kayrós dispõe de espaços
modernos e aconchegantes para
receber a todos com conforto e

segurança e proporcionar muita

diversão, contando com excelente

serviço de bufê, decoração e

tudo que agrega uma ótima

confraternização. Que saber mais?
Fale com o Julio no fone 2107-3000.

Mesma mesa

Segunda-feira, no happy hour de
Tato Branco, no bar Scondidinho,
sentaram na mesma mesa

Tucanos, DEM, PT e PSD. A
conversa fluiu normalmente.

SEGUROS
GARCIA

CORRETORA

47 3371·1788

NIVER O personal trainer Alexandre, da
Academia Start, estreia hoje, seus 27 aninhos

moagoncalves@netuno.com.br

PELLENSE

,.

Amanhã, mais t:(Jnhecido .

OQ�('} qt(iri,ia-f�i ·a 24L'
'

.

.

a minha amiga ' aúris�
Heile;« Lica, recebe o

merecido coro de parabéns.
• Não compre bomba para
piscina em qualquer lugar.
Fale comigp antes. Quem

. .
. ",'" ;;

QVlsa amzgo e.... ."

"

, • No próximo dia 30 de
novembro, acontece, no

Cejas, uma importante
palestra motivacional com

, Dalmir Sant'anna. Mais

informações no.
3e75� 7070� ..

/
CASAMENTO Natália Ozório e Márcio
ainda recém cumprimentados pelo
casamento realizado dia 22 de

outubro, na Nossa Senhora de Fátima

• O jovem empresário
Anderson Zaluski Kappaun
estampa a capa da Revista
Nossa Weekend, edição
deste final de semana. Ele
fala sobre como g{lrantir a

segurança nas re;s'fi'ências.
• Sábado é o dia do "sim"
de Fernando Lindemann
e Evelin Franzener, casal
comandante da loja Akazo.

• Respeite e valorize o

idoso.
.

Jantar
harmonizado
Hoje à noite, na badalada

Bodega Richter, rola
um movimentado

jantar harmonizado,
acompanhado de
vinhos Syrah, dos
Estados Unidos.

Miaaaauuu
• Com essa, fui! Semana passada, em um

encontro de viparada, havia um

gato solto no hall de entrada
do local do evento! Como o

miado incomodava muito; uma

senhorinha reclamou com

um funcionário. O moço disse:
"minha senhora, gato pode. O

que não pode é rato". Ah, bom!

Bela Catarina
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Pedalada famosa
o Jornal O Correio do Povo também estará,

prestigiando, dia quatro de dezembro, a 3a Pedalada
Famosa. Vão distribuir 500 copos da famosa água da
Fonte Ijuí. Todo mundo ficará refrescado.

Leondro: 8433-6095

vV'Nv\f.blackle('nonev�ntos.com.br

Aos erros há
perdãojaos
fracassos,
.c�ce; -,

, """ :'i,f."
'

aos amores

impossíve,ds,
tempo. Não
deixe que
a saudade

sufoque,
que a rotina

acomode,
que o medo

imp.eçade
tentar.

LUIS
FERNANDO
'VERISSIMO

BALADA Ana Cristina de Souza, 'essica Beltrami e

Fernanda MüUer nos corredol."es das baladas da moda

Pensamento do dia Nicolas & Matheus
Hoje, a noite promete na Fuel Living. A casa traz

para embalar um dos point mais movimentados
da cidade a dupla sertaneja Nicolas & Matheus.

Presença também do concorrido DJ Bibbe
Andreatta. Perder, nem pensar!

Apesar das aparências, tudo é para
melhor e Deus está no leme. Envolvidos

pelas emoções, temos dificuldades para
entender isso. Confiar e esperar será

.

sempre uma atitude sábia.

Dica de

quarta-feira
Curtir as delícias da
Confeitaria Bela Catarina.

HAPPY Dr. Vicente Caropreso e o empresário
P1áckido Rausis, segunda-feira, no happv hour

movimentado por Tato branco, no bar Scondidinho
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CRÔNICA
o LEITEIRO

ELYANDRIA SILVA,
ESCRITORA

Acena visitou minha mente naquele instante
duvidoso. Era bem cedo. Ainda na cama, so

nolenta, escutava o barulho de palmas lá embai
xo. Segundos depois, minha avó descia a longa
escada de nossa casa, abria a porta, tão fechada

quanto entrada de calabouço, com uma enorme

tramela na horizontal. Poucas palavras trocadas

.

com um homem, trotes vagarosos de cavalo pela
rua, o retorno pela escada e a porta sendo fecha
da. Quando levantava lá estava a garrafa transpa
rente de leite, ainda morno, em cima da mesa.

O homem era o leiteiro que, praticamente to

dos os dias, trazia o nosso leite. Nunca vi seu rosto

e durante anos ele foi apenas uma voz que ouvia

pela janela. Certa vez ganhamos leite de graça por
um ano por conta de uma aposta. De presente
de casamento, meus pais ganharam uma leitei
ra que apitava escandalosamente quando o leite
estava quente. O leiteiro, sujeito simples e caipi
ra do interior, quando ouviu isto de minha mãe,
não acreditou e disse que nos daria leite de graça
por um ano caso comprovassem o feito. Perdeu a

aposta! Encantado com a geringonça doméstica
ele fez questão de cumprir o que prometeu até o

último mês, embora meu pai relutasse em aceitar.
Muito tempo depois, eu, a garota que aguar

dava a chegada do litro branco e morno para le
vantar e tomar o café me via ali, mais uma vez,
diante da comprida prateleira com tantas opções
de tipos no supermercado. Olho para a fila do pão
e uma ideia inusitada me ataca: uma vaquinha
devidamente instalada dentro do supermerca
do, as pessoas pegando senha, o senhor Leiteiro

senrado no ban

quinho tirando o

líquido das tetas

da vaca, enchen
do as garrafas,
fazendo acha
mada do núme
ro e entregando
aos clientes.

Volto para a

realidade, me

dá uma sauda
de do tempo em

que a vida, de
maneira geral,
não era encai

xada' em que a falta de opção era algo bom.

Desejei abrir os classificados dos jornais e ler
anúncios do tipo "Precisa-se de leiteiros com

experiência. Paga-se bem. Urgente!" ou então
"Abertas inscrições para o curso de leiteiro". Foi

para minha surpresa que encontrei este curso

na internet com módulo I e II, estrutura curri

cular, direito a certificado após passar nas pro
vas, claro, tudo pelo valor de 12 pagamentos de
R$ 30 mensais. Uma barbada não? É, a vida mo

derna tem dessas coisas!
Fiz a escolha e segui com um poema de Carlos

Drummond lá no canto do pensamento "Então o

moço que é leiteiro/ de madrugada com suq, lata/
sai correndo e distribuindo/ leite bom para gente
ruim". Isso é assim mesmo, são essas lembranças
líquidas que, às vezes, nos transportam, por se

gundos, para uma lasca fina do passado.

I
Olho p�ra a fila
do pão e uma

ideia inusitada
me ataca:

uma vaquinha
devidamente

instalada dentro
do supermercado,

as pessoas
pegando senha.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

• A VIDA DA GENTE
Laudelino consegue provar a Wilson que não foi

Moema quem escreveu a carta que recebeu. Vitória
leva Bárbara para a casa de Marcos e ele desiste de
sair com Dora. Manuela confessa a Iná que está com

medo de contar para Ana sobre o relacionamento com

Rodrigo. Ana tenta balbuciar o nome de Manuela. Lú
cio pede que Eva não deixe Ana presenciar nenhuma
crise familiar. Alice desconfia de Renato. Cris e Jonas
discutem por causa de Tiago. Francisco reclama de
Nanda e Lui tenta contornar a situação. Lúcio leva Ma
nuela para ver Ana.

A Ursa é cachorrinha muito linda que está alojada em um dos lares
temporários da Ajapra (Associação Jaraguaense Protetora dos Animais). Por
isso, aguarda alguém disposto a adotá-Ia e enchê-Ia de carinho e cuidado.
Mas, como é ciumenta, sonha em não dividir seus novos donos com mais

ninguém. Informações: farahcassuli@hotmail.com.

NOVELAS

• VIDAS EM JOGO
Elton vai até a construtora para conversar com

Regina. Na saída ele encontra Adalberto. Ernesto fica

surpreso com inesperada visita de Cleber. Margarida
exige que Elton fale a verdade sobre a visita que ele
fez à construtora de Regina. Cleber começa a espan
car Ernesto, exigindo informações sobre Regina. Ele é
interrompido por uma ligação de Patrícia. Ao final da

gravação do clipe, uma máquina de fog é ativada. Uma
cortina de fumaça cobre o estúdio. Durante a confu
são, Rita e Francisco caminham pelo grid de ilumina

ção. Ela tropeça e fica pendurada.

Depois de vários anos fazendo
sucesso entre os adultos,
Kleiton & Kledir resolveram
compor para as crianças. Pela
primeira vez, a dupla investiu
em um projeto totalmente
voltado para o público infantil,
com composições próprias
e inéditas, explorando o

universo dos pequenos
amantes da música. A dupla
investe em temas divertidos e

conhecidos da garotada, que
levam títulos como "O Mágico
Estrambólico", "Formiga
Atômica'.' e "Pirulito Esquisito".
Nas canções de "Par ou ímpar",
os bichos falam, os objetos
ganham vida e as crianças
fazem rimas até pra brigar.

• FINA ESTAMPA
Teodora se joga no mar e Quinzé corre para salvá

Ia. Griselda conversa com sua equipe de trabalhadoras.
Antenor entrega o cartão de Beatriz para a mãe. Pedro

Jorge reclama dos avós para Danielle. Celeste enfrenta
Baltazar. Letícia diz a Juan Guilherme que ainda não des
cobriu quem tentou unir os dois. Griselda não gosta de
saber que Teodora, Pereirinha e Enzo estão morando jun
tos. Zuleika se preocupa com o estado de Rafael. Rafael

promete pensar na proposta de Amália. Luana prevê que
Griselda ajudará Lourdes a se livrar de seu vício. Marcela
enfrenta Esther no prédio de Paulo.

• AQUELE BEIJO
Maruschka pede que Ticiano contrate um dete

tive para fotografar Alberto e Sarita juntos. Rubinho
descobre que Lucena vai se casar e decide ajudá-Ia.
Maruschka arma um plano para sabotar o vestido de
noiva de Claudia. Joselito sugere que Iara volte a pro
curar o diário da mãe. Mirta vai a um cassino clandes
tino. Claudia se desanima ao ver os vestidos da Com

prare. Brites recebe uma carta anônima e conclui que
foi enviada por Locanda. Felizardo planeja construir
um muro separando a Vila Caiada do Covil do Bagre.
Vicente pede para sair da comissão de inquérito.

ANIVERSARIANTES
23/U Cristiane dos Santos Karolin dos S. de Andrade

Darci M. Todt Kristian R. K. Teixeira
Acassio Tambozehi Denise F. Zimmermann Lorival M. Cardoso
Adir A. Dalprá Dinara M. Urban Luciano Jardim
Adnair P. dos Santos Francisco Karten Luis A. de Souza
Adolpho O. Saade Gerson L. Bublitz Marcia E. Alegri
Alvacir Marciano Isabela Moretti Márcia Keunecke
Amanda N. Grabowski Isolde Homburg Richard Gonçalvez
Ana R. V. Tomazoni Ivo Valler Romeu M. Herber
Anair Jurk Janaina Mokowa \ Sandro J. Marquardt
Anderson F. Dili Jean C. Gonçalves Sidônia Z. Gielow
Aurea M. Stahelin JoséA. Uno Walli J. Müller
Clésio Woznizck Kainane A. Thaurun Welerson R. Goldacker

FAÇA PARTE DA NOSSA EQUIPE!

ANALISTA FINANCEIRO

Desejável: ../ Curso superior completo ou cursando.
. ../ Experiência em contas a pagar/receber.

../ Conhecimentos em informática (Word e Excel).

../ Curso superior completo ou cursando.

../ Experiência na área de vendas, atendimento a clientes e

representantes.
./' Conhecimentos em informática (Word e Excel).

Oferecemos salário compatível com a função, plano de saúde, bolsa de estudos,
oportunidade de desenvolvimento profissional e demais beneficios.

Participe do processo de seleção enviando seu currículo para
recrutamento@zanotti.com.br ou ligue (47) 3372-5437 - Recrutamento & Seleção.

., '

ASSISTENTE DE VENDAS

Desejável:

OVO: BACKAND FORTH

O documentário Foo Fighters,
Back and Forth, registra cada
triunfo e tragédia no caminho
da banda, que se tornou uma

das maiores e mais amadas em

todo o planeta. O documentário,
muito aguardado pelos fãs da
banda e também pelos fanáticos
por rock em geral, é um retrato
incrivelmente íntimo e ao

mesmo tempo abrangente da
banda. Foo Fighters: Back and
Forth foi d!rigido pelo vencedor
do Oscar, James MoII (The Last

.' Days, Running The Sahara).
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TIRINBAS WILL LEITE. www.wílltírando.com.br

CINEMA

o ZELADOR ANIMAL
Griffin Keyes trabalhava feliz como zelador de um jardim
zoológico. Para ele, nada era mais normal do que conviver com

leões, elefantes, girafas, ursos e gorilas. Sua história começa a

mudar quando leva um fora da namorada Stephanie por ela não
se conformar com a falta de ambição dele. Certa de que o boa

praça deveria ter uma segunda chance com as mulheres, a bi
charada resolve dar uma de conselheiros amorosos e começam
a "falar" com ele, quebrando o código de silêncio que existia.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (14h, 16h30,

19h e 21h30)
• Cine Breithaupt 2
• A casa dos sonhos - Leg (15h)
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 -

Leg (19h e 21 h30)
• Amizade colorida - Dub (14h30 - domingo - e 17h)
• Cine Breithaupt 3
• Atividade paranormal3 - Leg (18h1 O, 19h50 e 21 h30)
• O zelador animal- Dub (14h10 e 16h10)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (13h50, 16h30,

19h20 e 22h)
• Cine Garten 2
.11.11.11 - Leg (14h20, 16h40 e 21h15)
• Atividade paranormal 3 - Leg (18h50)
• Cine Garten 3
• Capitães de areia - Nac (13h40 e 21 h30)
• Reféns - Leg (15h40, 17h40 e 19h40)
• Cine Garten 4
• O palhaço - Nac (15h, 17h15, 19h10 e 21h)
• Cine Garten 5
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (13h30, 16h15,

19h e 21h40)
• Cine Garten 6
• Os três mosqueteiros - Dub (16h50)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h30)
• Terror na água - Dub (14h)
• Terror na água - Leg (21 h50)
• Cine Mueller 1
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (13h30, 16h15,

19h e 21h40)
• Cine Mueller 2
• Estamos juntos - Nac (13h45 e 21 h50)
• Reféns - Leg (15h45, 17h45 e 19h45)
• Cine Mueller 3
• 11.11.11 - Dub (14h20, 16h45, 19h15 e 21 h20)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Os três mosqueteiros - Dub (16h40)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h10)
• Terror na água - Dub (13h40)
• Terror na água - Leg (21 h50)

• Cine Neumarkt 2
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (13h50, 16h30,

19h20 e 22h)
• Cine Neumarkt 3
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (13h30, 16h15,

19h e 21h40)
• Cine Neumarkt 4
• 11.11.11- Leg (14h, 16h, 18h e 20h)
• Atividade Paranormal 3 - Leg (22h1 O)
• Cine Neumarkt 5
• O palhaço - Nac (14h15, 16h50, 18h50 e 21h)
• Cine Neumarkt ,6 (Sala Vip)
• O contágio - Leg (21 h20)
• Os reféns - Leg (14h30, 17h e 19h30)
• Cine Norte Shopping 1
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 -Leg (12h50, 13h40,

18h30 e 21 h20)
• Cine Norte Shopping 2
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 -

Leg (14h20, 17h10 e 20h)
• Cine Norte Shopping 3
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Dub (12h1 O, 15h,

17h50, 20h40, 23h30 - somente sábado)
• Cine Norte Shopping 4
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Dub (13h40, 16h30"

19h20 e 22h10)
• Cine Norte Shopping 5
• O palhaço - Nac (13h30, 15h35, 17h40, 19h45 e 22h)
• Cine Norte Shopping 6.
• O homem do futuro - Nac (13h e 15h15)
• 11.11.11 - Leg (19h35)
• Reféns - Leg (17h25 e 21 h45)
• Cine Norte Shopping 7
• Brasil animado - Nac (14h1 O e 16h05)
• Gigantes de aço - Dub (18h e 20h50)

1 f \
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Roqueiro perder o

emprego de piloto
o vocalista da banda Iron Maiden, Bruce

Dickinson, deve voltar a se dedicar

integralmente à carreira de músico, já que
a empresa aérea para qual ele trabalhava
encerrou as atividades. Dickinson recebeu
a notícia enquanto levava 250 passageiros
em um voo que partiu do Aeroporto
Internacional de Ieddah, naArábia Saudita,
para Manchester, na Inglaterra.

Balinha Bastos quer
se lançar nos EUA
o humorista Rafinha Bastos, que acaba
de deixar a bancada do programa CQC,
da Band, está interessado em lançar
carreira nos Estados Unidos como ator

e comediante. Em agosto deste ano, ao

ser entrevistado pelo jornal The NewYork

Times, ele já havia comentado sobre o

interesse em investir no trabalho fora do
Brasil. Mas, a demissão parece ter acelerado
a concretização do objetivo.

Christina A uilera

pode estar grávida
Faz algum tempo que ChristinaAguilera
deixou de ter um corpinho de violão. Mas,
agora, o excesso de peso da cantora aumentou

os rumores de uma suposta gravidez. No

último domingo, ela subiu ao palco do
American MusicAwards, ao lado da banda
Maroon 5 para cantar o sucesso Move Like

Jagger, e exibiu curvas avantajadas em um

vestido decotado, curto e justo.

Príncipe "Harry
curte uma balada
A fama de festeiro do príncipe Harry só
tem aumentado nos últimos anos. E, para
engrossá-la ainda mais, no último fim de

semana, ele caiu na balada em Las Vegas.
Membro da família real britânica, Harry,
que tem 27 anos, chegou aos Estados
Unidos bem no estilo "Easy Rider", sobre
uma moto Harley Davidson alugada no

Arizona, onde recebe treinamento militar
desde o mês passado .

BO,RÓSCOPO

Zilú laz declaração
de amor para Zezé
A suposta separação de Zezé di Camargo
"e Zilú foi abafada por uma declaração
de amor feita por ela durante as

comemorações pelos 20 anos de carreira
do cantor. Nos Estados Unidos cursando

inglês e moda, Zilú não pode estar

presente na turnê, porém, mandou um

arranjo de flores ao local do show com

um pedaço da música É o amor. Já Zezé
dedicou um dos shows à filha Camilla.

Cantor predente
processar Hyundai
o cantor Xanddy quer processar a Hyundai.
É que ele dirigia um veículo da montadora,
avaliado em R$ 130 mil, e acabou vítima
de um acidente. Segundo o artista, o

automóvel rodou três vezes na pista e bateu
com força em um canteiro, mas os dez

airbags não foram acionados. Mesmo com

o veículo tendo garantia de cinco anos,

Xanddy diz que não recebeu nenhum novo

modelo após o acidente.

ÁRIES
Atividades profissionais que exijam atenção estão
favorecidas. No romance, há indícios de momentos de

grande sensualidade, mas cuidado com as crises de ciúme.

TOURO
Tente ouvir mais o que as pessoas têm a dizer, seja no trabalho
ou nos relacionamentos. Cuidado, pois cenas de ciúme podem
vir à tona Tenha cautela ou poderá enfrentar uma crise.

GÊMEOS
No trabalho, mantenha-se em atividades que exijam
silêncio e concentração. Não convém contar com a ajuda de
terceiros. Pense mais antes de falar.

"_
CÃNCER
É o momento ideal para ousar nas atitudes. Dê espaço
para o novo entrar em sua vida. No setor afetivo, o ciúme

pode ser o maior obstáculo.

LEÃO
Podem surgir novas responsabilidades no trabalho, aproveite
para mostrar habilidades e competência aos superiores. A

dois, momento propício para esclarecer mal-entendidos.

VIRGEM
Este é um bom dia para lidar com detalhes e pormenores com

muita sabedoria, mas de maneira ousada No amor, compartilhe
desejos e fantasias, não tenha receio de se expor.

-,l LIBRA

-==:I) Cuidado com gastos desnecessários. Em casa, a rotina
deve voltar ao normal, conseguindo focar atenção
em outros setores da vida.

•
ESCORPIÃO
Terá uma visão ampla de tudo que está acontecendo ao

redor. Apenas tenha cuidado com histórias que não condizem
com a realidade. Não convém guardar ressentimentos.

•
SAGITÁRIO
A discrição e o silêncio são essenciais para obter os

resultados desejados no trabalho. Em família, analise
a situação antes de dar opinião.

•
CAPRICÓRNIO
Confie nas amizades para enfrentar os desafios. Melhor
cuidar do sistema nervoso e não se desgastar muito. A
sexualidade está a mil, então, tente contagiar o par.

••
AQUÁRIO

II Assuma o comando de qualquer situação que estiver

em) suas mãos. Mostre o que é capaz de fazer quando
pode decidir por si.

PEIXES
A confiança em seus chefes pode render bons frutos:

prepare-se para receber um importante convite de trabalho.
É tempo de sentir orgulho das conquistas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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� ASSISTANCE P E U G E OTRECOMENDATOTAL Faça revisões em seu veículo regularmente.

Promoção Peugeot com Preço de Noto Fiscal de Fábrica. Peugeot 2Ç>7 HB XR l.4l Flex, 3 portos, pintura sólido, ano/modelo 11/12. Preç,o público sugerido poro vendo à visto o partir de RS 3(727,54. Frete incluso. Peugeot 207 Possion XR l.4l Flex, 4 portos,
pintura sólido, ano/modelo 11/12. Preço público sugerido poro vendo à visto o partir de RS 36.397,81. Frete incluso. A taxo de 0,99% o.m. é válido poro todo linho 207 independente do versão, Entrado o partir de 50% do valor do bem e prazo em até 18 meses.

Peugeot 307 HB Presence 1.6l 16V Flex, 5 portos, pintura sólido, ano/modelo 11/12. Preço público sugerido paro vendo à visto o partir de RS 46.289,35. Frete incluso. Estoque Nocional dos Concessionários Peugeot: Peugeot 207 HB XR l.4l Flex, 3 portos,
pintura sólido, ano/modelo 11/12 - 30 unidades; Peugeot 207 Possion XR l.4l Flex, 4 portos, pintura sólido, ano/modelo 11/12 - 20 unidades; Peugeot 307 HB Presence 1.6l 16V Flex, 5 portos, pintura sólido, ano/modelo 11/12 - 20 unidades. Consulte os preços
dos revisões com preço fixo poro todo o Linho Peugeot. Prazo de vigência do oferto poro pedidos firmes fechados: entre 03/11/2011 e 30/11/2011 ou enquanto durorern os estoques. O modelo Peugeot 408 e o Modelo Peugeot Hoggar não estão inclusos na

promoção Preço Nota Fiscal de Fábrica. Peugeot Hoggar XR 10711 pintura metálica por RS 29.746,00 com 6 unidades em estoque. O modelo Peugeot 408 ( Com versões a partir de RS 59.500,00, 11/12, pintura sólida e frete incluso) e o Modelo Peugeot
Hoggar (Com versões a partir de RS 29.746,00, pintura sólida e frete incluso) não estão inclusos na promoção Preço Nota Fiscal de Fábrica. Peugeot Hoggar XR, pintura metálica, 10/11 ,com Direção Hidráulica a partir de RS
29.746,00 com 1 unidade em estoque. Para a linha 408 (todas as versões) a taxa de 0,0% a.m é válida com entrada de 55% do valar do bem e prazo em até 18 meses e ou versões Allure Mecônico, Automático e Feline em até
24 meses. Para a linha Hoggor 11/12 (todas as versões) a taxa de 0,99% a.m. é válida com entrada de 40% do valor do bem e prazo em até.60 meses. Não cumulativa para outras promoções. Para mais informações sobre preços
e condições especiais, consulte o Rede de Concessionários Peugeot participantes, ligue para 0800 703 2424 ou acesse www.peugeot.com.br. O presente concurso cultural não é vinculado a compras, podendo o cupom ser

retirado nos displays das 16lojos participantes do grupo Strasbourg do Estado de Santa Catarina. Esta promoção tem caráter exclusivornente cultural, sendo realizada conforme art. 3°, II, da lei 5.768/71, com participação
gratuita e sem qualquer tipo de sorteio, aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço ou qualquer operação assemelhada.

Strasbourg
www.strasbourg.com.br

Jaraguá dó Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rau, 414

Itajaí (47) 3344-7000

Brusque(47) 3355-4500
Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686 PEUGEOT

MOTION & EMOTION
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RAPRAEL ROCHA LOPES.
ADVOGADO E PROFESSOR

Não me canso de tocar nesse assun

to: nossos políticos são reflexos de
nós mesmos, eleitores. E, infelizmente,
pelo que temos visto nos noticiários em

geral. Chego a essa conclusão não só por
que somos nós próprios, o povo, que os

elegemos através dos votos (comprados
ou conscientes). Independentemente de
classe social, nível cultural ou grau de

instrução, somos todos responsáveis. Na

realidade, deduzo essa responsabilidade
simplesmente porque somos cidadãos'

desrespeitosos, descumpridores e des

compromissados.
No Brasil tornou-se hábito, lamenta

velmente, boa parcela das pessoas que
rerem levar alguma vantagem indevida.

Apesar dos movimentos de conscienti

zação, apesar da tentativa de mudança
coletiva deste estigma que nos persegue,
o brasileiro ainda é muito parecido com

os políticos que elege.
A pergunta que deve ser respondida,

então, é: o que fazer para mudar tão si
nistro fantasma que nos persegue? O
trabalho deve ser feito sob os mais dife- .

rentes prismas, óbvio. O mais evidente, .

embora de longo prazo, a meu ver, é a

educação. Professores bem remunera

dos e preparados desde as primeiras sé
ries representam um caminho sem volta

para um futuro promissor.
Por outro lado, o mais efetivo a curto

prazo, em minha opinião, é o aumen

to de fiscais em todas as áreas. Fiscais

igualmente bem preparados e remune

rados para que não sejam convencidos

'por algum modo heterodoxo a fecha-
rem seus olhos. Faltam fiscais no Brasil.
E estes fiscais fazem falta ao progresso
do país.

.

Muito se fala- do respeito que os es

trangeiros, notadamente os europeus e

mais especificamente ainda os alemães,
têm à ordem e ao cumprimento natural
de regras simples. Tenho amigos que

moram por aquelas bandas, então vou

ficar em dois simples exemplos.
No sistema de transporte coletivonas

entradas dos metrôs não se vê funcioná
rios conferindo bilhetes. Entretanto, se

alguém for pego dentro da composição
sem a passagem, punições sérias são

aplicadas. E lá dentro aleatoriamente os

fiscais trabalham.
Outra situação: ciclista que pedala em

briagado corre o risco de perder sua car

teira de habilitação (sim, 'aquela de auto

móveis mesmo).
Ou seja, torna-se um hábito respeitar

a lei. Primeiro por dor no bolso ou por
conta das consequências diretas; depois
pela conscientização que fazer o errado
é ruim para a coletividade, mais cedo ou

mais tarde.
O maior exemplo na terra brasilis de

como isso pode funcionar é o uso do cinto
de segurança. Quando nasceu a obrigato
riedade dessa medida muitos motoristas

reclamaram aos borbotões. Entretanto,
passaram a usar porque doía no bolso le
var uma multa de trânsito. Com o tempo
o hábito se tornou tão natural que quem
não usa é exceção.

E esta fiscalização precisaria, dizem
as pesquisas mais otimistas, ser multí-.

plicada pelo menos por dez no Brasil.
Ou seja, estamos extremamente defasa
dos em número de fiscais. Jaraguá do Sul
é emblemática neste aspecto. Quantos
fiscais municipais há na ativa? São su

ficientes para o tamanho da cidade e o

número de empreendimentos das mais
diversas naturezas existentes? O Procon,
por exemplo, já há algum tempo está
sem fiscal de ofício.

Historicamente a população precisa
desse "incentivo" para cumprir mesmo as

regras mais comezinhas. Os cidadãos de

bem, cumpridores de seus deveres, agra
decerão se houver uma preocupação da

administração pública nesse sentido.

PONTO DE VISTA

FISCAIS PRA QUEM?

• Empréstimos de até R$ 3 mil.

• Juro zero para quem quitar as parcelas em dia.

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

-

SEijAE
-

.�";'I'«tJ..�
JA;.·"'.�'otlA>llf#_
&c>/.�Il>l"" AMCRED·SC

BADl:SC Secretaria de Estado
do Desenvolvimento
Econilmlco Sustentável

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1'lIJbljl�STRA

OAB nos

Bairros
Acontece hoje, às 19h30, mais
uma edição do programa
OAB nos Bairros, em parceria
com a APH�R (Associação
das Promoções Humanas das
Entidades Religiosas Cristãs). O
evento contará com uma palestra
sobre Direito do Consumidor,
ministrada pela Comissão de
Defesa do Consumidor, e apoio da
Comissão de Estudos, ambas da
OAB Subseção de Jaraguá do Sul.
O evento acontece na Capela
Santa Emília da Igreja Matriz
São Sebastião, no Centro de

Jaraguá do Sul.

APRENDIZADO

Café
literário
No último dia 10, foi realizado
o 20 Café Literário na Escola
Alfredo Zimmermann, em

Guaramirim, com os alunos
do 10 ano do ensino médio, e

participação das 7a e 8a séries
do ensino fundamental da
escola. O objetivo do projeto
foi incentivar os alunos a

desenvolver seus talentos e

promover a sua autoestima.
Os alunos puderam cantar,

dançar, representar, ler,
produzir textos, desenhos
e vídeos. Após desfrutar de
um delicioso café e interagir
com colegas e professores, os

estudantes assistiram a uma

palestra sobre sexualidade com

o farmacêutico e professor
Charles Barbosa Reeck.

REPúBUCAFEDERATIVADO BRASIL-ESTADO DESANrACATARINA
Tabelionato do Município e Comarca de Guaramirim - CHRISTA INGE HILLE WAGNER, Interventora

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando
os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no 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)
oudomiciliada(s) foradaCircunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque 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: 23734 Sacado: ARIU'ON LUIZ ZAlTAR CPF: 462.055.789-72 Cedente: PAUliSTA SAUDE SA CNPJ:
04.677.722/0001-36 Número do Título: 180037944 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
ITAU UNlBANCO SA DataVencimento: 30/10/2011 Valor: 800,00 Liquidação após a intimação: R$IO,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,OO

Protocolo: 23479 Sacado: AUTOMAIS SERVICOS DE WGISTICA IlDA ME CNPJ: 08.528.764/0001-66 Cedente: BANCO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SULSA CNPJ: 92.702.067/0001-96 Número do Título: 20639601 Espécie: Duplicata deVen
da Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 28/10/2011 Valor: 336,00 Liquidação
após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital:·R$15,oo

Protocolo: 23460 Sacado: CANTINHO DA ECONOMIA IlDA ME CNPJ: 04.059.717/0001-60 Cedente: PINOKIO INDUS
TRIA E COMERCIO DE CALÇADOS IlDACNPJ: 57.091.415/0001-35 Número doTítulo: 3863-3 Espécie: DuplicatadeVen
da Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 25110/2011

• Valor: 357,37 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23471 Sacado: D & C COMERCIO lMPORTACAO E EXPORTACAO IlDA - ME CNPJ: 13.228.214/0001-61 Ce
dente: POLIMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ITDA CNPJ: 02.721.927/0001-46 Número do Título: 22066/22

Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 28/ 10/2011
Valor: 1.415,10 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo:
23726 Cedente: POUMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IlDA CNPJ: 02.721.927/0001-46 Número do Título:
19534/44 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: j3ANCO BRADESCO SA Data Vencimento:
04/1lI201I Valor: 2.464,89 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,oo

Protocolo: 23767 Sacado: INCOMAC ASSISTeNCIA TÉCNICA LIDA ME CNPJ: 05.641.178/0001-35 Cedente: KATUN
BRASIL COMERCIO DE SUPR. PEÇAS E EQUIP. LTDA CNPJ: 02.135.222/0001-47 Número do Título: 0025013 02 Es

pécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
Data Vencimento: 03111/2011 Valot: 1.400,82 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23786 Sacado: IVAN JUNIOR ]j\GIELW CPF: 027.273.259-16 Cedente: GOMES MAQUINAS E TRANSPORTES
IlDA CNPJ: 02.900.946/0001-30 Número do Título: 442.1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 05111/2011 Valor: 1.775,00 Liquidação após a

intimação: R$IO,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 23792 Cedente: GOMES MAQUI
NAS E TRANSPORTES ITDA CNPJ: 02.900.946/0001-30 Número do Título: 432.1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 05111/2011 Valor: 540,70
Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,oo

Protocolo: 23279 Sacado: !VETE ALVES DUARTE CPF: 015.459.129-71 Cedente: IMOBILIARlA BEM VIVER IlDA CNPJ:
04.573.125/0001-61 Número do Título: X299/02 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 20110/2011 Valor: 941,60 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$18,31, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23797 Sacado: JCL PINTURAS E JATEAMENTOS ITDA - ME CNPJ: 02.473.951/0001-03 Cedente: RESICOWR
TINTAS E VERNIZES ITDA CNPJ: 95.800.637/0001-79 Número do Título: 0123087108 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIA GUARAMIRIMDataVencimento: 10110/2011 Valor:
1.454,76 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,oo

Protocolo: 23812 Sacado: JEAN GASDA CPF: 030.792.449-15 Cedente: BORRACHARIA E COM. DE PNEUS PORTAL ITDA
ME CNPJ: 03.012.810/0001-56 Número do Título: 891/3 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentan
te: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 01/1112011 Valor: 1.135,oo Liquidação após a intimação: R$10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,oo

Protocolo: 23750 Sacado: MARIA ROSA MIRANDA CPF: 643.086.429-49 Cedente: BANCO SOFISA S/A CNPJ:
60.889.128/0001-80 Número do Título: UNI019764B Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
HSBC BANI< BRASIL SA - BANCO MUlTIPW DataVencimento: 05/10/2011 Valor: 133,43 Liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,OO

Protocolo: 23710 Sacado: MARIO CESAR PACHECO CPF: 578.779.479-68 Cedente: BORRACHARIA E COM. DE PNEUS
PORTAL ITDA ME CNPJ: 03.012.810/0001-56 Número do Título: 894/3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indica
ção Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 28/10/2011 Valor: 530,00 Liquidação após a intima

ção: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,oo

Protocolo: 23757 Sacado: RAFAELFERREIRA DE SOUZA CPF: 087.869.646-66Cedente: SILMAQ S/ACNPJ: 79.922.639/0001-
84 Número do Título: 45604*006 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 07/11/2011 Valor: 233,96 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,oo

Protocolo: 23731 Sacado: VALMIR LUIS VICENTIN CPF: 798.830.959-53 Cedente: TONON TINTAS ITOA CNPJ:
07.094.885/0001-84 Número do Título: 0345800100 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
ITAU UNIBANCO SA Data Vencimento: 28/10/2011 Valor: 124,80 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,oo

Guaramirim, 23 de novembro de 2011.

CHRISTA INGE HIIlEWAGNER, Interventora

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBuCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANrA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DEPRarESTO .

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

contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e

ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM IN
TIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 193791/2011 Sacado: ANGULAR FOTO EVIDEO IlDA Endereço: R REINOL
DO RAU SL404 60 - CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: QUADRISOM
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo:
l305/006 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 475,64 - Data para pagamento: 28/11/2011-
Valor total a pagar R$541,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 475,64 - Juros: R$1,l0
Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 194157/2011 Sacado: ESTAMPARIA MAIS BRASIL IlDA ME Endereço: RUA
JOAO WIEST JUNIOR 969 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor: CILINTEX LASER
LIDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 6679101- Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 530,00 - Data para pagamento: 28/1lI2011- Valor total a pagar R$603,24 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 530,00 - Juros: R$I,06 Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 193700/2011 Sacado: GAIAWORKPROD DE HIGIENE ELlMPEZA Endereço:
R PROFESSOR IRMAO GERALDINO 93 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-310 Credor: EDE
PEL EMBALAGENS ITDA - EPP Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 854/3 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 718,41 - Data para pagamento: 28/11/2011-Valortotal a pagar R$790,74
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 718,41 - Juros: R$ 1,67 Emolumentos: R$ 10,85 - Pu

blicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 193836/2011 Sacado: GAIA WORK PROD. DE HIGIENE E UMP. IlDA En

dereço: RUA PROE IRMAO GERALDINO 93 SALA 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-310
Credor: VAillOCIR HAAS ME Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 29076-3 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 3.289,00 - Data para pagamento: 28/11/2011- Valor total a pagar
R$3.376,10 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.289,00 - Juros: R$16,44 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 193801/2011 Sacado: GAIAWORKPRODUTOS DE HIGIENE E 11' �E Ende

reço: RUA PROFESSOR IRMAO GERALDINO 93 - Iaraguã do Sul-SC - Ir:!,: 89256-310 Credor:
ACESSO COBRANCA E CADASTRO ITDA-ME Portador: NOVA PAPEIS IND. E C Espécie:
DMI - N° TItulo: 3851.5B - Motivo: falta de pagamento Valor' R$ 661,50 - Data para paga
mento: 28/ll/2011- Valor total a pagar R$733,70 Descrição dos valores: Valor do título: R$
661,50 - Juros: R$l,54'Emolumentos: R$10,85 - Publicaç,' Jik. R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 193126/2011 Sacado: GT EQUIPAMENTOS IlDA Endereço: R. ANDRE VOL
TOUNI 651 - NEREU RAMOS - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89265-700 Credor: ARTAMA
METALMECANICALTDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0004894028 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$366,16 - Data para pagamento: 28/ 1112011- Valor total a pagar R$449,41
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 366,16 - Juros: R$l,22 Emolumentos: R$10,85 - Pu

blicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 27,13

de pagamento Valor: R$ 4.676,20 - Data para pagamento: 28/11/2011- Valor total a pagar
R$4.771,67 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.676,20 - Juros: R$ 20,26 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 194148/2011 Sacado: INCORPORADORA CARDIN NUNES ITDA Endereço:
RUA FEUCIANO BORTOUNI 1200 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89260-180 Credor: GER
DAU COML DE ACOS SA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 024064003 - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 709,56 - Data para pagamento: 28/11/2011- Valor total a pagar R$787,84
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 709,56 - Juros: R$ 3,07 Emolumentos: R$10,85 - Pu

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

Apontamento: 193843/2011 Sacado: MICHELERAMOS GANDRA DA SILVA Endereço: RUA
WlLLY BARTEL370 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-150 Credor: VAillOCIR HAAS ME Por
tador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 29177-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 221,00 - Data

para pagamento: 28/11/2011- Valor total a pagar R$291,02 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 221,00 - Juros: R$ 0,88 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condu

ção: R$21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 194007/2011 Sacado: TAISE IOLANDA DA SILVA Endereço: AV GEIUUO
VARGAS 268 SALA 235 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor: MARIA ADELAIDE FLO
RES EPP Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 87087/03 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 280,52 - Data para pagamento: 28/11/2011- Valor total a pagar R$346,95 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 280,52 - Juros: R$ 1,87 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 193787/2011 Sacado: VERIDIANE ARAUJO DOS SANTOS ANSCHAU Ende

reço: RUA ALBERTO SANTOS DUMONT 100 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-250 Credor:
COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI-VIACREDI Portador: STYLUS ATIVIDADES
DE Espécie: DMI - N'Titulo: 0110001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 25,00 - Data para

"pagamento. 28/11/2011- Valor total a pagar R$95,79 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 25,00 - Juros: R$ 0,13 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 193941/2011 Sacado: VETOR CNC COMERCIAL ITDA. Endereço: AV PRE
FEITO WAillEMAR GRUl3BA 2050 GALPAO A - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-900 Credor:
APIACAO DE FERRAMENTAS GG IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 2910/1- Mo
tivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.125,00 - Data para pagamento: 28/11/2011- Valor total
a pagar R$2.202,74 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.125,00 - Juros: R$ 7,08Emo
lumentos: R$IO,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo",
na datade23/11/2011.

Iaraguá do Sul (SC), 23 de'novembro de 2011.

Apontamento: 194138/2011 Sacado: INCORPORADORA CARDIN NUNES LIDA Endereço:
RUA FEliCIANO BORTOUNI 1200 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89260-180 Credor: GER- Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
DAU ACOS lDNGOS S/A Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 024063003 - Motivo: falta Total de títulos publicados: 12

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO N°: 188/2011
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇO
DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSiÇÃO FINAL
DE RESíDUOS
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 23/11/2011 das 8h às 11h30 e

das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 12/12/2011 14 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do

SAMAE, Rua Erwino Menegotti, n° 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.

samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do
telefone 047- 2106-9100.

Isair Moser - Dirétor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO N°: 189/2011
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE AÇO, TELA SOLDADA, TRELIÇA,
LONA E ESPAÇADOR
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 23/11/2011, das 8h às 11h30 e

das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 6/12/2011 9 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do

SAMAE, Rua Erwino Meneqotti, n? 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.

samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do
telefone 047- 21 06-91 00.

Isair Moser
Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO N°: 191/2011
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇO EM
CARÁTER CONTINUADO PARA ESCAVAÇÃO MECÂNICA (COM LANÇA), E.
CAMINHÃO PARAAMPLlAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 23/11/2011 das 8h às 11h30 e

das 13h às 16h.
DATA DA ABERTURA: 6/12/2011 8 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do

SAMAE, Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.

samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do

telefone 047- 2106-9100.
Isair Moser - Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO N°: 184/2011
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: SERViÇOS DE CARÁTER CONTINUADO DE LATOARIA E PIN

TURA EM VEíCULOS DA FROTA DO SAMAE
RETIRADA DO EK;>ITAL: A partir do dia 23/11/2011 das 8h às 11h30 e

das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 8/12/2011 10 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escr-itório do

SAMAE, Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.

samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do
telefone 047- 2106-9100.

lsalr Moser - Diretor Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Contrato n". 187/2011 - PMS
Modalidade Tomara de Preço n", 08/2011-PMS - Processo nO. 134/2011-PMS
Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nO.

83.1,02.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nO. 3201,
no Município de Schroeder/SC.
Contratada: ENGEVALE CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°

07.10�.065/0001-01, estabelecida na Rua João Maluta Junior, nO. 1455, Sala 03,
Centro, Cidade de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP: 89270-000.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de
mão de obra, materiais e equipamentos), da ampliação área total de 52m2 e reforma área

total de 25m 2 na Estação de Tratamento de Água - ETA, localizada na Estrada Bracinho,
no município de Schroeder/SC, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de

quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante no Instrumento convocatório.
Data da Assinatura: 22/11/2011 - Vigência: 31/12/2011
Valor do contrato: R$ 141.373,00 (Cento e quarenta e um mil e trezentos e setenta
e três reais),

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

Geólogos realizam estudos
Serviço Geológico
do Brasil mapeia
áreas de risco de

Jaraguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

Nas duas primeiras semanas

deste mês, dois profissio
nais do Serviço Geológico do
Brasil (CPRM), órgão vinculado
ao Ministério de Minas e Ener

gia' realizaram um trabalho de

avaliação das áreas. de risco do

município. Os geólogos Bruno

ElIdorf e Deyna Pinho, apresen
taram, em reunião na última

segunda-feira, dia 21, pranchas
com textos e imagens das regiões
com alto risco de deslizamento
de terra e inundação no municí

pio. A chefe de gabinete da pre
feita Cecília KonelI, Fedra Lucia
na Konell, o secretário de Defesa
Civil, Jair Alquini, e o diretor da
mesma Secretaria, Ronis Roberto

Bosse, acompanharam a entrega
do diagnóstico.

De acordo com Bosse, o es

tudo aponta que Jaraguá do Sul
está entre os onze municípios de
maior risco no Estado e grande
parte das cidades se concentra

na região do Vale do Itajaí. "Eles
validaram um levantamento que
o município já vinha fazendo",

ARQUIVOOCP

Os pesquisadores registraraIn 19 setores de risco nas áreas 1II'bana e nII'éII

diz. Bosse explica que os geólo
gos deixaram um mapa para au

xiliar a Defesa Civil a monitorar
áreas de risco e alertar a popula
ção' caso haja possibilidade de
futuros eventos climáticos. Mais
do que o monitoramento, segun
do Bosse, o diagnóstico servirá
como uma ferramenta técnica

para balizar as ações da Defe
sa Civil quanto a desocupações
de áreas irregulares, inclusão de
programas habitacionais e até
mesmo para pleitear recursos

para obras de contenção, junto
ao governo federal. "Outro ga
nho com a vinda dos geólogos foi
o contato que colocou Jaraguá
entre as cidades que precisam
de atenção. Foi uma troca rica e

proveitosa", acrescenta.

De acordo com a Prefeitura,
entre as informações disponibili
zadas pelos geólogos estão: cica
triz de escorregamento, delimita

ção de áreas de risco com área de

abrangência, sentido de material
mobilizado e de águas pluviais,

abertura de fendas e probabili
dade de evolução e quantidade
de.moradias e pessoas em risco.

Os dados serão enviados para
o Centro de Monitoramento e

Alertas de Desastres Naturais

(Cemaden), projeto coordenado

pelo Ministério da Ciência, Tec

nologia e Inovação (MCT!), em

Cachoeira Paulista (SP). ElIdorf
e Pinho realizaram vistorias por
terra e sobrevoaram, de helicóp
tero, regiões com históricos de
deslizamentos e inundações.

EDUARDO MONTECINO

Edvar tem uma década de trabalho
como Bombeiro e Bombeiro Voluntário,

Um jovem na Defesa
Civil de Guaramírím

Guaramirim tem novo coor

denador municipal de Defesa Ci
vil. Edvar Pereira de Mello Filho
tem 24 anos e foi escolhido para
o cargo em função da experiência
de onze anos como Bombeiro e

Bombeiro Voluntário. A lei para a
II

criação da Defesa Civil na cidade
existe há algum tempo, entretan

to, só na última segunda-feira, dia

21, o órgão começou a funcionar.

E, de maneira tímida, já que Ed
var ainda é o único funcionário.
Por enquanto, a expansão do setor

não será realizada. De acordo com

o coordenador, a princípio conta

rão com funcionários da Prefeitu
ra para a parte operacional.

A intenção, segundo Edvar, é
criar os Nudec's (Núcleos de Defe
sa Civil), grupos de voluntários que
receberão treinamento e capacita-
ção para auxiliar em caso de emer-

.

gência. "Além disso, queremos ter

uma relação estreita com órgãos
de segurança pública", diz. A De
fesa Civil ficará, por hora, junto à
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico. As primeiras ações
do órgão, de acordo com Edvar,
serão preventivas. "Faremos pa
lestras em escolas", conta. Se
ocorressem cheias hoje, ele acre

dita que estariam preparados
para atender à população. "Não
teríamos material, mas a relação
com Bombeiros nos ajudaria na

solução dos casos", complemen
ta. Edvar já passou por situações
de soterramento, ajudando a de
senterrar uma criança, que aca

bou falecendo uma semana após
ter sido reanimada por ele e por
colegas. Edvar também esteve a

trabalho em Itajaí e Ilhota nas en

chentes de 2008.

PE�;QtJISA

Consulta e

planejamento
No primeiro momento,

explica Bosse, o resultado
da pesquisa servirá como

material de consulta não

só para a Defesa Civil como

também para a Secretaria
de Planejamento Urbano.

"Ajudará no licenciamento
de terraplanagens,
construções e na

reformulação das regras
de ocupação do uso do

solo", comenta. Quanto à
busca de recursos junto
ao governo federal, Bosse
lembra que o município
foi contemplado com,

aproximadamente, R$
5 milhões de verbas
do PAÇ 2 (Programa
de Aceleração do

Crescimento), para obras
de contenção, que devem

começar em 2012.
Os geólogos registraram
19 setores de risco em

. área urbana e rural. No

entanto, Bosse preferiu
não revelar quais são

para não gerar pânico
ou prejuízo imobiliário,
mas ressaltou que há

espaços de risco em todos
os bairros. "Ao morador

que tiver interesse, basta

procurar a Defesa Civil
e nós mostraremos o

diagupstico", finaliza� 1

Ao morador

que tiver

interesse,
basta

procurar
a Defesa

Civil e nós
mostraremos
o diagnóstico.

Ronis Bosse,
diretor da

Defesa Civil

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SAÚDE PÚBLICA

Tempo de espera
pode durar anos
Atendimento especializado pelo SUS
deixa pacientes na fila de espera por

longos períodos em Jaraguá do Sul
JARAGUÁ DO SUL
.......................................

PEDRO LEAL

Sofrendo de dores no ombro, o

desempregado Fernando Velo

so, 32 anos, sentiu de perto a len
tidão do sistema público de saúde.
Ele entrou na fila de espera para
um exame de ultrassom no dia 10
de outubro e, até esta semana, não

havia sido informado sobre quan
do poderia fazer o eXaJJ).e. Depois
de realizar o exame em uma clínica

particular, Veloso ligou para a Secre
taria da Saúde para saber quanto
tempo teria que ter esperado e foi
informado de que o município
ainda estava atendendo os agen-

I

/
;

-

.L�NGAmA Demora no atendimento é rotina para quem precisa de tratamento especializado

damentos de março deste ano.

A experiência com as filas de

espera não foi a primeira de Ve
loso. Com ferimentos na perna
devido a um acidente de carro,

em setembro fez uma segunda
cirurgia para consertar os pinos
mal ajustados. Sem poder es

perar meses para corrigir o pro
blema, precisou pedir dinheiro

emprestado para pagar todas as

despesas - cerca de R$ 3.000.

O caso de Veloso não é exce

ção. Segundo a vereadora Natá

lia Petry, o tempo de espera para
tratamentos ou exames especia
lizados fica em torno de seis me

ses a dois anos, dependendo da

/

I
/
!

/

especialização - e os dados da
Secretaria de Saúde confirmam a

informação da vereadora.
Para realizar uma embolec

tomia arterial, a fila tem apenas
duas pessoas, mas uma delas está
em espera desde julho de 2008,
enquanto a outra, em caráter de

urgência, espera desde fevereiro
deste ano. De acordo com o secre

tário da Saúde, Francisco Garcia, o

motivo das filas longas tem relação
com a falta de oferta. "Alguns des
tes exames não podem ser feitos

aqui, e depende de encontrar mé
dicos que aceitem o valor do SUS",
explica. O sistema paga entre R$
5 e R$ 10 por consulta. Quando
o exame pode ser feito em outro

município, a Prefeitura conta com

um consórcio intermunicipal, mas

depende de não haver espera em

outras cidades.

AS soluções para os problemas da saúde pública
Ontem estava prevista a vota

ção pela Câmara de Vereadores
da lista de propostas para o sis
tema de saúde que resultaram
da audiência pública realizada
no dia 7 deste mês. Segundo a

vereadora Natália Petry, o docu
mento que devê ser encaminhado
ao Executivo é um registro oficial
da audiência. "A Prefeitura já es

tava de acordo com as propostas,
agora vamos registrar esse docu
mento como uma orientação a

ser seguida", explica.

Entre as propostas estão a ade

quação da remuneração dos mé

dicos, para condizer com o valor

pago pelo mercado, a implantação
dos programas de Estratégia de
Saúde da Família (ESF) em todo os

postos de saúde e a melhoria no

equipamento dos Pamas (Pronto
Atendimento Médico Ambulato

rial), junto com plantão 24 horas.
"Se as recomendações forem todas

cumpridas, creio que seria resolvi
do em definitivo os problemas na

saúde pública", diz a vereadora,

lembrando que são sugestões téc

nicas, dadas por representantes da

categoria, e não apenas palpites.
O secretário da Saúde, Fran

cisco Garcia, conta que a ad

ministração municipal já tem

trabalhado para resolver os pro
blemas da área. "Estamos com

17 médicos a mais do que no

começo do ano, e agora estamos

para contratar outros quatro", in
forma. Atualmente, o município
conta com 83 médicos e investe
17% do orçamento na Saúde.

FOTOS ARQUIVO OCP

7Ir;�
�

Segundo Garcia, administração deve
contratar mais quatro médicos este ano

• Adequar a remuneração dos médicos de acordo com o

mercado de trabalho
.

• Realizar campanhas para a aplicação de medicina preventiva

• Equipar os Pamas para realizar exames laboratoriais e de
raios-X

• Plantão 24h nos Pamas, para desafogar o atendímentô
nos pronto-socorros - 70% dos pacientes poderiam ser

atendidos nos Pamas ou nos postos de saúde.

• Implantar os programas de Estratégia de Saúde da Família
em todos os postos de Saúde do município.

• Modificar o agendamento de consultas, para que possam ser

feitas por telefone e não somente de forma presencial.

• Manutenção e reparos em todas as unidades de saúde.

• Fomentar a discussão sobre a implantação de uma faculdade
de medicina na região

• Capacitação continuada dos profissionais da saúde.

• Implantar um sistema de triagem nos Pamas

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRt/SC� OiJ&2&a1O
------.�._�

COffipeten(,IB
Credibilídade Cónfiança

\

www.gumz.com.br

(47}33714147

gumz@gumz.com.br
UMA fIflRetlUti QUE nA CEItTO. Desde 1978
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SEU CARRO USADO VALE COMO

KM

3xR$ 140,00

C4HATCH 3xR$110,OO

10.000 20.000

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

3xR$81,00UNHAC3

...-

CITROEN
C3 PICASSO
GLX 1.6 Flex 2012

CITROEN C4
GLX 1.6 Flex 2012

51.99Õ' 54.490'Á VISTA
Á VISTA

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITRoe:n

1- Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên C3 GLX 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 37.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% + 24 parcelas com

taxaO,99% a.m + IOF. Cítroên C3 Exclusive 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$40.990,00e COC realizado pelo Banco PSAcom entrada de60% + 24 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. Citroên C3 Picasso GLX 1.6 Flex
11/12 com valor à vista de R$ 51.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. Citroén C4 GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 54.490,00 e COC realizado pelo
Banco PSA com entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em uma de nossas

lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. 2- IPVA e Emplacamento grátis na compra do modelo: Citroén C4 Okm. 3- Banco de couro, Rodas de liga-leve
15" e CO/MP3 player grátis na compra do modelo Citroên C3 GLX Okm. 4- Banco de couro e CD/MP3

I ",,"mm

player grátis na compra do modelo Citroên C3 Exclusive Okm. Benefícios não podem ser convertidos f""',,, �:::::�
em espécie. Ofertas válidas até 30/11/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas. I I/h,,,,,':,
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FIATCASAS MOTOCICLETAS

• STRADA Vende-se ano' 2004,
GNV, LM, roda liga leve. Valor a

combinar. Tr: 8873-1006

• VENDE-SE Aproximadamente 100

m2 de tábuas de caixaria. R$
500.00. Tr: 9993-7632

• JANELAS DE CORRER Vende-se

4 asas com vidro e vistas, R$

150,00 e 2 asas R$ 100,00. Tr:

3371-4377 / 91281885

• VENDO uma casa no centro de

Jaraguá, Rua da Joa Vídeo Locadora,
casa com 180 m2, terreno 400 m2• R$
325.000,00, dispenso imobiliárias. Tr:

9955-9026 com Eduardo.

• PROCURA-SE pessoa para dividir

apartamento no Centro. Prédio em

área central, com piscina e salão

de festas. R$ 500,00 aproximado
c/ condomínio. Tr: 33791562 /
9997-2597

• MOTO DAFRA 100, ano 2009, °

km. R$ 2.500,00. Tr: 3375-1915/
3375-1039

• PALIO FIRE Vende-se ano 2004,
4 portas, bem conservado. R$

18.000,00 (aceito carro menor

valor). Tr: 8406-5033

• FACTOR 125 ED Vende-se 2009,
AZUL, 16.000 km, documentada.

R$ 5.200,00. Tr: 9151-2805 com

Daniel

• VENDO casa na Barra, com 206 m2

e terreno de 1019 m2 plano, suíte

máster com hidra, closet e varanda,
mais 2 quartos, escritório. Estuda

troca por imóveis, inclusive ltaperna/
Meia Praia. R$ 420.000,00 Tr: 3055-

2717 ou 9109-9107.

• TRABALHO de diarista, faxina

geral, trabalhamos em 2 pessoas.
Tr: 8427-5016

• CAMA DE CASAL madeira canela

Vende-se. R$ 200,00.

• 3 CAMA DE SOLTEIRO Vende-se.

R$ 120,00 cada. Tr: 3371-4377 /
91281885

• HONDA BIZ Vende-se 125 cc, - • PALIO WEKEEND Vende-se

preta, ano 2007/2008, com ano 2000, 1.6, cor branca.

partida elétrica, R$4.000,00. Tr: R$15.000,00. Tratar 9975-8030.

9164-8315 com Aline 3371-9604
• PALIO FIRE Vende-se ano 2004,

• PROCURA-SE Bacharel em direito

e advogados. Enviar currículo p/
curriculumdireito@gmail.com com Elisa.

prata, 4 portas. R$ 17.500,00. Tr:

3275-3538/9931-9410

• MAREA 1.8 Vende-se 2002,
16v, completo, banco de couro,

rebaixado legalizado, valor a

combinar.Tr: 9118-7282 com

Roberto.

CHACARA• TRABALHO com serviço de corte e

poda de árvores. Tr: 9158-0019

• TRABALHO com Excursões- para
Sao Paulo e Paraguai (cota).
Tr: . 33720949 / 84275016

com Daniela ou no site www.

crlexecutivo.com.br.

• MOTO FAZER 250 Vende-se ano

2011 modelo 2012, vermelha

metálica, com 1500 km rodados.

R$ 10.500.00 (aceita troca). Tr:

9912-6134/9105-1297

• MOTO XR 200 Vende-se ano 2001,
nunca fez trilha. R$ 3.900,00. Tr:

9953-5554

• CADEIRAS madeira canela

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

4377

• VENDE-SE 2 galpões, um com 15

x 8 e outro de 70 m2, estrutura

metálica. Valor a combinar. Tr:

3370-0719/ 9953-3878• BERÇO Vende-se padrão
americano, na cor azul e faranja,
R$50,00. Vende-se colchão

Maringá, 1,30 X 0,60, padrão
americano, seminovo, com

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

SAlA COMERCIAl • PALIO Vende-se ano 2008 com

ar condicionado, flex e GNV, R$

20.800,00. Tr: 91032020 com

Edson.

• PROCURA-SE engenheiros quí
micos, mecânicos e de produção
p/ atuar como instrutores. Enviar

CV p/ edjane@iteqsul.com.br ou

96702929.

• VENDE-SE comércio de pescados,
15 anos de clientela formada.

Valor a combinar. Tr: 9998-6649

• MOTO SUZIKI Vende-se modelo

Burgrnan 125, ano 2007, preta,
4.800 km rodados, em ótimo

estado. R$ 3.600,00. Tr: 3370-

0800/9621-0887

• MOTO SCOOTER SANDOWN Vende

se ano 2000, emplacada. R$
1.500,00. Tr: 9189-1136

• VENDO Materias de lanchonete

e Restaurante. Tr: 3376-1324 /
8811-1898

• FILHOTES LHASA branco. Vende

se. Valor a combinar. Tr: 9915-56-

16/ 9205-0398

VENDE-SE
• PONTO COMERCIAL Vende-se na

Reinaldo Rau. Valor a combinar. Tr:

3370-9156/ 9903-4662

• DUAS SALAS COMERCIAIS Aluga-se
no centro na rua Josef Fontana,
42, perto da Grafipel. R$ 400,00 a

500,00. Tr: 3370-0429

PEUCiEOT• FREEZER vertical Consul, 180

litros, 1 ano de uso. R$ 500,00. Tr:

8832-8264 com Sonia.

• CD PLAYER da Pionner. R$ 100,00.
Tr: 3373-1900

• MESAS de madeira canela 2m x

0,80 cm, + 2 bancos, 2 cavaletes.

R$ 400,00. Tr: 3371-4377 /9128-
1885

• PEUGEOT 206 SENSATION vende

se 1.4 flex, 5 portas, a no 2008.

Proposta R$10.000 + assumir

parco R$504,70 + transferência.

Tr: 9923-9418 com Marcele ou

9969-8058 com Nina

OUTROS
• PAJERO 2.8 Vend�-se turbo Diesel

4x4, ano 2001 automática, aceito

carro de menor valor. Tr: 9669-

2009

• CAXILHOS Vende-se 3 peças.
R$ 40,00, VISTAS R$ 1,50 O

metro corrido. Tr: 3371-4377 /
91281885.

• PORTAS por R$ 150,00 - 120,00
- 100,00. Tr: 9128-1885/3371-
4377

• PORTA alumínio 2 x 2, 4 folhas,
com vidro fumê. R$ 750,00. Tr:

3373-1195 com Adriane TERRENO
• CARRO HYUNDAI ACCENT Vende

se ou troca, gls 97, automático,
direção com hidráulica (completo).
Valor a combinar. Tr: 3371-2699

• FILMADORA SONY Vende-se c/
carregador + 3 baterias. R$ f;'

200,00. Tr: 3273-5233

• TERRENO DE ESQUINA Vende

se na Vila Lalau com 1.000 m2,

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

• FRALDAS Vendem-se da Mônica

Jumbo, EG c/ 24 unidades. R$
, r

10,00 O pacote. Tr: 3273-5233

• CA,MÊRA Vende-se semi-

profissional, marca Nikon modelo

d5100, seminova. R$1.700,00. Tr:

8497-6312

·SOM AUTOMOTIVO
.

Vende-se APARTAMENTO

RENAULT• CAMA DE CASAL Vende-se com

ondas magnéticas. R$'-1.500,00.
Tr: 3;371-7687 com Iracema ( Ligar

• TERRENO Vende-se com cava

+ galpão, terreno com· 1200

m, edificado com casa e

galpão, terreno de esquina no

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

• CLlO SEDAN 1.6 EXPRESSION

Vende-se 2005, completo, air bag
duplo, pneu novos, regulagern da

altura volante. R$ 23.500,00. Tr:

9653-1166 com Slvio.

á noite).

IMÓVEIS CHEVROLET

LOCAÇÕES • VECTRA CD, 2000, prata, completo
com teta solar, relíquia, 28.000 km

rodados. R$ 23.000,00. Tr: 9997-
\ '

DVD retrátil Pioneer, receptor TV

Pioneer, 1 tela de 9 polegadas,
1 modulo Hbuster 2000w, 1 sub

12 1300 �, 1 caixa dutada, 1 kit

bravox, toda fiação. R$ 2.000,00.
Tr: 9962 3584

-,

• ALUGO apartamento no Rau com 2

quartos. Tr: 9993-2131 com Sandra.
• ALUGA-SE apartamento no bairro Rau

com 1 quarto com dependências. R$
450,00. Tr: 3273-5233

0791 ou aecbartz@ibest.com.br

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

Whilhelm, 837, prédio azul no

Baependi. Tr: 33716021.

• CORSA SED�N Vende-se ano 2001,
GNV. R$ 14.000,00. Tr: 8425-

8926/ 7811-5264

• ALUGA-SE galpão pré moldado, 340m2

Tr: 3275-0697 com Jair
VOLK,SWAGEN• RODA DEi LIGA Vende-se com pneu

meia vida, aro 16 Zafira Elite. R$
1.200,00. Tr: 9669-2009

• DVD PLAYER Vende-se PHILlPS MOD.

707. R$ 60,00. Tr: 8433-7261

• ENGATE DE CARRETINHA Zafira

Vende-se usado. R$ 120,00. rr.

9669-2009

• ALUG-A-SE um Galpão para Oficina,
Estufa, Latoaria e Pintura. Tr:

3371- 2699

• APARTAMENTO Vende-se no centro de

Guaramirim, com 3 quartos, sendo 1

suíte. Condomínio fechado, com salão

de festas. Valor a combinar. Tr: 9931-

0905

• GOL G3 Vende-se ano 2000, motor

8 válvulas, completo, modelo

comfortline. R$ 15.000,00. Tr:

99623584

• PROCURO pessoa para dividir

aluguel, em frente a portaria III

da Weg. R$ 250,00. Tr: 9961-

5310/ 9226-1599
• GOL Vende-se 1.6, álcool, ano

1992, original, 80.000 Km

rodados. Valor a combinar. Tr:

8856-7660.

CASA,$
• FIAT 147L ano 1979 modelo 1980,

cor bege, aro original + 1 jogo de

rodas cruz de malta. Tr: 3376-

6022 após 18 hrs.

• STILO Vende-se vermelho, 2003,
bancos em coura, teto solar, pneus
novos. R$ 37.000,00. Tr: 9928-

3119/ 8496-7800

VEíCULOS• VENDO casa com 170 m2, área

central. R$ 370.000,00 (aceita AP:

em Itapema). Tr: 9929-1715

• VENDE-SE Casa de Alvenaria, localizada

no Centro'de Guaramirim, 4 dormitórios,
2 banheiros. Área construída 130 m2•

Valor a combinar. Tr: 9633-0606

• LAVAJATO ELECTROLUX Vende-se

aqua-mini, com avaria elétrica. R$

80,00. Tr: 8433-7261

• MÁQUINA de roçar grama Vende-se

1200 wats com recolhedor marca

Trapp. R$ 200.00. Tr: 9933-7632

com Adilson

CAMINHÕES • Gol Vende-se ano 1996, cor

prata, motor 1.0, limpador e

desembaçador traseiro. Valor a

combinar. Tr: 3376-2176 / 9681-

9981 com Diego

• CAMINHÃO 3/ 4 IVECO Vende-se,
D.T 4912, carroceria de madeira,
motor MWM. R$ 28.000,00. Tr:
8840-4918
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Sem nenhuma alteração visual,

mecânica ou na lista de

equipamentos, a linha 2012 do

"sportcross" SX4 da Suzuki chega
ao País com redução do preço �

na versão de entrada. Antes

comercializado sob o preço de R$

61.990, a variante mais básica do

modelo aventureira com câmbio

manual de 5 marchas agora é

vendida por R$ 59.990.

Se na versão básica o modelo

obteve redução, na variante

topo de linha não se pode dizer

o mesmo. O SX4 com câmbio

automático sequencial teve seu

preço elevado de R$ 62.490 para

R$ 64.990.

Contudo, o Suzuki SX4 continua

r

Rua Joaquim Francisco
de Paula, 1058.
Chico de Paula

sendo oferecido com o motor

2.0 de 145 cv e 18,7 de torque

máximo e a tração nas quatro

rodas permanente. A lista de

equipamentos do modelo é

composta por duplo airbag
I

frontal, .

freios ABS, computador

de bordo, direção elétrica, trio

elétrico, rodas de liga-leve aro 16,

entre outros.

-,

Na 45 o edição do prêmio
da revista Auto Esporte, o

mais tradicional da indústria

automotiva brasileira, a Fiat

Automóveis foi a grande

campeã.

A marca ganhou os prêmios
de "Carro do Ano 2012" com

o Novo Palio; "Motor do Ano

até 2.0" com o propulsor 1.4

MultiAir utilizado no Fiat 500,

e "Publicidade do Ano 2012"

com a campanha do Fiat 500,

da qual participam os atores

Dustin Hoffman e Ricardo

Macchi.

Pelo título do Carro do Ano

2012, o novo Fiat Palio

concorreu com o Audi Al,

Chevrolet Cruze, Renault

Fluence e Kia Picanto. Com

este prêmio, o Fiat Palio

confirma a sua trajetória de

sucesso com mais de 2,5

milhões de unidades vendidas

no Brasil.

Com a nova geração recém

lançada, o Fiat Palio está

I

totalmente novo. Está maior,

mais bonito, mais equipado,

confortável e 'seguro. E já

chega com seis versões,

três motorizações e dois

tipos de câmbio. Uma gama

muito completa, competitiva,

que atende a todos os

consu m idores.

O motor Fire 1.4 16V MultiAir

foi o grande vencedor na

categoria "Motor do Ano até

2.0".

Potência, disponibilidade de

torque em todas as faixas

de rotação e economia de

combustível, com redução de

até 10% na emissão de C02,

são alguns dos destaques

do propulsor, que chegou ao

mercado brasileiro aplicado

ao Novo Fiat 500.

Desde seu Ia nça mento, em

2009, a tecnologia MultiAir

vem sendo reconhecida e

premiada internacionalmente.

Fonte: www.maonarodafiat.com.br

I 1

Além das versões

convencionais, a

Suzuki oferece ainda

a .edíção limitada

Mormai, que conta com

pintura personalizada
e pneus de maiores

dimensões, além

da Sport Pack, que

oferece visual mais

esportivo.
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.

automóveis

. VOYAGE COMFORTLlNE 1 . MEGANE SEDAN PRIV 2.0
.

6 MI T FLEX 8V 4P 2010 16v AUT 2009

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

3370-4714 • 9125-2008

GOLF 2.0 MI FLEX FORD KA TRIO
COMFORTLlNE AUT. 2000 ELETRICO 2004

ASTRA ELEGANCE 2.0 SANDERO EXPRESSION HI- SIENA 1 �O EX 1.0 MPI FIRE FLEX
MPFI FLEX 8V 5P 2005 FLEX 1.6 8V 5P 2008 8V 2 2008

•

-

CLlO SED.RL AUTH.1.0 HI- FRONTIER SEL CD 4X4 2.5
POWER 16V 4P 2003 T8 DIESEL AUT. 2008

FIESTA SEDAN 1.6 07
COM AR + DH

FIORINO FURGÃO
2008COMGNV

FOX 2008 2P COM
OPCS

STlLO 2007 1.8
COMPLETO

SENTRA 2009 2.0 AUt
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Comece 2012 no bem bom! e os prõxin,
Durante todo o financiamento do seu veíc

JANEIRO,'
FEVEREIRO e
MAR O

É a Javel tirando você do sufoco
das contas de início de enol

.... NOVOUNO
"

2 67.0·00 ,

R$ •.
$I:

Ia

UnoWay
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TUDO QUE ACONTECE EM JARAGUA DO SUL, GUARAMIRIM,
MASSAItANDUBA., CORUPÁ E SCHROEDER VOCÊ l� AQULI

--

LOCAÇAO DE
IMPRESSORAS
E COPIADORAS
HP Office Jet 8500
Impressão em PB e COR,
scanner e fax, com franquia
de �OOO páginas, ne valor
de R$100,OO mensal.

INSCRiÇÕES PROCESSO SELETIVO

FACULDADE SENAC
senac

•

Informamos que o prazo de inscrição para o PROCESSO

SELETIVO para os cursos Superiores de Tecnologia em PROCESSOS

GERENCIAIS e GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO encerra

dia 20 de novembro.

o. curso superior de Tecnologia em PROCESSOS GERENCIAIS

tem duração de dois anos; é reconhecido pelo MEC (avaliado com
conceito 4) e credenciado pelo eRA.

o curso superior GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
tem duração de dois anos e meio; é reconhecido pelo MEC (avaliado
com conceito máximo s: 5, sendo o único do estado com conceito

,.

I)maxtmo ..

A,o concluir o curso, o aluno terá formação de TECNÓLOGO,.
receberá diploma de CURSO SUPERIOR DrE TECNOLOGiA em

PROCESSOS GERENCIAIS ou GESTÃO DA TECNOLOGIA DA

JNFORMAÇÃO, podendo participar de concursos públicos, fazer pós-
.

graduação e ou mestrado.
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Nova loja com os melhores preços e

melhores.marcas!

PROMOÇÃO RELÂMPAGO
CORSA HATCH 1.0 MAXX 2007 PRATA
DH+VE+TE+ALARME. RS 21.900,00

STRADA FIRE 1.4 FLEX CABINE

EST. 2011 KM 3.000 PRATA BAS.

� R$33.9OO,00. À VISTA

Compre seu veículo neste final de semana e ganhe
R$500,OO em vale compras para supermercados!*

��H,Q. I
Astra Sedan

Advantage 2.0

Flex

�De R$ 40.900,00
porR$ 35,900,00

�HI

! FIESTA 1.0 FLEX HATCH 2008 PRATA ClTROEN XSARA PICASSO

GX 2.0 COMPLETO 2° DONO

60.000KM. POR APENAS

R$23.900,00 Á Vista.

FUSION SEL 2.3 - 2008 PRATA,

COMPLETO + COURO +AUT

R$ 44.900,00. À VISTA

FIESTA HATCH 1.0 - 4

2° DONO AL+TRAVA+LT+DT BAIXA P 2011 TRAVA+AL.

KM. R$22.900,OO. À VISTA ; R$26.990,00. À VISTA

�� ,�

i
íiI.

CELTA LlFE 1.02 PORTAS PRATA I CELTA LlFE 1.04 PORTAS PRATA

ANO 2010. I ANO 2009.

R$ 19.900,00. À VISTA � R$ 19.900,00. À VISTA

PEUGEOT 206 PRESENCE

1.4 FLEX 2008 UNICO DONO
COMPLETO.

� R$ 22.900,00 - À VISTA

ZAFIRA 2.0 CD PRETA 2003

COMPLETA 7 LUGARES.

R$ 30.900,00. À VISTA
�I

Revisado, Garantia de 1 ano!*
** 3 meses de motor e câmbio e 9 meses somente troca de óleo

***Promoção válida somente com este anúncio em mãos

C 4 PALLAS EXCLUSIVE 2.0

PRETO ANO 2008 COMPLETO
ÚNICO DONO.

R$ 39.900,00. ÀVISTA.

CORSA SEDAN L1FE 1.0 - 2008 COM

AR CaNO. +TRAVAS ELETRICAS

+REVlSADOt GARANTIA POR APENAS

R$21.900,00ÁVista.

! Wlm////fD///U/JIUIWIH/U/J/I!l!i!iPliIJilllli/Ui'J{iI!JIIUIJII/!lum:m//IffiJI/II//II/U/íl'/1!lI,1U1/I/O/!//IIII1UI/IllfUI,WI/!mlUfl/::WllUml/JJ1JJifD:1/Iff!iJ/Il

Fox 1.04 pts f1ex 2005, único dono.

Direcao+vidros+travas+alarme+ro

das. R$21.900,00 ÁVista.

Atendimento:
Segunda à Sexta 8h às 19h

Sábado das 9h às 18h

speedvcmultlmarcasspqmall.com
Rua Bernardo Dornbusch - 743 - Fone: 3054.1071 - 3054.1072 - 9669.2178*Ofertas válidas até 22/11/2011

I
\ \ \

\
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CORSA HATCH MAXX 1.42012 - ECONOFLEX CELTA LS 2P 2012 - FLEXPOWER

À VISTA

MERIVA IOV 1.42012' - ECONOFLEX PRISMA LT 2012 - ECONOFLEX CLASSIC LS 1.0 2012 - FLEXPOWER
A PARTIR DE:

À VISTA

À VISTA ou ENTRADA DE R$26.49S + 24 X

R$ 749 COM TAXA 0% A.M.
À VISTA

À VISTA

Celta LS 1.0, 2 portas, F1expower(config R9A), anoImodeIo 201112012, com preço promocional à vista de R$23.990. Classic LS 1.0, Aexpower, (oonfig R8A),
anoImodeIo 201112012, com preço promocional à vista a partir de R$25.990,OO. Corsa Hatch Maxx 1.4, Eoooo.flex (config R7C), ano/modelo 2011/2012, com

preço promocional à� de R$29.990,OO. Prisma LT 1.4.4 portas, Econo.flex (configR7R), anoImodelo 201112012, com preço promocional à vista a partir
de R$29.990,OO. Meriva Joy 1.4,4 portas, Econo.flex (config POH), anoImodeto 201112012, com preço promocional à vista a partir de R$42.990,OO ou

através de plano de fi1anciamento com 60,24% de entrada (R$26.495,OO), 24 prestações mensais de R$748,71 com taxa de juros de O%a.m. CET:
8,70%aa. Valor total ff1ancíado: R$44.463,98. Ofertas váIídas para o período de 23 a 27 de novembro de 2011 no Estado de Santa Catarina para veículos

GMAC ChevroIet O km adquiridos nas Concessionárias Chevrolet Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da fábrica, taxistas �
--- produtores rurais. Consulte oondições em sua concessionária Chevrolet Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de

Controle da Poluição do Ar por Veículos AuIomoIDres. www.chevrofetcom.br-SAC: 0800 702 4200. Ouvidoria GMAC - 0800 722 6022.
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[araguá acerta
oalvoeéuma
das melhores

TIRO

Equipe jaraguaense trouxe seis medalhas do [ase,
além do troféu de 2° lugar na classificação geral

JARAGuA DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Aequipe de tiro de Jaraguá do Sul
voltou dos Jogos Abertos de Santa

Catarina com a bagagem mais pesa
da. Nas malas estavam duas meda
lhas de ouro, três de prata e uma de

bronze, sendo que metade delas foi

conquistada nos revezamentos de

cada estilo. A boa campanha ainda
rendeu o troféu de 2° lugar na classifi

cação geral da modalidade.
Dois dos talentos que fizeram par

te da equipe foram importados dire
tamente do exército brasileiro. Bruno

Heck e Rocco Rosito servem no Rio

de Janeiro e vieram especialmente
para a disputa do Iasc. A dupla, jun
tamente com o atirador jaraguaen
se Samuel Lopes, integra a Seleção
Brasileira. Os reforços conquista
ram três medalhas no individual. No

total, a equipe era formada por 19

atletas, que passaram por uma sele
tiva que envolveu cerca de 70 atirado

res.
Ii

Tentamos montar uma equipe
com possíveis medalhistas e uma boa

estratégia", conta Samuel.
Entre os principais favoritos ao

título geral no tiro estavam Joinville,
Jaraguá do Sul e Timbó. Os jaragua
enses já levaram o troféu de campeão
em seis oportunidades, sendo três

vezes consecutivas. De acordo com

Samuel Lopes, que também é coor

denador da equipe, não havia um

grande favorito e o troféu de 1° lugar
poderia ficar entre as três cidades.
"Temos a tradição de estar sempre
nas primeiras colocações e o 2° lugar
foi um bom resultado e ainda ajuda
mos a cidade na classificação geral",
analisa Samuel.

Próxima

temporada
Ainda na viagem de volta de Criei

úma, Samuel e os outros integrantes
da equipe já começaram a planejar
a estratégia para a próxima tempo- -

rada. Os erros cometidos na edição
do Iasc deste ano estão sendo anali
sados para que não se repitam. I�O

que vem será outra história, porque
não vamos contar com os atletas que
servem o exército e estarão em trei

namento", diz. A intenção é fazer um

planejamento para os próximos dois

anos, inclusive realizando uma sele
tiva que monte uma equipe para as

duas temporadas. Dentro do plane
jamento também está a aquisição de
novos equipamentos e o início ante

cipado dos treinamentos.

Ainda este ano, em dezembro, Sa

muel Lopes, Gustavo Keunecke e Clé

sio Cunha vão representar o Clube de
Atiradores de Jaraguá do Sul na final

do Campeonato Brasileiro de Tiro.

Em fevereiro, reiniciam os trabalhos
com a seletiva nacional para a Seleção
Brasileira. De acordo com Samuel, o

Campeonato Estadual deve começar
em março. Também haverá a prepa

ração para o Iasc de 2012, principal
foco da equipe jaraguaense.

Fique po dr entro de tudoque acontece no.
.

_

reglao

@ocorreiodopo.vo

EDUARDO MONTECINO

Samuel Lopes exibe a conquista e já fala na temporada de 2012

Escrever um futuro melhor

é mais fácil do que você imagina

5ESI- Educação de Jovens e Adul
Rua Walter Marquardt, 835

Fone: (41) 3),12-9435 ou 33n�

Com atudo, voetconhece um mundo de

infor� ti fu. 1QOI\t.ecer o M histórie. Vd
tem moia eonfllnÇO pel'O dor o M opi.nlo " tem
rrUto rnaOaportunidada

Ensino Fundamental e Ensino Médio gratuitos.
tnforme-se na Sua empresa.

Ftçt $UI mouroAt no Educ:tÇlo dejoveN
• AdLito. do SESl/SC. ANim VOCiI eacrew tIMO

hlat6rit melhor pera voei •M fomftiD.
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Henrique Porto hel1.riqueporto@yahoo.com.br I
Primeirona
Cruz deMalta eJoão Pessoa irão deMalta chegarà quintafinal
decidira Primeirona. Apesar consecutiva, mantendo vivo o

de serem clubes tradicionais, projeto 'cinquenta anos e dez
decidiram a competição apenas titulos: Os torcedores podem
uma vez, em 2007. Na ocasião, o esperar muito equidbrio nafinal.

j

�Vovô levou a melhor, conquistando As duas equipesjá se enfrentaram
o segundo título da sua história. porduas vezes na competição e

Me impressiona ofato de o Cruz nas duas ocasiões o placarfoi 1 a 1.

Segundona
O Operário/Unidos colocou uma mão na taça da Segund�na.
Assisti a vitória da equipe sobre o Avaí e gostei do que vi. E um

time daqueles chatos de jogar contra, pegador, unido, que não
dá espaço para o adversário respirar. Exatamente por este motivo
acho difícil o Avaí reverter a vantagem. O jogo do rubro verde

/
se baseia na velocidade, coisa que o posicionamento tático do I!
Operário não permite que aconteça. Se realmente quiser o título,
o técnico Paludo vai ter que rever a forma de jogar da sua equipe.

JASe (1) JASe (2) IBati na trave em minha análise. Quem sonha com o passado
Antes dos JASC havia previsto a e fica imaginando o futuro do

Iconquista de cinco medalhas de futsal jaraguaense está deixando
ouro pela delegação de Jaraguá de viver o presente. Mais uma

do Sul. Ao final da competição, vez a equipe deu provas de seu

Iforam conquistadas sete, potencial. Também mostrou que
acompanhadas de seis pratas e tem estrela. A conquista dos JASC
seis bronzes. Poderíamos ter ido foi histórica, principalmente
melhor? Certamente. Mas é bom após o emocionante tropeço de �esclarecer que, historicamente, o Florianópolis contra Concórdia, li!

desporto adulto não é prioridade com o gol do empate saindo no �
em nossa cidade. último segundo.

ulsal Futebol
A Futuro Apartamentos e Quando afirmo que o futebol
a escola Anna Tõwe Nagel, americano praticado na

realizaram no sábado nossa região é de alto nível,
uma competição de não estou exagerando. E a

futsal feminino, voltada a pré-convocação da Seleção
equipes sub 13. Cinco times Brasileira da modalidade

está aí para comprovar. Dois
disputaram a competição, atletas do Corupá Buffalos
sendo três de Iaraguã do Sul, foram chamados: Will
UUi de Schroeder e um de Takanage e Júlio Francener.
Joinville. E as campeãs foram Thiagão Farias, do Joinville
as schroedenses da escola Gladiators, também foi i

Elisa Aguiar. Uma iniciativa chamado para o amistoso �
importante, que merece

contra o Chile. �
nosso reconhecimento.

Peladáo ICBF Kaiapós/Cruz de Malta e

ITrazer árbitros da CBF para Olympya foram os vencedores
conduzir as semifinais da da edição 2011 do Aberto de
Primeirona se mostrou eficiente e Futsal de Jaraguá do Sul. Tinha
também gerou polêmicas. Como chamado a atenção aqui na

os árbitros estão acostumados a coluna para o potencial do
atuar em outro nível, deixaram de Kaiapós/Cruz de Malta, que !marcar faltas que normalmente derrubou ninguém menos

eram apontadas no amador. que o Noite à Fora na decisão.

IImportante é que não interferiram E o jogo foi emocionante. No
em nenhum resultado.apesar feminino, o Olympya manteve

Ide serem mais enérgicos na sua hegemonia nos gramados e

distribuição de cartões. quadras da região.

BR,ASILEIRÃO

Tite acredita em um

Figueira ofensivo
Treinador demonstra bom humor antes

do Jogo que pode garantir o título de

campeão nacional à equipe paulista

polis, onde enfrenta o Figueiren
se. Caso vença a partida e o Vasco
não ganhe do Fluminense, o time
de Tite será campeão brasileiro.

O treinador disse ainda es

perar um Figueirense ofensivo.

"Agora são características dife
rentes (das últimas vitórias co

rintianas no Pacaembu), porque
o Figueirense vai sair para o jogo.
Até mesmo pela pressão da torci
da", diz Tite em entrevista coleti
va no CT Joaquim Grava.

O Corinthians venceu as suas

últimas três partidas como man

dante (Avaí, Atlético-PR e Atléti
co-MG) pela diferença mínima.
Contra o Atlético-MG, o time de

Parque São Jorge esteve perden
do durante quase todo o segundo
tempo e virou o jogo apenas aos

44 minutos, com gol de Adriano.

AGÊNCIA FOLHAPRESS 24 de setembro.
Na ocasião, Tite havia dito

que o triunfo sobre os baianos
dava "a tranquilidade para poder
namorar" e que a própria mulher
havia cobrado a vitória. A ana

logia do futebol com a palavra
"namoro", aliás, parece ser uma

das prediletas de Tite. "Continua
namorando antes, caso contrário
não tem (resultado). Prepara na

semana, que vai fazer um bom

jogo no fim de semana. Namoro
dá a entender de várias formas",

. brinca o técnico do Corinthians.
O Timão volta a campo no

próximo domingo, em Florianó-

Na reta decisiva do Campe
onato Brasileiro, o técnico

Tite disse que mudou de tática e

agora pretende "namorar" antes
do jogo contra o Figueirense, no

próximo domingo, para se prepa
rar bem para o confronto. "Agora
vou fazer o inverso, namorar an

tes para ficar bem para o jogo",
diz Tite, em entrevista coletiva
ao ser lembrado por um repórter
sobre a brincadeira do próprio
treinador corintiano após a vitó
ria sobre o Bahia, por 1 a O, no dia

DIVULGAÇÃO

NATAÇÃO HÓQUEI
Helena bate seu recorde Guaramirim faz bonito
A nadadora de Guaramirim, Maria Helena,
disputou no último fim de semana a 5a
Travessia de Zimbros e conquistou seu melhor
tempo. A paratleta percorreu os 1,5 mil metros
da prova em 29 minutos e 20 segundos. "Foi
muito bom, fiquei muito feliz com o resultado,
não esperava conseguir fazer esse tempo.
Apesar das condições da água, que estava

gelada, fiz uma boa prova", diz Maria Helena.

O trabalho realizado pela atleta e professora
Djeniffer Vasques continua dando resultado.
Os alunos da escolinha do Projeto Hóquei e

Cidadania, de Guaramirim, foram a Florianópolis
para o 3° Festival Catarinense de Escolinhas de
Hóquei e voltaram com títulos. As conquistaram
vieram em todas as categorias: sub-13 e sub-17
masculina e também na feminina. A competição
reuniu escolinhas de todo o Estado.

-..-_------�',,;p, , L
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FLAGRANTE

Suspeito de
homicídio
está detido
Pescador mantinha em casa 15
armas e munições. Ele é suspeito
da morte de pai e filho, em Araquari
JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Um arsenal de armas e muni

ções foi apreendido na tarde
de ontem em Iaraguá do Sul. O

proprietário das armas, o pescador
Eduardo Silvano Loose, 59 anos, é
um dos principais suspeitos dos
assassinatos dos pescadores Antô
nio José Heinz, 57 anos, e Ezequias
Heinz, 32. Pai e filho foram mortos

em 22 de setembro, em Araquari.
Ao cumprirem o mandado

de busca e apreensão na casa de

Eduardo, no bairro Três Rios de

Norte, em Iaraguá do Sul, poli
ciais de Araquari e do município
se surpreenderam com a quanti
dade de armas e munições. Edu
ardo guardava em casa 10 espin
gardas calibres 12, 16, 20, 28, 32,
36 e 40, além de mais quatro re

vólveres calibres 22, 38 e 32 e uma

pistola nove milímetros. Foram

apreendidos também centenas

de munições, acessórios para re

cargas de cartuchos, um silencia
dor e uma armadilha para c.aça.
De acordo com informações do

delegado Weydson da Silva, a pe
rícia irá realizar uma investiga
ção para averiguar se os projéteis
retirados dos corpos das vítimas
saíram de alguma arma apreen
dida na casa de Eduardo.

-Apesar de, por enquanto, o

pescador não ter sido indiciado

pelo duplo homicídio, ele foi enca

minhado ao Presídio Regional de

Jaraguá, por porte ilegal de armas

(pena de um a três anos de prisão)
e armamento de uso restrito (pena
de três a seis anos). O acusado tem

duas passagens policiais por ten

tativa de homicídio. A investigação
dos assassinatos de Antônio e Eze

quias é comandada pelo delegado
de Araquari, Iéferson Prado Costa.
Para ele, Eduardo é o principal sus

peito do duplo homicídio que teria
sido motivado por disputa de área
de pesca. "O nome dele foi citado
várias vezes nos autos do inquéri
to. Eduardo seria um desafeto das
vítimas. Mas até o momento, o caso

está em investigação", enfatiza.

Entenda o caso

Antônio e Ezequias foram en

contrados mortos na boca da Bar
ra do Rio Itapocu, em Araquari.
Ambos foram baleados e as mar

cas dos tiros indicam que os dis

paros não aconteceram à queima
roupa e a arma usada no crime era

de baixo calibre. "Como o local de

pesca é fecundo para procriação,
há muitas brigas por espaço e

acreditamos que isso teria motiva
do o crime", diz o delegado.

FOTOS MARCELE GOUCHE

,ArIna$ BpreeRclidas Co... pt!Sêélclór foràm·en�·aDelegàc::ia·de·Jaraguá
�

.

�

Eu não mateí
. ,

mnguem,

A Secretaria de Saúde de
Guaramirim espera o resul
tado do exame realizado na

segunda-feira em uma meni
nade 9 anos, Cç>ffi suspeita.de
meningite viral. O exame foi
encaminhado ao Lacen (La-
boratório Central de Saúde
puolica: de Santa Catarina) e o

resultado deve sair na próxima
semana. Enquanto isso, por

i1?dvo de pr,e��u!9-ão, ..
a garot�

#1 I

I, �,

'permanece internada.
.

A menina lestudailte da Es
cola de Educação Básica São Pe

dro, em Guaramirim, o mesmo

colégio que r�gistr0u este ano ..

miais quatro casos de meningite
bacteriana. Um menino de 15

. ni?gite bacteriana) não houve
a

.

necessidade de suspender as

aulas, segundo informa a enfer
meira do setor de Epidemiolo
gia, Raquel de Corrêa. Ela alerta
para que as pessoas tomem cer

tos cuidados que possam evitar
o contágio na meningite viral,

. C0,wum 'inessa épbca' i,UO llflO,
. �

tlD�ixar os'locaís bem arejados,
.lãvar sempre as mãos, são me-

.

�sitJ;)�o . ter�', r,�

Em entrevista exclusiva ao O Correio do Povo, o pescador Edu
ardo Silvano Lasse conta seu envolvimento com as vítimas e nega
participação no crime.

o Correio do Povo - O senhor 'conhecia as vítimas?
Eduardo Losse - Sim. Pesco lá em Araquari. Há uns seis anos,

o pai e outro filho me deram uma surra, me acusando te der des
truído o barraco onde eles guardavam material de pesca. Mas eu

não tinha feito nada. Registrei BO contra os dois, pois além de me

agredirem, me juraram de morte. Desde então, nunca mais tive
contato com eles.

OCP - O senhor tem envolvimento no duplo homicídio?

Eduardo - Não tenho nada a ver com isso. Até fiquei com pena
quando soube dos assassinatos. Tenho quatro filhos, esposa, ja-

. ..

mais me sujaria.

OCP - Por que o senhor tinha tantas armas em casa?
Eduardo - Sou um colecionador. Todos têm um hobby, o meu é

colecionar armas. Tenho registro de três delas.

1

"1Funcionário do IML

esclarece reclamações
A Câmara de Vereadores de co auxiliar médico do Instituto

Jaraguá entrará com um pedido à
Secretaria de Segurança Pública

para que ocorra um aumento no

quadro funcional do IML (Insti
tuto Médico Legal) da cidade. O·

pedido foi motivado após escla
recimentos concedidos ontem

na Câmara pelo auxiliar médico,
Iavan Bruggnann. O convite fei
to ao funcionário ocorreu após
reclamações da comunidade

quanto à morosidade no atendi
mento do IML.

Iavan explicou que é o úni-

e que, ainda assim, não atrasa

no recolhimento. Ele cita como

exemplo o caso de uma menina
de 13 anos, morta atropelada no

fim de semana. "Falaram que eu

demorei. Mas fui chamado pelos
Bombeiros às 9h50. Peguei o carro

e fui até o IML. As 10h26 saí de lá e

cheguei ao local às 10h50", justifi
ca. Diante do depoimento do fun

cionário, a vereadora Natália Petry
irá entrar com uma moção de ape
lo ao Estado para que mais fun
cionários integrem o Instituto.

1

I
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BOAS F'E�S·rAS
E UM CA,RRO NO,VO PRA, VOCÊ

FINANCIAMENTO COtv\

AS 3 PRIMEIRAS PARCELAS

POR NAS R$, ,00*
Brindes
GP'Sou CD Pia er
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Novo Gol 1.0 - Linha 2012
A partir de

• Ar condicionado:
• Direção hidráulica;
• Vidros e iravas elefricos

nos portos dionteíral;
• Limpador e desernb<lfQçador
do vidro traseiro;

• Aicrms
• Pacote TrendR 6. o

�, .....- .... ._._"""-' .",,_ ...,....,_...-... _,-" ......._' .... _- ..... _._�-- _ ..... _ .. - .. � ..._._-'""'_ ...

U SESI DRiVE SUPER VAlORlZACÃO DO USADO
� "

TROCO I CA E iA EAClut ,A

S DE CO R��� COMPARE100
'

;j' F NAN

-

www.vw.com.brPromoçãoválida até 25/11/2011 para veiculas com pintura sólida. Frete incluso. Novo Go11.0 2011/2012, 4 portas, código 5U11C4, com preço promocional à

vista a partir de R$27.990,OO. Novo Go11.6 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12, completo,com preço promocional à vista a partir de R$ 36.490,00. "Financiamento com as três

primeiras parcelas de R$99,00 válido apenas com entrada de 30%. 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 quilometragem, para
defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário para a sua utilização o cumprimento
do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800 770 1926. Acesso ás pessoas
com deficiência auditiva ou de fala: 0800770 1935. Ouvidoria: 0800701 2834."Veículos em conformidade com o Proconve.

Ca aguá uto Elite
escolha erfeita.w.�1/lRi$;

1t.�"'�!W,��.
W:V,f/i�Ii!.�Ii,
.;t(J;,1.4�Gtj BANCO VOlKSWAGEN
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