
Q� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE .

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

não sai antes de
abril de 2012

A comitiva formada por líderes políticos e empresariais que se

reuniu ontem com o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Oliveira,
para tentar antecipar a licitação da obra de duplicação da BR-280,

não obteve sucesso. O saldo positivo é que foi assegurada as

obras da ponte do Linguado e o contorno de Jaraguá do Sul.
Página 7

DESTAQUE DO BICICROSS
EDUARDO MONTECINO

TlILENTO O piloto jaraguaem;e Luiz Eduardo Markiewecz participou pela primeira
vez dos JogosAbertos (le Santa Catarina e conquistouwnamedalha de prata.

Página21

Áreaurbana
de Jaraguá
vaiaumentar
A INICIATIVA, APROVADA

por unanimidade pelo
Comcídade, visa evitar o
crescimento desordenado
domunicípio e será posta
em prática apartir do
próximo ano, Página 4

Doadores de
"

sangue tem
homenagem
HOdE É CELEBRADO O DIA

Nacional do Doador de

Sangue. Paramarcar a data,
o Hemosc de Iaraguá fará
uma homenagem aos

doadores. Todos vão receber
uma camiseta e participar de
um lanche especial. Página 23

NEPOTISMO
. Câmara rejeita abertura
ele processo ele cassação
da prefeita Cecília Konell.

PATRICIAMORAES
Página 3

DESDE 1919

.

as perllàS sempre
bonitas e longe das tão
elesagrad"'eis varizes.

TEATRO
'O incrível ladrão

de calcinhas', da
Trip Teatro de

Animação, é atração
no Sesc hoje.

FAÇAJÁSE-U
PEDI'DO
3372.8888
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Lourival Karsten

Segurança fiscal
AFiscall promoverá interessante evento no dia 2

de fevereiro de 2012 tendo como tema a questão
da Segurança da Informação na Era do Fisco

Digital. Como se sabe, a questão da segurança das

I ÍNDICE PERÍODO

N SELIC 11,5% 19.0UTUBRO.20 II

D TR o.nos, 24.NOVEMBRO.20 II

I CUB 1.126,56 NOVEMBRO.20 II

C BOVESPA 11: 0,56% 24.NOVEMBRO.2011

A POUPANÇA 0,6081 24.NOVEMBRO.2011

D CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

O DÓLAR COMERCIAL (EM B$) L891l , L8921 1:'Z4%
R DÓLAR TURISMO (EM R$) l,7500 1,8900 • -3,08%
E EURO (EM R$) 2,5316 2,5335 iI' 1,61%
S LIBRA (EM R$) 2,9404 2,9426 11 L47%

Ikarsten@netuno.com.br

informações é extremamente sensível e cada vez

aumenta mais o volume de informações na rede

cujo acesso as empresas não têm como controlar. O

palestrante será Roberto Dias Duarte.

Futsal
O time de '�Jâraguá)1 d'é
futsal continua ganhando
campeonatos,mas agora
com � cam,isa do Santos, A
decisão, mais uma vez 'foi
com o Carlos Barbosa.

Acijs
Já estão agendadas duas importantes datas relacionadas com
a representação empresarial na cidade. No dia 27 de fevereiro
de 2012 acontece a eleição da nova diretoria daAcijs, durante
reunião plenária. A posse estámarcada para o dia 22 de março
do mesmo ano, nas dependências do ClubeAtlético Baependi.
Tradicionalmente, tanto a eleição como a posse da diretoria da

Apevi acontece no mesmo dia.

CUI"nes de alai
Os varejistas estão intrigados,pois atéo ano passado as
duas empresas mais atuantes neste setor tinham pressa
'para realizar as vendas, pois sempre produziammais
do que a venda esperada. Isto não está acontecendo
neste fim de ano o que leva a crer que a programação
de produção tenha sido bemmaís comedida e estão

procurando evitar sobras que terão de ser vendidas com
desconto. Os varejistas ficam sem saber como agir, pois
tanto podem comprar caro como ficar sem produto.

DIVULGAÇÃO

Gastadores
LOTERIAS Os turistas brasileiros

ilj
�
�

I
I�

são bem vindos em todosLOTERIA FEDERAL

� l0
EXTRAÇÃO N° 04608

�I 18.002 250.000,00

.1 �20:
71.547 22.000,00
29.906 12.000,00
37.261 11.000,00

I.
5° 23.046 10.320,00

LOTOMANIA

SORTEIO N° 1195

W 01 - 03 - 06 - 12 - 14

ti 18 - 20 - 26 - 29 - 39

� 41 - 47 - 51 - 56 - 59
J. 60 - 70 - 73 - 79 - 00

�Im

os cantos do mundo,
principalmente por sua
disposição em abrir a carteira.
Por isto a conta de turismo
fica sempre deficitária,
mas existem algumas boas
notícias. O gasto dos turistas
estrangeiros no Brasil em
outubro foi 21,23%maior

que no mesmo mês de 2010
e no acumulado de janeiro
a outubro o crescimento em

relação a igual período do ano
anterior ficou em 16%. Mesmo

assim, os brasileiros gastam
3,2 vezes mais no exterior que
os estrangeiros no Brasil. Os .

dados são do Banco Central.

MEGASENA

SORTErb N° 1339

07 - 10 - 14 - -16 - 54 - 59

l� QUINA
SORTEIO N° 2753
23 - 46 - 50 - 63 - 75

Cerco fiscal
Embora aparentemente o SPED -

traga uma simplificação na

informação para o fisco, o fato
é que a fiscalização ficamuito
mais fácil. Com as informações
de diversas empresas do mesmo

segmento, nada impede que o fisco
monte perfis que lhe permitem
selecionar eletronicamente as

empresas que não se enquadram
no padrão do mercado e realizar
uma fiscalização mais acurada.
Uma das consequências já está
bastante nítida no mercado que
é a formalização em cadeia. Se

por um lado isto é positivo, por
outro fica aindamais difícil a vida
das empresas situadas em locais
com acesso deficiente à internet
bem como o custo indireto que
é a compra e manutenção dos
sistemas. Isto se torna muito

complexo por causa das
constantes alterações introduzidas
pelo fisco que precisam ser

rigorosamente atendidas.

Superávit
. ,.

prlmarlo
A economia realizada pelo
governo federal para pagar
juros da dívida pública foi
de R$ 11,268 bilhões em
outubro e com isto o total

chegou a 95% da meta
de R$ 91,8 bilhões para o

. ano. Este número é muito

importante, pois mostra a

preocupação do governo
com a expansão da dívida

pública e ao mesmo

tempo significa que pelo
menos parte do excesso

de arrecadação está sendo
economizado. Afinal,
o peso dos impostos não
para de crescer.

Expo Money
AWeg realiza no dia 30 de
novembro sua reunião pública
na Expo Money Porto Alegre,
que acontece no campus da
PUC-RS, em Porto Alegre. Uma
oportunidade para os gaúchos
conhecerem um pouco mais
sobre a empresa e seus planos.

Son�tti
�

Uma dasmais destacadas
e antigas empresas de
fornecimento de refeições

1/ da região completa 35.anos
de atuação no dia de hoje.

Sinapse da Inovação
fdsafdsaNo próximo dia 9 terminamais uma fase do processo de
seleção das propostas inscritas neste programa de incentivo à inovação.
Você pode contribuir para a escolha de projetos de nossa região. Para
isto, basta acessar o site do programa, e inscrever-se informando o

e-mail e o CPE Pronto, você estáhabilitado para conhecer as propostas
e deixar seu comentário em relação àsmesmas. Cada comentário
relativo a uma proposta conta pontos para a sua classificação para a
seleção. Nomínimo, vale a visita para conhecer novas ideias.

Proinfra 02/2010
Divulgado o resultado da chamada pública que selecionou 178

projetos de 118 instituições públicas de ensino superior e/ou
de pesquisa. Serão disponibilizados para estes projetos R$ 360
milhões. Chama a atenção o projeto de Materiais compósitos
nanoparticulados da Udesc assim como projetos da Ufsc e um projeto
da Furb. No total, são cerca de R$ 12 milhões para Santa Catarina

Inadimplência
De acordo com dados da nota de PolíticaMonetária e Operações de
Crédito do Banco Central, a inadimplência dos consumidores foi de
7% em setembro para 7,1% em outubro. Na comparação com 2010, o

percentual de outubro ficoumaior em 1,4 ponto percentual.

NOTA DE AGRADECIMENTO

A família de

Marcos Dias,
ainda consternada com sua prematura perda, vem

ao público agradecer as manifestações de carinho e

solidariedade recebidas por parte dos amigos e demais
familiares. Residente no bairro Rio Branco, em Guaramirim,
Marcos faleceu devido a problemas card íacos na segunda
feira, 14 de novembro, com a idade de 52 anos.

"Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos

deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de
nós". (Antoine de Saint)

Agradecidos: Família Dias

Estado de Santa Catarina

Fundação Cultural de Jaraguá do Sul
PREGÃO PRESENCIAL N°190/2011

FUNDAÇÃO CUtTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
TIPO: menor preço POR ITEM

ERRATA
A Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, torna público para conhecimento dos

interessados na licitação por Pregão Presencial acima, que em função de equívoco
de digitação, ficam corrigidas as especificações do item 2.1.7 do ANEXO I do

edital para combustível "diesel" e do item 2.1.3, a exclusão da questão ligada as

condições de resistência da carroceria ao capotamento e impactos , leia-se no

referido item" 2. 1.3 -Medirá entre as faces externas dos pára-choques dianteiro e

traseiro 8,74m. A largura de 2,38m e altura de 2,99m seguindo as especificações
da ABNTNBR 15570 e O eixo proporcional a carroceria e chassi reforçado para
rodar em estradas de difícil acesso.Permanece inalterada a data para entrega,
credenciamento e abertura dos envelopes.

Jaraguá do Sul, 22 de novembro de 2012

JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA

Presidente Fundação Cultura de Jaraguá do Sul
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redaeao@oeorreiodopovo.eom.br .

A MOLE. COMAD
Bobagens. Meu Deus, quanta boba

gem. São tantas que nem sei por
onde começar. Esta semana andei lendo

que a Sofia Loren teria dito a repórteres
que deve a sua beleza, a de hoje, ao sexo.

Teria dito que faz sexo todos os dias, e ela
tem 77 anos.

Claro, só pode ser uma pândega da
veterana atriz italiana. A sexualidade da
mulher é essencialmente diferente da
masculina. Amulher, ao tempo em que vai

pegando idade, não se preocupa tanto com
as performances do sexo, valoriza mais o

afeto, o aconchego, aquilo que asmulheres
americanas chamam de "cuddle" um dei-

tar abraçadinhos, muito carinho e um so

ninho tranquilo, ele virado para lá e elapara
cá, bumbum com bumbum. Isso já faz um
bem enorme à mulher. Já o homem pode
ter 70 anos que continuará com a cabeça
que tinha aos 18, isso diante do sexo. Mas
de nada lhe adianta ter uma cabeça de 18

anos se o corpo tem 70 ... Em raríssimos
momentos o sujeito vai ter "condições"
para usar dessa juventude mental. E os

homens se iludem e se matam consu

mindo comprimidos que os "estimulam"
artificialmente. E quando digo compri
midos que matam estou falando matam

de matar, demorrermesmo. Só os burros

não sabem disso. Envenenam-se pensan
do que ficam viris...

Admitindo que fosse verdade que sexo

todos os dias garantisse beleza permanen
te, as mulheres da "vida" seriam lindíssi

mas, pele esticada, nada de rugas, uma be
leza. Entendeste o que eu quis dizer?

Claro que a Sofia fez uma blague, o

que mantém as pessoas jovens, cara lisa,
sem rugas, é a felicidade, o espírito leve,
o sacudir dos ombros diante das tolices

que costumam produzir ansiedades e an
gústias. E vou mais longe, não' há quem
aguente, mesmo com 18 anos, sexo todos
os dias. Conversamole, comadre Sofia!

MOTIVOS MADURA
Li numa revistinha popular sobre os sete moti

vos que levam um homem a pedir uma mulher em
casamento. O primeiro dos motivos é a boa comu

nicação. Concordo, sem boa comunicação não há
casamento que resista. O sexo, que é a isca inicial,
dura no máximo a lua-de-mel.: Depois vem o con

vívio. Sem uma boa qualidade de conversação, que
envolve cortesias, nada feito, a relação acaba.

OUTRA...
Outra qualidade feminina que os ho

mens dizem encantá-los nas mulheres é
mentira deles... Dizem que a mulher tem

que ser segura e confiável. Confiável, sim,
significa viver no cabresto deles. Quanto
a ser segura, essa não. Os homens fogem
de mulheres seguras, esse tipo é perigoso
para os homens pormetade, amaioria...

E descaradamente os ho
mens dizem gostar de mu

lheres maduras, mas com isso

querendo dizer uma mulher

protetora, uma que lhes subs
titua a mamãe... Querem colo e

proteção, cama, mesa, banho e

roupa lavada.Malandros!

DO LEITOR

25 DE NOVEMBRO: DIA NACIONAL DO
DOADOR VOLUNTÁRIO DE SANGUE .

Osangue, até hoje, não pode ser

fabricado ou substituído por
qualquer medicamento. Por isso, a
doação de sangue, mais do que um
ato gratuito e voluntário, é um ato

de amor, que salvamuitas vidas.
Se você tem entre 16 e 68 anos

de idade, pesa mais de 50 quilos e

está bem de saúde, pode ser um

doador de sangue no Brasil.
O sangue doado é utilizado

nos mais diversos casos, desde
acidentes de trânsito a pacientes
cardíacos e qualquer pessoa que
se submeta a uma cirurgia com

risco de sangramento.
De acordo com informações

do Ministério da Saúde, os hospi
tais do país utilizam, em média,
5.500 bolsas de sangue por dia,
mas nem sempre os bancos de

sangue conseguem manter esta

quantidade estocada porque fal
tam doadores, já que apenas 2%
da população brasileira doa san

gue pelo menos uma vez ao ano.

Uma das causas comuns para
o déficit de abastecimento dos

FALE CONOSCO

bancos de sangue é a falta de in

formação das pessoas, que se

deixam levar pelos mitos de que
o sangue afina ou engrossa após
a doação, o que está longe de ser

verdade. A quantidade de sangue
é imediatamente recuperada pelo
organismo após a doação.

Ao contrário do que muitos

imaginam, o ato de doar sangue
traz benefícios para o doador. Se

gundo o Dr. Guilherme Deucher,
presidente da Sociedade Brasilei
ra deMedicina Ortomolecular, em
entrevista concedida ao Terra, lia

doação de sangue pode diminuir
em 86% os riscos de problemas
cardiovasculares no homem".

Portanto, seja você também
um doador. Para mais informa

ções, procure o banco de sangue,
pronto-atendimentos ou a Secre

taria de Saúde do seu município.
Doe sangue. Compartilhe a vida!

Jair PecIri, suplente de
. vereadOl' eGerente

Regional de Saúde da 24a SOR

CHARGE
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JARAGUÁ DO SUL
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Area urbana vai aumentar 260/0
Com a expansão
prevista para o ano

que vem, perímetro
urbano do passará
dos 122,79 km para

155,61 Km2

JARAGUÁ DO SUL

GUSTAVO CIDRAL

Jaraguá do Sul tem hoje uma

área total de 532,59 Km2, da

qual 76% está na Zona Rural -

409,80 Km2. A distribuição deve
rá mudar a partir do lo semestre

de 2012. Uma proposta aprovada
de forma unânime pelos mem

bros do Comcidade (Conselho
Municipal da Cidade) - que re

presenta 24 entidades do muni-
-

cípio - quer aumentar 32,82 Km2
.

do perímetro urbano.
A iniciativa visa evitar o cres

cimento desordenado na cidade.

Segundo o secretário de Plane

jamento Urbano, Aristides Pans

te in, novas ruas poderão ser de
finidas nas áreas, otimizando o

trânsito. "A mudança vai ajudar
muito as regiões afastadas. A

área urbana em Jaraguá é muito

I - ._
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Secretário Aristides Panstein explica expansão urbana de Jaraguá

restrita, 42% de todo o perímetro
é de preservação", explica.

A expansão será no bairro Rio

Cerro, onde 12,90 Km2 ligarão a

região até o bairro Jaraguá 99 e

até a divisa com Pomedore. Entre
o João Pessoa e o Santa Luzia, na
localidade deVila Chartres, 10,80

f'

Presidente da Ilmovic é a
favor da.expansão de área

Km2 serão considerados urbano.
O mesmo ocorre no bairro Nereu

Ramos, até a divisa de Corupá -
8,81 Km2. O bairro Chico de Pau

lo terá 0,31 Km2 de área urbana,
até o Ribeirão das Pedras.

De acordo com Panstein, ha
via abaixo-assinados recolhidos

pelas Associações de Morado
res reivindicando a junção dos
trechos ao perímetro urbano.
Poucos habitantes ainda conti

nuam na agricultura e os lotes,
herdados de gerações anteriores"
só podem ser vendidos se tive
rem 20 mil m-. "Surgiram mui-

Moradores apontam
os lados bons e ruins

A ideia de o lugar onde mora

passar a fazer parte do perímetro ur
bano não agrada Airton Volkmann,
morador do Rio Cerro. Ele mora há
41 anos, desde que nasceu, nas ter

ras que já foram do avô.
"Vai ser 'bucha''', diz Volkmann.

"Não sou agricultor e o IPTU não vai

trazer bem-feitorias para o bairro".
Ele concordaria em pagar o impos
to se obras necessárias fossem fei
tas na região, com uma creche. De

qualquermaneira, ter indústrias por
perto também não o atrai.

Opinião diferente tem o presi
dente da Amovic (Associação de
Moradores da Vila Chartres), Honó
rio Tomelin, que reuniu assinaturas
dos habitantes..Segundo ele, toda
semana indústrias e imobiliárias
demonstram interesse em investir
na localidade. De acordo com To

melin, agrada aos moradores a pos
sibilidade de a Vila Chartres se tor

nar um bairro, que, na verdade, "já
é urbano".

.

O empresário espera que a or

dem na região também deva ser

recuperada. "Enquanto não fizer

parte do perímetro urbano, o pes
soal faz como quer aqui. Depois, o
poder público tem que corrigir irre
gularidades", declara Tomelin. Ele
crê que o pagamento de impostos
deve ser justo. ''A contribuição rural
no PIB de Iaraguá é de apenas 1%",
diz. "Eu pago R$ 12 por ano (de ITR)
pelas minhas propriedades. Se fosse
IPTU, seria R$ 700. O povo usufrui
e não paga. A Prefeitura sai perden
do", conclui.

PERÍMETRO URBANO

.

DE JARAGUÁ DO SUL

Quanto é: 122,791lm2
Quanto será: 155,61 11m2

. POR BAIRROS

Rio cerro ate a divisa

com Pomerode: 12,90 11m2

Entre João Pessoas e
Santa Luzia (localidade de

Vila Chartres): 10,801em2
Nereu Ramos até a divisa

com Corupá: 8,81 lem2

Chico de Paulo até Ribeirão
das Pedras: 0,31 lem2

tos núcleos irregulares e vendas

clandestinas", conta o secretário.
"Todos os imóveis serão recadas
trados pela Prefeitura", afirma.

Hoje, somente agroindústrias
podem funcionar na área rural.
Com a mudança, novas fábricas
devem se instalar nas regiões. "Já
perdemos indústrias por falta de

espaço", diz Panstein. Segundo
ele, todas as regiões estão prepa
radas para serem consideradas
urbanas. ''Amaioria das ruas está

pavimentada, há energia elétrica,
água encanada e coleta de lixo".

Para os contribuintes será
acrescentado o IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano). O

imposto será cobrado daqueles
que possuem propriedades não

usadas para o plantio. Os agri
cultores continuarão pagando
apenas o ITR (Imposto Territo
rial Rural), referente à área usa
da para o cultivo.

O estudo estava sendo realiza
do desde março deste ano pelas
secretarias de Planejamento Urba
no, Desenvolvimento Econômico,
Agricultura, Habitação e pelaFuja
ma (Fundação do Meio Ambiente
de Jaraguá do Sul).A proposta será
votada na Câmara deVereadores e

depois passará pela sanção da pre
feita Cecília Konell.

VoIIanann, do RioCerro
achamudança ruim
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Arquivado processo de cassação
Por cinco votos contra, uma abstenção e

três votos favoráveis a Câmara arquivou
na noite de ontem o requerimentofeito
pelo ex-secretário RonaldoRaulino (PDT),
que pedia a abertura de um processo
de cassação da prefeita Cecília Konell
por descumprimento à Constituição do
Município ao manter parentes no governo.
Chamou a atenção a ausência do vereador
Jean Leutprecht (P C do B) na sessão. Um
dos maiores representantes da oposição
ao governo, Jean foi informado durante a

- manhã que o texto iria à analise ontem,
mesmo assim preferiu se ausentar.A

abstenção ficou por conta deAdemar
Winter (PSDB). Nasfileiras do governo
votaramAdemarPossamai (DEM),
Amarildo Sarti (PV),Afonso Piazera (PR),
José Osório deÁvila (PSD) e Lorival
Demathê (PSD). Defenderam a abertura

da investigaçãoNatália Petry (PMDB)
e os vereadores do PT, FranciscoAlves e

Justino da Luz.
RonaldoRaulino protocolou o documento

perto das 10h de ontem, seguindo as
exigências para que o mesmofosse lido
já na sessão do mesmo dia. O ofício tem

dez páginas que trazem os motivos que
enquadrariam a prefeita CecíliaKonell
em crime de improbidade administrativa,
com pena de perda dos direitos políticos,
da[unção pública e o ressarcimento
ao erário dos valores recebidos
indevidamente.A acusação principal é de
que a prefeita desrespeita a Lei Orgânica
aomanterfilha emarido em cargos
comissionados e também de que IvoKonell
está.sem seus direitos políticos, portanto,
não poderia exercer nenhum cargo na

administração pública, mesmo se não

As justificativas
Questionado sobre o motivo da sua
abstenção, 'O vereador Adentar \\Tinter
(PSDB) mostrou ser favorãvel à contratação
de parentes na administração pública.
"Quem é que te ajuda na campanha",
argumentou. JáAdernar Possamai disse que
a intenção de Ronaldo Raulino é apenas
uma tentativa de ganhar visibilidade.
uEleição é no�o que vem,Não quero este

tipo de briga agora, isso é prejudicial para o

município". Os dois ainda citaram a Sumula
Vinculante do Supremo Tribunal Federal.
Na 'Oposição, Natália Petry diz que respeita a

decisão dos outros parlamentares, mas que
a obrígação daCâmara é fiscalizar e fazer
cumprir a lei. Já Justino da Luz lamentou o

comportamento dos governistas. "Rasgaram
a ConstituiçãoMunicipal", criticou.

Duas investigações em 20 IO
o ano de 2010 foi marcado por duas Comissões de

Investigação na Câmara deVereadores. Aprimeira
delas, a que investigou a responsabilidade pelo prejuízo
de R$ 450mil na edição de 2009 da Schützenfest,
acabou inocentando a prefeita Cecília Konell das
acusações e o próprio ex-secretário de Cultura, Ronaldo
Raulino, que foi demitido na época. O relatório do
vereadorJustino da Luz, que pedia a cassação da
prefeita, foi rejeitado por 7 votos a 4 no dia 6 de
outubro. Já a segunda Comissão Processante acusava
a prefeita de improbidade administrativa ao aprovar o
Refis (Programa de Recuperação Fiscal) e permitir que o

próprio marido se beneficiasse dele para pagarmultas
atrasadas.A CP foi arquivada pela justiça em setembro
do ano passado por erros no andamento do processo.
Uma das falhas foi que a Câmara não ouviu algumas
testemunhas de defesa indicadas pela ptefeita e outra

foi o esgotamento do prazo de julgamento.

fosse parente damandatária.
A ConstituiçãoMunicipalfoi revisada e

aprovada em maio de 2010 e no artigo
90 deixa claro que a contratação de

parentes é vedada para todos os cargos,
inclusive os de primeiro escalão, como é

o caso de Fedra Konell, fi,lha da prefeita
e chefe de Gabinete, e Ivo Konell, marido
e secretário deAdministração, que no
início do governo e antes da reforma
administrativa chegou a acumular
também a pasta de Finanças, sendo
chamado de 'supersecretário,
Ao saber do pedido protocolado
porRaulino, Konell já mostrava

tranquilidade e afirmou não temer

as consequências da acusação. Já a
prefeita Cecília estava em Brasília

acompanhando reunião com o ministro
dos Transportes, Paulo Sérgio Oliveira.

o protocolar o pedido de cassação da prefeita,
Raulino garantiu que não se tratava de vingança
por ter sido exonerado do cargo de secretário de
ultura e acusado pelos prejuízos da Schützen

fest em 2009. "Infelizmente muita gente fala, .. mas são sem-

pre os mesmos que precisam agir. Esperei que a Câmara '

tomasse as providências, assim como a OAB e o Ministé
rio Público, o que até agora não aconteceu", justificou. Ao
saber do arquivamento do processo, lamentou. "O que eu

vou dizer de uma Câmara que aprova uma Lei Orgânica e

, depois assina um atestado para o descumprimento dela.
Devem ter os seus motivos".

'
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BR-280
Ahtes de acompanhar encontro da comitiva da região com o ministro
dos Transportes, Paulo Sérgio Oliveira, o senador Paulo Bauer (PSDB),
que agendou a reunião, ocupou a tribuna do Senado para ressaltar

.

mais uma vez a importância do projeto. "A obra não é uma questão
de conforto apenas, é para garantir o desenvolvimento de toda região
Norte e Nordeste de Santa Catarina", ressaltou.

Preleitura questiona
artigo na Justiça
Um dia antes do fim do prazo para que
exonerasse os parentes, a prefeita Cecília
Konell entrou com umaAdin (Ação Direta
de Inconstitucionalidade), no Tribunal
de Justiça de Santa Catarina, contestando
alguns artigos aprovados pela Câmara e

incluídos na Lei Orgânica, entre eles o que
proíbe o nepotismo. Em decisão liminar,
no dia 30 de junho, os desembargadores,
porém, confirmaram a validade da proibição
afirmando que não há impedimento para que
omunicípio legisle de formamais restrita em
relação ao nepotismo, mesmo contrariando

.

a SúmulaVinculante 13 do Supremo Tribunal
Federal. A ação segue tramitando no Tribunal,
onde aguarda o julgamento do mérito.

Dobradinha é balela
O presidente do PDT, RuyLessmann, embora
não tenha assinado o pedido de investigação,
acompanhouRaulino ontem àCâmara, e fez'
questão de ressaltar que apoia a iniciativa do
ex-vereador. "É uma ação técnica acima de
tudo.Aprefeita é conivente com o desrespeito
à legislação e os vereadores sãomais ainda

por terem aprovado a lei e depois não terem
exigido o seu cumprimento" E o barulho todo
aconteceu um dia depois do secretário Ivo Konell
ter afirmado à imprensa que o PDT eDionei
estariam com o PSD nas eleições de 2012.

o carrasco
Foi Ronaldo Raulino também um dos

propositores da Comissão Especial que
investigou a terceirização damerenda escolar
na gestão do ex-prefeito Moacir Bertoldi. Na
época, Ronaldo era vereador e tinha rompido
com Bertoldi depois de ter o apoiado durante
as eleições. O relatório apontou diversas
irregularidades no serviço como o pagamento
de um preço acima do valor cobrado pelo
mercado e a utilização de mão de obra do

município pela empresa responsável. Minutos
antes da votação, que poderia acarretar na
cassação do ex-prefeito, ummandado de

segurança chegou à Câmara impedindo a

continuidade dos trabalhos. As informações
levantadas foram encaminhadas aoMinistério
Público que agora, quatro anos depois, está
chamando os envolvidos para depor.

Derro,ta no TJ
Em decisão unânime' onlern o lribuna]
de Justiça de SantaCatarína nlw,o, �(�/itou
o agravo de' instrumento daprefeita
Cecilia Konell que solicitavao fim
das investigações acerca de suposta
contratação irregwar doescrlt6rlo de
advocacia deNelson Serpa, seaetáriOt da
Fazenda do governo do Estado.,Sendo/
assim" aJustiçadará prosseguimento, às
investigações P'fopostas pelo promo'or
AristeuXenofontes temi, que aleg�
que não houve publicação de: edi1aJI
para contratação dos sernços.e que
nenhum advog,ado do.munic:q,/io/
recebeu uma carta..convite para
participar da concorrência ..
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Pedidos respondidos
na grandemaioria
Levantamento

apontou 49

solicitações feitas
pelos vereadores
neste ano. Prefeitura

não respondeu sete
ofícios ·desdemarço

GUARAMIRIM

DAIANA CONSTANTINO

Importante ferramenta de tra

balho dos vereadores, o pedi
do de informação é o meio legal
para que dados públicos possam
ser fiscalizados pelo Legislativo.
Porém, muitas vezes, parlamen
tes de Guaramirim procuram a

imprensa alegando que a admi

nistração não atende suas soli

citações. Diante desta situação,
o presidente da Câmara, Osni
Fortunato (DEM), encomendou
uma pesquisa acerca dos reque
rimentos feitos neste ano.

Até agora, 49 pedidos de in

formação foram enviados ao go
verno. A Prefeitura não respondeu
sete ofícios por completo desde

março - o que levou a assesso

ria jurídica da Casa a acionar a

procuradoria da administração
municipal para que as solicita

ções dos parlamentares sejam
atendidas, caso ao contrário, um
mandado de segurança será pro
tocolado contra a Prefeitura por
negar informações públicas.

Para o presidente da Câmara, o
levantamento revelou que a recla

mação de alguns vereadores não
tem fundamento. "Na secretaria
da Câmara, você mesma pode ver
a lista de documentos enviados

pela Prefeitura, mas que os 'verea

dores não tomam conhecimento",
. acusa. A maioria dos pedidos de

informação é de autoria da oposi-

I80PE
CONFIRMA:

Na secretaria da Câmara, você mesma
pode ver a lista de documentos enviados

pela Prefeitura, mas que os vereadores
não tomam conhecimento.

O�ilJIÚ Ibrrbmak)

ção, Jaime deÁvila (PT), Caubi Pinhei
ro (PDT) e Diogo Iunckes (PR).

Boa parte das informações solici
tadas está relacionada à área admi

nistrativa' empenhos, licitações, or
dem de serviço, contratos e valores.

Quando o volume de papéis é grande
demais, a Prefeitura pede para que o

vereador procure o governo e verifi

que as originais e faça a cópia do que

precisa saber especificamente.
De acordo com o secretário ad

ministrativo da Câmara, Tadeu To

maselli, a Prefeitura tem 30 dias para
responder os pedidos de informação,
conforme o artigo 31 da Lei Orgânica
do Município. Ele explica ainda que
as solicitações dos anos anteriores
foram arquivadas, pois não tiveram
encaminhamentos.

29 de março
Autores: Jaime deÁvila, Caubi Pinheiro, 'Diogo JQnckes"e

" AndréaVerninem
'." ,.I/" .,',1 ,; '; '. 1,/,

'I '/I".
r

"
,,:'

,

I' :�,'Çqp�il das pottarias:j .' eação clos G�g0$'ç,rl� (i)
,

,', atrà:vés da lei O14 de 14/12/2010 a qual altera a oíga
administrativa domunicípio.

• Relatório detalhado das contas telefônicas efetuadas
entre 2010 e 2011 através dos celulares do prefeito, vice,
secretários pagos pela administração.
-Relatõrio dos funcionários que receberam horas extras
entre janeiro e fevereiro de 2011.

• Relatório dos funcíonãríos que receberam gratificações
entre janeiro e fevereiro de 2011.

.

• Cópia do empenho e respectiva nota fiscal, do cheque e

do recibo de pagamento dos seguintes empenhos: 3352 -

335/002 - 3353/001 e 3353/002.

19 de abril
Autor: Diogo Junckes "

I ,1, "Relação dos funcioná1IiQs da Prefeitura deGuararojrim quç,
recebem horas extras, informando quantas horas cada um
recebeumensalmente no ano de 2010.

• Cópia dos processos licitatórios referentes à contratação
de serviços em horas de pintura, elétrica e hidráulica
realizados em 2010.

2 de setembro
Autor: Diogo Iunckes
• Relação nominal dos al1lJ10S do ensino superior que estão

•

I sendo beneficiados C0tIl, bolsa de estudos.

17 ele oututiro
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B8..280

Ministériomantém
prazo para 2012
Comitiva catarinense recebeu a

confirmação ontem, durante encontro
com ministro Paulo Sérgio Oliveira
JARAGUÁ DO SUL
...................................................................

SÔNIA PILLON

Bem que se tentou,mas o resulta
do do encontro emBrasília com

o ministro dos Transportes, Paulo
Sérgio Oliveira, para discutir a pos
sibilidade de antecipar a licitação e

execução da duplicação da BR-280,
prevista para até abril de 2012, não
foi o esperado. A palavra que mais
resume o resultado do encontro é
"satisfatório". A comitiva liderada

pelo presidente da Acijs (Associa
ção Empresarial de Jaraguá do Sul),
Durval Marcatto, que teve a partici
pação do senador Paulo Bauer, de-

putado estadual Carlos Chiodini e
da prefeita de Jaraguá do Sul, Cecília
Konell, também teve a presença de

representantes do Dnit (Departa
mento Nacional de Infraestrutura
emTransportes).

O encontro iniciou por volta das
17h e se estendeu pormais de uma
hora. Pouco depois da reunião, o

senador Paulo Bauer, que agendou
a audiência no Ministério em 19 de
outubro, evita dizer que o encon

tro foi frustrante: "Não diria que
foi frustrante. A nossa expectativa
é que se pudesse ter a licitação em

um prazo menor (antes de abril de
2012), mas as explicações dadas

pelo Ministério é que para se ter

um bom projeto é preciso respeitar
aspectos técnicos". De acordo com

Bauer, a justificativa é que com os

detalhamentos técnicos do projeto,
reduzem consideravelmente os ris
cos de pedidos de revisões, "e assim
a obra pode seguir sem atropelos,
sem paralisações e sem atrasos".

Concluído p projeto de dupli
cação da rodovia, que somará 76

quilômetros, existe a promessa do

governo federal de lançar imedia
tamente o edital de concorrência,
"que pode levar até 120 dias, se

não houver nenhum problema
jurídico ou de contestação". Ainda
de acordo com Bauer, a estimativa
é que "se tudo seguir como se es

pera,' entre setembro ou outubro
inicie a obra, que levará o tempo
que precisará levar".

Contorno rodoviário e Canal
do Linguado são garantidos

Um dos pontos positivos do
encontro com o ministro dos

Transportes, Paulo Sérgio Olivei

ra, na opinião do senador Paulo

Bauer, é que foram -garantidas
mais duas obras no "pacote" da

duplicação da BR-280. "Se por um
lado o encontro foi frustrado, por
outro saímos satisfeitos pela sere

nidade, seriedade e critério técni
co para o projeto executivo", res
salta o parlamentar catarinense.

Dentre os pontos positivos, sa-

lienta, está a garantia dada à comi
tiva de que será feita a travessia do
Canal do linguado, que divide o Li
toral catarinense com São Francisco
do Sul. "Vão construir uma ponte,
que não estava prevista no primeiro
edital de concorrência." Outra pro
messa é o contorno rodoviário de

Jaraguá do Sul, que ligará SantaLu
zia a Nereu Ramos. A licitação será
feita em três lotes, "o que pode resul
tar no términomais ligeiro da obra",
entende Paulo Bauer.

CRÍWflCA
Marcatto questiona atraso
Opresidente daAcijs (Associação Empresarial de Iaraguã do Sul), Durval
Marcatto Júnior, não esconde uma certa decepção com o resultado do
encontro, apesar das ressalvas. i'A gente vê que há uma incapacidade.
de tocar a obra. E todo o passado do relacionado àBR-280 não conta? O
ministro (paulo Sérgio Oliveira) esqueceu que assinou uma licitação que
depois foi cancelada?", questionaMarcatto. O saldo positivo, de acordo
com o presidente daAcijs, é que foi assegurada a obra do da ponte do
Linguado e o contorno de Iaraguá do Sul, assim como o lançamento de
três licitações. Na primeira licitação do atual governo, de acordo com ele,
a previsãc orçamentária da obra era de R$ 921 milhões.
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AVENOR,

1987

o primeiro Festivéd
Estudantil de Teatro
em Jaraguá do Sul

Na edição do dia 25 de novembro de

1987, o jornal O Correio do Povo anuncia
va em sua capa a primeira edição do Festi
val Estudantil de Teatro de Jaraguá do Sul,

_ que aconteceria nos dias 26 e 27 de no

vembro daquele ano na recreativa da Ma
risol. Promovido pela Fundação Cultural -

e com o apoio das empresas Breithaupt,
Marcatto e Marisol, o evento contou com

apresentações de 16 peças. O festival teve
a participação dos grupos teatrais das es

colas Albano Kanzler, Centro Educacional

Evangélico, Roland Dornbusch, Alberto

Bauer, Cristina Marcatto, Abdon Batista,
Holando Marcelino Gonçalves e Divina
Providência. Além das apresentações das
escolas, o público também assistiu mon
tagens do Núcleo de Teatro Carlos Gomes
de Blumenau, do grupo de teatro daArweg
e doGrupo de Teatro da Scar.

PELO MUNDO

],8:45

Romancista
português
No dia 25 de novembro de 1845, nasce
emPóvoa doVarzim, em Portugal, 0-
escritor JoséMaria Eça de Queiroz. O
autor de clássicos como "O Primo Basílio",
"Os Maias" e "O Crime do Padre Amaro"
faleceu no dia 16 de agosto de 1900, aos
54 anos. Suas' obras foram traduzidas em 20 -

, línguas e ele é corisiderado um dos melhores
romancistas realistas do século 19.

1"9",,�,'Wl:;;,• ·.QJV

Pacto anticomunismo
Nesse mesmo dia, em 1936, ocorre a

assinatura do Pacto "Antícomíntern" pela
Alemanha nazista e o Império do Japão.
O acordo tinha como objetivo a oposição
ao desenvolvimento da Internacional '

Comunista, organização fundada por
Vladimir Lênin e pelo Partido Comunista
da União Soviética. Em 1937, a Itália aderiu
ao pacto, formando o grupo quemais
tarde seria conhecido como o Eixo.

-,

INVENÇÕES ANTIGAS

Em 1733, o arquiteto e desenhista inglêsWilliam Kent inventou o

primeiro carrinho de bebê do mundo, projetado para os filhos de
um duque da Inglaterra, A cesta de madeira sobre rodas foi criada

para ser puxada por uma cabra ou pônei.
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Atenção! O incrível
ladrão de calcinha

na cidade!

TEATRO

,

e
Equem o apresenta ao público éa Trip
Teatro deAnimação, deRio do Sul

suspeitos. Tento como inspiração a vida e a obra de
Dashiell Hammett, considerado o pai da literatura
policial moderna, o espetáculo é encenado através
de bonecos. Eles ganham vida no papel do detetive
BillFlecha, da senhoritaVelda e devários outros per
sonagens. Todos sob uma cenografia'que lembra o

expressionismo alemão.
Para quem pretende conferir essa mistura, vale

lembrar que amontagem tem classificação.índicatí
va de 14 anos. Os ingressos são gratuitos, porém, de
vem ser retirados uma hora antes do início da peça
no próprio Sesc.

SERVIÇO
'WJ� �,'W:,�/ik�:: peça 'O incrível ladrão ele calcinhas'

q�Jf1/�,J�!I)����[ml,qg:y/j;:, hoje, sexta-feira, e amanhã,
sábad 1lII'91,wlI:l,u'III1"Jl1In1IFlm"II�II'fIt�IIJ!:lIn'" 20b. mI'lljffll,,'llj�"ln�m"' teatroo. 1�1I/ijll1/ll"!JlIj�" ,'l/ItUI!�lllfJihHH;ljll/JU; U/!,"r.'!/Jp� as �1JJiJl�!t,'tflllhYfIBnllf!il�I1: no

cio Sesc (Serviço Social do Comércio), na
Rua Jorge Czenüewicz, em Jaraguá do Sul
'�;ltfUJI:'�,')I:II�'lIlrl�}b 1(::'"J�m;,":I�lu�,� gratuito (ingressos
disIribuídos no Sesc)
Ng!�;!7g��"q/g:�I,Ya/'mIW/mLllf{;;q(�II���2�� (47) 3275-7800

, JARIlGuÁ DO SUL

KELLYERDMANN

história é a seguinte: neste fim de se

mana, fique atento, pois um incrível
ladrão de calcinhas estará na cidade

pronto a fazer de seus pequenos fur
os um escândalo. Principalmente,
orque ele resolve cometer o crime

bem nos varais de urnamulher fatal disposta a

pagar qualquer preço para ter a lingerie de volta,
dentro do armário.

Baseada no estilo do Cine Noir, essa trama, que
tem direito, inclusive, à presença de detetive, será
encenada pela Trip Teatro de Animação, de Rio do
Sul, no Sesc (Serviço Social do Comércio). Criada em
1989, a trupe leva a peça ao palco da entidade em
duas sessões: hoje e amanhã, às 20h.

Com a companhia, vem na bagagem uma ocor

rência policial totalmente banal, mas que incita
uma série de casos violentos, nos quais todos são
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU
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Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3 .

HORIZONTAIS
1. Um partidário de Lula e Eduardo Suplicy
2. Substância vegetal nutritiva / Ceder gratuitamente

( o que se tem 2
3. Não bem definido / O nome do ator Wilker
4. Diz-se de lingua que ninguém mais fala 3
5: Tornar incivil, grosseiro
6. Aquele que toma apontamentos 4

7. O símbolo quíiTlico do tálio / Região alpina da
Âustria .5

8. Um canteiro de flores de muitos espinhos / Re-
G.

lação
9. O jornalista e apresentador de TV Paulo Henrique "]'
/ Sigla do estado de. Anápolis e Caldas Novas

10. Abreviatura de capitão / Parte destacável de um 8
título de renda, de uma ação, etc.

11. Flor multicor semelh ante à papoula fi
·1.2. (Bíbl.) Sobrinho e general de David, assassinou

o seu rival, o general Abner / Divindade feminina 10

13. Não ir à escola.
'j'1

1

VERTICAIS
1. A fêmea do mais vaidoso do_s animais / Tartaruga j2

de água doce encontrada nos rios amazônicos, -13
com cerca de 50 cm de comprimento

2. A maior e mais pesada das nossas aves / Aquele
que tem exclusiva preferência por tudo quanto é
francês

3. Um utilitário esportivo, fabricado pela Volkswagen
/ Calcar com os pés

4. Que foi ou se foi / Encher completamente os luga-
res de um recinto ou de um veículo / Sigla inglesa
para Mestrado em Administração e Negócios

i- 5. Ninguém o está acompanhando / Diz-se de álcool
obtido submetendo à destilação a madeira

[
6. Atirar / O universo

, 7. Rende culto a Deus / Nação
8. Um especialista em horóscopos / As iniciais da .

atriz espanhola Abril, de "Ata-me"
9 .. Roedor que vive à borda da mata e é parecido

com o porquinho-da-índia / Que se situa nas regi-
ões simétricas situadas de um lado e do outro da

" coluna vertebral, abaixo ou após as costelas.
,�

"
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PASSATEMPO S INTELlG ENTES
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PREVISAO DO TEMPO

Sexta-Ieira tem

tempo estável
o sol ainda predomina no
céu catarinense, nesta sexta
feira. Entretanto, à noite, há
condição de chuva isolada
no Planalto e no Litoral Norte

por causa da influência de
uma área alongada de baixa
pressão. As temperaturas são ""_iiJRlll#iJliliIII,)jjiJ/"
amenas namadrugada.

JARAGUÁ DO SUL E EGtÃO
HOJE'
MíN: 18°C
MÁX: 28°C

AMANHÃ
MíN: 19°C
MÁX: 29°C

DOMINGO

MíN: 18°C
MÁX: 26°C

� ,......)
•

Ensolarado Instável

A circulação marítima deve deixar a
noite de sábado chuvosa na Grande

Florianópolis, Vale do Itajaí e
Planalto e Litoral Norte. Nas demais

regiões, o sol brilha entre nuvens
durante todo o dia. As temperaturas
entram em elevação. Os ventos
sorpam de sudeste a nordeste.

Parcialmente Chuvoso
Nublado

Nublado

t
..

'

CHAPECÓ
T ....
18° 26°

SEGUNDA

MíN: 19°C
MÁX: 26°C

A tendência é que a próxima semana
comece com chuva isolada na faixa
Leste do Estado devido à circulação
marítima. Nos dias seguintes, o tempo
volta a ficar estável com presença
de sol em toda Santa Catarina. As

temperaturas seguem amenas,

principalmente, nasmadrugadas.
• j . ' .

SE VOCE VAf PARA. ..
SÃO JOÃO DO
ITAPERIÚ

A sexta-feira tem sol com
aumento de nuvens e tempo
nublado durante o dia. Entre o

fim da tarde e a noite podem
ocorrer pancadas de chuva. A
temperatura mínica é de 18°C

e a máxima de 28°C •

CHEIA 10/11

. MINGUANTE 18/11

'. NOVA 25/11

CRESCENTE 2111
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DIVerS
Elijane Jung

Animação: venha amim
f)-imeiro pensei comigo: não vou montar árvore deNatal já
.rque meu filho vai viajar e eu, provavelmente, ficarei com meu

velho papis, que não anda muito bem das pernas. Mas depois
refleti e pensei: "Alou. É claro que vou montarminha árvore!"E
vou chamar os amigos que ficarem por aqui em um dia, chamar
a família no outro, levarmeu papis paraficar uns dias comigo...
Enfim, a casa precisa ficar bem bonita, certo? Pois quanto mais

bonita, mais energia positiva. Para terminar a conversa, vou
comprar bolinhas novas para o pinheirinho e pedir ajuda do filhão
antes de ele colocar o pé na estrada. Venha espírito natalino...

/

universotpm@ocorreiodopovo.com.br

Invejinha branca
. Por acaso algumamulher não é viciada em ver os modelitos
das celebridades? Ficamos esperando por aquelas premiações
grandiosas e lançamentos de filmes e novas coleções de
grandes estilistas, só para correr para internet no dia seguinte
e olhar com olhinhos brilhantes aqueles vestidos espetaculares
que as estrelas usaram. E daí se. o tal modelo foi desenhado
exclusivamente para a estrela de Hollywood pelo estilista mais
power damarcamais super do mundo fashion? Só queremos
olhar, dar pitaco, sentir uma invejinha e, quem sabe, pegar uma
inspiração para as próximas produções ...

Mostrar a barriga. Alto lá. A parte certa da barriga.
Ideal é daquele jeito mais comportado, mostrando um
pedacinho da barriga, acima do umbigo, discretamente.
Ok, tudo bem se você quer um ar mais descontraído e

sexy. Sem exageros, você pode sim, deixar o umbigo à
mostra, mas sem abusar de cós baixíssimos. Isso vale
para programas diurnos e descontraídos. De qualquer
forma, é só usar o bom senso que fica bem flash!

É ATREVA
,

Gente sem educação. Desculpem, mas seja pobre, seja
rico, seja anônimo ou influente .. .falta de educação é

- o fim da picada. E quando falo em educação, não falo
em simpatia. Falo naquela convenção social de ser
"humano" e de mostrar ummínimo de consideração
pelos outros. Obrigada, com licença e por favor formam
o trio mais famoso, mais simples e mais fácil de usar. E
como tem gente que esquece esse trio ... Treva!

I I .& I I I • I ti. t I t r f I , t J � I l , t , t ., T • ,� I I , I t; .

Alguém
aspera
palavras
doces.

�RlCOT.HHDO

Sucesso?
Vocês devem lembrar que
eu falei aqui, algum tempo
atrás, sobre uma rede de
relacionamentos voltada
para pessoas que queriam
pular a cerca. Parece que
cada vezmais sites assim
vêm surgindo. O Ohhtel,
rede social voltada para
pessoas que querem uma

aventura fora do casamento,
tem, hoje, 320mil usuários
brasileiros e mais de dois
milhões pelo 'mundo. Daí
eu pergunto: pra que, né?A .

resposta de uma usuária do
site: "eu amo meu marido e

meus filhos. Mas sou uma
pessoamuito apaixonada
e a paixão do meu. parceiro
é o trabalho. Sou muito
feliz com o tipo de vida

que temos e com tudo o

que o trabalho dele nos

proporciona, mas eu
preciso de algo a mais
naminha vida". Jura?!
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SEGUROS
GARCIA

CORRETORA

�7 3371 ..1788

Mudas
de árvore
ARevistaNossa, em parceria com aFuja

ma, vai distribui durante a Pedalada
Famosa, que sairá da PraçaÂngelo Piaze
ra, sentidoMalwee,RuaWalterMarquardt,
aproximadamente mil mudas de árvores

frutíferas.As pessoas quemoram nesse tra

jeto deve, ficar antenadas para garantir a
sua.Mais informações no fone 3370-2900.

Chá
LuizaCoimbra, abre o bonita casa da praia de
Piçarras, uma dasmais belas de lá, amanhã,
para um chá de bebê em tomo da filha

gaúcha, Renata. Ela e omarido, Francisco,
chegaram esta semana paramorar em

Iaraguã, e estão à espera de Luiza Eduarda.

Velinhas
Com índice de ausência inexistente, Vera
Lúcia Bartel reúne as amigas logo mais,'
às 18h, no salão de festas de seu prédio,
para soprar velinhas e escutar coro de

parabéns.

Buxixo
Pelomeu fio vermelho fiquei sabendo

I
que o meu amigo e vereador Jean
Leutprecht, sempre vaidoso, anda
desanimado da vida depois que aAnvisa

proibiu no Brasil o uso da babosaAloe
Vera. Dizem que o elixir era o segredo da
sua beleza e juventude. Como assim?

Beta Catarina
c'1{: m'Í,1'tura�IH!rfeitll

3311-3412

Dalmir Sant1anna
Na próxima quarta-feira, dia 30 de novembro

,

'

no auditório da Cejas, vai acontecer a palestra
'Comprometa-se com o sucesso', ministrada

pelo renomado palestrante
Dalmir Sant'anna.
Na entrega de um
brinquedo você ganha
um excelente desconto.
Mais informações no
fone 3275-7070.

Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

BALADA SuzanaWestrup e

Bianca Zimmennann no Fuel Living

CAPA IInderson Zaluski .lappaun,
estamp.. a cada Revista Nossa
Weeken�, deste &naI de semana

Happyhour
Para apróxima segunda-feira,
já confirmarampresençano

happyhour de Tato Branco,
no Bar Scondidinho, o
deputado Carlinhos Chiodini,
Fernando Engelmann e Jaime
Negherbon.

Capa
Os badalados cirurgiões
plásticos Dr. RodrigoAgacy
e Dra.AnaPaulaPossini -

estampam a capa daRevista
Nossa, edição de dezembro.
Falam dos cuidados e

prevenções para um bom

procedimento.

Dica de
sexta�feir'a
Curtir o RestauranteMadalena.
Não esqueça de pedir
umBeiruth.

.•Nafoto de casamento
.

da coluna dg quarttl-feira, .

'colocamos na legendaNatalia
Ozârio eMárcio. Palha nossa!
D correto éDanielebamn e

/M4iâ() IJller. Pica o,r�gistfo.

www.imovelscapttalnet

473370,29l)()

LJPPER \<\d2>

Por cima
O vereador Jaime
Negherbom, com seu

jeito simples, chegou
de mansinho, ao estilo
mineirinho, comendo
pelas beiradas, e, hoje, é
considerado pormuitos
um dos presidentes mais
atuantes da Câmara de
Vereadores de Iaraguá,
Outra coisa, o edil melhorou
consideravelmente seu
vocabulário e hoje dá
entrevistas com firmeza e

muito juízo. Bola branca.

Mulheres
Quem circula, há de
concordar comigo: as
mulheres [araguaenses,
indiscutivelmente, são
as mais belas do nosso
Estado. Ponto final!

Pensamento do dia
Ninguém faz cadeados sem chaves.
Do mesmo modo, Deus não te dá
problemas sem solução.

FUEL Jéssica
da Silva, nos
corredores
das baladas

da moda

Interesseira
Foi destaque no DiscoveryChanel! A
aranha fêmea "interesseira" é enganada
pelosmachos, diz estudo. Fala
sério!!!! Você não achava que aranhas
interesseiras não só enganavam,
como também levavam uma pensão
d 2?E'"o marreco... . . . ,esta maIS uma vez

provado que ainda temosmuito o que
aprender com o "mãe natureza".

RAPPY ROUR Os empresários
navinho Vieira e OrlandÚlllo Stolco,
segundêi.feira, no happv hour de
Tato branco, no Bar Scondidinho
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CHARLES ZIMMERMANN,
ESCRITOR

CRÔNICA
o CIRCO
DA MULHER

Mulheres adoram "novídadezínhas',
"bugigangazinhas", "tranqueirinhas" Hoje,

estão namoda cremes e xampus feitos commaterial

orgânico. Não entendo nada do assunto, mas deve
ser paramulheres com cabelos vegetarianos. As
moças que trabalham nas lojas que vendem esse

produto semaquiam tanto que não se pode duvidar
que logo está no mercado o estojo demaquiagem
diet e o creme dental fashion,

Mulheres adoram "coisinhas cheirosinhas",
incensos, velas coloridas que, às vezes, exalam
aromas tão doces que se corre o risco de ter
diabetes pelo olfato. Amulher olha para o

namorado e diz: "olha que gracinha!". O cara

responde: onde? Não vi nada.
O grande barato é notar umamulher nos

corredores de um supermercado, na padaria, ou
mesmo na rua de casa andando com os braços
meio para cima e as mãos bem abertas: elas
acabaram de fazer as unhas.

Fiquei por um bom tempo fora do ar, dois anos,
e nunca reparei tanto em unhas femininas quanto
agora. As unhas femininas estão quase tão exóticas
quanto uma viagemaos cafundós dos morros de
Bali, ou a uma praia isolada no litoral da Índia. Os
desenhozinhos curiosos, imaginativos que parecem
homenagear Salvador Dali, as 'florzinhas que se

Charles Darwin estivesse vivo renderiamais um
livro para suas origens da espécie.

E as cores das unhas? Tão exóticas que fariam
a alegria deVan Gogh repensar na perfeição das

tonalidades de
suas obras. Sou
um daltônico não

assumido, mas
sempre admirei
a variedade de
cores no mercado.
Péssimo na hora
de identificar

cores, não entendo
de tendências
femininas, digo
a variedade e

criatividade nos

"Mulheres
adoram "coisinhas
cheirosinhas",
inêensos, velas
coloridas que, às

vezes, exalam aromas

tão doces que se

corre o risco de ter '

diabetes pelo olfato.

nomes das cores dos esmaltes.
"Não sei se essa semana continuo com o

laser-limão para combinar commeus sapatos
verde equatorial.", "será que tentar o azul-montanha
majetade vai dar certo?", "creio que a cor supernova
não vai dar certo com ablusavermelho-me-dá-um-

, beijo". Fico imaginando, sentado na frente de uma
mulher, amoda italiana, que fala com asmãos.Vou ficar

hipnotizado pelas unhas amarelo-girassol-maduro.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Esses dois gatinhos fofos merecem ter uma casa com donos bem
carinhosos e atenciosos. Eles estão disponíveis para adoção e, quem os

quiser, pode entrar em contato com o César pelo telefone (47) 9602-3904.

NOVELAS
• FINA ESTAMPA

Griselda e Quinzé mandam Pereirinha e Teodora
embora de casa. íris procura a mala que Griselda entre

garia para Teodora. Luana vê Marcela entrar no carro de
Tereza Cristina. Enzo teme que Teodora desconfie das es

cavações na casa. Clint propõe que Wallace vire empre
sário. Baltazar liga para casa à procura da filha e Celeste
fica preocupada. Solange fica decepcionada com Daniel.
Antenor pede para Griselda lhe dar um carro. Ferdinand

segue Marcela e Tereza Cristina. Juan Guilherme beija
Letícia e a leva para casa. Marcela é atingida por um tiro
ao tentar sair do carro de Tereza Cristina.

• A VIDA DA GENTE

Rodrigo fala sobre Júlia com Ana e os dois se

emocionam. Lúcio fica sàtisfeito com o progresso
de Ana. Eva conta para Vitória sobre a recuperação
da filha. Lorena sofre por causa de Tiago e Matias a

consola. Marcos e Dora combinam de contar para as

filhas sobre eles. Manuela e Rodrigo conversam com

a psicóloga de Júlia. Eva implica ao ver Iná e Maria no

quarto de Ana. Manuela diz para Alice que seu casa

mento está abalado. Rodrigo confessa a Nanda que
não esqueceu Ana. Celina afirma a Lúcio que a recu

peração de Ana lhe devolveu o ânimo. Renato decide
se apresentar para Alice.

• AQUELE BEIJO

Agenor não aparece no encontro e Belezinha procu
ra Orlandinho. Lucena conta para Karin que está grávida
e pede que ela vá ao exame médico da Comprare em

seu lugar. Brites desconfia de que Joselito seja o autor
das cartas anônimas. Maruschka conversa com Regina
e sugere que ela passe a trabalhar como empregada da
filha quando Claudia se casar com Rubinho. Marisol pro
põe um acordo a Odessa para inscrevê-Ia no concurso

da Comprare. Iara é surpreendida por um cliente, que
anuncia um assalto. Joselito ganha um beijo de Amália.
Na volta para casa, Belezinha dá um beijo em Orlandinho.

• VIDAS EM JOGO
Francisco finge estar desesperado com a explo

são do helicóptero. Carlos, Rita e o piloto pousam de

paraquedas. Ernesto desperta da surra que levou de
Cleber. Rita se sente fraca e quase desfalece. Zizi se

desespera ao saber que a filha se tornou uma fora

gida. Zizi expulsa Adalberto de sua casa. Os policiais
encontram o carro de Carlos. Divina chega ao motel.
Ela pede que o gerente chame uma ambulância. O

sangramento de Rita piora. Carlos e Rita percebem
que serão cercados.

ANIVERSARIANTES
25/U Eldemar Krisanski Luana T. Bolena
Alei M. de Oliveira Eliane V. da Cunha Luiz Kaynan
Alessandra C. dos Santos Elinor Cipriani Miriam Carli
Amarila Sehmoeller Eriam G. caguini. Neuci Roeder
Ana E. Pinheiro Gabriel M. Rodrigues Neusa Serpa
Anabel Montoski Gabriel S. da Cruz Odair B. Afonso
Anderson Petry Hélio M. de Vargas Rosimeri Vegini
Cássia Leieio Ironda Brandenburg Suzana Panger
Catarina dos Santos Jaiame Sabino Vanessa Chalinski
Dieésar L. P. Diuk José R. P. Cyrimo Vanessa Sehwirkowsky
Doriane K. Henz Katiane N. Pittow Wilson J. dos Santos
Eeiek Viergutv Krislaine Ferraz

, .I' :' I f ,! II

Quando o capitão Stevens
acorda e se vê na pele de um

homem Que ele não conhece,
descobre Que está fazendo
parte de um experimento
criado pelo governo americano
chamado de Código Fonte.
O programa possibilita Que
Stevens assuma a identidade
de outro homem em seus

últimos oito minutos de vida.
Agora a missão é encontrar os
responsáveis por um atentado
Que deixou milhares de vítimas.
O elenco conta com Jake
Gyllenhaal, Michelle Monaghan,
Vera Farmiga, Jeffrey Wright e
Russell Peters.

SOCIEDADE DOS
PAIS MORTOS

Philip é um menino de 11 anos

com seus problemas típicos
de crianças desta idade: a
primeira namoradinha, os
valentões da escola etc. Porém,
depois Que o pai morre, em
um suposto acidente de carro,
o fantasma dele vem visitar
Philip constantemente, pedindo
vingança contra Quem ele alega
tê-lo assassinado: o próprio
irmão. Assim, os problemas de
Philip deixam de ser coisa de

criança e as Questões se tornam
tão complexas Quanto o mistério
Que envolve a morte do pai.
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TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHf;Z

IV\AIS IV\olV\em-os INcRtvers De UIV\A IV\ANHÃ De 5eGUNDA- feIRA:

o SUAVE E FRESCO
ODOR MATINAL._

CINEMA

NÃO SEI COMO
ELA CONSEGUE
Kate Reddy (Sarah Jessica Parker)
é o modelo da mulher moderna,
dividindo o tempo entre os afazeres
domésticos como mãe de família
e os profissionais, decorrentes
do trabalho. Até que sua vida vira
do avesso quando conhece Jack
Abelhammer (Pierce Brosnan), um
charmoso novo colega de trabalho.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (14h, 16h30,
19h e 21h30)
• Cine Breithaupt 2
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 -

Leg (19h e 21 h30)
• Atividade paranormal3 - Leg (14h, 15h40 e 17h20)
• Cine Breithaupt 3
• Happy Feat - O Pinguim 2 - Dub

(15h, 17h, 19h e 21h)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Happy Feat - O Pinguim 2 - Dub (14h1 0, 16h45 e 19h1 O)
• Happy Feat - O Pinguim 2 - 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 - Dub (13h30, 16h15,
19h e 21h40)
• Cine Neumarkt 4
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Dub (14h40, 17h20

e 20h10)
• Cine Neumarkt 5
• O palhaço - Nac (14h20, 17h, 18h50 e 21 h)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
.11.11.11-Leg (18h)
• Não sei como ela consegue - Leg (14h, 16h, 20h e 22h10)
• Cine Norte Shopping 1
• Happy Feat - O Pinguim 2 -Dub (12h40, 14h50, 17h1 0, 19h30
e 21h55)
• Cine Norte Shopping 2
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Dub (13h40, 16h30,
19h15 e 22h10)
• Cine Norte Shopping 3
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Dub (12h20, 15h,
17h50, 2Qh40 e 23h30)
• Cine Norte Shopping 4
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Dub (13h, 15h45,
18h e 21h20)
• Cine Norte Shopping 5
• Não sei como ela consegue - Leg (17h25, 19h40, 21 h45 e

23h50)
• O palhaço - Nac (13h15 e 15h20)
• Cine Norte Shopping 6
• Amanhã nunca mais - Nac (14h20, 16h20, 18h20 e 20h20)
• Cine Norte Shopping 7
• Brasil animado - Nac (13h e 14h40)
• A saga Crepúsculo:Amanhecer - Parte 1 - Leg
(16h40, 19h05 e 21h35)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg
13h50, 16h30, 19h20 e 22h)
• Cine Garten 2
.11.11.11- Leg (16h40 e 22h10)
• OS 3 - Nac (14h e 18h)
• Reféns - Leg (20h)
• Cine Garten 3
• Não sei como ela consegue - Leg
(14h30, 17h15, 19h30 e 21h20)
• Cine Garten 4
• O palhaço - Nac (15h, 17h, 18h50 e 21 h)
• Cine Garten 5
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Dub

(13h30, 16h15, 19h e 21h40)
• Cine Garten 6
• Happy Feat 2 - Pinguim 2 - Dub (14h10, 16h45 e 19h10)
• Happy Feat 2 - Pinguim 2 - Leg (21 h50)
• Cine Mueller 1
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 -

Leg (13h30, 16h15, 19h e 21h40)
• Cine Mueller 2
• 11.11.11 - Dub (15h45, 17h45 e 19h45)
• Estamos juntos - Nac (13h45 e 21 h50)
• Cine Mueller 3
• Happy Feat - O Pinguim 2 - Dub (14h, 16h40,
19h20 e 21 h30)

BruceWillis quer
vender mansão
o atorBruceWillis colocou à vendauma

propriedade com terreno de 81milmetros

quadrados, comprada em 200 I, logo após a
separação de Derni Moore. Amansão tem
seis quartos, além de uma casa de hóspedes
e uma piscina aquecida e com tobogã.
Embora a casa seja enorme, o ator quer
mais espaço, já que, recentemente, revelou

que a esposa EmmaHerning está esperando
o primeiro filho do casal.

Namorado de Jennifer
Lopez pode ser preso
o dançarino Casper Smart, namorado
da cantora Jennifer Lopez faz apenas
algumas semanas, acumulou uma série de
advertências por excesso de velocidade,
racha e por dirigir sem licença. Por isso,
pode parar na cadeia. Smart tem US$ 26mil
emmultas pendentes. Se for considerado
culpado, ele corre o risco de ser enviado

para a prisão por 90 dias, além de pagar
umamulta de US$ 500.

Mel Lisboa espera
o segundo filho
A atrizMel Lisboa.confirmou que está
esperando o segundo filho, fruto do
casamento com Felipe Roseno. Ela já émãe
de Bernardo, de dois anos, e comentou que
pretendiamanter a gestação em segredo por
mais algum tempo, mas não conseguiu. Por
conta da gravidez, ela não estarámais no
elenco de Navegantes, novela que aRecord
estreará no próximo ano.

George Michael
está com pneumonia
o cantorGeorgeMichael foi internado,
naúltima quarta-feira, com suspeita de
pneumonia. Ele está emViena, naÁustria,
onde faria um show, que acabou cancelado
por conta da doença. O estado de saúde do
cantor, conforme notasmédicas, émais grave
do que se pensava" Já o site oficial informou
que os shows que ele faria nos dias 26 e 27, no
País de Gales, foram adiados.

HORÓSCOPO

Walcyr Carrasco
elogia Juliana Paes
A atriz Juliana Paes ganhou elogios de
Walcyr Carrasco, que comemorou a

escolha dela para o papel de protagonista
do remake de Gabriela, exibido pela
Globo a partir de abril de 2012, no horário
das 23h. "Sempre gostei do trabalho de
Juliana, que, além de linda, é talentosa e

tem a cor de canela de Gabriela! ", disse.
Na versão original do folhetim, Sônia
Braga era a protagonista.

Luciano Huck terá
dez di istas
o apresentador Luciano Huck vai contratar
dez diaristas para cuidar da novamansão,
em Ioá, no Rio de Janeiro. Ele e amulher,
Angélica, vão morar com os dois filhos,
Joaquim e Benício, em uma casa de 19
cômodos. As diaristas vão ganhar R$ 100

por dia de trabalho. Ainda segundo os

fofoqueiros, o cinema da casa seriamais
bonito do que o do shoppingDowntown, na
Barra daTijuca.

r:ili1 ÁRIES

•• Ótimo dia para divulgar seu trabalho. Tudo que envolva
estudos e novos conhecimentos conta com boas energias.
A dois, é tempo de estimular a pessoa amada.

TOURO
Excelente dia para afastar o pessimismo e fazer planos em

1......-a
todos os setores da vida. No campo profissional, estabelecer
prioridades também é uma ótima pedida.

-- GÊMEOS
O apoio de colegas pode ajudar você a crescer. Viagem em

...iiiiIIIII família é uma ótima alternativa. Quanto mais participar da
vida do par, maior a cumplicidade.

CÃNCER
Sua alegria e entusiasmo tendem a contagiar as pessoas
próximas. No trabalho, se precisar, peça a colaboração dos
colegas. Ótimo momento para criar novos hábitos em famHia.

LEÃO
Evite se preocupar demais. Tente levar a vida de um jeito
mais leve e otimista. Nos assuntos do coração, quem
está só conta com a sorte.

VIRGEM
Restaure a alegria da casa, abra espaços, transformando
o lar em um lugar mais descontraído e divertido. É hora de

jogar fora aquilo que não usa mais.

.. LIBRA

-==:I Aproveite o clima de felicidade que está ao redor. Em família,
tente se aproximar mais dos irmãos. Na área sentimental,
pense mais antes de falar para não se arrepender depois.

• ESCORPIÃO
Se quer aumentar os ganhos financeiros, dedique-se. Bom
momento para buscar caminhos de crescimento profissional.
Planejar uma viagem de férias conta com boas energias.

SAGITÁRIO
Mobilize os colegas para alcançar metas de seu interesse. Este

'-.......... é um dia para mudar a vida e a daqueles que lhe acompanham.
Boa fase para planejar uma viagem com a famHia.

CAPRICÓRNIO
Sua energia esta em alta, aproveite para realizar tarefas mais
complexas. Bom momento para atividades que necessitem de

força física, entusiasmo e empenho, mas mantenha a discrição.

AQUÁRIO
Bom dia para reunir os amigos, discutir ideias e projetos ou fazer
uma viagem. Aproveite para ajudar nas tarefas domésticas ou
nas responsabilidades e atribuições dos familiares .

PEIXES
O dia promete grande alegria ao lado de amigos.
No trabalho, pode obter uma posição de destaque e o

merecido reconhecimento profissional. "
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A revista americana RoJling S1.one elegeu Jimi Hendrix
corno omelhorguitarrista da história. Em uma vo1aÇão
junto ,a aiticos e músicos, James Marshall Hendrix foi

ap:ntado como o maiormúsico das seis cordasde

tcda;()S�
Hendrix fic:nJ no topo da lista, que indui ícones do rock
cano EricOapton, Jimmy Page, en1re outros. Entre os
participantes da eIeição,.éStaVam osmúsioos lenny
Kravitz, EddieVan Halen, Brian May.e Dan .Auerbach,

além de redatores e editores da�.A lista

� será,diwIgada em urna edição espec:iaJ�
dlega às bancas e à Intemet na sexta-feira.

. Quer ver sua sugest,g,o de cooteúdo acui? Então rnande seu material pare vlniciusc.abana@gmail.com ou paulicocabana@gr:narl.conl

l>AlJL..Mc..CA��
A casa de leilões o,ristie's vendeu uma carta escrita por
Paul McCartney por 35 m� lbas (q_ase R$ 100 miO. O

cbJ..mento. datado de 12 de agosto de 19l:lJ, convidava
tm baterista� a fazer um

teste para os Beatles.
As informações são do site da BBC.

(' AGENDA
,r fR.12 - SEUCElSO

-- --------___1

ÜCO Bar-23h

_._:! 10.12 - Shaw Nacional TEOUILA BABY
__._)

,

__��-23h _ i
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Céuganha cores no fim de semana
DIVULGAÇÃO/FERNANDO PRADI

NASALTURAS

Município recebe
cerca de 50 pilotos
para a 6a Etapa
do Campeonato
Catarinense de

Parapente

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

QCéU de Jaraguá deve ganhar
um colorido no próximo

fim de semana. Nos dias 26 e 27

ocorre a 6a Etapa do Campeo
nato Catarinense de Parapen
te. Cerca de 50 pilotos dos três
Estados do Sul participarão da

competição. Por volta das 9h,
pilotos irão até o Morro das An

tenas' no sábado, e no Pico da

Malwee, no domingo, para ini
ciarem a preparação para o voo.

Mas, quem permanecer em terra

firme deve começar a apreciar
os voos das llh30 em diante. "O
evento não tem hora para termi

nar, já que o competidor pode
levar de duas a cinco horas para
realizar a prova", explica o dire-

os interessados em prestigiar o

campeonato. "Terá serviço de bar
e cozinha", acrescenta Rodrigo.

"O equilíbrio de fatores de
termina um bom voo: calor,
umidade, direção e intensidade
do vento", explica. A previsão do
tempo, pelo menos para o sába

do, aponta para sol e aumento

de nuvens pela manhã. Mínima
de 19°C e máxima de 29°C. Já
no domingo, a previsão é de sol
com muitas nuvens, e possibi
lidade de chuva em vários mo

mentos do dia. Mínima de 18°C
e máxima de 26°C.

SERVIÇO:
o quê: 6a Etapa do Campeonato
Catarinense de Parapente
Quando: 26 e 27 (próximos
sábado e domingo)
Onde: Partida do Morro das
Antenas (sábado). Partida
Pico daMalwee (domingo).
Espectadores serão recebidos na
sede do Iaraguá ClubeVoo Livre
(rua Santília Pures Rangel, sI nv,
bairro Ilha da Figueira).
Horário: a partir das llh30
Quanto: gratuito

Esta etapa contará com a participação de pUotos�os três Estados do Sul

tor técnico do Iaraguá Clube de
Voo Livre, Rodrigo Machado.

Atualmente, o Clube da cida
de conta com 85 sócios. Destes,
40 participam com assiduidade.

"Tangará (no Meio-Oeste catari

nense) é considerado o melhor

em Rio dos Cedros. Conforme Ro

drigo, a subida de carros que não

façam parte do evento não será

permitida, isso porque não há es

paço paramuitas pessoas na pista
de decolagem. O Clube Voo Livre
abrirá suas portas para receber

local para a prática de voo no

Sul do país, mas Jaraguá não fica
para trás", comenta. O campeo
nato já passou pelos municípios
de Salete, Tangará, Santo Amaro

da Imperatriz, Gaspar, Presiden
te Getúlio e a última etapa ocorre

Promoção "A decisão é sua" (válida até 28/11/2011 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades). Na compra de um veiculo da linha Ford EcoSport, o cliente ganhará um Vale-Combustível no valor de R$

2.000,00. Esta promoção não é válida para veículos adquiridos na modalidade de Venda Direta por pessoa juridica. Preços válidos até 29/11/2011 ou enquanto durarem os estoques (100 unidades). F.... .d EcoSport
FreeStyle 1.612012 (cat EFA2) a partir de R$ 53.900,00 à vista. Ford Focus Sedan 2.012012 (cat. PDA2) a partir de R$ 59.990,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., 51,7% de entrada (R$
31.014,83) e Saldo em 36 parcelas de R$ 850,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 61.614,83. Custo
Efetivo Total (CET) calculado na data de 03/11/2011 a partir de 0,30% a.m. e 3,63% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção
ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem

adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de

Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos SA Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

�...CARTAo FORD ITAÚCARD. SOLICITE JÁ O SEU.
'\1; Acumule até R$ '0.000 em descontos na comprn de seu Ford Zero.

C'pKals &TegIOes rnetropolltm"" 4001·48581OomaI.localldades: 0800 722 4851l.

.....,� �t*>� ... Segul"06fCrd MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3274.2800

Ford Empresas: (11) 4174.3900

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I
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PONTO DE VISTA

Z
ALESSANDRO

TRUPPEL MACHADO,
PRESIDENTE DA APEVI

Na segunda-feira, dia 28, o

presidente do Banco de De
senvolvimento de Santa Catarina,
Nelson Santiago, estará em Iara
guá do Sul e, a convite da Ape
vi, apresentará detalhes sobre o

programa Juro Zero a empreen
dedores da nossa região durante
encontro no Centro Empresarial
(Cejas), às 18 horas.

O progr�a Juro Zero se insere em
um contexto que vem se desenhan
do com o objetivo de potencializar
mais negócios e, como consequência,
maior escala para a economia no que
diz respeito a emprego e renda, além
de melhorar a arrecadação do Esta
do na medida em que estimulando a

regularização da atividade estamos

combatendo a informalidade e a sone

gação fiscal. Portanto, há ganhos para
toda a sociedade.

Trata-se de iniciativa da Secretaria
do Desenvolvimento Econômico Sus
tentável (SDS), via Badesc, que busca
incentivar o crescimento do empre
endedorismo catarinense por meio de

empréstimos de até R$ 3 mil, com as

taxas de juros sendo pagas pelo Estado.
,

iii
•

N ESI
Com o programa, o Badesc como

agência de fomento vai disponibilizar
R$ 70 milhões para as instituições de
microcrédito habilitadas que, por sua
vez, repassam os recursos em forma de
empréstimo aos empreendedores indi
viduais em SantaCatarina.

Um aspecto importante é o fato
de que o dinheiro não é simplesmente
entregue ao interessado. O programa
também prevê o acompanhamento es

pecializado feito por agentes de desen
volvimento treinados pelo Sebrae/SC)
que irão orientar como aplicar o crédito
e gerir o negócio para que ele seja bem
sucedido. A consultoria será individual,
negócio a negócio. É ela quem irá indi
car os pontos fortes e fracos do seu em

preendimento, ajudando-o a construir
um plano de capacitação e melhorias
em seu negócio. Tudo para que o par
ticipante possa fazer o melhor uso do
crédito e crescer com segurança.

O microempreendedor interessado
em obter o financiamento deve estar

formalizado e ter receita bruta anual de
até R$ 36 mil. É preciso ainda compro
var o pagamento em dia, ter apenas um
estabelecimento e não ser sócio, admi
nistrador ou titular em outros negócios.

DO LEITOR

DIA NACIONAL
DA NÃO .. VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER

Aviolência contra a mulher não é rrovídade
para ninguém. Mesmo em tempos modernos

aonde amulher já adquiriu muitos direitos, é co
mum a violência contra amulher.

. Infelizmente, não há como não conviver ou
não conhecer alguém que já tenha sofrido esse tipo
de violência, às vezes, conhecidas, às vezes amigas,
e muitas vezes dentro da sua própria casa.

Na nossa sociedade as pessoas ainda acham

que a melhor maneira de resolver um conflito é
através da violência. O álcool, drogas ilegais e ciú
mes são apontados pelas estatísticas como fatores
que desencadeiam a violência contra amulher.

Alei n° 11.340/2006/ ouMaria da Penha, regula
menta os casos de violência doméstica e familiar pra
ticados contra a mulher. A violência pode ser física,
psicológica ou social.

As mulheres que sofrem violência podem pro
curar qualquer delegacia, ou se houver na sua lo
calidade/ as Delegacias da Mulher. Existe também
a Central de Atendimento à Mulher - 180 em todo
o Brasil.

A mulher pode registrar a ocorrência na Dele

gacia/ ou, ligar para a polícia - 190 - que vai fazer
a ocorrência. A delegacia relaciona as partes, tes
temunhas/ junta provas, exame de corpo delito e

encaminha à Justiça que realizará uma audiência.
A Lei Maria da Penha protege a mulher com as

medidas protetivas de urgência, que são: suspensão
do porte de armas; afastamento do lar; proibição de

aproximação, fixando limite mínimo d, .Iís.ância:
proibição de contato, de frequentar determinados
lugares; restrição ou suspensão de visitas aos depen
dentesmenores e prestação de alimentos provisórios.

O DiaNacional daNãoViolência contra amulher
é comemorado hoje, dia 25 de novembro.

LucimaraDeretti, advogada

I I
s
s

O programa Juro Zero contempla
empréstimos de até 3 mil reais para o

microempreendedor individual (MED
investir na sua atividade, como capital
de giro ou para aquisição de equipa
mento/ sem complicação nem burocra
cia. O empréstimo poderá ser dividido
em até oito parcelas. Quitando as sete

primeiras parcelas em dia, o empreen
dedor não paga a última e fica livre dos

juros do empréstimo.
O empréstimo poderá ser concedi

do até duas vezes por MEL A linha de
microcrédito será cedida por institui

ções presentes em todas as regiões de
SantaCatarina (OSCIPs). O pedido esta
rá sujeito à análise. É possível conhecer
as instituições habilitadas e saber qual
ficamais perto do empreendedor aces
sandowww.jurozero.sc.gov.br.

Na próxima segunda-feira, teremos
a oportunidade de detalharmos sobre
as atividades reconhecidas pelo pro
grama para estarem aptas ao benefício
e as vantagens de se tomar um micro

empreendedor individual. Convidamos
empreendedores oi interessados em

iniciar seu negócio próprio a participar
da plenária e assim fortalecer a ativida
de econômica em nossa região.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO N°: 190/2011
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: EQUIPAMENTO TRANSPORTADOR DE
LODO TIPO ROSCA HELICOIDAL
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 25/11/2011
das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 13/12/2011 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 Maser
Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO N°: 193/2011
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAR SERViÇO EM CARÁTER CONTINUADO
DE REPOSiÇÃO DE LAJOTAS, PAVER E
PARALELEPíPEDOS
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 25/11/2011
das 8:00 h às 11 :30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 14/12/2011 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 Maser
Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO N°: 195/2011 '

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 25/11/2011 das 8h às 11h30 e das
13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 14/12/2011 10 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

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/1a Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP: 89.259-300
Jaraguá do Sul-5C - E-mail: jgsvar1@tjsc.jus.br
Juíza de Direito: Karen Francis Schubert Reimer
Chefe de Cartório: Manoel Itamar Rodrigues

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS
Declaratória n° 036.10.005578-3

Autor: Marisol Indústria do Vestuário Ltda.
Réu: Knits. Tec Indústria e Comércio de Confecções Ltda. e outro

Citando (a) (s): Knits. Tec Indústria e Comércio de Confecções Ltda., CNPJ
05.801.229/001-4, Rua Visconde de Taunay, 10 ou 19, Bom Retiro - CEP 01.132-
000, Fone (011), São Paulo - SP.

Objetivo: CITAÇÃO. Prazo Fixado para a Resposta: 15 dias. Por intermédio do
presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou

não sabida, fica(m) ciente(s) de que, neste juízo de Direito, tramitam os autos do
processo epigrafado, bem como CITADA(S) para responder (em) á ação, querendo,
no lapso de tempo supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital.

I

ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se
ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art.
285, clc art. 319 do CPC). E, para que, chegue ao conhecimento de todos, partes
terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e.
publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.
Jaraguá do Sul (SC), 23 de novembro de 2011.

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Cómarca de Jaraguá do Sul/1a Vara Cível

Rua Guilhermé CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova - CEP: 89.259-300
Jaraguá do Sul-5C - E-mail: jgsvar1@tjsc.jus.br
Juíza de Direito: Karen Francis Schubert Reimer
Chefe de Cartório: Manoel Itamar Rodrigues

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS
Declaratória n° 036.10.006523-1

Autor: Marisollndústria do Vestuário Ltda.
Réu: Knits. Tec Indústria e Comércio de Confecções Ltda. e outro

Citando (a) (s): Knits. Tec Indústria e Comércio de Confecções Ltda., CNPJ
05.801.229/001-4, Rua Visconde de Taunay, 10 ou 19, Bom Retiro - CEP 01.132-
000, Fone (011), São Paulo - SP.

Objetivo: CITAÇÃO. Prazo Fixado para a Resposta: 15 dias. Por intermédio do

presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou

não sabida, fica(m) ciente(s) de que, neste juízo de Direito, tramitam os autos do

processo epigrafado, bem como CITADA(S) para responder (em) á ação, querendo,
no lapso de tempo supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital.

ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se
ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art.
285, c/c art. 319 do CPC). E, para que, chegue ao conhecimento de todos, partes
terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e

publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 23 de novembro de 2011.

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS
"
Declaratória n° 036.10.006524-0

Autor: Marisol Indústria do Vestuário Ltda.
Réu: Knits. Tec Indústria e Comércio de Confecções Ltda. e outro

Citando (a) (s): Knits. Tec Indústria e Comércio de Confecções Ltda., CNPJ
05.801.2-29/001-4, Rua Visconde de Taunay, 10 ou 19, Bom Retiro - CEP 01.132-
000, Fone (011), São Paulo - SP.

Objetivo: CITAÇÃO. Prazo Fixado para a Resposta: 15 dias. Por intermédio do
presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou

não sabida, fica(m) ciente(s) de que, neste juízo de Direito, tramitam os autos do

processo epigrafado, bem como CITADA(S) para responder (em) á ação, querendo,
no lapso de tempo supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se
ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art.
285, c/c art. 3'19 do CPC). E, para que, chegue ao conhecimento de todos, partes
terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e

publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 23 de novembro de 2011.

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/1a Vara Cível

Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova - CEP: 89.259-300
Jaraguá do Sul-5C - E-mail: jgsvar1@tjsc.jus.br
Juíza de Direito: Karen Francis Schubert Reimer
Chefe de Cartório: Manoel Itamar Rodrigues

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO N°: 194/2011
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERViÇO DE
CAMINHÃO CAÇAMBA SIMPLES E CAMINHÃO TRUCK
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 25/11/2011 das 8h às
11h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 13/12/2011 10:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório
do SAMAE, Rua Erwino Menegotti, na 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 - JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a

licitação abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 192/2011
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARÁTER
CONTINUADO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dià 25/11/2011, das 8h às 11 h30
e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 12/12/2011 10 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do

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

Isair Moser - Diretor Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/1a Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP: 89.259-300

Jaraguá do Sul-SC - E-mail: jgsvar1@tjsc.jus.br
Juíza de Direito: Karen Francis Schubert Reimer
Chefe de Cartório: Manoel Itamar Rodrigues

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS
Declaratória n° 036.10.005009-9

Autor: Marisollndústria do Vestuário Ltda.
Réu: Knits. Tec Indústria e Comércio de Confecções Ltda. e outro

Citando (a)' (s): Knits. Tec Indústria e Comércio de Confecções Ltda., CNPJ
05.801.229/001-4, Rua Vlsconde de Taunay, 10 ou 19, Bom Retl(o - CEP 01-.132-

000, Fone (011), São Paulo - SP.

Objetivo: CITAÇÃO. Prazo Fixado para a Resposta: 15 dias. Por intermédio do

presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou

não sabida, fica(m) ciente(s) de que, neste juízo de Direito, tramitam os autos do

processo epigrafado, bem/como CITADA(S) para responder (em) á ação, querendo,
no lapso de tempo supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital.

ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se
ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art.
285, c/c art. 319 do CPC). E, para que, chegue ao conhecimento de todos, partes
terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e

publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraquá do Sul (SC), 23 de novembro de 2011.

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/1a Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP: 89.259-300

Jaraguá do Sul-SC - E-mail: jgsvar1@tjsc.jus.br
Juíza de Direito: Karen Francis Schubert Reimer
Chefe de Cartório: Manoel Itamar Rodrigues

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS
Declaratória n° 036.10.005626-7

Requerente: Marisollndústria do Vestuário Ltda.

Requerido: Knits. Tec Indústria e Comércio de Confecções Ltda. e outro
Citando (a) (s): Knits. Tec Indústria e Comércio de Confecções Ltda., CNPJ

05.801.229/001-4, Rua Visconde de Taunay, 10 ou 19, Bom Retiro - CEP 01.132-

000, Fone (011), São Paulo - SP.

Objetivo: CITAÇÃO. Prazo Fixado para a Resposta: 15 dias. Por intermédio do

presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou

não sabida, fica(m) ciente(s) de que, neste juízo de Direito, tramitam os autos do

processo epigrafado, bem como CITADA(S) para responder (em) á ação, querendo,
no lapso de tempo supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital.

ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir
se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial

(art. 285, c/c art. 319 do CPC). E, para que, chegue ao conhecimento de todos,
partes terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de
costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 24 de novembro de 2011.

Protocolo: 24027 Sacado: EUGENIA SAFANEUWULF CPF: 899.189.839-49 Cedente: COO
PERATIVA CRED. RURAL INTER soun LUlS ALVES - CREDlALVES CNPJ: 04.430.100/0001-
09 Número do Título: 678 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentan
te: BANCO DO BRASlL SA - AGENCIA GUARAMlRIM DataVencimento: 101ll/2011 Valor:
1.678,05 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 24014 Sacado: FERNANDO BATISTA CPF: 067.982.959-83 Cedente: ARNO
FRANCISCO DERE1TI ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número do Título: 00000593 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por lndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASlL SA - AGENCfA
GUARAMlRIM DataVencimento: 15/11/2011 Valor: 253,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23970 Sacado: GUINCHO BATISTA TRANSPORTES I1DA ME CNPJ:
10.856.875/0001-43 Cedente: VENTUS PNEUS lMPORTADORA E DISTRIBUIDORA CNPJ:
07.573.244/0001-02 Número do Título: 6499.1/3 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
lndicação Apresentante: !TAU UNlBANCO SA Data Vencimento: 26/10/2011 Valor: 483,60
Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$21,70, Edital:R$15,00

Protocolo: 24076 Sacado: NAN JUNIOR JAGlEIlD CPF: 027.273.259-16 Cedente: GOMES
MAQUINAS ETRANSPORTES I1DA CNPJ: 02.900.946/0001-30Número doTítulo: 514.1 Espé
cie: Duplicata deVendaMercantil por lndicaçãoApresentante: BANCO DOBRASlL SA - AGEN
CIAGUARAMlRIMDataVencimento: 10/1lI2011 Valor: 216,16 liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23931 Sacado: jCZANOTTI COMERCIO EDISTRIBUIDORADEALIMENTOS I1DA
CNPJ: 08.431.636/0001-08 Cedente: BEBIDAS ASTECA aDA CNPJ: 56.010.739/0001-39 Nú
mero do Título: 215134-03 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por lndicaçãoApresentante:
BANCO BRADESCO S.A. DataVencimento: 111ll/2011 Valor: 898,31 liquidação após ainti
mação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 24152
Cedente: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ: 92.702.067/0001-96 Nú
mero doTítulo: 0000497441 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por lndicaçãoApresentan
te: BANCO BRADESCO S.A. DataVencimento: 15/11/2011 Valor: 1.279,87 liquidação após a
intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76,Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 24174 Sacado: LUClANI STRINGARI ME CNPJ: 05.235.281/0001-85 Cedente: DIS
TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CASTRO. & MARQUES aDA CNPJ: 03.779.851/0001-72
Número do Título: 1000034516 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por lndicaçãoApresen
tante:!TAU UNIBANCO SA Data Vencimento: 14/1112011 Valor: 363,02 Liquidação após a

intimação: R$10,85, Condução: R$ 77,43, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 24214 Sacado: MARLON BAKUN CPF: 058.655.029-13 Cedente: BORRACIIARfA
E COM. DE PNEUS PORTAL I1DAME CNPJ: 03.012.810/0001-56 Número do Título: 11892/3
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por lndicação Apresentante: CAIXA ECONOMJCA FE
DERAL DataVencimento: 08/11/2011 Valor: 1.240,00 Liquidação após a intimação: R$10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 23909 Sacado: METALURGICA TOP AR LIDA CNPJ: 05.326.168/0001-05 Cedente:
PlRAMIDEAUTO PEÇAS LIDA CNPJ: 04.408.767/0001-05Núniero doTítulo: 30/1234-2 Espé
cie:Duplicata deVendaMercantil por lndicaçãoApresentante: BANCODOBRASlL SA - AGEN
ClAGUARAMlRIMDataVencimento: 10/11/2011 Valor: 950,00 liquidação após a intimação:
R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 24143 Sacado: NETO lMPORTCOMERCIO E lNDUSTRfADE CONFECÇOES I1DA
ME CNPJ: 07.034.463/0001-13 Cedente: SALLO CONFECÇÃO E COMERCIO DE ROUPAS
I1DA CNPJ: 01.968.595/0002-17 Número do Título: 0001185014 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por lndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 14/11/2011
Valor: 802,64 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 24135 Sacado: PONT-TUBO MONTAGENS I1DA ME CNPJ: 08.175.103/0001-02
Cedente: COMEROO DEAÇOS JARAGUA IJDA CNPJ: 07.221.605/0001-51 Número do Título:
9748 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO
SA DataVencimento: 15/ 1lI2011 Valor: 382,04 Liquidação após a intimação: R$10,85, Con
dução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 24185 Sacado: SlLVIO FERNANDES CPF: 920.250.309-59 Cedente: AUTO ME
CANICAKUHLMANN aDAME CNPJ: 85.369.528/0001-95 Número doTítulo: 5572.3 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por lndicação Apresentante: HSBC BANK BRASlL SA - BAN
COMUU1PLO DataVencimento: 06/ 1lI2011 Valor: 995,65 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 16,77, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 22420 Sacado: TANIA APARECIDA MARTIN! MOMM CPF: 907.550.659-72 Ce
dente: BANCOBRADESCOSA CNPJ: 60.746.948/0001-12 Número doTítulo: 2318682 Espécie:
Cédula de Crédito Bancário por lndicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVenci
mento: 29/10/2010 Valor: 67.875,84 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Porte Postal: R$
1,00, Edital: R$15,00

Guararnírim, 25 de novembro de 2011.

CHRISTA INGEHlLLEWAGNER, lnterventora

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASlL-ESTADO DE SANTACATARlNA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTAINGEHlLLEWAGNER,

lnterventora
Rua 28 deAgosto n° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

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

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os titulos
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 nomesmo 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, ig
norada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora daCircunscrição Geográ
fica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço for
necido pelo apresante, tudo em conformidade comos arts. 995, 997 c/ c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 23888 Sacado: ADEMAR SCHUl2 CPF: 418.245.809-59 Cedente: COOPERATIVA
REGIONAL AGROPECUARfA VALE DO !TAJAI CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número do Título:
00388801 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lndicação Apresentante: BANCO DO
BRASlL SA - AGENClAGUARAMlRIMDataVencimento: 051ll /2011 Valor: 161,48 Liquidação
após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 24012 Sacado: ADEMIR DE OliVEIRA CPF: 698.513.019-49 Cedente: ARNO
FRANCISCO DEREITI ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número do Título: 000000597 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por indicaçãoApresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENClA
GUARAMIRlM DataVencimento: 121ll/2011 Valor: 155,50 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 22421 Sacado: ADIR DAS NEVES CPF: 755.711.109-53 Cedente: BANCO BRA
DESCO SA CNPJ: 60.746.948/0001-12 Número doTítulo: 2389764 Espécie: Cédula de Crédito
Bancário por lndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 09/01/2010
Valor: 12.393,15 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Porte Postal: R$l,OO, Edital: R$15,00

Protocolo: 24015 Sacado: CLAUDIOWINTER CPF: 019.771.639-39 Cedente: ARNO FRAN
CISCO DERETTI ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número do Título: 00000562 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por lndicação Apresentante: BANCO DO BRASlL SA - AGENCIA
GUARAMIRlM DataVencimento: 101ll/2011 Valor: 208,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 23951 Sacado: D & C COMERCIO lMPORIACAO E EXPORTACAo.LIDA - ME CNPJ:
13.228.214/0001-61 Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA CNPJ: 01.181.521/0001-55
Número do Título: 1337-04/04 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 08/11/2011 Valor: 1.462,00 liquidação após
a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 21,70, Edital:R$15,00Protocolo: 23952
Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA CNPJ: 01.181.521/0001-55 Número do Título:
0710-F4Espécie: Duplicata deVendaMercantil por lndicação Apresentante: BANCO BRADES
CO SA DataVencimento: 081ll /2011 Valor: 1.375,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 24060 Sacado: D'AVlLLA HOFFMANN CONFECCOES IJDA - ME CNPJ:
09.537.993/0001-00 Cedente: OPPORTUNl1Y BUSlNESS FACTORING I1DA CNPJ:
02.731.367/0001-00 Número do Título: 1243/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASlL SA - AGENClAGUARAMIRlMDataVencimento:
12/ 1lI2011 Valor: 360,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76,Diligên
cia: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23983 Sacado: DIMAS DOMINGOS RICARDO CPF: 017.457.239-51 Cedente:
COMEROO DE CELULARES BANDEIRA I1DA ME CNPJ: 10.722.871/0001-72 Número do
Título: 475400A Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
SANTANDER (BRASlL) SADataVencimento: 15/10/2011 Valor: 65,60 liquidação após a inti
mação: R$10,85, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 23988 Sacado: EDGAR LUlZ GUCKERT CPF: 986.562.879-15 Cedente: DITAUA
GRANITOS I1DA CNPJ: 02.997.899/0001-94 Número do Título: COO 546/03 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMJCA FEDERAL Data
Vencimento: 071ll/2011 Valor: 206,00 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

EDITAL DE INTIMAÇÃO.
REPÚBliCA FEDERATIVA DO. BRASIL

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

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

EDITALDE INTIMAÇÃo.DEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Nor
mas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de
títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo
de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito
à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM lNTIMADOS DO PROTESTO:

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

Apontamento: 193876/2011 Sacado: ADINElA ALVES GONCALVES Endereço: RUA FRAN
CISCO GREI'ER478 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-840 Credor: COMERClALHAVEG I1DA
Portador: - Espécie: DMJ - N'Título: 1111-34778 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 213,26
- Datapara pagamento: 30/11/2011-Valor total a pagarR$296,00Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 213,26 - Juros: R$ 0,71 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Con
dução: R$21,70 - Diligência: R$ 27,13

Apontamento: 193790/2011 Sacado: AUGUSTO PORTO Endereço: RUA BERNARDlNA BI
TENCURT MUELLER 143 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-530 Credor: SlPAR COMERCIO
DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS IJDA Portador: - Espécie: DMJ - N° Titulo: 111123528
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 345,00 - Data para pagamento: 30/1lI2011-Valor total
a pagarR$416,46Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 345,00 - Juros: R$ 0,80 Emolumen
tos: R$10,85 - Publicação edital:H$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 194422/2011 Sacado: ClNDER COMERCIO E TRANSPORTES Endereço: RUA
JOAO JANUARlO AYROSO 2185 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-295 Credor: LAGB ACES
SORIOS E PECAS IJDAME Portador: - Espécie: DMl- N'Titulo: 0000019723 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 1.842,80 - Data para pagamento: 301ll/2011- Valor total a pagar
R$1.924,83 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 1.842,80 - Juros: R$12,89 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: i93682/2011 Sacado: CIAUDlNEI DOS SANTOS Endereço: RUALEOPOLDO
FIEDLER 297 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: BANCO DAYCOVALS A Portador:
Espécie: CBI - N"Titulo: 10-94480/08 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$15.462,04 - Data
para pagamento: 30/11/2011-Valor total a pagarR$21.694,16Descrição dos valores: Valordo
titulo: R$ 15.462,04 - Juros: R$ 6.153,89 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 23,33

Apontamento: 194100/2011 Sacado: D. RIBEIRO LAVACAO IJDA Endereço: AV PREFEITO
WALDEMAR GRUBBA 3611 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: SS MADEIRAS
aDAME Portador: - Espécie: DMJ - N° Titulo: 66 B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
842,50 - Data para pagamento: 30/ ll/2011-Valor total a pagar R$914,44 Descrição dos valo
res: Valor do titulo: R$ 842,50 - Juros: R$ 2,80 Emolumentos: R$10,85 - Publicação -dítal: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 193969/2011 Sacado: JORGEVALMIRNOGUEIRA Endereço: RUA EVARlSTO
FRANCENER 98 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-310 Credor: LOGOS SOLUCOES TECNO
LOGICAS IJDA Portador: - Espécie:DSI - N'Título: 0000178971-Motivo: falta de pagamento
Valor: R$170,00 - Data para pagamento: 30/11/2011-Valor total a pagar R$242,03 Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$ 170,00 - Juros: R$ 0,62 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$16,51

Apontamento: 194226/2011 Sacado: JULIANO DE CAMARGO Endereço: RUA GERMANO
MARQUARDT 99 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-200 Credor: CENTRO FORM COND LES
LIDAEPP Portador: - Espécie: DMJ - N'Titulo: 24289 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
43,00 - Datapara pagamento: 30/ 11 /2011-Valor total a pagarR$114,21 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 43,00 - Juros: R$ 0,55 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 194079/2011 Sacado: LEAO DISTRIB DE PCS E CARDANS IJDA Endereço:
AV PREFWALDEMAR GRUBBA 4955 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-502 Credor: F CON-

• FUORTO lND COM DE PECAS ACESS IJDA Portador: - Espécie: DMJ - N'Titulo: 5 060087A
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 700,83 - Data para pagamento: 30/11/2011-Valor total
a pagarR$769,82Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 700,83 - Juros; R$ 4,43 Emolumen
tos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 194421/2011 Sacado: MARLON RODOLFO ROSA Endereço: RUAOSVALDO
GLATZ 40 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89259'120 Credor: COOP DE ECON E CREDITO MU
TUO DOS Portador: MC SOM E lLUMINACAO l1'DAME Espécie: DMJ - N° Titulo: 000024
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 769,00 - Data parapagamento: 30/1lI2011-Valor total

I. apagarR$83.1,0() Descrição dos valores: Valor do título: R$ 769,00 - Juros: R$ 2,05 Emolumen-

tos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 194168/2011 Sacado: PHD PISCINAS IJDA ME Endereço: RUA VENANOO
NlCOLUZZI 1181119 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-230 Credor: SlBRAPE lND ECOM
DEARTIGOS P LAZER IJD Portador: - Espécie: DMl - N" Titulo: 0000003981 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 17,98 - Data para pagamento: 30/1lI2011-Valor total a pagarR$96,27
Descrição dos valores: Valor do titulo:R$17,98 - Juros: R$ O,04Emolumentos: R$1O,85 - Publi
cação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 23,35

Apontamento: 194174/2011 Sacado: ROSEU MARCA OPPTIZ Endereço: RUA JOAO BOR
CHARDT 06 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: FARMACfA ESPOSITO LIDAME Por
tador: - Espécie: DMJ - N°Titulo: 01/03 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$'240,00 - Data

para pagamento: 30/11/2011- Valor total a pagar R$347,75 Descrição dos valores: Valor do
titulo: R$ 240,00 - Juros: R$ 0,64 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condu
ção: R$ 2i,70 - Diligência: R$ 52,21

Apontamento: 193352/2011 Sacado: SANDRADOS SANTOS Endereço: RUAWAlJER BREI
THAUPT 139APTO 202 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-540 Credor: PODER !MOVEIS aDA
ME Portador: - Espécie: DMJ - N°Titulo: 0000007783 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
909,47 - Data para pagamento: 30/11/2011-Valor total a pagar R$981,60 Descrição dos valo
res: Valor do titulo: R$ 909,47 - Juros: R$ 7,57 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 194384/2011 Sacado: STYLUS COM DE ROUPAS E ACESSORIOSa Endere
ço: RUA PASTOR ALBERTO SCHNEIDER 699 - JARAGUA DO SUL - CEP: 89263-000 Credor:
ROBEBEllE CONFECCOES I1'DAEPP Portador: - Espécie: DMJ - N'Titulo: 2897.4/01-Mo
tivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.220,00 - Data para pagamento: 301ll/2011- Valor total
a pagar R$1.301,31 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 1.220,00 - Juros: R$ 6,10 Emo
lumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 194425/2011 Sacado: TORNEARIA DEMARCHI IJDA ME Endereço: RUA
WALDEMARGUMZ S/N - SANTA LUZIA - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89267-000 Credor:
ZUBA lMPORTADORA EXPORTADORA COMMAQ E E Portador: - Espécie: DMJ - N" Ti
tulo: 0000059-13 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.280,87 - Data para pagamento:
30/11/2011-Valor total a pagarR$1.380,51 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$1.280,87
- Juros: R$ 3,84 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 -

Diligência: R$ 40,90

Apontamento: 194294/2011 Sacado: VIDAPLAST PLASTICOS LIDA Endereço: RUA LE
OPOLDO MAHNKE 350 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-510 Credor: BANCO BRADES
CO FINANCIAMENTOS S/A Portador: - Espécie: NP - N" Titulo: 001129807 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 17.391,45 - Data para pagamento: 30/11/2011- Valor total a pagar
R$19.403,85 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 17.391,45 - Juros: R$ 1.947,84 Emolu
mentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 ConduçãceRâ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 194295/2011 Sacado: VIDAP.LAST PLAS11COS LIDA Endereço: RUA LE
OPOLDO M-\HNKE 350 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-510 Credor: BANCO BRADES
CO FlNANCfAMENTOS S/A Portador: - Espécie: NP - N" Titulo: 001137281 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 32.819,75 - Data para pagamento: 30/i1l2011- Valor total a pagar
R$36.494,48 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 32.819,75 - Juros: R$ 3.610,17 Emolu
mentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo",
na datade251ll/2011.

.

]araguá do Sul (SC), 25 de novembro de 2011.

ManoelGustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 16
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Um gesto de amor ao próximo
<.

iIí."

DOAR SANGUE

No Dia Nacional do
Doador de Sangue, o
Hemosc de Jaraguá
vai homenagear
aqueles que ajudam
a salvar vidas

JARAGUÁ DO SUL

TITAPRETTI

"

F�er o bem sem olhar a quem".
E assim que o engenheiro Haral

Serafini, 30 anos, define a doação de
sangue. Desde 2008, ele doa sangue
urna vez por ano. "É urn ato solidá
rio, a chance de fazer o bem a quem
não conhecemos", afirma.

Pessoas como Serafini são os

homenageados de hoje na unida
de do Hemosc (Centro de Hema

tologia e Hemoterapia de Santa
Catarina) de Iaraguá do Sul, que
celebra o Dia Nacional do Doador
de Sangue. A data foi criada para
parabenizar aqueles que ajudam
a salvar vidas. Hoje, os doadores
irão receber uma camiseta e um

lanche especial, com direito a sal

gadinhos e bolo.

Segundo omédico hematologis
ta Manoel Thomaz Silveira a popu
lação deve estar consciente quanto

MUTIRÃO
Prevenindo O

câncer de mama
Um mutirão de

mamografias será realizado

pela Rede Feminina de
Combate ao Câncer no

próximo domingo, dia 27;

Os exames ocorrerão das
9 às 16h na sede da Rede.
Mulheres de 40 a 49 anos

são o público alvo da ação.
No entanto, há critérios

para o atendimento: não
ter plano de saúde e residir
em Jaraguá. São necessários
os seguintes documentos:
RG, CPF, comprovante
de re-sidência e carteira
SUS (Sistema Único de
Saúde). É a primeira vez

que a entidade realiza
o mutirão. "Ainda não
temos previsão de quantas
pessoas passarão pela rede",
diz a presidente Rozanda
Balestrin. Oito médicos
e mais 40 voluntários

acompanharão os

atendimentos.

EDUARDO MONTECINO

o contador Jaison Anderle, 29 anos, é doador de sangue desde 2006

à importância da doação não ape
nas hoje, mas que o ato se tome urn

hábito, já que não oferece nenhum
risco ao doador. "Não há substituto
para o sangue e todos nós podemos
precisar urn dia.A doação é sempre
necessária, em todas as épocas do
ano", comenta.

O contador Iaison Anderle, 29

anos, doa sangue desde 2006 e esta

é a terceira vez que ele vai ao He-

mosc neste ano. "Doar é ter com

paixão pelo próximo. Recomendo
a todos que tomem a iniciativa. O
atendimento é bom, rápido, não

dói, não tem segredo", diz.
Já o analista de sistemas Luiz

Wassmansdorf, 23 anos, aproveitou
a ida ao Hemosc para, além de doar

sangue, se cadastrar no Registro
Brasileiro de Doadores de Medula
Óssea (Redome). "Não custa nada

ajudar ao próximo.Vale apena fazer
o cadastro para o transplante, já que
a chance de encontrar umamedula

compatível pode chegar a urna em
cemmil", afirma.

Neste ano, o Hemosc de Jaraguá
recebeu 5.859 candidatos à doação
e 4.449 aptos para o procedimento.
Para ser um doador é preciso agen
dar um horário através do telefone
(47) 3055-0454.

o QUE PRECISA PARA
DOAR SANGUE:
• Estar em boas condições de
saúde e descanso;

• Ter entre 18 e 67 anos

_ (Menores, a partir dos
16 anos podem doar

acompanhados de um dos

pais ou responsável legal.
Maiores de 65 anos só

podem doar se já doaram
antes dos 60 anos);

• Pesar no mínimo 50 kg;
• Estar alimentado (mas
evite ingerir alimentos
gordurosos) ;

• Apresentar documento
oficial de identidade com

foto;
• Não ter tido hepatite após
os 10 anos de idade;

• Não estar utilizando
medicamentos;

• Não estar resfriado ou com

gnpe;
• Não ter tido doença de

Chagas, Sífilis, Malária ou

ser soropositivo de AIDS;
• Não ter feito tatuagem
ou colocado piercing nos

últimos 12 meses;
• Se mulher, não estar

grávida ou amamentando.

Exames gratuitos de câncer de pele na praça
DIVULGAÇÃO

Será possível esclarecer dúvidas, inclusive
sobre o uso correto de protetores solares

Em 1988 uma portaria do Mi
nistério da Saúde escolheu 27 de
novembro como o Dia Nacional
de Combate ao Câncer. Criado
com o intuito de ampliar o co

nhecimento da população a res

peito do tratamento e prevenção
da doença, a data é comemorada
em todo o país, principalmen
te, com campanhas preventivas.
Jaraguá também tem sua pro
gramação. No próximo sábado,
dia 26, a Sociedade Brasileira de

Dermatologia em Jaraguá do Sul
(SBD), a Secretaria Municipal de
Saúde e a Fundação Cultural pro
movem a 3a edição da Campanha
Nacional de Prevenção ao Cân
cer de P�le. O evento será na pra
ça Ângelo Piazera, das 9 às 15h,
com atendimentos gratuitos.

A campanha ocorre simulta
neamente. em diversas cidades
do Brasil. Em Jaraguá, a derma

tologista Fabíola Anders é quem
coordena a

\ ação. Segundo ela,'
no ano passado, das 150 pesso
as que passaram pela praça, 16
saíram com encaminhamentos

'para exames e consultas. A SBD
não possui o número de mora

dores do Vale do Itapocu que es

tão em tratamento. No entanto,
ela conta que, todas as semanas,
é detectado um caso suspeito,
diagnóstico firmado ou lesões

pré-cancerígenas. Quatro der

matologistas estarão na praça
para realizar exames clínicos. Ha
verá também palestras e vídeos.
"O objetivo é a conscientização e

orientação", afirma. Segundo Fa

bíola, pessoas de todas as idades
são examinadas durante a cam

panha. Enfermeiras e funcioná
rios da Secretaria de Saúde fazem

parte da estrutura do evento. "Ti
ramos todas as dúvidas, inclusive
em relação ao uso correto do fil
tro solar", complementa.

o evento será
na praça Ângelo

Piazera, das 9 às lSh,'
com. atendimentos

gratuitos.
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JOGOS ABERTOS
.

.

Piloto jaraguaense
estreia commed a
Atleta ficou com a

prata no bicicross
BlVJX na primeira
participação no

maior evento

esportivo do Estado

J.ARA.GuÁ DO SUL
0.0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ALEXANDRE PERGER

Aos 20 anos de idade, o pilo
to jaraguaense de bicicross,

Luiz Eduardo Markiewecz, acu

mula vários títulos nacionais e

estaduais no currículo. Na última

edição dos Jogos Abertos de San
ta Catarina, o atleta conquistou
mais um importante resultado,
a medalha de prata no BMX Ra

cing. Em sua estreia na compe
tição, Luiz perdeu apenas para o

piloto paulista contratado para
representar Joinville.

Representando a equipe ja
raguaense de bicicross, Luiz
faz questão de destacar a im

portância dos companheiros
de equipe para a conquista da
medalha. "Eles me 'ajudaram
muito, somos unidos e essa vi
tória é de todos", diz o piloto.
Os jaraguaenses estavam cota

dos para levar o ouro, até pela
estrutura de treinamento, mas

Luiz afirma que a prata também
coroa bem o trabalho. "O ritmo
de treinamento das outras equi
pes é muito alto e os atletas es

tavam focando muito na prova,
por isso poderíamos não ficar
com medalhas", conta.

Os custos para um atleta

participar de provas de BMX
e se manter com bons resulta
dos são altos e variam entre R$
1,5 mil e R$ 2 mil por mês. Luiz
recebe bolsa-atleta de R$ 900
do governo federal e trabalha
como vendedor. "Para manter

a bolsa, acabo gastando mais
do que recebo e deixo de fazer
muitas coisas que precisaria",
lamenta o piloto.

Luiz treina diariamente à noi
te na pista do Parque Malwee.
"Antes, eu treinava mais, durante
o dia, de manhã e à tarde", lem
bra. Foi nesse ritmo que Luiz

conquistou seis campeonatos
brasileiros, cinco sul-brasileiros,
seis estaduais e seis campeona
tos jaraguaenses.

EDUARDO MONTECINO

Luiz Eduardo Markiewecz voa com a

paisagem do ParqueMalwee de fundo

Apaixonado pelo esporte
,

Apesar das conquistas e dos
bons resultados, praticar o BMX
exige alguns sacrifícios. Luiz
conta que deixa de comprar
objetos pessoais para investir
no esporte, na compra de equi
pamentos para a bicicleta. Até
a diversão fica um pouco de
lado: "perdi amizades por dei
xar de sair". No entanto, a paixão

de Luiz pelo bicicross é explícita.
'

"Tem que ter amor para continu
ar, fica quem é muito apaixona
do, mas o BMX é minha vida, o

sangue que corre na minha veia,
não consigo viver sem a bike", diz
o atleta, que ainda agradece a in
fluência do pai, Luiz Carlos Ma
rkiewecz, que foi seu treinador

pormuito tempo.

-

ATENÇAO!
OS 30 primeiros leitores que ligarem

para O Correio do Povo, no telefone 2106.1919,
ganharão um ingresso para o primeiro jogo
da fi�al do Campeonato Catarinense de futsal,

entre ADJ/FME e Conc9rdia, amanhã,
às 20h, na Arena Jaraguá.

bro. O retrospecto da equipe é
animador. São 24 jogos, com 22
vitórias e apenas duas derrota.
Foram marcados 139 gols.

Nas finais também está a

equipe sub-17 CEJ /AfortlColor
Química/Gráfica Régis/FME. Os

jogadores viajaram ontem para
Criciúma, onde vão disputar o

turno do quadrangular final nos
dias 24, 25, 26 deste mês. O retur

no será em Iaraguá do Sul, Arena
Jaraguá, entre os dias 13 e 15 de
dezembro.

Momento decisivo para as

equipes de base de Iaraguá
A equipe de futsal masculino

sub-Ll CEJ/Urbano/FME dispu
ta nesse fim de semana, naArena

Iaraguá, o turno do quadrangular
final do Campeonato Estadual de
Futsal. A equipe jaraguaense en

frenta Tubarão, Marista/Chape
có e AABB/Florianópolis. Como
a competição será disputada em

sistema de pontos corridos, a

equipe que conquistarmais pon
tos nas duas fases será a campeã.
O returno acontecerá em Floria

nópolis nos dias 9 e 10 de dezern-

JOGOS D'A EQUIPE SUB-lI

25/11-l9h30-CEJ/Urbano/FMxTubarão
26/11 - 10h - CEJ /Urbano/FME XMarista Chapecó
26/11 - l5h30 - CEJ /Urbano /FME XAABB /Florianópolis

JOGOS DA EQUIPE SUB-17
24/11 - 19h - CEJ/Afort/ColorQuímica/Gráfica
Régis/FME x Krona Joinville
25/11 - l6h - CEJ/AfortiColor Química/Gráfica
Régis/FME x São Miguel do Oeste
26/11 - llh CEJ /AfortlColar Química/Gráfica
Régis/FME x Colégio São Bento

Citadino de
GuaEamirim

.

Amanha, àS14h., começam
os jogos do Campeonato
Municipal de Bocha
Feminino, em Guaramirim.
Os jogos serão realizados
no Clube Feliz Idade,, '

Amizade eArnobimi. São
16 equipes divídidas em
três chaves. Aprimeira
fase é dassificatória e

determina os times que
irão disputar as quartas
de finais da competição
no, dia. 3 de

.

roo ,As
'ofiav�s�e.. ". d�m
<// . ,'! 'j_J

cinco equipes, sendo que
três equipes de cada chave
serão classificadas para a

próxima fase. Já a chave
C é composta apenas por
quatro equipes, "sendo
duas dassifi,6açl��"par�a, as
quartas de final.

<
'

TIRO

Jaraguá sendo
repres,ntada
Os atletas jaraguaenses
Samuel Lopes, Clésio
Cunha e Gustavo

Keunecke, do Clube
deAtiradores Jaraguá/
Fundação Municipal
de E&'portes viajaram,
ontem ao'Rio de Janeiro.,

<,

Eles vão representar a
cidade na etapa final
do Circuito Brasileiro
de Tiro Olímpico, nas
modalidades de carabina,

,. do "

carabina ar,

E) alto 'nívelI ,
.... J '

d reparação e dos
desempenhos nas últimas
competições, como os

Jogos Abertos de Santa.
Catarina, a expectativa

, é de que o trio retorne ii

Ia(âg�á deSúl com bons
resultados na bagagem.
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Henrique Porto henriqueporto@yahoo.com.br

EvoluC;ão
�mplicado quando se tenta evoluir, mas as pessoas
unão acompanham. A Fundação Municipal de Esportes
reclama com razão da baixa audiência nas reuniões de
avaliação de seus eventos. Na hora de se debater melhorias,
poucos aparecem. Na hora de criticar os eventos em andamento,
todos querem tirar uma casquinha. Penso que a FME não deve
desistir da idéia. Sugiro inclusive um questionário de avaliação,
a ser preenchido pelos participantes. É desta forma que várias

empresas avaliam seus eventos e colhem sugestões.

Primeirona

Segundona
Pormais eficiente que seja o
ataque do Avaí, com Totó e

Bastião, acho complicado o

rubro verde reverter a vantagem
construída pelo Operário /
Unidos na decisão da Segundona.
Como já escrevi, os esquemas
de jogo não se encaixam, já que
a principal virtude defensiva do

Operário e frear a velocidade do

ataque adversário.Velocidade
esta, amaior arma do Avaí.

Futsal (1)

CRAQUES DO BRASILEIRÃO

CBF divulga lista
com os candidatos

! Jogadores, técnicos, jornalistas e ex

, jogadores participaram da escolha.

I Festa da premiação será em dezembro
I
�
��
� .

�
�
�
�
I
�

I
�
I

Ba.squete �
Neste sábado acontecemaisuma i
edição do Encontro de Pólos
de Basquete. Será no ginásio
do Colégio Marista. O trabalho
de base é o grande segredo do
basquete de Iaraguá do Sul, que
acumula títulos estaduais nas
mais diversas categorias. Por isso
parabenizoWEG, FME e SESI,
que patrocinam este trabalho
e possibilitam a inclusão social
através do esporte.

A idéia de envolver no, 'namíng ríghts' daArena Jaraguá.. na
negociação do patrocínio da equipe de futsalmostra o quanto

'.

está complicado obter o chamado 'patrocinadormaster' para �.

a disputa da LigaFutsal em 2012. Mas engana quempensa
se tratar deUIlIproblema local.O atual cru�npeão Santos, por
exemplo, teve quemanter a equipe praticamente sozinho.

Não sou de ficar em cima do muro, mas émuito difícil apontar
um favorito nas finais da Primeirona deste ano. Basta ver os
dois jogos entre Cruz de Malta e João Pessoa, que acabaram
empatados em 1 a l. Analisando individualmente as equipes,
vejo um João Pessoa mais forte, principalmente no meio de

campo (onde o jogo normalmente se decide). Porém, o Cruz
de Malta é um time complicado de jogar contra, pois deixa o

adversário pensar que tem o domínio do jogo e o surpreende
no momento certo. Façam suas apostas ...

Futsal (2)
Considero a equipeADJ/
FME favorita ao título da
Divisão Especial. Me baseio
no retrospecto das partidas
disputadas contraConcórdia
neste ano. Em quatro jogos, foram
duas vitórias e dois empates. Dá
ou não para sonhar com o título?
Eu acredito plenamente que
sim. Em tempo, aRecord News
anunciou a transmissão dos dois

jogos, para toda Santa Catarina.

AGÊNCtAFOLHAPRESS

Com apresentação dos téc
nicos da Seleção Brasileira

principal, Mano Menezes, e da
sub-20, Ney Franco, a CBF (Con
federação Brasileira de Futebol)
anunciou ontem os finalistas do

"Craque do Brasileirão 2011 ", no
Museu do Futebol, em são Paulo.
O atacante Neymar (Santos) vai
concorrer com o zagueiro Dedé
(Vasco) e o também atacante Lie-

I
.;

dson (Corinthians) como craque
da competição.

Foram indicados ainda três no
mes para cada posição (seleção do
campeonato), além de três técni
cos, três revelações do campeona
to e os três melhores árbitros. Ao
todo foram mais de 300 eleitores,
entre jogadores, técnicos, jorna
listas e ex-jogadores. Os indicados
concorrem nas categorias ouro,

prata e bronze e serão conhecidos
no dia 5 de dezembro (segunda
feira), às 2lh, no Auditório do Ibi-

rapuera, em São Paulo.
Será a primeira vez que o

evento será fora do Rio de Ianei
.ro. Segundo Rodrigo Paiva, asses
sor de imprensa da CBF, a ideia
da entidade é fazer um rodízio
de sedes para dar oportunidade
para outras cidades acompanha
rem o evento.

O prêmio para os melhores
do Brasileiro foi criado em 2005.
Além da "seleção" do campeona
to, o prêmio ainda indica o me

lhor jogador. Tevez, Rogério Ceni
(duas vezes), Hernanes, Diego
Souza e Conca foram os últimos
vencedores. Também serão pre
miados o craque, a revelação, o
artilheiro e o melhor árbitro do

campeonato..
RAFAEL RIBEIRO/CBF

Os Treinadores Ney Franco (E) eMano Menezes apresentaram os atletas

.ATACANTE2
• Borges - Santos
• Fred - Fluminense
• Loco Abreu - Botafogo

Confira abaixo a lista, que terminou
sendo antecipada no site da CBF:

m • GOLEIROUI,

Co, ! • Fernando Prass - Vasco
rupa �i • Jefferson - BotafogoTem decisão emCorupána

1/#. Júlio César - Corinthians
manhã de domingo, quando o 10°

.

CampeonatoVarzeano aponta seu �� • LATERAL DIREITO

campeão. Poço d'Anta/For-Prem �. Bruno - Figueirense
e Isabel jogam no estádioAlvim ". Fagner - Vasco
Seidel, o campo da SociedadeXVde I · Mariano -' Fluminense
Novembro (l0h20). Na preliminar, i

XV de Novembro e Grêmio �
�Corupá decidem o terceiro lugar I(8h45). Lembrando que o Poço �
i!d'Anta é o grande 'bicho papão' �

do futebol corupaense. �
I

Automobilismo
o piloto jaraguaense Alessandro Coelho conquistou o título
do Campeonato Catarinense de Automobilismo na Terra, na
categoria Stock Caro Coelho foi oprimeiro colocado na etapa
disputada no último fim de semana em Lontras, após largar em
terceiro. No total, somou 87 pontos, contra 85 do blumenauense
Tito Morestoni, que ficou com o vice-campeonato;

• ZAGUEmO DIREITO
• Antônio Carlos - Botafogo
• Dedé - Vasco
• Rhodolfo - São Paulo

• ZAGUEIRO ESQUERDO
• Emerson - Goiítiba

.

• Leandro Castán - Corinthians
• Réver - Atlético-MG

• LATERAL ESQUERDO
• Bruno Cortês - Botafogo
• Iuninho - Figueirense
• Kléber - Internacional

• VOLANTE DIREITO
• Arouca - Santos
• Ralf - Corinthians
• Rômulo - Vasco

• VOLANTE ESQUERDO
• Marcos Assunção - Palmeiras
• Paulinho - Corinthians
• Renato - Flamengo

• MEIA DIREITA
• Deco - Fluminense
• Diego Souza - Vasco
• Lucas - São Paulo

• MEIA ESQUERDA
• Montillo - Cruzeiro
• Ronaldinho Gaúcho - Flamengo
• Thiago Neves - Flamengo

,

.ATACANTE 1
• Julio Cesar - Figueirense
• Leandro Damião - Internacional
• Neymar - Santos

f I J: 1 .l J. j .: t: 1.11.

• TÉCNICO
• Jorginho - Figueirense
• Ricardo Gomes e Cristóvão

Borges - Vasco
• Tite·- Corinthians

• ÁRBITRO
• Leandro Vuaden
• Paulo César de Oliveira
• Sandro Meira Ricci

• REVELAÇÃO
• Bruno Cortês - Botafogo
• Leandro Damião - Internacional
•Wellington Nem - Figueirense
.CRAQUE
• Neymar - Santos
• Dedé - Vasco
• Liedson - Corinthians
,.11 .1/
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NOVA DELEGACIA

Projeto será
refeitopor
falta deverba
Valor disponível diminuiu cerca de 50%.
Edital de licitação deve ser lançado nos

próximos dois meses, diz delegado,

GUARAl'iJIRIM

CAROLINA CARRADORE

,oprojeto da nova delegacia vai
demorar para sair do papel.

Ele deveria ter sido colocado em

prática em novembro, mas' teve

que ser refeito para baratear o

custo. O antigo projeto era orçado
em cerca de R$I,2 milhão. Com a

reformulação, o valor foi reduzi
do para aproximadamente R$ 500

mil, segundo informa o delegado
regional, Uriel Ribeiro.

Para isso, o tamanho dos cômo
dos foi diminuído e algumas salas
foram reduzidas, fato que não desa
nimou o titular da delegacia, Daniel
Dias. "Era necessário baixar o valor.

Apesar disso, vai ser uma delegacia
que atenderá as necessidades do ci
dadão e irámelhorar a qualidade do
trabalho do policial", enfatiza.

A nova previsão é que o novo

edital seja lançado até janeiro.
Agora, a Polícia Civil entra em

uma corrida contra o tempo
para locar o imóvel que abriga
rá a delegacia até o término das

obras. O antigo prédio, fundado
há mais de 60 anos, será coloca
do abaixo para dar lugar à nova

edificação. "É difícil achar um lo�
cal apropriado para este fim, mas
estamos visitamos vários locais e

, o

precisamos resolver isso o mais I

rápido possível", ressalta Uriel. �A nova delegacia terá três anda- Q

res para poder se adaptar no terre

no estreito. Reúne banheiros, (hoje
tem apenas Ul1). para funcionários e

público), duas celas, cartório, aloja
mento, local para o posto avançado
do Ciretran, entre outrasmelhorias.

Acúmulo
de trabalho

Além de conviver em uma es

trutura inadequada, a d-elegacia
enfrenta outras deficiências. São
cerca de 700 inquéritos enfileira
dos na mesa das autoridades po
liciais. A falta de efetivo também
é outro problema. São apenas
quatro policiais que se revezam

em escala de plantão.

Violência contra amulher
é lembrada em Guaramirim
Dados da Secretaria de Desen

volvimento Social e Habitação de
Guaramirim revelam uma triste
realidade. Dos casos atendidos

pela Secretaria, através do Projeto
Florir, mais de 80% é referente a

idosas que sofrem algum tipo de
violência de parte dos próprios
filho, sejam maus-tratos, negli
gência, abandono, violência física,
verbal ou psicológica. Desde o iní
cio do ano, 40 mulheres residentes
no município e agredidas pelos
filhos recebem acompanhamento
de assistentes sociais e psicólogas.
Mais 20 mulheres passaram pelo

. projeto, por terem sido agredidas
pelomarido.

Diante desta realidade, o Dia
Internacional de Combate à Vio
lência Contra a Mulher, lembrado
hoje, não passará em branco na

cidade. Uma mobilização será re

alizada na Praça Cantalício Érico
Flores, das 9h às llh. Profissionais
da área distribuirão aos pedestres
panfletos informativos que rela
tam os tipos de violência contra

a mulher. O principal objetivo da

ação é divulgar para o maior nú
mero de pessoas como é carac

terizada a violência doméstica e

familiar. O foco principal fica por
conta de um cartaz fixado na pra
ça. Com o slogan "Estas mãos não
baterão em umamulher", a ideia é

que cada homem que passar pelo
local, deixe a marca de suas mãos.

Se chover, a mobilização será
feita nas escolas da rede pública.

Agressão·
silenciosa

Em Guaramirim, em mais de
90% dos casos envolvendo vio
lência doméstica, o álcool está
como fator principal, segunda
informa a assistente social Bruna
Chiodini. E quando o agressor é

alguém do seu próprio sangue,
a violência muitas vezes é silen
ciosa. O vínculo afetivo inibe a

mulher em reverter a situação e

denunciar. "Muitas têm vergo-
. nha, não querem prejudicar o fi
lho ou o marido. Nossa principal
dificuldade é a denúncia, saber
desses casos", diz Bruna.

Os atendimentos envolven
do agressão contra idosas fazem

parte do Projeto Florir, da secre

taria de Desenvolvimento So
cial. O programa trabalha com

mulheres VÍtimas de violência
de qualquer natureza. A equipe
promove um atendimento hu
manizado e garante informação
e acessos aos direitos sociais.

ª�ªY.Jç.º .

o quê: Mobilização do Dia
Internacional de Combate à
Violência Contra aMulher

Quando: 25 de novembro
Onde: Praça Cantalício Érico
Flores, em Guaramirim
Horário: das 9h às llh.

/
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BOAS FESTAS
E UM CARRO NOVO PRA VOCÊ

FINANCIAMENTO COM

AS 3 PRIMEIRAS PARCELAS

POR APENAS R$ 9 ,

Brindes
GPS

ou CD Player
MP3 USB

c;
""

co
-

�
O'l
4:

Fax 16 - Linha 2012
A partir de COMPLETO

Novo Goll.O
A partir de

Linha 2012

R$
• Ar-condicionado
• Direçõo hidráulica
• Trio eléirico e alarme
• Pocote Trend
• Limpador e desembaraçador
do vidro traseiro

R$
• Ar condicionado;
• Direção hidráulica;
• Vidros e travos elétricos
nas portos dimüeit(l!ii

• limpador e desemboroçodol'
do vidro tra.&eir,,�

• f\(orme
• Pacote Trend

'.

Novo Goll.6 - Linha 2012
A parlir de COi\l\PlETO

•

Vayage 1.6 linha 2012
A partir de COMPLETO

R$
• Ar condicioncdc:
• Direçôo' hidróulicc,
• Trio elétrico;
• Pacote Trend
• Alarme

VENHA FAZER UM SE IVE
COM O NOVO JffiA

VENHA FAZER UM BEST DRIVE SUPER·VALORIZACÃOOO USADO
"

TROCO NA TROC,L\ ENTRADA FAClllTADA 100 % FtNANCtAN\ENTO ANTES DE COMPRAR, COMPARE
www.vw.corn.br Promoção válida até 30/11/2011 para veiculas com pintura sólida. Frete incluso. Novo Gol1.0 2011/2012, 4 portas, código 5U11 C4, com preço promocional à
vista a partir de R$27.990,00. Novo Gol1.6 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12, completo,com preço promocional à vista a partir de R$ 36.490,00. Fox 1.6, ano modelo 11/12,
completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 38.990,00. Voyage 1.0 Total Flex, ano modo 11/12, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 38.590,00,
'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: 0800770
1926. Acesso ás pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 08007701935. Duvidaria: 0800 701 2834. Veículos em conformidade com o Proconve.

Ca aguá Auto Elite
A escolho perfeita""IkuOPM

<:GH,*"IONÁR.lM
.mlWIWl,.Oi
AQIS.�tNJ www.ovtoelit4).tQm.br Gr4.lPO Auto Elife 40 (lROS d. credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 47 3214 ,6000
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