
� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

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

Rede estadual de ensino abriu novas inscrições ontem e deve atender
cerca de 21 mil estudantes na região em 2012. Preferência por algumas.

instituições fez com que pais passassem a madrugada de domingo na fila.
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PRATA DA CASA
MARCELE GOUCHE

HOMENAGEM A1lU1Os de nove escolas jaraguaenses participaram demna homenagem ao escritor e cronista do

OCp, Carlos Henrique Schroecler, e à sua obra ARosa Verde. Evento aconteceu ontem, no CentroCuI� da Scàr.
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DESDE 1919

Mutirão de
Conciliação
em Iaraguá
ATÉ o PRÓXIMO DIA 2, O

Juizado Especial de Iaraguá
do Sul espera realizar pelo
menos 115 audiências de

conciliação. A expectativa
é diminuir o número de

processos em tramitação na
comarca durante oMutirão
Naciohal da Conciliação,
que iniciou ontem.

Página 23

FutsaI empata
e perde chance
devantagem .

Arena Iaraguá, aADJ /FME
empatou com o Concórdia..
O resultado deixa a-definição
do Campeonato Catarinense
em aberto. Quem vencer o

jogo de volta, que acontece
no dia 4, no Oeste, fica com
o título estadual.

Página 21

ESTREIA HOJE
Na dúvida-sobre o

que vestir? Michele
Camacho tem as

melhores dicas.
COM QUE ROUPA EU VOU?

Página 11
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Lourival Karsten

Lojas próprias
Dtabelecer lojas próprias como
Dalternativa à disputa por
espaço nas lojasmultimarcas
tem-semostrado uma opção bem

interessante, pois as empresas
que optaram por estemodelo

conseguiram um crescimento acima
damédia domercado nos últimos

Controle
do território
Empresas de capital estrangeiro
reclamam da dificuldade para
controlar áreas de terra no

país em função de parecer da
Advocacia Geral daUnião de 2010

que estabeleceu o limite de 250
a 5.000 hectares - dependendo
da região - omáximo de terra

que poderá ser comprada ou
arrendadapor este tipo de empresa.
Isto prejudicaprincipalmente as

empresas que utilizam florestas

plantadas e cana.

Ikarsten@netuno.com.br

anos. Quem 'está optando por esta
alternativa éaMalwee, que estemês
inicia a operação de suas primeiras
três lojas noformato idealizado.

Extraindo inlormações '

Os computadores costumam estar repletos de dados,
mas nem sempre nos proporcionam informações
que são a matéria prima para uma ótima gestão. Uma
ferramenta que está ganhando espaço por operar
em diferentes plataformas é o BI QlikView. Quem
representa esta ferramenta na região é a Bilden, '

estabelecida em Iaraguá do Sul que está comemorando
a expansão acelerada de seu faturamento.

Energia elétrica
Em 2015 vencem as concessõesde 37 distribuidoras de energia que
respondem por 23% da energia no país. Pela lei estas concessões
deverão ser leiloadas e serem concedidas a quem oferecer o melhor

preço. No governo existe uma enorme má vontade para'produzir
qualquer estudo e abrir algum leilão. Omotivo é que amaioria das
concessionárias são estatais. O Teu - Tribunal de Contas da União -

acaba de intervir dando 60 dias para o govern<? estabelecer as regras.

Peixe
Mesmo tendo uma das maiores costas do mundo, o
brasileiro está comendo cada vez mais peixe vindo de países
distantes como China, Tailândia, Vietnã, além dos tradicionais
fornecedores como os países nórdicos, Portugal, Chile e outros.

Nós simplesmente não somos competitivos.

Novo ciclo da borracha
O Brasil já teve o monopólio do fornecimento de borracha para
o mundo. Na época era uma atividade totalmente extrativista e

as tentativas de plantar florestas homogêneas de seringueiras na
Amazônia foram um enorme fracasso. As sementes foram levadas

para o sudoeste asiático e lá encontram um ótimo habitat. No Brasil,

� depois de algumas décadas de experiências, determinou-se a área

� geográfica fora daAmazônia onde existem condições de chuva
e calor adequadas onde as pragas que atacam as árvores no seu

S habitat natural podem ser controladas. Mesmo com o advento da

I borracha sintética, o látex da seringueira, continua essencial para

I a produção de luvas cirúrgicas, preservativos e fios elásticos, entre

I
outras aplicações. Está se tornando um grande negócio.

I Nova Ironteira Juros da dívida
o governo brasileiro deverá
economizar este ano R$ 91,8
bilhões que serão destinados ao
pagamento dos juros incidentes
sobre as dívidas. Este valor, no
entanto, será insuficiente uma vez

que os juros pagos não deverão
ficar muito diferentes do número

apurado para os últimos 12 .

meses que é de R$ 235,8 bilhões.
Numa conta rasa, serão mais

R$ 145 bilhões acrescentados à
dívida. Estámais que na hora de

.

realizar um ajuste antes que seja
necessário fazer um forte ajuste
coJ?,grande impacto social.

'Como se sabe, os "gaúchos" têm,
amerecida fama de ciganos do
agronegócio. Claro que hoje
muitos deles nasceram em Santa
Catarina e aindamais no Paraná. E

j já existe uma nova geração nascida
II no Mato Grosso eMato Grosso

do Sul se deslocando em busca de .

terras baratas para cultivar. Uma
destas áreas já consolidadas está no
oeste baiano, onde os imigrantes
do sul chegaram nos anos 80. Hoje,

I São Desidério tem o segundo
�"', d
�

maior PIB agropecuário o

país e é um dos grandes
produtores de algodão.

LOTERIAS
I LOTERIA FEDERAL
.1
III EXTRAÇÃO N° 04609�II l° 44.679 600.000,00fOI
lq 2° 72.886 12.000,00ii

;J 3° 13.248 9.000,00
� 4° 65.490 7.410,00
I 5° 29.573 6.000,00
i
fifi QUINA•
� SORTEIO N° 2756

(
. � 03 - 04 - 23 - 34 - 57

�

i LOTOFÁCIL

I SORTEIO N° 690
01 - 02 - 03 - 09 - 10
11 - 12 - 13 - 14 - 15�
18 - 19 - 20 - 24 - 25

MEGASENA
SORTEIO N° 1340

13 - 21 - 30 - 36 - 59 - 60

LOTOMANIA

SORTEIO N° 1196
,

04 - 09 - 14 - 22 - 23

31 - 35 - 49 - 55 - 65

�
66 - 69 - 71 - 73 - 78
80 - 87 - 89 - 92 - 99

. �
I DUPLASENA

SORTEIO N° 1023
Primeiro sorteio

14 - 15 - 18 - 39 - 44 - 49

Segundo, sorteio
16 - 27 - 39 - 40 - 47 - 50

I
N

íNDICE PERíODO
11,5%. 19.0UTUBRO.2011

0,090%, 28.NOVEMBRO.2011

1.126.86
I

NOVEM,B,RO,20H
"Ihl' 2.05% 28.NOVEMBRO.2011

0.5627 28.NOVEMBRO.2011

SELIC

TR

CUB
II,

BOVESPA

POUPANÇA

EURO (EMR$)
LIBRA (EM R$)

COMPRA VENDA VAR.

1"a,Q,3 -\.7Z�,' ,

l,91 o ;1,550/0 I

2,4690 .. ,1.45%

2.8739 2.8758 .. -1.61%

DIVULGAÇÃO

Mel
As abelhas sãomuito importantes para a polinização

.

e por isto são largamente utilizadas especialmente
no cultivo de frutas em Santa Catarina. A produção
de mel do Estado chega a seis mil toneladas por
ano e com isto o Estado ocupa a quarta posição
no ranking nacional. No país são produzidas
anualmente 4� mil toneladas do produto.

Black Iriday
Os norte-americanos invadiram as lojas na sexta-feira
passada, aproveitando as ofertas irresistíveis de início de
vendas de Natal. Os primeiros números indicam que este ano

o movimento será 10% maior que no ano passado. Embora
não seja um sinal de retomada do crescimento, é um sinal de

que a disposição para o consumo continua intacta.
\

Cri�e no mundo
Embora ainda mostrando grande vigor, o crescimento da
China está perdendo força e não repetirá os resultados do ano

passado. Isto deverá trazer significativas dificuldades também
para o Brasil. A Espanha também admite precisar socorro.

Compra na Suíça
o Banco Sara - oitavo maior do país - acaba de

comprar o Sarasin da Suíça por cerca de US$ 1 bilhão.

Este banco foi fundado em 1841.
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Um diálogo bem possível, - Pedro, eu
te admiro, tu és um cara muito ho

nesto! Responde o Pedro: - Qual é, cara,
não me ofende, honesto és tu!

É só o que falta alguém saltar sobre a

jugular de uma pessoa depois de ser cha
mado de honesto, é só o que falta. Aliás, .

não vamos longe, faz algumas décadas,
no tempo em que dizem os homens ti
nham vergonha na cara, Rui Barbosa
escandalizou os alunos do Colégio An

chieta em Salvador ao dizer a eles que "de
tanto ver triunfar as nulidades, de tan

to ver prosperar a desonra, de tanto ver,
crescer a injustiça, de tanto ver agiganta-

rem-se os poderes nas mãos dos maus, o
homem chega a desanimar da virtude, a
rir-se da honra, a ter vergonha de ser ho
nesto ... ". E olhe que faz tempo isso, não
mudou nada.

Digo isso, leitora, porque você há de
lembrar que não faz muito a cantora

Sandy fez algumas formidáveis tolices só

para deixar passar a ideia de que ela não é
santinha. Chegou a fazer propaganda de
uma cerveja sem graça e de nome vulgar
só para popularizar-se. Era inaceitável

para a Sandy essa ideia de santinha.

Agora é a Paula Fernandes, essa gra
cinha que tem voz de "madrugada" ... A

NOJO
Termina a Voz do Brasil eLá vem um

bando de pilantras, pilantras da pior es
pécie, a falar em nome deste ou daquele
partido, todos prometendo por igual. Só
promessas, o caráter dos camaradas já
nos é de sobejo conhecido, mas eles in

sistem, sabem que a maioria do povo é

formada por eleitores tapados, ignoran
tes. Dá no que anda por aí...

DO LEITOR

I

Quem
tem fé é eternamente feliz,

pois acredita no seu potencial
em primeiro lugar e crê em um Ser

superior. O nosso Deus - o provedor
do mundo - nos alimenta a alma, nos
alivia da carga diária com sua prote
ção e benção e nos carrega no colo

enquanto estamos cansados.
Por que a grande' maioria das

. pessoas não consegue perceber
isto? Porque estão muito ocupados
correndo atrás de bens materiais
e não observam o nascer e se pôr
do sol, o sorriso de uma criança, o
brilho nos olhos do companheiro...
Nem o olhar triste de alguém pedin
do ajuda, a mão estendida da mãe
acenando de longe.

Recentemente uma pessoamuito

queridame falou que gostaria de res
gatar novamente a fé no Senhor. Eu

penso que é preciso agir e ir à busca,
não pensar que tudo está perdido, e
ter a vontademuito forte em readqui
rir a fé em Deus.

É impossível se dirigir a Ele sem

devoção, precisamos da fé que é o
-

alimento da vida. Podemos perceber
quando uma pessoa não crê só pelas
suas palavras, pois de sua boca só sai
desânimo e dificuldades e, com fé,

FALE CONOSCO

FIM

Dependesse de mim, eu acabava com a Voz

doBrasil e com a propaganda eleitoralgratuita,
que só esgota paciências com pilantras de todo
o tipo prometendo de modo vazio o que eles sa
bem que não vão fazer. Fim, sem Voz do Brasil
nem propaganda de graça. - Ah, mas aí o poder
econômico acaba com os candidatos pobres.
Não acaba porque os da propina seriam fecha
dos na cadeia, incondicionalmente.

redac:ao@oc:orreiodopovO.c:oID.br

I
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Paulinha, numa entrevista, declarou que
não bebe, não fuma, não consome dro

gas mas não é santa, diz palavrões, se es

tressa, isso e mais aquilo.
Coisa burra fazem essas mulheres.

Será que elas não sabem que o grande
público delas é masculino? Será que não
sabem que entre uma "devassa" e uma

santinha, os homens vão preferir sempre
a santinha? Burras, muito burras.

Mas não as critico muito. não. Hoje vi
rou palavrão e ofensa ser apontado como

honesto, santinha, confiável, gente tina ...

Quem ouve isso se vira para o outro e diz:
honesto és tu, santinha és tu, seubobalhão...

MÚSICA
E nas emissoras de rádio, 75%

da programação musical teria

que ser de música orquestrada,
erudita. Mas quem é que vai to
mar as rédeas e ensinar bom

gosto ao povo, quem, quando?
As pessoas gostam de carne de

segunda' quando desconhecem a

carne de primeira...

CHARGE

tudo se resolve. A verdadeira fé muda
o resultado de tudo.

Aí está a chave de todo o proble
ma. Você pode conversar diretamen
te com Deus através de oração, ou,
simplesmente, falar de seus anseios,
da suas dificuldades. Se pedir do fim
do do seu coração, e agradecer de an
temão, Elevai te ouvir.

A nossa posição é altamente pri
vilegiada, pois não somos os donos
do mundo, mas somos filhos do 1-

.t:t=

dono, e isto muda tudo. A bênção I

que nós precisamos não depende do

,Senhor, depende de nós, da nossa fé

Nele, e isso é diferente, não é? Pois

bem, agora já sabemos que está em

nossas mãos, então não vamos ficar
mais nos enganando, pois a própria
palavra do Senhor fez a libertação -

que tanto almejamos.
Em Lucas 23.32 ele diz: "Mas eu

roguei por ti para que a tua fé não

desfaleça, e tu, quando te converte

res, fortalece todos os irmãos."
Então, querido leitor, ide buscar

a fé, te fortalece para ajudar o irmão
necessitado.

Adelaide Brunilde Dombusch

Ender, empresária aposentada
.... -:=--....._.--

BRASILEIRÃO
2011
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EDITORIAL

Todos osanosasituação se
repete.Pais preocupados

'� onde .rl ........,.". ...

Guaramirim, contra 143.123
jaraguaenses - afila de
espera npmunicípio vizinho
possuiaproximadamente 100

��,;ç,/)'tfSifl,'",,,/I:'f!Ul,',is do quemtlUJ,'r,

ciiu:taê,' (lijVale.
'

'

,

"

.
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A superuisora deEducação
Infantil,ElianeNitz, admite

.
quefaltouplanejamento da
administraçãomunicipal
para acompanhar o
crescimento,dapopulação e

''''''., '. ,..,,,1' .'

que agora a situação emuuo
grave. Grauepara quem?
Claro quepara ospais e
responsáveis pelas crianças,
queficam entrea cruz ea

espada.Épreciso sairde casa,
. trabalhar, teruma renda,
mas o quefazer com osfilhos
pequenos?Deixá-los aos
cuidados dos irmãosmais
velhos - que às vezesainda
são crianças sem condições de.
tomarconta delasmesmas,
deixarcom estranhos,

,

abandonaro emprego e
,

passarnecessidades.

Qualéa escolhaê
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E E ESTADUAL DE ENSINO

Matrículas: longa
espera pelas vagas
Para garantir a vaga
na escola desejada,

.

pais passaram a

noite de domingo
aguardando na fila
REGIÃO
................................................................................................. .

,
.

PEDRO LEAL

Embora a Secretaria de Desen
volvimento Regional (SDR)

garanta que não há falta de vagas, ,

alguns pais, temendo perder a ma
trícula na escola desejada para os fi
lhos, preferiram enfrentar a chuva e

virar o domingo esperando a aber-
,
tura das matrículas na rede estadu
al de ensino. As inscrições abriram
na manhã. de ontem e seguem até
'o dia 2 de dezembro. A expectativa
para 2012 é de pouco mais de 21 mil
alunos na regional de Jaraguá do

Sul, que conta hoje com 32 escolas
e 19 mil alunos.

A cortadora Iacíane .Aparecida
dos Santos, 33 anos, foi uma dos
muitos que preferiram garantir.
uma boa posição na fila: esperan
do em frente à escolaAbdon Batista
desde as 21h do domingo, encarou
o frio e a chuva da noite para con

seguir a vaga para a filha, Bíanca .

AparecidaTrindade, de 14 anos, que
está entrando para o ensino médio.
IINão podíamos entrar na escola até
as 3h30, não tinha um banheiro, foi
muito cansativo", critica.

Já o policial militar Francisco de

Assis, 46 anos, preferiu entrar na fila
durante a manhã. Chegando ao co

légio Holando Marcelino Gonçalves
por volta das 9h, esperou cerca de
1h30 para matricular a filha, Joice
da Silva, de 14 anos - e perdeu a

vaga no período matutino, "Ainda
consegui no vespertino, então é a

primeira vez que ela não vai estudar
.

de manhã", afirma, ressaltando que
a escolha foi devido à segurança.
IINós moramos perto, e eu sei como
a cidade está ficando arriscada, en
tão não quero que ela precise ficar
muito longe para estudar", afirma.

Segundo a gerente de educação
da SDR, Lorita Karsten, o motivo
das filas não é garantir a vaga na

rede, mas sim nas escolas especí
ficas. IIAté o momento' não tivemos
falta de vagas, o que houve muito
foram país buscando escolas que
ficassem no seu caminho para o

trabalho", explica. Ela lembra que a

prioridade vai para as famílias que
morem perto da escola.

I .
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Espera de áté' 12 -.oras paramatricular os filhos na unidade preferida

• Matrículas de 28 de

janeiro até 2 de dezembro

,
'

• Segunda oportunidade
.

dematrícula: a 13 de
j '!ii'

"

jansiro - volta ,ará'
alunos que est�fê fazendo
transferência de escola ou
município.

.
Documentos necessários:
• Carteira de Idep:tidade ou
Certidão de Nascimento

, • Cartão de vacinação
• Comprovantes do histórico
escolar

-A preferência é dada a

famílias quemorem perto
. da escola,

'

,

Estimativa de alunos para
2012: 21 mil

Escolas na região: 32

Eu sei como a cidade
está ficàndo arriscada,
'então não quero que
ela precise ficar muito
longe para estudar.
Francisco de Assis,
policialmilitar

Ainda há risco de paralisação
no 'começo de 2012, diz SDR

Até o momento

não tivemos
falta de vagas,
o que houve

muito foram

país buscando
-escolas que

ficassem no seu,
caminho para o

trabalho.

Devido aos 53 dias de greve dos

professores da rede estadual de·en
sino entre maio e julho deste ano,
o período letivo da rede estadual
deve se estender consideravel
mente. Segundo a gerente de Edu
cação da SDR, Lorita Karsten, o
período adicional para compensar
as perdas varia conforme a escola
- algumas _y.nidades devem termi
nar o ano letivo no dia 23 de dezem
bro, algumas no dia 30, e, em outras,
as aulas podem chegar até o'dia 7

de janeiro. "Caso as aulas não sejam
fechadas até esta data, podem con-

tinuar mais tempo, até fecharem os tir o cumprimento dos direitos
200 dias letivos", explica. dos professores. "Se o Estado

Segundo a diretora da escola não atender as demandas, os

Holando Marcelino Gonçalves, professores estão no seu direi
Ivonete Machado, as aulas na uni- to de entrar em greve", declara.
dade seguirão até o dia 19 de de-. Uma das medidas tomadas foi a
zembro, com entrega dos boletins abertura de um processo seletivo
no dia 22. "Não devemos ter mui- para ACT (Admissão em Caráter
tos problemas com a reposição Temporário), que deve diminuir
das aulas", afirma, mas a situação a carga de trabalho dos professo
é uma exceção, segundo a SDR. . res. lias professores têm direitos

Lorita admite que ainda há adquiridos, e que precisam ser

o risco de uma nova paralisação defendidos, mas é importante
no começo de 2012, e que tem que isso não prejudique os alu
buscado medidas para garan- nos",lembra.

Lorita Karsten,.
,

, gerentede
educação da SDft
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EDUCAÇÃO INFANTIL

..

Fila de espera continua grande
Matrículas para
educação infantil
estão abertas.
Cerca de 600

crianças .aquardam
para ser atendidas

pelo município
GUARAMIRIM

PEDROLEAL

Faltou-nos planejamento para
acompanhar o crescimento

da população, e agora a situação
é muito grave", declarou Eliane
Nitz, supervisora de Educação
Infantil, quando questionada
sobre a fila de espera para as cre

ches, que chega a cerca de 600

crianças. Embora tenha pouco
menos de um quarto da popula
ção de Iaraguá do Sul- são 35.172
habitantes em Guaramirim, con
tra 143.123 jaraguaenses .. a fila
de espera tem aproximadamente

. 100 crianças a mais. Guaramirim
abriu ontem as matrículas de no
vas crianças no ensino infantil e o

prazo vai até o dia 2 de dezembro.
De acordo com Eliane, agora

o município está tendo de cor-

rer atrás do tempo perdido. "Ano
passado o número na fila de es

pera não mudou, conseguimos
acompanhar o crescimento, mas
não reduzir o problema", afirma.
Nos últimos dois anos, com am

pliações e novas creches, foram
abertas 260 novas vagas. Até o

final de 2012, a estimativa é de

que sejam abertas outras 220

vagas, devido à construção de
uma nova creche no Amizade,
mas o projeto, em parceira com

a União, ainda não foi autorizado
pelo MEC.

Hoje, são cerca de 1.600 crian

ças matriculadas nos Centros de

Educação Infantil de'Guarami
rim. "Ainda temos muita dificul
dade com a fila de espera, pois
muitos pais listam a criança em

várias creches, mas estimamos

que o total continue por volta de

600", conta.
Segundo a diretora do Cen

tro de Educação Infantil Maria
Domenica Peíxer. Ana Apareci
da Gonzaga, ao longo deste ano

a lista de espera mudou muito

pouco. A unidade sozinha conta

com 300 das crianças ria fila de

espera. "Agora, devem abrir 46
novas vagas, mas a maioria é nos

berçários", explica.

EDUARDO MONTECINO
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CEI Maria Domenica conta sozinho com

m�eda�de�domwMcipm

Situação elll Jaraguá do
Sul não émuito diferente

Embora tenha uma fila de vas encerraram no último dia 11

esperamenor do que a de Gua
ramirim, a situação em Iaraguá
do Sul ainda demonstra alguns
problemas: com 500 crianças
na fila de espera durante 2011, a
Secretaria da Educação não tem
estimativas de como deve ficar
a fila em 2012. 'Ainda estamos
contabilizando as novas matrí
culas e os reingressos, então não
temos como estimar como ficará
a fila no ano que vem", afirma a

diretora de Educação Infantil,
Graciosa Otília Fock.

Para combater o déficit, o

município abriu 336 novas vagas
em 2011 - atualmente são cerca
<te 4.200 crianças nos Centros de
Educação Infantil, e mais 2.200
alunos dos jardins I e II nas esco
las municipais. As inscrições no-

e agora a Secretaria está fazendo
o levantamento das rematrículas,
que seguem até o dia 30 destemês.

Assim como Guaramirim,
o município tem o problema
da listagem múltipla: segundo
o secretário de Educação Sílvio
Celeste, muitos pais inscrevem
as crianças em duas creches para
tentar conseguir uma vaga mais

perto de casa, mesmo já tendo

vaga em outra unidade. Além
disso, diz Graciosa, algumas das

crianças listadas podem ter sa

ído do município. "Vamos �on
tatar os pais que estão na fila de

espera, caso abra vaga, mas pre
cisamos de dados atuais, muitos
se mudam e não nós informam,
o que causa demora no atendi
mento", afirma.

SERVIÇ9 RBGIÃO
• Matrículas da educação
infantil
•Matrículas em COl:upá:
Se encerraram no dia 18
de novembro
• Fila de espera: 120

Ir'-.. ,I'i. '_
.

,

"cnaUxas
•Matrículas em
Schroeder: de 24

de novembro a. 9 de
d��e�bto =. ". i

. � Fila de espera:
não repassado até o

,

feGhafi?:ento ijiesta ediçãô:
• Matrículas em

•

Massaranduba: de 21
de .p.ovembro a 2 de; .'

dezembro'
'

• Fila de espera: 43
crianças do berçário I

'��Qe-se aos,.1),�sque
mantenham os dados
do cadastro atualizados,
para que as Secretarias

, qe EducaçãOéoflsigam
contatá-los em caso de
abertura de vaga, e não haja
risco deperda,

EDUARDO MONTECINO

�o Gracmsa, novas creches são
m� para diminuir a�de espera·
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Suplente quer a vaga de Natália_ ..

Cláudio Piotto

já solicitou ao

Tribunal Eleitoral
a cadeira ocupada
pela vereadora na
Câmara de Jaraguá

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

OPSB (Partido Socialista Brasilei
ro) quer de volta sua represen

tação na Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul que desde outubro

passado foi extinta com a desfilia

ção da vereadora Natália Lúcia Pe

try, hoje líder da bancada do PMDB.
Diante dessa situação, Cláudio
Piotto (PSB), suplente da titular da

vaga, protocolou no Tribunal Re

gional Eleitoral de Santa Catarina
urna ação solicitando o mandato
da parlamentar; Além dela, os três

primeiros substitutos Jair Pedri, Jair
Alexandre e Antônio Marcos troca
ram o PSB, respectivamente, pelas
siglas PSDB, PTB e PMDB.

"Entrei com a ação embasada
na Lei da Fidelidade Partidária, mas
não é nada pessoal contra a verea

dora Natália', afirma Piotto. "O que
acontece é que foi feito um trabalho
em conjunto para o PSB conquistar
uma vaga na Câmara de Vereado
res. Mas a partir do momento que
o partido deixa de ser representado,
perdemos nosso poder de ação no

Legislativo", argumenta.
O presidente do PSB de Jaraguá

do Sul, Jair Alquini, defende a ini
ciativa de Cláudio Piotto. "A ação
do colega do partido é válida por
ser uma causa justa já que ele con
tribuiu para a eleição da vereadora
Natália', enfatiza. A previsão é que
o Tribunal' Eleitoral se manifeste
sobre o requerimento nas próxi
mas duas semanas.

Para Natália, a ação não terá re

sultado positivo. "Trabalhei muito
para fortalecer o partido na cidade.
Mas fiquei em uma situação difícil

'

com a aliança do PSB ao PSD no

qual estão. meus adversários polí
ticos. Portanto, seria uma atitude
incoerente e inviável eu dividir o pa
lanque com pessoas me perseguem
politicamente" responde.

EDUARDO MONTECINO

VEREADORA

Natália Petry
'a6nna que tem

argmnentos
suficientes para
justificar sua
saída do PSB

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIJPÁ

EXTRATO DO'CONTRATO 170/11,
Processo de licitação nO 131/11

Modalidade Tomada de Preço nO Q16/11
Contratante: MUNiCíPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nO

83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 -

Centro, Corupá - SC.
Contratada: FATOR 3 ENGENHARIA E CONSULTORIA lTDA estabelecida
na Cidade de Joirjville - Santa Catarina, na Rua Três de Maio, 58-Sala 403 -

CEP 89.201-030, inscrita no CNPJ/MF sob n.? 05.020.495/0001-34.

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para constru

ção de ponte' de, concreto armado sobre o Rio Pedra de Amolar, na Localidade
do Bairro João Tozini no Município de Corupá, incluindo o fornecimento de ma

teriais, mão de obra, ferramentas e equipamentos, conforme projeto arquitetô
nico, orçamento, cronograma, memorial descritivo e quantitativo anexos.

V�lor do Contrato: R$ 854.438,30 (Oitocentos e Cinqüenta e Quatro Mil, Qua
trocentos e Trinta ê Oito Reais e Trinta Centavos).
Data da Assinatura: 28/11/2011
Data da Vigência: 31/03/2012

Luiz Carlos 'Tarnanlnl
Prefeito Municipal

A ação do
colega do partido
é válida por ser
uma causa justa

já que ele
contribuiu para
a eleição da
'<,

,

vereadora Natália.

JairAlquhd

Orçamento e IPTU entram

'hoje na pauta dos vereadores

. "

A Câmara de Vereadores de Ia
raguá do Sul decide hoje sobre duas
propostas importantes para o próxi
mo ano: o projeto de lei que deter
mina o Orçamento do Município e

o projeto de lei complementar que
reajusta os valores do IPTIJ (impos
to Predial.e Territorial Urbano) e da
Taxa de Coleta de Lixo.

A matéria sobre o Orçamen
to do Município para 2012 será
votada em sessão extraordinária,
.às 17h30, no plenário do Legisla
tivo. A segunda apreciação está
marcada pará o dia 6 de dezem
bro. Conforme consta no pro
jeto, o fundo da Prefeitura para

li;.. • ".

o proximo ano esta prevísto em

R$ 487.632.930, 31,61% a mais

dos R$ 370.513.439,65 estimados
para 2011.

Após a extraordinária, iniciará a

sessão ordinária em que o projeto
de lei complementar do IPTU será
votado a partir das 18h, no plenário
da Câmara. A matéria recebe apre
ciação única e, para ter validade,
precisaobter seis votos favoráveis.A

, propostaprevê aumentopercentual '

de 7,5% no valor do tributo e omes

mo índice de reajuste será adotado
paraTaxa de Coleta de Lixo.

O presidente da Câmara, Jaime
Negherbon (PMDB), acredita que
as duas propostas devem ser apro
vadas. "O projeto do Orçamento de
2012 recebeu parecer favorável das
comissões e do jurídico, além, da

Pedido de vistas

Prefeitura já ter esclarecido as dú-
. .....- �

vidas dos vereadores. O projeto do
IPTU também deve passar tranqui
lamente", prevê o peemedebista.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

EXTRATO DO CONTRATO 169/11,
Processo de licitação nO 130/11

Modalidade Tomada de Preço nO 015/11
Contratante: MUNiCíPIO DE CORUPÁ, inscrito. no CNPJ sob o nO

83.102.467/0001-70, com sede lY1unicipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 -

Centro, Corupá - SC.
Contratada: FATOR 3 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA estabelecida
na Cidade dE( Joinville - Santa Catarina, na Rua Três de Maio, 58-Sala 403 -

CEP 89.201-030, inscrita no CNPJ/MF sob n.? 05.020.495/0001-34.

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para constru

ção de. ponte de concreto armado sobre o Rio Pedra de Amolar, na Localidade
de Pedra de Amolar no Município de Corupá, incluindo o fornecimento de ma

teriais, mão de obra, ferramentas e equipamentos, conforme projeto arquitetô
nico, orçamento, cronograma, memorial descritlvo e quantitativo anexos.

Valor do Contrato: R$ 546.435,40 (Quinhentos e Quarenta e Seis Mil, Quatro
centos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta Centavos).
Data da Assinatura: 28/1112011
Data da Vigência: 31/03/2012

.

luiz Carlos Tarnaninl
Prefeito Municipal

Na semana' passada, o vereador
Justino da Luz (PT) pediu vistas ao

projeto que reajusta o IPTU. Segun
do o petista, 'dúvidas precisavam ser

sanadas juntamente com sindicatos
e associações de moradores. "7,5%
está cima de uma necessidade
desse momento. Nos últimos anos

tivemos reajustes muitos elevados.
A prefeita deveria ter consultado as

entidades domunicípio", critica.
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Patricia Moraes 2106.1926 ,. patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Demonstração de unidade www.imoveisplaneta.com.br

oPMDB deJaraguá deu uma prova de
unidade na convenção de domingo.Mais
de 100filiadosparticiparam da eleição dos
novos 45membros do diretório, conselho
fiscal e de ética fi delegados.Apenas uma
chapafoi inscrita e recebeu somente dois
votos contrários.Na noite de uuinta-teira
seráfeita a escolha da executiva da sigla,
incluindo o presidente, que deveficar entre
Paulo Chiodini,ElmoMathias, Pedro
Garcia eAltevirFogaça, já que o deputado
Carlos Chiodini optou porpassaragestão
da sigla tendo em vista seusmúltiplos
compromissos como o único deputado da
região naAssembleia Legislativa. Entre

Candidatura
Carlos Chiodini (PMDB) pode
buscar voo ainda mais alto em

2014. O mais jovem deputado
estadual desta legislatura deve
tentar uma vaga na Câmara
Federal. Mesmo caminho

pode seguir o tucanoVicente
Caropreso, que já representou
a região em Brasília.

Nosso Asfalto
A presidente da Ujam
(União Jaraguaense das

Associações de Moradores),
Andréia Ziehlsdorff, entregou
ontem um requerimento à
Câmara deVereadores para
que convide o secretário de

Obras, Odimir Lescowicz, a .

comparecer ao Legislativo
para sanar dúvidas em relação
ao programa Nosso Asfalto.
Na semana passada, Odimir
não participou da reunião

prevista com representantes
da Ujam. O objetivo maior
da entidade é pressionar
'para que o juros cobrado
aos moradores que optam
pelo pagamento parcelado
da melhoria seja o mesmo
praticado pelo mercado. E
também que o cronograma de
ruas abrangidas até meados de
2012 seja anunciado.

Passam' fácil
. -

Orçamento de 2012 e reajuste
do IPTU são dóis temas
da pauta da Câmara de
Vereadores, hoje. Mas com
o governo tendo a ampla
maioria" os debates não devem
se estender por demais.

os possíveis nomes, éo empresárioPaulo
Chiodini que desponta comofavorito, por
não terpretensões eleitorais no próximo ano
e também por terocupado a presidência da
AssociaçãoEmpresarial.
Manter a unidadepara as eleições de 2012
era um dos últimos desafios de Chiodini
na presidência do partido e atéagora o
êxito tem semostrado real. Os arranhões
como a desfiliação do ex-prefeitoMoacir
Bertoldi e do vereador Lorival Demathê
eram inevitáveisjá que a estratégia do
PMDB é apresentar uma nova proposta
aomunicípio, com a candidatura do
experiente empresário e novato em

política,Antídio Lunelli. (47)"Estamosfortes e iremos
.

entrar na eleição de 2012
ainda maisfortalecido, com o objetivo
de vencer.Agradeço a todos osfiliados
que participaram e com a certeza de que
estamos no caminho certo'; analisou o

deputado Carlos Chiodini ao deixar o
encontro de domingo.
OPMDB tem hojeamaiorestrutura
partidária nomunidpioe está organizado
para a disputa de 2012, quem assumir

.

a presidência terá a missão de selar as
alianças, que devem fazer a diferença
entre o sucesso e o fracasso da empreitada.

DIVULGAÇÃO

Recursos Isso é Brasil
Levando-se em conta a alteração
orçamentária para as reformas de estádios

.

e também para as obras de investimento
em mobilidade urbana nas cidades-sede, o
aumento total das obras da Copa supera
R$ 2 bilhões. Nesse ritmo, nem dá para
imaginar em quanto a conta vai fechar.

O secretário regional em exercício,
Davio Leu (DEM), foi ontem a

Florianópolis onde assinou contratos
através do Programa Badesc Cidades.
Foram liberados R$ 3 milhões

para Prefeitura de Schroeder, para
investimentos em infraestrutura.

Procura-se um vice
Além de ter que enfrentar a Justiça para tentar garantir a candidatura para reeleição da

prefeita Cecília Konell (PSD), os governistas ainda enfrentam dificuldades para encontrar
um vice. Primeiro queriam Dieter Ianssen (PP), que educadamente declinou da proposta.
Nos últimos dias, falaram em Dionei da Silva (PDT), que embora tenha simpatia por
Cecília, está impedido em negociar pelo partido. . , . i . I l . .

I 1 " I. .' ; 1 ) I

l�ançCJ:
A semana corneça com grande
e"JqJeeta.tivana segu.raJlç�apública
do Estado. Insatisfeita con1 a

proposta de reajuste de 80/0para
todo o ftuldonruismo apa:rtir de
janeko, a categoda reivindica urn
índicenmiorpara conlpensar
as p(�rcbtil) daüJtbna déead.a. r,IIJo
início do rnJJ:s lilllaparalisação
de três dias já. deixou claro que a
, .

f
-'"

I
. "
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para sociedadepodenl ser enonnes.
O pra4!l) dado ll'PJos policiais civis
e rnilitan:�s para que o governador

. RainltUJdo Colornbo (PSD)
":m 'I'I!1I"e4!;' fn",dl-ffJb 11 U"IIi'"II'Ji ,d"'('�1I'1·'i"0·'JiJ�IC)·*·'�)�·'h,O Iç:�' '.11I(JI. .. 11.1.' .,�h�1,. �.�.'I", 11..1ll.JUJLU 1/•• , 1'.1. Ib.. .II•. U.JIi. 11. �., JI:_1' .} W.1IJIL

enrCern:..lmnanhà.Caso contrário,
tuna.nova. p,araJitsação pode
corne��a:r jirlna quinta.··freira.

Repeteco
'0 ex-vereador Ronaldo Raulino (PDT) .

promete reapresentar à Câmara
esta semana o pedido de abertura
de um processo de cassação contra
a prefeita Cecília Konell (PSD) por
descumprimento à Constituição
do Município. Depois da tentativa
frustrada da semana passada, Raulino
teria recebido a ligação de dois
vereadores arrependidos por terem
votado contrários à proposta.

o encontro
O ex-deputado estadual Dionei da
Silva (PDT) diz que não esperava tanto

. alvoroço em torno do seu encontro, na
semanà passada, com a prefeita Cecília
Konell (PSD). "Visitei também aPrefeitura
de Massaranduba e Guaramirim. Tenho
uma empresa de consultoria em Brasília,

.

é normal que faça estes contatos",
argumenta. Dionei admite que as eleições
de 2012 também foram alvo da conversa,
mas não demaneira formal e nega que
esteja pensando na possibilidade de pedir
ajuda do diretório estadual do PDT para
uma possível intervenção emIaraguã,
onde a comissão ainda é provisória. "Não

.

quero golpe, nem tomar o partido, mas
quero participar". No acordo para sua
filiação e a de seu grupo ficou acertada
a participação no diretório do partido a

partir do próximo ano. I'
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Decreto benelicia micro e pequenas empresas
Na edição do dia 29 de novembro de 1987, o jornal O

.

Correio do Povo trazia em sua capa o anúncio de que as

micro e pequenas empresas nacionais passariam a ser

beneficiadas com um novo decreto. "No último dia 9, o
presidente Sarney assinou o decreto 95.184, que trata
da modificação no cálculo do limite da receita bruta das

microempresas. A partir de agora, esse cálculo será feito
dividindo-se o valor do faturamento de cada mês pelo
da OTN do mesmo mês e a soma dessas médias terá que
ser inferior a 10 mil OTN's", dizia a publicação. A OTN

(Obrigação do Tesouro Nacional) foi um título da dívida

pública emitido no Brasil entre 1986 e 1989 (durante a

vigência do Plano Cruzado), substituindo à Obrigação
Reajustável do Tesouro Nacional (ORTN). Segundo o

semanário, o novo sistema de cálculo passaria a beneficiar
cerca de 70% das microempresas do país. "AAssociação
da Micro e Pequena Empresa do Vale do Itapocu (Amevi)
e Fampesc estão em contato com o governo estadual,
para que idêntica medida seja tomada em Santa Catarina,

.

dentro da maior brevidade", completava o jornal.

PERSONAGEM HISTÓQIC
Walter Strebe: o atleta alvinegro

.

No última domingo, o jaraguaense
.

Walter Strebe foi o grande .

homenageado da sessão solene de

celebração dos 62 anos do Botafogo
Futebol Clube, da Barra do mo Cerro.
Walter Strebe nasceu no Rio da Luz I,
ainda no Distrito de Iaraguá, no dia 12
de outubro de 1933, filho deAlberto

. Strebe eWanda Spengler.
Emmeio à comunidade rural, entre
alemãese pomeranos (amaioria da
região), Strebe teve uma infância
modesta eaprendeu desde cedo o

valor do trabalho. Nesta comunidade,
ele foi matriculado na Escola Estadual

Isolada "Rio da Luz I", nacionalizada a

partir dos anos 20. A escola era regida
pelas irmãs e professoras Olindina
Vieira e GuilherminaVieira. Por
ocasião de uma entrevista ao Arquivo
Histórico Municipal "EugênioVictor

. .Schmõckel', em agosto de 2005,
Wanda comentou com orgulho que
durante a vida escolar dos filhosWalter
e Eugênio, as professoras nunca a

chamaram à escola para se queixar do
comportamento deles.

.

ARQUIVOmSTóIUCO EUGtNIOVICTOI;l. SCHN!OCKEL

Ao concluir o Primário, Strebe passou
,

a estudar no Colégio Marista São Luís,
onde cursou o Complementar e o
Segundo Grau. Hoje.esses cursos são
equivalentes ao Ensino Fundamental
e ao Ensino Médio. Apesar de toda
diâculdade financeira,Wanda (que
ficou viúva e se casou com FélixWolf)
conseguiu educar o filho na escola
privadamarista, na época considerada
um primor da educação para a

formação.da juventude.
No dia 5 demaio de 1949,Walter
Strebe consegue uma vaga na Firma

Weege, onde permaneceu até 28 de
fevereiro do ano seguinte. Ele também
trabalhou na Empresa Sul Brasileira de
Eletricidade S. A. - Empresul (Celesc),
no setor administrativo. Foi vendedor e

representante comercial na
empresa Erwino Menegotti e nas
Organizações Mohr. NaMoretti, Jordan
atuou como vendedor, onde encerrou
a carreira na iniciativa privada, e
conquistou a aposentàdoria,
Em 1954, aos 21 anos, o atleta amador
do Botafogo Futebol Clube se casou

comWallyMéier, com quem teve os

filhos:Walmor,Waldineia eWaleria (in
memorian). Strebe começou a jogar
futebol no Botafogo aos 15 anos como

lateral esquerdo. Nas horas de folga, o
ex-jogador praticava a caça "quando
ainda era permitida" e, se não estivesse
acampado em algummorro da região,
certamente se encontrava fazendo o

quê mais gosta: embarcado em alguma
canoa pescando, seja de linha demão,
rede ou tarrafa.
Em 1�49, Strebe participou do
movimento.que fundou o Botafogo
Futebol Clube. Nas décadas de 50 e

60, o jaraguense foi atleta amador
(aspirante e titular) do clube alvinegro
e teve papel importante na conquista
de vários títulos do campeonato da
Liga Jaraguaense de futebol (primeira

. e segunda divisão) pará o Botafogo.
Em 1963, ele presidiu a diretoria do
clube da Barra do Rio Cerro. Hoje, /1

Walter Strebe tem 74 anos e vive seu

segundo casamento com Tereza Jager-.
Aposentado, mora atualmente no
bairroVila Lenzi.

ADEMIR PFIFFER

strehe recebendo
homenagens na

comemoração dos 62
anos do Botafogo Futebol

Clube. Na foto, Teresa lãger
(esposaWalter), Jbi Enke .

(presidente do dube),Walter
Strebe (sócio",fundador),
WaIdinéia Strebe (filha) e
Ruy Lessmann (gelU'O).

Walter Strebe
na década de 50

PELO MUNDO

1807

Realeza no Brasil
No dia 29 de novembro de 1807, a família
real portuguesa, suacorte de nobres e

aproximadamente 15 mil servos embarcam

para o Brasil, partindo do porto da capital
Lisboa. A esquadra portuguesa chegou à costa
da Bahia no dia 18 de janeiro de 1808. Com
a chegada da família, a capital do reino de

Portugal foi estabelecida na capital do Estado
do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro..

.

1947,

Divisão da Palestina
Nessemesmo dia, em 1947, aAssembleia

.
Geral das Nações Unidas vota a Resolução
181, o Plano de Partição da Palestina, que
culmina na divisão do Estado entre árabes e

judeus. A sessão daAssembleia da ONU foi

presidida pelo diplomata brasileiro Oswaldo
Aranha e as áreas de Jerusalém e Belém
ficaram sob controle internacional.

DESCOBERTAS ANTIGAS

Ondas eletromagnéticas
No dia29 de novembro de 1888, o físico alemão
Heinrich RudolfHertz (foto) prova a existência das
ondas eletromagnéticas, imaginadas pelo físico e

matemático britânico JamesMaxwell em 1873. A

descoberta possibilitou o funcionamento do rádio,
da televisão, de radares, sistemas de comunicação
sem fio e fornos de microondas.

DIVULGAÇÃO
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-

Vasa
nos

o 6
•

aaros
Espetáculo do.GpoEx será encenado,

.

hoje e amanhã, emNereuRamos

JARAGUÁ DO SUL

KELLYERDMANN

GpoEx tem mais
duas apresenta
ções da peça Valsa
nO 6 programadas
para esta semana.

Depois da reestréia
do espetáculo, na Comunida
de Cristo Salvador, agora, é a

vez do salão da Igreja Nossa
Senhora do Rosário, em Nereu

Ramos, receber os atores.
Encenadà porMargareth Klein,

amontagem é multimídia. Ela tem

direção de Gílmar Moretti e ainda
conta com elenco de vídeo forma
do por Fred Paiva, Alex Giriardi,
Suka Krause, Dandara Mendes,
Fabíola Deretti, Maykon Junkes e

Ana Paula Machado. O texto origi
nal pertence a Nelson Rodrigues.
Porém, nesta versão, o monólogo
ganhou cenas gravadas antecipa-

damente que, sobre o palco, intera
gem com a personagem principal.

A peça foi apresentada pela.
primeira vez em março de 2007.
Desde então, contabiliza mais

.

de 2,5 mil espectadores e cerca

de 30 encenações. Até o próximo
.

dia 6 de dezembro, ela visita dife
rentes bairros de Iaraguá do Sul.
O intuito é possibilitar à popula
ção o 'acesso ao

�
teatro. Por isso,

os ingressos são trocados por um
quilo de alimento não-perecível.

SERVIço
peçaValsa nO 6

otJl'lifi!�I�D� nos dias 29 e 30 ele
novembro

.

Ol'ilJE" na Igreja Nossa
Senhora do Rosário, emNereu
Ramos

DIVULGAÇÃO

A arte do trabalho
O documentário 'A arte do trabalho', .. dias 12 e 18 de dezembro, às 18h, no Ponto

uma iniciativa da Cia Artística Avenida de Cultura Teatro Vivo, na Avenida Mare

Lamparina, será exibido, hoje, às 15h, no chal Deodoro da Fonseca, no Centro.
Instituto Federal de Santa Catarina, em Dirigido por Thiago Daniel, o filme é

Iaraguá do Sul. O filme traz às telas di- viabilizado pelo Fundo Municipal de Cul
versos artistas da cidade que se dedicam tura. O objetivo é apresentar à comunida
exclusivamente à arte e, por isso, vivem de os trabalhos desenvolvidos pela classe
dela. Quem tiver interesse em assisti-lo, artística local alertando-a para o reconhe

pode escolher o melhor horário e dia entre cimento desta atividade profissional. Para
três opções. A primeira exibição acontece outras informações, a Cia. Artística Aveni
nesta terça-feira, às 15h. Mas, ainda estão da Lamparina pode ser contatada pelo e

agendadas outras duas, que ocorrem nos mail avlamparina@gmail.com.

Cronista do OCP naAcademia
Sul Brasileira de Letras

O escritor,
editor e cronista

do OCp,Luiz
CarlosAmorim,

tomou posse
da Cadeira 19,
patrono Mario
Quintana, da
Academia Sul
Brasileira de

Letras. Além disso,
no próximo dia
2 de dezembro,
recebe o prêmio
Paschoal Pitsica,

organizado
pelaAcademia

Catarinense
de Letras.

Ele foi eleito
Personalidade

Literária de 2011.

Texto
M'ostra: Pontos
de Cultura

Enquanto executa ti "Valsa nv, 6", peça
musical de Chopin, Sônia é apunhalada pe
las costas. Mesmo morta, a adolescente de
15 anos tenta, durante um período de so

bre-existência espiritual, montar o quebra
cabeça de 'suas memórias e reconstituir os

- acontecimentos Da vida. De alta intensidade
dramática, Valsa n. 6, de 1951, é o único mo

nólogo da obra de Nelson Rodrigue�.MONÓLOGO MULTIMíDIA
Namontagem do GpoEx, a atrizMargareth lOein
contracena com imagens projetadas no palco

Hoje, a comunidade jaraguaense vai poder
conhecer o resultado do trabalho realizado du
rante todo o ano nos pontos de cultura existen
tes no município. É que o Centro Cultural da
Scar é o palco e uma mostra que reúne apre-.

.

sentações dos projetos Villa-Coral, Teatro Vivo
e Mestre Manequinha. Eles são coordenados,
respectivamente, pela Sociedade Cultura Ar

tística, grupo Gats e Moconevi (Movimento de
Consciência Negra do Vale do Itapocu). O aces

so é gratuito e o evento começa às 19h.
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU
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Ov�nlOS

TODOS OS MESES NAS BANCAS

- -

PREVISAO DO TEMPO

Chuva cai de

forma isolada li,
Nesta terça-feira, persiste a

condição de chuva isolada
da Serra ao Litoral do Estado,
especialmente, durante a

madrugada e entre a tarde
e a noite. A influência é
da umidade associada à

circulação marítima e

ao calor.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 19°C
MÁX: 28°C

AMANHÃ
MíN: 20°C
MÁX: 33°C

QUINTA
MíN: 18°C
MÁX: 25°C

SEXTA
MíN: 16°C
MÁX: 21°C

SI

8
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7
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'3 4
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9
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I

1

2 3

7 5

8' 2 9 7

3 5,
I

DIVIRTA-SE

Na quinta-feira, a frente fria se afasta,
mas ainda devem ocorrermomentos

chuvosos entre a Serra e o Litoral. No
decorrer do dia, o sol já aparece do
Oeste ao Litoral Sul. Os termômetros
marcam temperaturas amenas
somente no amanhecer. Os ventos

sopram de sudoeste a sudeste.

I

5:

3
91,
4

�"'ii:_'
.

f1. J1AV�til . "'��JI_

TUBARÃO
A terça-feira começa com

sol, mas no decorrer do
dia, as nuvens podem
trazer pancadas de

chuvas a qualquer hora.
�s temperaturas oscilam
entre os 19°C e os 27°C.

3

9

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9 ,

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

- Para onde? '

.. Umarpassagemcl:e'ida.e vôJta1!
- Para onde? - gritou o já nervoso
atendente do guichê.
E o p:grtu�uê�1 b,�i��O, respq,pde:,,,
- Pra aqui; oras, :gOlS'!

HORIZONTAIS
1. A cobra que possui um chocalho na ponta da cau-

.... '

da
2. Meia ... ameixa/ Formam-se na pele por compressão 2

ou atrito
3. Vara com um saquinho de gaze numa das extre-

3
midades, que se utiliza para pulverizar inseticidas
sobre as plantas 4

4. Matizado! Grande Prêmio
5. Primeiras noções de quaisquer ciências ou artes / A 5

cantora baiana Costa
6. Os extremos de ... Uberaba / Luanda é a sua capital O
7. Tipo de embalagem para objetos pequenos
8. (Quim.) Sigla de tetraidrocanabinol, a principal I'

substância tóxica da maconha! Junto
9. A cidade sede do Instituto Nobel! Um quarto de 8

XVI
10. (Fig.) Pessoa estúpida/ Sigla do órgão que congre- �7

ga os profissionais de engeriharia e arquitetura
11. (Patol.) Perda da sensibilidade à dor HJ

,_

12. Meio ... decldldo / Móvel que se pode transformar
IIem cama

13. Interjeição que exprime dúvida, desprezo, impaci-
12êncía/ Bom senso.

VERTICAIS 13

1. Sertanejo! Apegado com firmeza
2. O famoso tipógrafo alemão, Johann (1440- 1513) /

Associar, juntar
3. Sequência ininterrupta! (Mús.) Sinal que une dois

ou mais pentagramas
4. Lançar / O ex-piloto finlandês de Fórmula-1, Mika
5. Fortuito
6. Não ocupado! Aquele que perpetra ou ordena a des-

truição de um grupo étnico
7. Forma feminina de um pronome pessoal! Porção de

qualquer bebida que se engole de cada vez! (Fig.)
Germe, princípio, origem

8. O cantor e compositor mineiro Borges; um dos fun-
dadores do "Clube da Esquina" / Automóvel fabri-
cado pela Ford, modelo sedan luxo, no Brasil entre

, ., 1967 e ,1983/ Sem valor (fem.)
9. Controvertido cantor de rock e apresentador de pro-

gramas de TV / Aclamação pública.

Ensolarado Instável

Parcialmente Chuvoso
Nublado

"'"

4.,.ivt;'"
I'

.

Nublado Trovoada

A ida e a volta!·
No guichê da rodoviária, o

c'português p,ediu:
- Por favor, uma passagem de ida e volta!
- Para onde? - disse o atendente.
E o português insistiu:

,

- Uma'passagl�m da iHa e volta!

As lér'ias do Manoel
Manoel estava de férias no Rio de Janeiro é decidiu fazer a refeição com
um amigo carioca. Acabado o almoço, o amigo sentiu que um fiapo de
carne tinha ficado preso entre os doentes e, como não havia palitos sobre
a mesa, perguntou:

.

"

- Manoel, você usa fio dental?
- Não, de jeito nenhum! Tenho a bunda muito peluda.

CRESCENTE 2/11

CHEIA 10/11

MINGUANTE 18/11

NOVA 25/11

Amanhã, uma nova frente fria chega
ao Estado. Ela provoca o aumento da

. nebulosidade e também a ocorrência
de pancadas de chuva no entardecer.
Há risco de temporais com ventania
e granizo. As temperaturas seguem
elevadas e o ar bastante abafado. Os
ventos vão de nordeste a noroeste.
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·Comque·?roupa eu vou.
Michele Camacho mieheleeamaeho@gmail.eom.1 47 8838 3084

Festinha nofim
da tarde, com sol!
idei

'

um só: ir confortável, mas
também arrumadinha.

Para começo de conversa, festinhas

que acontecem durante o dia pedem,
além de um lookmenos complicado,
umamaquiagemmais leve. Até

porque ninguémmerece se olhar no

espelho e ver o make poderoso de
outrora todo derretido, não é? Por isso,
aposte em uma base básica-rímel-um
blush dourado leve-um batom

poderoso para dar uma cor. (Sim girls,
em épocas onde o batom deixou de
ser coadjuvante para ser protagonista,
ele pode, sim, segurar e dar cara a um
look).

A roupa: Verão é a época perfeita para
se tirar do armário aquele vestidinho
fofo e jogá-lo com uma sapatilha
colorida ou uma espadrille. Além do
vestido, outra pedida são as saiasmidis
(ou até mesmo longa), bermudinhas,
e, para as mais ousadas, que tal uma
calça fiare de tecido mais leve? É a cara

da riqueza e comporta uma festinha
em um fim de tarde.Vestidos longos e
estampados ou lisos com detalhes em
corda também são um arraso.

Ros Espadrilles, rasteiras,
sapatilhas anabelas vão com tudo!

Se tem uma coisa que sempre gostei foram roupas com
detalhes nas costas. Acho sensual e, às vezes, até mais

sexy do que um decote profundo. Então, é fato dizer que
fiquei doida de felicidade quando percebi em desfiles,
revistas, editoriais, blogs e, até mesmo nas ruas com

as fashionistas, uma forte tendência em peças
valorizando essa parte do corpo. Já viu a novidade
em diversas lojas e está louca para usar? Então aí
vão algumas dicas para você acertar em cheio:

lOQuem tem seios volumosos deve pensar,
bem no modelo das peças com decotes
nas costas. Os decotes mais profundos

não admitem o uso do sutiã. A solução é
usar ummodelo que segure bem os seios

na parte da frente.

rQuem tem braçosmais fortes deve pensar
bem antes de optar por um decotão nas costas:

ele alarga os ombros e aumenta os braços.
O jeito é provar a peça antes e ver como fica.

o
Quem está mais cheinha deve apostar

no decote coração ou gota, de
preferência, com os braços cobertos.

o
Asmuitomagrinhas devem ter emmente

que o decotão nas costas deixa os ossos mais

protuberantes, ou seja, parecerá aindamais magra.
O'Bom sensoé tudo: se você está com

um decotão nas costas, omelhor é que
a frente da peça sejamais fechada.

A·modaé...
Usar acessórios

de palha!
Peça-chave

do verão, os acessórios
em palha saem das'

praias e vem para
roubar a cena na

cidade ...

Além dos famosos

chapéus Panamá
(quem não tem umi),

bolsas, clutchs, pulseiras e .

'correntes, e as queridinhas
espadrilles.

A composição com o look
é básica, abuse de vestidos e

espadrilles, bermudinhas com
regatas ou tomara-que-caia e

várias pulseiras ou correntes,
"aia longa +'t-shirt e um chapéu

Panamá...oumisture tudo.
A lei é uma só: brincar!

o DETALHE ESTÁ
NAS COSTA

Agora ésó sejogar na
tendência earrasarporaí. ..

';I 'I f
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IS0 9001
wwwJmoveiscapital.net

473370,2900

Pedalada
A3a Pedalada Famosa, que acontece nes

te domingo, vai premiar com um troféu
o ciclista mais idoso, o mais jovem e a bici
cleta melhor enfeitada. A concentração será
às 9h30, na Praça Ângelo Piazera. O trajeto
será até a empresa Malwee. Durante o per
curso, serão distribuídas cerca de mil mu
das de árvores frutíferas. Mais informações
pelo" telefone 3370-2900.

Prato
o combinado para este domingo legal
é sofá-tevê e ficar de olho na final.do

Campeonato Brasileiro. Muita gente vai
curtir "PalmeiraXCoritínthías" no Espaço

, Oca, nomaior estilo. Casa cheia com direito
awelcome drink emuita "secação" contra o

"Timão". Dá-lhe, Palmeiras.

íver do Vavá
Valéria Junkes, daVêMais, é urna dessas
figuras simpáticas, humildes, atenciosas,
trabalhadoras e um amigo para todas as
horas. Por isso, não poderia deixar de registrar
que, hoje, esta cachoeira de esp�tualidade,
estárecebendo osparabéns dosmuitos e

amigos e da farnília. Mil vivas, irmão. Que
Deus abençoe você e sua bela e feliz farnília.

Ccili
Um dosmais pontuados ou prestigiados,
tanto faz, além de urn dos piorieiros da área,o
coinffeur Cali Giovanella, larga a escova,
avental e afins para receber um grupo de
mulheres no seu duplex, na condição do mais
querido hostes do domingo.

Onde comer bem
Na ChoperiaBierHaus.

.

Todo dia uma novidade.

47 3371 ..1788

Pontualidade, eficiência,
conforto e segurança,
agora, de

I 32150909

\_

,"�.,,": ., "1
... ,.�,tt"

Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

CAFÉ NATALINO Dieter )anssen na companhia�e Zely Ivone
de SaBes e Rosemary Loss Behling, no 14° Café NataUno,'
promovido pelas senhoras' da Casa da Amizade. O evento
aconteceu na Recreativa Duas Rodas

UPPER k\d�
Pensando bem
"Nada éinsubstituível, um hábito não é
urna necessidade. Pode parecer óbvio, .

, podemesmo ser difícil, mas émuito '

importante. Encerrando ciclos. Não por
causa do orgulho, por incapacidade ou
por soberba, mas porque simplesmente
aquilo jánão se encaixamais na suavida".
Faça isso e seja feliz, funcionamesmo.

Siebel&
Haisi

YÁZIGI Blenda Luísa Gumz
MüUer, aluna da Yázigi, recebeu
da orientadora pedagógica Cintia
Raulino o certificado do TOEIC

--�.--�-

IVIrC"-'� p. � ,�.. � V
MATE.RIAS Fl.ÉTRlCOS E INSTM.çõES

m:.ÉTRJCAS INDUSTRIAlS

WW,\\fJ\ilCVELI�TR1CA_COM

Te1: (47) 3370-3369

Buxixo
Pelo o meu fio vermelho fiquei sabendo que, com o fim de
ano chegando, a temperatura está subindo. Corre entre

as comadres que uma separação no hi-so está dando o

que falar. Amulher não quer mais por estar apaixonada
por outro ...um colega de trabalho. Se estourar, é pura
nitroglicerina. Em Iaraguá do· Sul tudo se sabe.

PARIS Edison Pinter, daMenegottiMáquinas
e Equipamentos, no Mus�u de Louvre, em
recente viagem de business, em Paris

BOLíVIA Grupo de, ciclistas liderado

por Emilio Silva, durante aventura na
Estrad� daMorte, na Bolívia

"'lisite nossa (:C1$(I eJ're,f1i1re-sc
part:l t1 época 1'1u.:1i$ ooniia do tUIO.

-Ri�,tAngcloSchiodlet,335 �,. Centro _"Jaf'�lgtu.ldo S\� - 337l <"QS9

RAGUÁ DO SUL PODE SER TERCEIRA CIDADE NO BRASIL A INSTITUIR PROGRÁM
.

CÂMARA DE
. VEREADORES

Chorinho novo
Pépe Narloch está ansioso
com o nascimento da primeira
filha, que deve acontecer no
começo de dezembro. Estamos
aguardando essa boa nova,
irmão.

Pai de santo
Deu no Kibe Loco: pai de
santo diz ser abandonado

por entidades após tomar
cinco litros de pinga. Fala
sério! É o primeiro pai de
santo que se confunde na

.

brincadeira do copo.

"�

CASA DI ·DÉLIA .
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LUIZ CARLOS AMORIM.
ESCRITOR E EDITOR

CRÔNICA
NATAL
CHEGANDO

os enfeites natalinos já estão pela cidade toda, nas
ruas, nas lojas, nas casas, nos jardins, os Papais

Noéis já invadiram a televisão, os jornais, as revistas,
o rádio e até a internet. E eume dou conta de que está

chegando o Natal.
Natal, ah, o Natal. .. essa época mágica de desem

brulhar esperanças, de dar de presente carinho, com
preensão e amor, de construir e fortalecer à paz e a fé,
de engavetar a saudade ... Aquela saudade pequena,

,

que vai ficando maior e que vai doendo um pouqui
nho mais à medida que o Natal.vai chegando. Sauda
de de almas queridas, como do menino aniversarian
te, inquilinos vitalícios de nossos corações ...

E está aí o Natal, o

mesmo Natal que, quan
do éramos crianças, tra
zia Papai Noel com os

brinquedos, trazia a ár
vore enfeitada, gulosei
mas e canções. Canções
que falavam do nasci
mento de um menino
encantado que tinha o

poder de modificar as

nossas vidas, se quisés
semos. Ele representava
o ano novo que vinha
em seguida, a renovação,

significava que a vida seria melhor, que nós, seres hu
manos, poderíamos sermelhores.

Inexorável, vem a adolescência, a juventude e, adultos,
vamos deixando aquela esperança mágica de lado, ocu- -

pados em sobreviver. Mas ainda há tempo de ver um raio
de luz nascendo no horizonte de nossas '{idas, um fio de

esperança apontando o futuro. Ainda há um resto de fé se

multiplicando, e este é o tempo paramultiplicá-lo mais e

mais. Porque o Natal é renascimento, é o encontro da paz,
é busca do amor: é a comunhão com Deus. É a ternura de
um menino nascendo, é um sentimento maior que nós,
homens, aindapodemos exercitar.

H? que querermos um Natal completo e por inteiro,
um Natal verdadeiro. E o espírito do Natal, que aproxima
os homens, pulsará em todo ser. E brilhará nos olhos de
toda-criatura, luz a colorir avida, a semear apaz, sonhada e
perseguida. E estará nasmãos de todas as pessoas, carinho
a semear ternura. E soará dos lábios de cada um, canção a

propagar a fé. Isto é o Natal do coração, presentemaiorque
podemos ter. -, '

Temos a mania de dizer, nós os adultos, que o Natal
perde a graça, depois que crescemos. Mas temos que res

gatar o nosso eu-criança em algum cantinho, temos que
continuar sendo um pouquinho criança para não deixar
mos de festejar com a alma e o coração o nascimento do
Menino Deus, o aniversário do Homem de Nazaré. E ha-

, veremos de dizerumaprece para comemorar-lhe agrande
data e pedir-lhe a bênção neste e em todos os Natais.

Mas ainda há
tempo dever
um raio de luz
nascendo no
borizonte de
nossas vidas,
um fio de

esperança
apontando
O futuro.

CLIC DO LEITOR
,
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

A Nina tem apenas sete meses de vida e já precisou mostrar o quanto
é forte para superar o abandono e os maus tratos. Atualmente, ela está
em um lar temporário e, por isso, precisa urgente de uma casa cheia de

carinho para morar. Ativa e brincalhona, se dá bem até com gatos e outros
cães. Informações: (47) 3376-6400 e 9938-1118 (Maria).

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRCISC: 1106269/0
, --Q--:ua-t-íd-aa-l-e--�PrOfissionalismo

Competência
Credibilidade

www.gumz.com.br

(47)3371-4747 Desde 1918

NOVELAS
• FINA ESTAMPA

Tereza Cristina sufoca Marcela até a morte. Ante
nor aceita morar na casa de Griselda. Vanessa mente

para Crô sobre o encontro que teve com Paulo. Pe
reirinha reclama da presença de Teodora na casa de
Griselda. Juan Guilherme convida Letícia para lanchar
Danielle pensa em Enzo. Ferdinand seduz Tereza Cris
tina. Esther decide colocar o nome de Paulo no filho.
Um sheik árabe convida Wallace para trabalhar com
ele. Uma enfermeira comenta no hospital que Marcela
recebeu a visita de uma mulher que pode ser a assas

sina e avisa que tentará reconhecê-Ia.

• A VIDA DA GENTE
Ana sinaliza a Lúcio o desejo de ficar sozinha.

Marcos repreende Sofia pela forma como tratou Olivia.
Aliée desiste de esperar Renato e deixa o restaurante.
Marcos diz que Sofia se parece com Vitória e a ado
lescente se entristece. Dora e Marcos decidem voltar
para casa. Nanda se desculpa com Francisco. Lúcio

,

encoraja Ana a começar a reabilitação. Depois de al

gum tempo, Ana fala com clareza e pede a Manuela

para ver Júlia. Renato tenta explicar para Alice por que
se afastou da jovem. Ana pergunta a Iná se Rodrigo
está casado. Segundo a psicóloga, é Manuela quem
deve contar para Ana sobre o casamento com Rodrigo.

• AQUELE BEIJO
Iara tenta fazer contato com a mãe. Locanda decide

tomar banho na suíte de·Maruschka. Brigitte tira Rubinho

para dançar. Vicente conversa com Claudia e confessa

que nunca, esqueceu do beijo que deram durante a via

gem a Cartagena. Damiana sonha com a verdadeira irmã
de Felizardo e se assusta. Camila elogia Ricardo. Vicente
admite para Lucena que beijou Claudia em Cartagena. Ma
risoHenta alertar Ana Gira� sobre Tibério e pressiona Santa
a dizer que está apaixonada porAlberto. Damiana procura
Iara e a vidente vê a verdadeira Damiana ao seu lado.

• VIDAS EM JOGO
Daniel vai até a casa de Welligton para conversar.

Regina volta para casa. O filho de Divina avisa que to
dos os jogadores do Cariocas estão dispostos a fazer
greve até que Fátima mude ideia. Cleber liga para a

casa de Regina buscando notícias. A empresária o

atende e marca um encontro no flat do miliciano. Lu
cas dirige a ambulância. Ele se aproxima da barreira
policial. Regina chega ao flat de Cleber. Dominada pelo
ódio, ela afirma que o miliciano a contaminou.

ANIVERSARIANTES
28/11 Ivan Da Costa 29/11 Janice Glatz
Bruna Hohl Lucileia B. da Costa Adam G. Franzner Josiane da Silva
Caroline Nounberg Mariane Cipriane Aldãir A. Fortes Karine Germann
Celso dos S. Berlato Mario L Machado Ana J. Klistke Karine Krisanski
Cintia C. Drews Marlene M. dos Santos Ana L. Lagedo Klaus C. H. B. Vovio
Cleusa Goulart Nercir L. Draeger Andreia Raulino Maria Pereira
Eder Martins Pamela T. Fischer Anesia Guchert Marise A. da Silveira
Ednei Stahelin Sarita M. Jordan Carlos A. Marchi NerySpézia
Eliane C. Raimundi Tereza Flameski Darci Spézia Regiane Jungton
Elizabeth Rodrigues Valcir Pinter Deise R. Longo Ruth Siprian�
Estevão Dematte Vitorino P. Filho Ernestina D. Fernandes Saulo Andryereski
Fernando Wehrmeister Gertrudes Persuhn Sergio L. Nagel
Gabriela Mathes Hilario Mader Ursula Marquardt
Iria Icker 'Iracema Reck Valério Junkes

l' ,

OVO: HARRV POTTER

Aventura final da série
de filmes Harry Potter,
o aguardado filme é a

segunda parte da produção
cinematográfica dividida em

dois longas-metragens. Harry
.

Potter, Ron Weasley e Hermione
Granger continuam a missão
de acabar com o mal tentando
descobrir as outras três
Horcruxes faltantes que são as
fontes da imortalidade de Lorde
Valdemort. Ao descobrir do
plano dos bruxos de Hogwarts,
Valdemort começa a maior
batalha de todas e a vida deles
nunca mais será a mesma.

No romance de Paulo Rufino,
um jovem muda a forma de se

relacionar com as inseguranças
depois de enfrentar um
dos grandes medos. Há um

predador terrível que habita
nossa mente, alimenta-se de
nossas fraquezas e nos impede
de alcançar nossos sonhos.
O nome dele é medo, e não
há fórmulas para combatê-lo.
Mas Rafael, um jovem abatido
pelas tristezas inevitáveis da
vida, agarra seu instante de .

iluminação, vivido em uma

situação de'extremo perigo
durante um mergulho em alto
mar, e descobre os passos que
deve trilhar para vencer esse
inimigo íntimo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TIRINBAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHEZ

�RM'\NA
�TA 00 6Al\.f-€IRO:

"TOCO RATO É
LADRÃO"!

OS3
Cazé, Gamila e Rafael se conheceram na porta
do banheiro em uma festa. Os três chegar.am
há pouco tempo na cidade e apenas Gazé
encontrou um lugar para morar: um galpão
abandonado. Logo eles se tornam amigos e

passam amorar juntos, durante todo o período
da faculdade. Entretanto, há uma regra básica:
não pode haver qualquer envolvimento entre

eles, em nome da boa convivência. Já perto
do fim do curso, Rafael pensa em se mudar por
notar que sente algo por Gamila. Até que surge
uma inusitada proposta: que eles estrelem um

reality show na própria casa.

www.oselvcltdc.corn

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)

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)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Happy Feat - O Pinguim 2 - Dub (14h10, 16h45 e 19h10)
• 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 -üeb (12h40, 14hSO, 17h1 O, 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 e 20h40)
• Cine Norte Shopplng 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 e 21 h45)
• 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 21 h35) •

Ellen Roche está
de namorado novo
A atriz Ellen Rache pode estar namorando
Rodrigo Paleta, preparador físico doVasco.
O rapaz também é personal trainer da loira
e tem sido visto na companhia da atriz em
momentos que vão além das caminhadas

pelas orlas das praias cariocas. Recentemente,
o ex de Ellen, o dublador Felipeh Campos, fez
críticas à atriz. Ele disse que a ex-companheira
tem que amadurecer profissionalmente.

Ator dá trabalho

para a Rede Globo
o ator Caio Paduan tem sido um problema
para a atual temporada deMalhação.
Protagonista da novela teen, o rapaz teve
diminuída a participação e a importância
na trama. Agora, dando sequência ao
processo de ofuscá-lo, a emissora escalou
dois atores que lhe roubarão a cena. No mês

passado, Paduan estava dando trabalho nos
bastidores por dizer que seu salário émaior

que dos colegas de elenco.

Gaivão Bueno dá-
vexame em show
O narrador Galvão Bueno armou um
verdadeiro barraco com amulher, Desirée
Soares, em um show de Luan Santana,
realizado em São Paulo. Ele jogou espumante
na cara dela, que estava em pé e caiu sentada
no sofá do camarote.A cena aconteceu diante
de várias pessoas que estavam porperto.
Galvão teria se irritado ao ver amulher dando

e�trevista para aTVRecord.

Felipe Andreoli
olicializa relação
o repórter do programa CQC, da Band,
FelipeAndreoli, agora, é um homem
casado. Ele oficializou a relação com
Rafaela Brites, no último fim de semana.
A cerimônia e a festa aconteceram em São
Paulo. No Twitter, o jornalista escreveu um

trecho da música Crush, da DaveMatthews
Band, em homenagem àmulher: "Linda

moça, te tratarei com doçura. Eu te adoro,
quero dizer, vocême deixa louco".

!{()RÓSCOPO

Iris Stelanelli laz
de tudo para casar
A ex-BBB Iris Stefanelli aproveitou o

momento em que dava uma entrevista
a uma revista de celebridades para
convencer o noivo, Jerônimo Teixeira, a
se casar com ela. Ela insistiu tanto que ele

prometeu marcar a data para julho do ano

que vem, mesmo mês em que vencerá
seu contrato com a RedeTV!. Iris havia
anunciado casamento para maio deste
ano, mas a cerimônia não aconteceu.

Atriz precisa lazer
cirurgia no joelho
A atriz Giovanna Lancellotti anunciou

que será internada em dezembro para
uma cirurgia. "Eu caí em casa há cerca
de dois meses e rompi os ligamentos
do joelho esquerdo. Quero operar agora
para poder aproveitar o Carnaval",
comentou. O procedimento está
marcado para o dia 20 de dezembro
e Giovanna já se prepara para
comemorar o Réveillon usando muletas. -

ÁRIES
No setor profissional, atividades desenvolvidas em grupo são as

mais favorecidas. Cuidado, o ciúme ou atíescenãança da pessoa
amada pode gerar um certo conflito no lar.

TOURO
As atividades em equipe e a troca de ideias com superiores ou
pessoaS1le prestígio contam com a ajuda dos astros. É tempo de
demonstrar sua lealdade ao par.

GÊMEOS
É melhor atualizar seus conhecimentos profissionais antes de
aceitar novos desafios na carreira. Bom dia para rever antigos
colegas. A dois, não convém se distanciar do par.

CÂNCER
O dia é favorável para resolver assuntos ligados à documentação.
Momento ideal de olhar para o futuro e mudar o comportamento
de acordo com as reflexões.

LEÃO
Evite atitudes individualistas. Pode perceber que, quanto mais
ajuda as outras pessoas, maior será a contribuição alheia para as
próprias atividades. A dois, demonstre sua lealdade .

VIRGEM
Mantenha o foco no trabalho. Tente manter a calma se algo der
errado ou tugir ao seu controle. No amor, ajude a cara-metade a

terininar alguma tarefa.

LIBRA
Não leve a vida tão a sério. A dois, cenas de ciúme serão os

-

maiores obstáculos do romance. Converse muito com o par e

esclareça os pontos mal-entendidos.

ESCORPIÃO
ótimo momento para uma reunião em família. Se não quer perder

_
o controle dos acontecimentos, deve centralizar as decisões. A
dois, Colabore com o par.

SAGITÁRIO
Acabe com as diferenças na vizinhança ou entre os parentes
próximos. Leve bem-estar àqueles ao seu redor, sem se preocupar
com pressões. Busque a admiração da pessoa amada:

CAPRICÓRNIO
Boas ideias para ganhar dinheiro surgem do nada, mas nem todas
podem ser realizadas. Não tenha pressa de mudar a vida. No amor,
evite contrariar a pessoa amada.

AQUÁRIO
Não se obrigue a desempenhar tarefas que não são de sua
responsabilidade. Se anda cheio de ideias, é conveniente
amadurecê-Ias, antes de colocá-Ias em prática.

PEIXES
Sua mente está fervilhando com novas ideias. Não conte os seus

planos a ninguém antes de completar a sua proposta. Assuma a

liderança da relação a dois com entusiasmo e vigor.
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• 30/11
Literatura: Ciranda Literária
Onde: Biblioteca Pública Rui Barbosa,
em Iaraguá do sul
Horário: 19h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 2106-8717

Quanto custa: gratuito paramulheres até às 23h

Informações: (47) 3376-4822 ou
contato@fueleventos.com.br

• 2/12
Palestra: Jairo Bouer
Onde: Centro CulturalScar, em Jaraguá do Sul
Horário: 9h, 14h e 20h

Quanto custa: não divulgado
Informações: (47) 3275-2477 ou 2106-2200

• 29/11
Cinema: exibição do documentário 'A arte do trabalho'
Onde: Instituto Federal de Santa Catarina,
em Jaraguá do Sul
Horário: 15h

Quanto custa: gratuito
Informações: avlamparina@gmail.com

, • 29/11
Arte: 1 a Mostra de Pontos de Cultura
Onde: Centro Cultural Scar, em Jaraguá do Sul
Horário: a partir das 19h

Quanto custa: gratuito
/

Informações: (47) 3275-2477

• 29E30/11
Teatro: Valsa nv 6
Onde: Salão da Igreja Nossa Senhora do
Rosário, em Iaraguá do Sul

.

Horário: 20h

Quanto custa: um quilo de alimento não-perecível
,

.

Informações: (47) 3275-2477

• 30/11
Lançamento: catálogo 'Mapeamento das
artes visuais jaraguaense'
Onde: Galeria daAjap, em Jaraguá do Sul
Horário: 19h30

Quantocusta: gratuito
Informações:�.
mapeamentodasar_tesvisuaisjaraguaense.blogspot.com • 2/12

Música: Santo Samba com Ana Paula da Silva e

Carlinhos Ribeiro
Onde: Ferrazza Café & Bar, em Jaraguá do Sul
Horário: 21h'

Quanto custa: não divulgado

./

• 30/11
Balada: Quarta Sertaneja
Onde: Fuel Living, em Iaraguá do Sul
Horário: 21h

f'
.

Informações: (47) 3371-6836 ou 9922-4664

• 2/12
Teatro: Brincar de verdade
Onde: Instituto Federal de Santa Catarina,
em Iaraguá do Sul
Horário: 20h

Quanto custa: gratuito
Informações: avlamparina@gmail.com

• W12
_

Show: Festival de bandas novas
Onde: Curupira Rock Club, em Guaramirim
Horário: 22h

Quanto custa: R$ 2
- Informações: baudorockfestívalê'grnail.com

• 3/12
Balada: Spyzer Synchronic Tour
Onde: TheWay, em Jaraguá do Sul

.

Horário: 23h

Quanto custa: R$ 20

Informações: wwwfueleventos.com.br

• 4/12
Teatro: "Feminl]a}"
Onde: Cine Clube Gats, em Iaraguá do Sul
Horário: 18h

Quanto custa: gratuito
Informações: http://ofemininonacena.wordpress.com

• 4/12
Concerto: Grupo de Câmara da Scar
Onde: Centro, em Guaramirim

'

, Horário: 20h
, Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-2477

• 5E6/12
Teatro: Valsa n- 6
Onde: Grêmio Cruz de Malta, em Jaraguá do Sul
Horário: 20h

l Quanto custa: um quilo de alimento não-perecível
Informações: (47) 3275-2477

* QUERDIVULGAR'O SEUEVENTO AQUI?
* Envie as inlo_rmações para kelly@ocorreiodopovo.com uma semana antes do evento..

Programação:
Jornal da Band ... Das 6:00 h as 7:00 h

Apresentação: Tim F:rancisco

. ,

A Hora do Ronco ... Das 1:00 h as 9:pO ..
Humor e irreverência na sua manhã!

Manhã Show .. Das 9:00 h as 12:00 h
Variedades, prêmios 'e a

participaçãodo do ouvinte
Apresentação: Jaque Rebouças

........-... '\W! ��t!!�h�;J,iJ" Programa da Tarde .. Das 14:00 h as 17:00 h
Variedades, prêmios e a participação do ouvinte

Apresentação: M�lo Strack

Fone: 3375-0'500 wwvv.ba·nd'rn99.com.br
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Toyota e BMW ensaiam parceria
FOTOS DIVULGAÇÃO

Amontadora japonesa ToyotaMotor e o grupo alemão
BMWAG estudam formar uma aliança para a troca
de tecnologia voltada ao desenvolvimento de veículos
ecológicos, que envolveriafornecimento demotoresBMWe .

tecnologia de veículos híbridos da Toyota. Com o eventual
acordo, as duas empresas buscariam cortar custos em

seus respectivos departamentos de tecnologia e, ao mesmo

tempo, responder ao crescimento da demanda de veículos
a diesel nos mercados desenvolvidos. Sefor concretizada,
esta será a segunda parceria internacional da Toyota neste
sentido. Em agosto passado, a companhia articulou um
acordo com a americana Ford para fabricar caminhões e

picapes híbridas, que seriam lançados nofim desta década.

,

Africa: superpotência? -

Segundo dados daONU,mais de 600milhões de pessoas não têm energia elétrica no
continenteAfricano, entretanto, este cenário certamente irámudar nos préxímós anos.
O que aponta esta inversão de curva é o estudo realizado pielaFrost& SUllivan,que indica
investimentos totais em energias renováveis naÁfricadaordem de 57 bilhões dedólares até
2020. Acombinação de umaenormedemandanão atendida (o que inclui comunidades
remotas) e abundância depotencial de geração de energia renovável (eólica, solare geoténnica)
tomam o continenteAfricano idealpara investimentos rentáveis napróximadécada..

Gases de efeito estufa
Na iminência da Conferência das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas, emDurban (África do Sul), o
Programa das Nações Unidas para o Ambiente (Pnue)
divulgou um alerta, recomendando que os líderes
mundiais adotem um tratamento eficiente para as águas
e os resíduos biodegradáveis em aterros, além de outras
16 medidas consideradas essenciais para a redução
da emissão de gases de efeito de estufa no mundo. O

esforço, segundo os especialistas, é estimular a adoção
de medidas que consigam reduzir o aquecimento em
aproximadamente meio grau até 2040.

Plataformas solares flutuantes?
Instalações solares comerciais e residenciais representam alguns dosmaiores potenciais de energia renovável
do futuro,mas uma variedade de outras técnicas pode fazer uso de suas vantagens únicas. Uma das grandes
dificuldades da geração de energia solar, entremuitos outros tipos de energia renovável, é a sua intermitência de
geração, pois não se gera urna quantidade consistente e previsível de eletricidade. Tanto a fonte eólica como solar
têm dificuldade para superar este problema. Uma ideia para ajudar a limitar o impacto da intermitência e reduzir
a quantidade de área física dedicada à geração de energia é unir os painéis solares e turbinas eólicas para criar
plataformas flutuantes. O-jornal norte-americano NewYorkTimes relata que algumas empresas americanas já
começaram a testar instalações solares sobre as águas, embora isso tenha sido em grande parte aplicado a áreas

alagadas com água doce, corno represas e reservatórios, ma� já aponta boas perspectivas.

Café sem energia elétrica
Amáquina de café Presso, criada no ReinoUnido pelo
designerPatrickHunt, fornece café expresso de forma
inovadora. Portátil e operadapor urna-alavanca, amáquina
de café sem fio pode ser usada em casa, no escritório e em

qualquer outro lugar, já que não requer energia elétrica.
O inglês havia observado que asmáquinas de expresso
tradicionais consumiammuita energia, mesmo quando
estavam desligadas, por isso projetou estamáquina de café
acionadamanualmente. O processo de fazer café com este

.

sistema requer apenas uma pequena quantidade de energia.
Amaiorparte de sua estratégia é trazer de volta urn pouco do

_

ritual e das tradições no feitio de umaxícara de café.

Catraca que gera, energia
Estudantes brasileiros da universidade FEl, em São Paulo,
desenvolveram um conceito de energia elétrica limpa gerada por
meio de catracas do metrô, que segue omodelo de catraca criado
recentemente por estudantes chineses da Universidade de Tecnologia

.

de Guangdong (catracaGreen Pass). O projeto foi pensado para ser
aplicado em locais de transporte coletivo, mas nada impede que
seja implantado de outrasmaneiras, podendo ser útil, por exemplo,
em São Paulo, cidade em que diariamente mais de doismilhões de

pessoas utilizam o transporte público.A energia gerada serviria para
. realizar algumas funções da catraca tais como a validação de cartões,
emissão de bilhetes, controle e contagem de pessoas.

Luz solar
Os designers italianosValerio e GiulioVinaccia, do Integral Studio
Vinaccia, criaram o SolarModule (módulo solar), ummóbile

equipado com LED (que não precisa ser colocado ao ar livre para
recarregar), capaz de aproveitar a energia solar que entra nas
residências pelas janelas. O modelo foi criado a partir da integração
demateriais quentes, como a cerâmica, com novas tecnologias. O·
Módulo Solar é o primeiro "azulejo" de cerâmica com uma célula
fotoelétrica embutida e ummódulo de iluminação. O sistema
também funciona como uma cortina. Durante o dia ele protege
os cômodos da luz solar direta, e consequentemente impede que
o ambiente fique superaquecido. À noite ele retorna a energia
absorvida durante o dia para a casa em forma de luz.

Usina so ar na Alemanha
\ln1 projeto de revitalizaç,ãourbanísticana cidade de
fhullbu�'goJ .Alemanha� vai Juntar o velho e o DOVO para
gerar eJu!'f�gia Urnpa e reno1ilivelpara osmoradores da
regíão,Uru antigo abrigo (bunker) erguido em 1943 durante
a Segunda fillerra est,1 sene o rransíormadc em unta usina
solar e num sistenúl de geração de energia porbíomassa
que, juntos, vão gerar eletriddadepara ílumlnar e aquecer
a ,água de (){Ú'C3.de trêsmil resldêndns no S'(Rl entorno.
BnUzudade ",vf:�.nc!'gilebunkte�:·t,t,! I��I central solar tem previsã«
de começar a 'Operar em 201�!. O local terá ainda lUU 111UseU,
Hill café t� um terraçc no telhado,
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Num momento em que os mercados se

globalizam a partir dos anos 90, ocor
re uma abertura comercial que insere nosso

país num processo de competitividade es

pontânea. Nesse novo condicionante produ
tivo, as empresas nacionais encontravam-se

numa clara situação de desvantagem, inca
pazes de fazer frente à diversidade de gru
pos econômicos transnacionais e produtos
estrangeiros que inundavam no Brasil. Tal
fato levou ao governo, com apoio de orga
nizações não governamentais, a promover
ações que visassem ao desenvolvimento da
ciência, da tecnologia e da interação entre a

universidade e a empresa. Tal estratégia es"'

tava direcionada a manter a cornpetitivida
de das empresas a partir da capacidade de

promover inovação, de modo a se adaptarem
com maior velocidade às mudanças, princi
palmente por meio da capacidade de criar

parcerias público-privadas exitosas.
As ações governamentais de incentivo à

inovação passaram a fazer parte das políti
cas públicas do país através da intensificação
da parceria universidade-empresa, de modo
a formalizar mecanismos institucionais de
transferência de tecnologia e conhecimen-

to. Desse modo, ,a presença de instituições
com capacidade de infraestrutura científico

tecnológica favoreceria o fortalecimento de
um Sistema Nacional de Inovação, iniciativa
lançada pela Financiadora de Estudos e Pro

jetos - Finep, em 2006, destinada a estruturar

um sistema articulado de inovação, integran
do os atores das esferas pública e privada em
torno de políticas capazes de promovei a
melhoria do patamar competitivo da indús
tria brasileira.

Nesse caso específico, as incubadoras de

einpresas são parte desse Sistema de Inova

ção, e aparecem no cenário produtivo com

um mecanismo de incentivo, apoio e promo-
. ção da inovação, principalmente no que se

refere à aproximação entre conhecimento
científico e as demandas da indústria. Tal

configuração tende a incrementar a uti

lização do conhecimento e dos recursos

humanos e financeiros que os pequenos
empreendedores podem usufruir. Esse mo
delo de incubação permite um índice de
sobrevivênciamaior para as micro e peque
nas empresas, já que atua como suporte para
atender as dificuldades iniciais dos novos

"

empreendedores.

Considerando estes aspectos chaves no

processo de incubação, pode-se constatar

que este procedimento é considerado um

dosmecanismosmais eficientes em relação a

um modelo sólido de empreendimento que,
segundo dados da Associação Nacional de
Entidades Promotoras de Empreendimen
tos Inovadores - Anprotec, reduz em aproxi
madamente 20% a taxa de mortalidade das

empresas. É importante destacar que a fase
de incubação envolve programas formais
de promoção das empresas incubadas nos

seus mercados de interesse, promovendo o

encontro com empresários do mesmo ramo,
fortalecendo e·ajudando a participação des
sas empresas em feiras e congressos, criando

oportunidades de comercialização dos seus

produtos por meio da aproximação destas
com seus clientes potenciais, preferente
mente aqueles que trabalham com tecnolo

gias inovadoras.
Para finalizar, a- gestão de atividades aca

dêmicas centradas no desenvolvimento des
sas tecnologias, aliadas às parcerias estraté

gicas com o mercado produtivo, é essencial

para o salto de competitividade e qualidade
que o Brasil precisa.

DO LEITOR
-

E
EP sJET

Chegou ao final na última

quarta-feira, dia 23, a pri
meira fase do curso "Captação
de recursos.: da teoria à práti
ca e elaboração de projetos",
que está sendo promovido
pelo Aconseg (Associação dos
Conselhos Comunitários de

Segurança do Baixo Vale do

Itapocu), para os membros dos
Conselhos de Segurança. No
total participaram 22 mem

bros. O curso tem duração total
de 20 horas aula e está dividido
em duas fases. Este curso temo

apoio do 14° Batalhão de Polí
ciaMilitar e da Câmara deVere
adores de Iaraguá do Sul.

Tendo como finalidade
maior munir os participantes de
iriformações capacitando-os a

desenvolver projetos visando à
busca de subsídios paramanter
as entidades funcionando.

llarin IVause,
presidente Jlconseg

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE lNTIMAÇÃODEPROfESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de titulos apresentados a protesto nesteCartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os ni.otivos da sua recusa, dentro do prazo legal. F_ICAM INTIMADOS
DO PROTESTO:

Apontamento: 194411/2011 Sacado: ANDREA FRUET Endereço: RUA JOAO JANUARIO AYROSO 3850
- JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89253-101 Credor: AS FARMACEUTlCAS FARMACLA E MANIPUlACAO
LIDAME' Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo: 174929002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 129,50
- Data para pagamento: 02/12/2011-Valor totaI a pagar R$199,15 Descrição dos valores: Valor do titulo:
R$ 129,50 - Juros: R$ 0,51 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di-

ligência: R$ 14,24
.

Apontamento: 194147/2011 Sacado:ARLINDO BORGES DAROSA Endereço: RUACAMILO PICOLLI 190
- ESTRADANOVA - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-360Credor: RECAUCHUTADORABATISTA lIDA
ME Portador: - Espécie: DMI - N'Título: 1053/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 750,00 - Data para

,

pagamento: 021l2/2011- Valor total a pagar R$823,16 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 750,00
- Juros: R$ 1,75 Emolumentos: R$ 10,8� - Publicação editaI: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$16,51

Apontamento: 194537/2011 Sacado: B&D CONFECCOES lIDA Endereço: RLEOPOLDO JANSSEN 15-
JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89252-130 Credor: CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DEMAlHAS lIDA
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 2015865B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 214,73 - Data para
pagamento: 02/12/2011- Valor total a pagar R$284,44 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 214,73
- Juros: R$ 0,57 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação editaI: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$14,24

Apontamento: 19412112011 Sacado: BEATRIZ LIZ BISSONI Endereço: RUA JOAO PLANINCHECK 472 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-220 Credor: BANCO SAFRA S/A Portador: BARSA PLANETA INTERNAC
lIDAEspécie: DMI - N°Titulo: 299676200 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 60,27 -Data para paga
mento: 02/12/2011-Valortotal a pagar R$129,73 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 60,27 - Juros:
R$ 0,32 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

.

Apontamento: 194366/2011 Sacado: CENTER SOMAUDIO EVIDEO lIDAME Endereço: R JOAO PLA
NINCHECK 1619 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-220 Credor: DANIELE BANCO FOMEN COML
PARTIC lIDA Portador:WG ON EDITORA MUl.TIMIDLA lIDA Espécie: DMI - N° Titulo: 02 002132B
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.226,60 - Data para pagamento: 02/12/2011- Valor total a pagar
R$5.376,52 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.226,60 - Juros: R$ 85,36 Emolumentos: R$10,85 -

Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 194408/2011 Sacado: CHAGAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS lIDA - ME En
dereço: RUA FELICIANO BORTOLINI 1160 SAIA Dl - Jaraguã do Sul-SC - CEP: 89260-180 Credor: IMO
BILIARIA REAL lIDAME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 581 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 850,00 - Data para pagamento: 02/12/2011- Valor total a pagar R$928,32 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 850,00 - Juros: R$ 3,11 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 194371/2011 Sacado: D RIBEIRO LAVACAO r:rDA ME Endereço: AV PREFEITOWALDE
MAR GRUBBA 3611 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: TRATORBLU COM PECAS CONSER
TOS Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1295B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 476,00 - Data para
pagamento: 02/12/2011- Valor total a pagar R$547,67 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 476,00
- Juros: R$ 2,53 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21;70 - Diligência:
R$14,24

Apontamento: 194528/2011 Sacado: DIAS E FELLER COMERCIO DE MEDIC LIDA Endereço: RUA
JORGE CZERNIEWICZ 397 LOJA Ol - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-000 Credor: CERVOSUL DISTRl
BillDORADEMEDICAMENTOS IlDA. Portador: � Espécie:DMI - N°Titulo: 20616836 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 224,44 � Data para pagamento: 02/12/2011- Valor total a pagar R$294,32 Descrição

dos valores: Valor do titulo: R$ 224,44 - Juros: R$ 0,74 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 194272/2011 Sacado: DJONATAN DE UZ NETO Endereço: RUAANTONIO BERNARDO
SCHMIT 500 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89258-800 Credor: CENlRO FORM CONO LES lIDA EPP Por
tador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 28904 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 228,00 - Data para paga
mento: 02/12/2011-Valor total a pagarR$300,85 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 228,00 - Juros:
R$ 2,96 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 194203/2011 Sacado: ELEIRONICA MACT UDA ME Endereço: RUAMANOEL FRAN
CISCODACOSTA5040 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-000 Credor: BURIM FABRICACAODEGRELHAS
lIDA-EPP' Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 13151 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 363,00 -

Data para pagamento: 021l2/2011- Valor total a pagar R$442,19 Descrição dos valores: Valor do titulo:
R$ 363,00 - Juros: R$ 0,96 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ 23,33

Apontamento: 194184/2011 Sacado: ELIZABEI'E ELERT E CLA Endereço: RUA JOSE POMIANOVISK
246 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-000 Credor: JERRY ROBERTO BRANDES - ME Portador: - Espé
cie: DMI - N° Titulo: 2062-A005 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.104,00 - Data para pagamento:
02/12/2011-Valor total a pagar R$2.177,46 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 2.104,00 - Juros: R$
2,80 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 15,76

Apontamento: 194518/2011 Sacado: FILIPEBOLDO Endereço: EXPANTONIO CARLOS FERREIRA224-

Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-101 Credor: MAURIKCOSMEI'ICOS lIDAME Portador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: 15798/01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 375,00 - Data para pagamento: 02/12/2011-
Valor total a pagarR$440,43 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 375,00 - Juros: R$ 0,87 Emolumen
tos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 194372/2011 Sacado: GAIAWORK PRODUTOS DE fllGIENE Endereço: R PROFESSOR.
IRMAO GERALDINO 93 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-310 Credor: ORBENK DISTRIBillDORA P L
LIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 20814#01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 450,80 -

Data para pagamento: 02/12/2011- Valor total a pagar R$524,61 Descrição dos valores: Valor do titulo:
R$ 450,80 - Juros: R$ 3,15 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di
ligência: R$ 15,76

Apontamento: 194516/2011 Sacado: GAIAWORK I'RODUTOS DE fllGIENE E LIMPE Endereço: RUA
PROFESSOR IRMAO GERALDINO 93 - Jaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-310 Credor: ACESSO COBRANCA
E CADASTRO lIDA-ME Portador: NOVA PAPEIS IND. E C Espécie: DMI - N° Titulo: 3851.5C - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 661,50 - Data para pagamento: 02/12/2011- Valor total a pagar R$733,92
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 661,50 - Juros: R$ 1,76 Emolumentos: R$ 10,85· - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 19419112011 Sacado: HALISSON ROGER HERNATSKI CARVALHO Endereço: RUAJOAO
PLANINCHECK 676 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: PIRAMIDE AUTO PECAS LIDA - EPP
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 00337 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 133,00 - Data para
pagamento: 02/12/2011- Valor total a pagar R$202,31 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 133,00
- Juros: R$ 0,17 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação editaI: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$14,24

Apontamento: 193917/2011 Sacado: JAIRO SCHUCK Endereço: RUACARLOS OECHSLERnu- Jaraguá
do SuI-SC - CEP: 89258-820 Credor: VALDOCIR HAAS ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 29204-
2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 513,00 - Data para pagamento: 02/12/2011- Valor total a pagar
R$584,60 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 513,00 - Juros: R$1,71 Emolumentos: R$10,85 - Publi
cação edital: R$22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 194200/2011 Sacado: JEFFERSON ALEX SANTOS Endereço: RUA WALDEMAR RAU
420 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-260 Credor: SL SERVICOS DE COBRANCAS lIDA Portador: - Es

pécie: DMI - N° Titulo: 04-04JS - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 175,00 - Data para pagamento:
02/12/2011-Valor total a pagar R$247,64 Descrição dos valores: Valor do título: R$175,00 - Juros: R$ 0,46
Emolumentos: R$10,85 - PUblicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 194231/2011 Sacado: JHONATASVARGAS MARTINS Endereço:.RUA SAO MIGUEL 87 -

Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89254-305 Credor: CENTRO FORMCONO LES IlDA EPP Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 29056 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 228,00 - Data para pagamento: 021l2/2011-
Valor total a pagar- R$302,37Descrição'dos valores: Valor do titulo: R$ 228,00 - Juros: R$ 2,96 Emolumen
tos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$16,51

Apontamento: 194548/2011 Sacado: MAIK LUIZ RIBEIRO Endereço: RUA CARLOS EGGERT 171 - Iara
guá do SuI-SC - CEP: 89256-330 Credor:VICENZI FABRICADE SEMI-REBOQUES EMETALURGlCA Por
tador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 157-5/8 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 664,00 - Data para paga
mento: 02/12/2011- Valor total a pagar R$736,20Descrição dos valores: Valor do título: R$ 664,00 - Juros:
R$1,54 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 194291/2011 Sacado: MARli DOS SANTOS PONSTElN Endereço: ROLIMPIO JUN[(ES
110 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89258-700 Credor: OESA COME E REPRES lIDA Portador: - Espé
cie: DMI - N° Titulo: 2062447U - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 128,48 - Data para pagamento:
02/12/2011-Valor total a pagar R$198,84 Descrição dos valores: Valor do título: R$128,48 - Juros: R$ 0,47
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 194330/2011 Sacado: MEC DE TRATORES' pOIS ANTONIO Endereço: RUA OUVIO
DOMINGUES BRUGNAGO 361 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-000 Credor: AlUAL CARGAS TRANS
PORTES lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0000912999 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
46,22 - Data para pagamento: 02/12/2011-Valor total a pagar R$110,88 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 46,22 - Juros: R$ 0,10 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 9,66

.

Apontamento: 194508/2011 Sacado: MECANICA JSK lIDAME. Endereço: RUA MICHELE CRISTINA
BARTEL99 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-120 Credor: COREMMA lIDA Portador: - Espécie: DMI - N"
Titulo: 0705567401-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 284,00 - Data para pagamento: 02/12/2011-Va
lor total a pagarR$353,80 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 284,00 - Juros: R$ 0,66 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 194125/2011 Sacado: ORIDESMARTINS DEOLIVEIRA Endereço:ADELAERDMANN370
- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89250-000 Credor: RRC MATERIAIS DE CONSTRUCAO lIDA ME Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 533 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 191,30 - Data para pagamento:
02112/2011- Valor total a pagarR$266,95 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 191,30 - Juros: R$ 0,44
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 194382/2011 Sacado: PERSIANAS ENGLER lIDÁ Endereço: RUANEYFRANCO 27 - JA
RAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-050 Credor: DESTRA IND DE PLASTICOS lIDA Portador: - Espécie;
DMI - N°Titulo: 2971 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 490,46 - Data para pagamento: 02/12/2011-
Valor total a pagar R$561,88Descrição dos valores: Valor do título: R$ 490,46 - Juros: R$.2,28 Emolumen
tos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 194246/2011 Sacado: ROSA DE SARON COMERCIO DE CONF Endereço: RUA JOSE PI
COLLI 133 SALA 02 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-350 Credor: COOP. POUP. CRED.PEQ.EMPRMI
CROEMPRESAS Portador: ZUNARELLI E RAPOSO lIDA.ME Espécie: DMI - N°Titulo: 2168/2 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 534,83 - Data para pagamento: 02/12/2011- Valor total a pagar R$607,48
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 534,83 - Juros: R$ 1,24 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$22,35 Condução: R$21,70 - Diligência: R$16,51

Apontamento: 194179/2011 Sacado: SILVIA FARINHAS Endereço: RUA CARLOS EGGERT 171 AP 03 -

Jaraguã do SuI-SC - CEP: 89256-330 Credor: COOPERATIVA DECREDITO VALE DO ITAJAI-VIACREDI
Portador: ENOCDE SOUZAMEEspécie: DMI - N°Titulo: 027911oo01- Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 154,00 - Data para pagamento: 02/12/2011-Valor total a pagarR$225,17 Descrição dos valores: Valor
110 titulo: R$ 154,00 - Juros: R$ 0,51 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 194557/2011 Sacado: USITOOL US ELETR FIO lIDA ME Endereço: AVWALDEMAR
GRUBBA 1387 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-500 Credor: AGIE CHARMILLES lIDA Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 005570/22 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$10.650,00 - Data para paga
mento: 02/12/2011- Valor total a pagar R$10.773,39 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$10.650,00
- Juros: R$ 49,70 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,7q - Diligência:
R$18,79

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
29111/2011.
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SchroedereReif
veemprojeto
COnto estúnulo

�
.

Alunos lembram omGVÜnento Integ� tema.do romance de Schroecler
_ �"""i .;""

RECONHECIMENTO

Autor recebe
homenagem.
de estudantes
Alunos de nove escolas jaraguaenses
homenageiam Carlos Henrique
Schroeder e a obra "A Rosa Verde"

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

LORENA TRINDADE

/\ s boas vin.das foram dadas por
.l\duas memnas, que executaram
uma canção em· piano de calda.
Era só o início das homenagens ao
escritor e cronista do OCP Carlos

Henrique Schroeder. O evento da
tarde de ontem no Centro Cultural
da Scar (Sociedade Artística de Ia
raguá do Sul) foi. o resultado final
dos trabalhos em nove escolas

públicas jaraguaenses. O projeto
Asas da Imaginação foi desenvol
vido pela Unimed Iaraguã do Sul
e tem como objetivo incentivar a
leitura nas escolas do município.
O foco. do projeto é destacar as

obras de autores locais. Por isso,
na primeira edição do Asas da

Imaginação, a obra i'A RosaVerde",
de Carlos Schroeder, foi escolhida.

Integrantes do setor de Respon
sabilidade Social daUnimed estive
ram em várias escolas da cidade e

propuseram a diretores e professo
res incluírem a obrana lista de leitu
ras. Cem exemplares de i'ARosaVer- .

de" foram adquiridos pela Unimed
e repassados, como empréstimo, a
alunos das instituições Jonas Al
ves, Duarte Magalhães, Rodolpho
Dornbusch, Roland Dombusch,
Cristina Marcatto, Albano Kanz-

. ler, Marcos Verbinnem, Francisco
Salomon e Projeto Menino Cida
dão. Após lerem a obraestudan
tes tiveram de realizar trabalhos
com base na trama de Schroeder.
Filmes, clipes, crônicas, fotos, pa
ródias e até talkshows, não houve
limites na criatividade na hora da
releitura de i'A RosaVerde".

Antes do início das apresen
tações da Escola Municipal Cris
tina Marcatto, Schroeder falou
um pouco sobre seu livro e res

pondeu a perguntas dos estu

dantes. i'A Rosa Verde", de 2005,
é um romance não-linear e in

vestiga os passos da Ação Inte

gralista Brasileira em Jaraguá do'
Sul. Quase setenta anos depois, o
cenário abrange um técnico em

computadores, uma esquizofrê
nica e dois escritores: um que se

suicida e outro em crise criativa.

liÉ gratificante ,:er a execução
do projeto", diz Schroeder.
De acordo com o escritor,
é possível notar que os

adolescentes estudaram e se

aprofundaram na história i'A
RosaVerde". "Acredito que este

tipo de projeto seja um baita
estímulo à leitura", acrescenta.
O gerente da Unimed Iaraguá,
Davidson Reif, concorda com
o escritor. Ele acrescenta que
a Unimed tem uma verba
destinada ao projeto e já
está pensando no autor a ser
trabalhado no próximo ano.

Davidson lembra que em
2010 o Asas da Imaginação
deu os primeiros passos. "Poi
um sucesso e decidimos dar
continuidade ao projeto",
complementa.

Uma semana de horário flexível
deixa colaboradores satisfeitos

Há uma semana a empresa
Weg iniciou o período de tes

tes com o horário diferenciado.
Cerca de três mil colaboradores
das unidades de.Iaraguá do Sul
e Guaramirim (Metalúrgico 3
e 4) têm a possibilidade de es

colher o início da jornada en

tre 7 é 8h e o fim entre 16h48 e

17h48. O principal objetivo da

empresa, com a aplicação do

Exemplo
O diretor deTrânsito da Pre

feitura, José Antônio Schmitt,
acompanhou o primeiro dia
de horário flexíveL "Foi uma
maravilha. A iniciativa daWeg
ajudou, e muito, o trânsito
na região", diz. Schmitt conta
que encontrou um conheci
do, colaborador da Weg, que
afirmou que estava satisfeito
com o novo horário. "Ele me

disse ter feito em oito minu
tos o que antes fazia em 20",
comenta. O diretor reforçou a

ideia de que mais instituições
- (empresas e escolas) devem to

mar a iniciativa da Weg como

exemplo. Caso o horário flexível
dê certo, será adotado pelas ou
tras unidades da empresa.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO N°: 196/2011
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA CIVIL DE AMPLIAÇÃO DA

EDIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 29/11/2011 das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
DATA DAABERTURA: 16/12/2011 14h.
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

novo horário, é contribuir com
a redução da concentração do
fluxo no trânsito de veículos em
períodos de pico. Quem está
satisfeita com a flexibilidade
de horários, é a colaboradora
Gabriella Eger Lux, do departa
mento de Marketing Corporati
vo. Ela é moradora da Vila Rau

e, há uma semana, está levando
de dez a 15 minutos para fazer

o percurso que a�tes fazia em

meia hora. "Corno a Weg em

prega muita gente na cidade,
acho que não só os funcionários
ficarão satisfeitos, mas toda a

população", comenta. Além das
facilidades no trânsito, Gabriella
diz conseguir aproveitar me

lhor o dia. "Chego às 7h e saio às
16h48. Tenho mais tempo para
minhas coisas", comemora.

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
Rescisão de Contrato n° 036.07.006468-2

Autor: Delfino Bruch e outro
Réu: Luzia Jussara Sizs e outro

Citando (a) (s): Silvio Sizs, brasileiro (a), casado com Luzia Jussara Barbosa Sizs, Pedreiro, RG
2.442.008-5, CPF 855.098.339-04, lugar incerto e não sabido, Fone (047), Jaraguá do Sul- SC.
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.
ADVERTI:NCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presurnír-se-ão aceitos como

verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, ele 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), 25 de novembro de 2011.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



._

PINTURA

Arte em postes
o Instituto Educacional Jangada, o Colégio
'Evangélico Iaraguã e o Centro Educacional
Canguru formaram parceria com a Fujama
(Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente)

para usar a arte como instrumento de
embelezamento do município. Estudantes.

das três instituições de ensino pintam
até a próxima sexta-feira, dia 2, postes
da rede de energia elétrica da cidade.

IISão 37 alunos do 8° ano (7a série) que
. estão pintando os postes localizados em
frente às escolas. Os períodos Realismo e

Modernismo das Artes foram previamente
trabalhados em sala de aula, sendo

transportadas as características desses

períodos para a realidade de Jaraguá do
Sul", explica a professora de Artes do

Jangada, Elise M. B. Ossowski.

PROJETO

Desempenho.com
O RotaractClub de Iaraguã do Sul,
distrito 4650, realizou no último dia 25,
a 2a edição do projeto Desempenho.
com, em parceria com a escola de
informáticaOn-line Brasil. O evento
foi realizado no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul, onde foram entregues
12 bolsas de curso de informática aos
alunos nota IOda rede pública que se

destacaram no ano letivo.

TÉCNICOS
Cursos.à distância
A Sociesc, em parceria com a secretaria de

Educação de Corupá, abre inscrições em para
cursos técnicosmodalidade à distância, com
aulas presenciais uma vez por semanapara o ano

. de 2012. AS aulas iniciam no dia 5 demarço. Os
cursos oferecidos são Técnico emAdministração,
Técnico em Logística, Técnico emContabilidade, .

Técnico em Edificações eTécnico emQualidade.
As inscrições devem ser feitas na secretaria de
Educação até o dia 20 de dezembro.

AJUDA
Shows em prol'do Gabriel
Um shawbeneficente acontece no dia 10 de dezembro em Jaraguá do Sul. É o BigUp
Gabriel, com o objetivo de arrecadar recursos para o tratamento de saúde domenino Gabriel
Bueno da Silva, de Guaramirim. O evento contará com apresentações das bandasAtacama,
Contra Band eDomination (panteras). Os shows em prol do Gabriel acontecem no pavilhão
C do Parque de Eventos, em Jaraguá do Sul. Informações pelo telefone (47} 9648-4639.

'MUSEU

Exposição "Coração Erê",
-

o Museu Histórico Emílio da Silva realiza amostra "Coração Erê", que reúne 16 bonecas
de pano negras confeccionadas pela equipe da instituição e estámontada desde o
último dia 20, na sala de ExposiçõesTemporáriasAmadeusMahfud, onde permanece
aberta à visitação pública até fevereiro/2012. Patrocinada pelo Moconevi (Movimento da
ConsciênciaNegra doVale do Itapocu) e integrando aprogramação alusiva ao DiaNacional
daConsciênciaNegra, amostra se propõe a interagir de forma lúdica com os visitantes,
principalmente com as crianças. OMuseu está aberto à visitação de segunda a sexta-feira
das 8h às llh30 e das 13h30 às 16h30, sábados das 9h às 12h e domingo das 15h às 18h. v

TANUÍTAVARES FILHO/PMJS

.

I

- '.

........""/

'::::..-.... VIGILÂNCIA
;:::::. SANITÁRIA

Secretaria de
lstado da Saúde

Denuncie irregularidades ligando para aVigilância Sanitária
do seu munícípío ou 0800 482 800

Conheçadicas ,de àlimentação saudável em:

wWw.vittil.lnciasanitaria.sc.gov.b .
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FUTSAL

Em Jaraguá tropeçana decisão
[araquaenses abriram vantagem de 3 a 0,
mas Concórdia reagiu e buscou o empate
JARAGUÁ DO SUL

HENRIQUE PORTO

MARCELE GOUCHE

AMARGO Empate com Concórdia teve sabor de derrota para os jaraguaense da ADJ/I"ME

Mas, de tanto insistir, o Con
córdia acabou recompensado
com dois gols quase no fim da par

. 1\ ADJlFME deixou escapar a tida. O primeiro deles comMaran,
r\chance de abrir vantagem. na ' aos 16 minutos, após tabela com

.

decisão do Campeonato Catarínen- Duda. O segundo, quando resta
se de Futsal. Jogando naArena Iara- vam dez segundos, com Duda ..

guá na noite sábado, diante aproxí- O técnico Renato Vieira atri
madamente dois mil torcedores, os buiu o empate ao desempenho
comandados de Renato Vieira em- ofensivo de sua equipe. "O re

pataram em 3 a 3 com o Concórdia. sultado não foi fruto apenas dos
Sob O' olhar atento de Fer- gols que tomamos, mas também

nando Ferreti, técnico campeão dos que perdemos, que propicia
da Liga Futsal pelo Santos, os ram ao Concórdia este sufoco no

jaraguaenses abriram 3 a O em final do jogo", analisa.
menos de dezesseis minutos, Já Serginho Schiochet prefe
com gols de Xoxo, Dian e Iedson.. riu destacar a inteligência de sua

Juliano descontou para o Con - equipe. "A nossa maior virtude
córdia ainda no primeiro tempo, foi a paciência e acabamos sain-

quando restavam 26 segundos. do recompensados", avalia.
Na segunda etapa, o técnico O resultado deixa a definição

Serginho Schiochet surpreendeu do campeonato em aberto. Quem
ao entrar com goleiro linha des- vencer o jogo de volta fica com o

de o início. Bem posicionada na título. Em caso de empate, prorro
defesa, a ADJ /FME proporciona- gação ,e disputa de pênaltis são os

va poucas chances ao adversário critérios de desempate. O jogo de
e levava perigo nos contra ata-' volta acontece em Concórdia no

ques, puxados por Felipe e Dian. domingo, dia 4, às 19h45.

HENRIQUE PORTO

Vitória sobre o João Pessoa aproximou o Cruz de Malta do décimo título

Cruz deMalta vence e amplia vantagem na final
O Cruz de Malta abriu frente

na decisão do Campeonato Ia
raguaense da Primeira Divisão.
Mesmo jogando fora dé casa, no

estádio João Lúcio da Costa, os

cruzmaltinos superaram o João
Pessoa por 2 a O no domingo.

A partida teve a arbitragem
de Célio Amorim, aspirante à
FIFA. Os gols saíram no segundo
tempo, ambos com o experiente

meia Cairo, jogador com passa
gem pelo Atlético (MG). O pri
meiro deles aos 30 minutos, de
pois de receber passe de Gabriel.
O segundo aos 43 minutos, 'após
boa jogada de Diego.

"Foi um bom resultado, mas
temos a consciência de que a fi
nal tem dois jogos e que teremos
um jogo difícil em casa", comen
ta o artilheiro da tarde. "Faltou

fazer os gols e chances para isso
nós tivemos", analisa Xexa Pa

jenkamp, técnico do João Pessoa.
O resultado ampliou a vanta

gem cruzmaltina na final. Agora,
a equipe pode até perder o jogo
de volta por um gol de diferença.
A partida acontece no domingo,
dia 4, no estádio Eurico Duwe. Na
decisão dosAspirantes, o Cruz de
Malta bateu oVitória por 1 aO.

va a decisão para os pênaltis. Mas
aos 40', o zagueiro Edson e o go
leiro Marquinhos se atrapalha
ram em uma bola alçada na área,

.

que sobrou para Gringo concluir
.

de cabeça. "Todo mundo so

nha em fazer um gol do título e

dedico ele para todo esse time",
comemora o atacante. A campa
nha do Operário foi marcada por
cinco vitórias, três empates e três

derrotas, doze gols marcados e

sete sofridos.' Nos Aspirantes, o

Atlético ficou com o título,

Operáriomantém vantagem
e conquista a Segundona

O Clube Recreativo Operá
rio conquistou o inédito título
do Campeonato Jaraguaense
da Segunda Divisão na tarde
de sábado. Jogando no estádio
Eurico Duwe, o rubro negro foi
derrotado pelo Avaí por 2 a 1,
mas se prevaleceu da melhor

campanha na primeira fase e da
vitória por 2 a O no jogo de ida.

A conquista çhegou a ser

ameaçada quando o Avaí abriu 2

� O, em belos gols de Guilherme e

Iotó, resultado que encaminha-
MARCELE GOUCHE

Esta foi amaior coDquista da história
. do Operário, fundado na década de 80
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Divulgada a lista do
Mundial de Clubes
Pelé, que chegou a ser cogitado em

um primeiro momento, ficou fora. Léo e

Elano recebem numeração de 'titulares'
\ AGÊNCIA FOLHAPRESS última partida está marcada para

o dia 18, emYokohama.
Dos 23 convocados, a ausência

.

'de mais destaque é a do volan
te Adriano, que no dia 17 sofreu
entorse no tornozelo direito e só

. voltará a jogar em 2012. Além dele,
Possebon, Eder Lima, Leandro Sil-..
va, Tiago Alves, Crystian e Breitner
ficaram de fora da lista.

Antes de chegar ao Japão, o

Santos fará uma parada de um

dia na cidade alemã de Frank
furt. No dia 7, o grupo segue a

O técnico Muricy Ramalho de
finiu ontem os 23 jogadores

-

que disputarão o Campeonato
Mundial de Clubes da Fifa, no
Japão, em busca do tricampeo
nato. A lista já foi encaminhada à
entidade máxima do futebol.

O time embarca na próxima
segunda-feira para o oriente e a

estreia será dia 14, emToyota, com
rival ainda a definir. A segunda e

viagem para Nagoya, no Japão,
com chegada prevista para o dia
8, às 9h05 (horário local).

Cogitado nos bastidores, o

nome de Pelé acabou ficando
fora da lista. A idéia de inscrever
o atleta do século partiu do pre
sidente Luiz Álvaro de Oliveira,
que pretendia presenteá-lo com

a possibilidade de ser tricam

peãomundial pela equipe daVila
Belmiro. '

Porém, não está descartada a

possibilidade de- Pelé contribuir
fora de campo, através de uma

parceria com o clube. A idéia

agora é que o rei se torne um

funcionário do Santos, atuando
como embaixador da equipe.

DIVULGAÇÃO L CR VASCO DA GAMA

Juninho viajapara decisão naCopaSuI-Am.ericana
. o veterano meia Iuninho Per- pelo Campeonato Brasileiro.

nambucano terá a chance de en-
-

Ele deve começar a partida na
trar em campo pelo segundo jogo reserva, mas disse que pretende
semifinal da Copa Sul-Americana ajudar o Vasco - o time brasileiro
contra a Universidad de Chile. O precisa vencer ou empatar por
dono da camisa 8 cruzmaltina pe- dois ou mais gols para ir à final.

'

diu para viajar com o grupo e foi "Estava sentindo muitas dores
. atendido pelaDiretoria. quando sai de campo no clássi�

Em princípio, o Reizinho da co,
.

mas estou me recuperando e

Colina não seria relacionado para queria muito ir para esse jogo",
o duelo decisivo na capital chile- afirmou Iuninho.
na, já que se recupera de dores no Suspenso do clássico contra
ombro direito após a vitória de do- o Flamengo na rodada final do

mingo sobre o Fluminense (2 a 1), Brasileiro, no domingo, o meia

diz que pretende ajudar o Vasco
a conseguir a classificação em

Santiago. "Infelizmente vou fi
car de fora do último jogo, mas
quero estar com o' grupo nesse

momento decisivo para ajudar
o Vasco a buscar essa vaga na fi
nal'" completou.

O Vasco embarcou ontem no

Rio de Janeiro e deve fazer um
treino na capital chilena hoje. A
partida decisiva está marcada

para quarta-feira, às 21h50, em
Santiago.

NAN STORTI LISANTOS FC

Alista divulgada porMuricyRamalho não
apre$eldou surpresas para a tordda

CONFIRA OS RElmACIONAJ)OS:

GOLEIROS LATERAIS MEIAS
1'- Rafael 3 - Léo 8-Elano
12-Aranha 4-Danilo 10 - PH Ganso
23 - Vladimir 21-Pará 17 - Felipe Anderson

18 - Ibson
ZAGUEIROS VOLANTES
2 - Edu Dracena 5-Arouca ATACANTES
6-Durval 7 - Henrique 9-Borges
13 � Bruno Aguiar 15 - Anderson II - Neymar Ir
14 - Bruno Rodrigo Carvalho 19 - Alan Kardec
16 - Vinicius Simon 20 - Renteria

,22-Diogo

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO 38" RODADA-4j12
17h - Corinthians x Palmeiras
17h - São Paulo x Santos
17h -Internacional x Grêmio
17h - Cruzeiro x Atlético-MG
17h - Atlético-GO x América-MG
17h - Atlético-PR x Coritiba
17h - Bahia x Ceará
17h - Avaí x Rgueirense

I
17h - Botafogo x Fluminense
17h - Vasco x Flamengo

11° Palmeiras
12° G�,êmio '

13° Atlético-MG
14° Atlético-GO
15° Bahia

16° Cruzeiro

17° Ceará
...,. 18° Atlético�PR
...,. 19° América-MG
...,. 20° Avaí
...,.

,

43 i 37 10 13! 14: 41 '48 -7 39%

40 !37 1010,17'42,50 ,-8 36%
39 ! 37; 1q 9 i18 46 62 i -16 35%

38 ! 37' 9 ! 11'17 37 55' -1834%
37

j 371 8 13 16 50 64
;

-14 33%
30 37 7 9 21 44 74 -3027%

rClasSifiqad� Libertadores'l
Classificados Copa Sul-Americana

...,. Rebaixados para 'Série B
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Agilidade nas audiências
Valores penais
serão direcionados
à Rede Feminina de
Combate ao Câncer

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

/\ té o dia 2 de dezembro, o Iui
I1.zado Especial de Jaraguá do
Sul espera. realizar pelo menos

115 audiências de conciliação. A
expectativa é diminuir o número
(seis mil) de processos em trami

tação na comarca durante o Mu
tirão Nacional da Conciliação,
que iniciou ontem.

Em Jaraguá, o evento, de ini
ciativa originária do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), tem
como juiz titular da unidade
Edenildo da Silva, que conta com
o apoio da Coordenadora da Se
mana Nacional da Conciliação, a
assessora Jurídica Crystiane Ma
ria Uhlmann. No primeiro dia do
mutirão, o resultado já foi consi
derado positivo. Um exemplo é
o acordo entre Willy Grotewold
e Franciel Martiello Dionízio Si

mões, que discutiam uma ação
de acidente de trânsito. Por meio
das conciliadoras Mayara Karine
Peritto e Neusa da Silva Marques
Barth, Franciel se comprometeu
em pagar R$ 400,00 parcelados.
Willy concordou e mais um caso

DIVULGAÇÃO

foi encerrado com sucesso.

Sustentabilidade

Paralelo ao Mutirão, o Estado
lançou a campanha "Sinal Verde

para a Conciliação", para disse
minar a cultura da sustentabi-'
lidade. Assim, os conciliadores,
recebem um kit contendo um

bloco feito a partir de pontas de
cigarros, canetas, biodegradáveis
e fôlderes, Em todos os ambien
tes da conciliação serão coloca-

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO N°: 198/2011
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: CONTRATAR EMPRESA PARASERViÇO DE ADEQUAÇÃO DO
DECANTADOR DO TRATAMENTO FISICO QUíMICO DA ETE ÁGUA VERDE
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 29/11/2011 das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
DATA DAAB,ERTURA: 15/12/201110h.
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MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO NA
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Diretor Presidente

dos cartazes com temas ambien
tais e recipientes para reciclagem
dos resíduos sólidos. Além disso,
em Jaraguá do Sul cada partici
pante recebe uma muda de ár

vore, doação feita pela Fujama
(Fundação Jaraguaense do Meio

Ambiente). Todos' os valores das

transações penais serão doados

para a Rede Peminina de Comba
te ao Câncer da cidade. I� conci

liação constitui em uma impor-
. tante ferramenta para resolver os
conflitos e, cada vez mais, vem
ganhando importância devido à

satisfação que as partes recebem
ao ver seu problema resolvido e

ao "desafogamento" do Poder Ju
diciário", afirma Crystiane.

Corpo encontrado no rio
.

,

continua sem ídentífícação
o IML (Instituto. Médico

Legal) de Jaraguá do Sul tenta
identificar o corpo de um ho
mem encontrado às margens
do Rio Itapocu, no Centro da
cidade. O cadáver foi localizado

por volta das 9h de domingo e

estava sem documentos.

Segundo informações da Po
lícia Militar, o homem tinha pele
clara, cabelo escuro, aproxima
damente 1,80m de altura, vestia
camisa verde com listras brancas
e calça jeans azul.·

.

Sepultamento
Ainda essa semana, o Institu -

.

to irá liberar o corpo de Valdinei
Lima dos Santos, 24 anos. O cor

po da vítima estava sem identifi

cação desde o dia 13 de outubro,
data em que foi localizado no rio

Itapocu, em Guaramirim, pró
ximo à ponte pênsil, no bairro

Guamiranga. Ele havia desapare
cido em 4 de setembro, quando
pescava com mais três amigos
às margens do rio, próximo ao

colégio Rodolfo Dornbusch. Ele
teria largado a vara de pescar e

.

entrado na água. Os amigos es

cutaram os pedidos de socorro

no momento em que o cole

ga. se afogava. Como até agora
nenhum membro da família
do pedreiro foi localizado no

Paraná, será liberado aos ami

gos para o sepultamento. Na
semana retrasada, foi liberado
à família o corpo de um jovem
de 20 anos, natural de Joinville,
morto em acidente de trânsito
dia 21 de setembro. A identifi

cação foi possível apenas exame
de DNA realizado com os pais.
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CARTÃO FORD ITAÚCARO. SOLICITE JÁ O SEU. Ford Empresas: (11) 4174.3900

Promoção "A decisão é sua" (válida até 29/11/2011 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades). Na compra de um veículo da linha Ford EcoSport, o cliente ganhará um Vale-Combustível no valor de R$
2.000,00. Esta promoção não é válida para veículos adquiridos na modalidade de Venda Direta por pessoa jurídica. Preços válidos até 29/11/2011 ou enquanto durarem os estoques (100 unidades). Ford EcoSport
FreeStyle 1.612012 (cat EFA2) a partir de R$ 53.900,00 à vista. Ford Focus Sedan 2.012012 (caí. 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.

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I �
FO«t� ��1I"OfCl Segurosfad

Acumule até RS 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.
c.p�",s .reglOes metropol�n3S: olOOl-4858 I Oemats localid.des: 0000 7224358.

MORETTIJaraguá do Sul- (47) 3274.2800

,IBOPE
CONFIRMA:

PetA 'Ia vez,
A 'MAIS OUVIOA.
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