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MARCELE GOUCHE a droga, avaliada em R$
!/IIm,t!lIIllnlrJIIPnll/lnnlllmmWI/UIUOIIIIOIIIDIIIIIIIIIII/lmOIl/Wl·JfjlUlf�1�W1QIPI!II!(qf!111�b!m� 5 mil, enterrada próximo

ao Mercado Municipal,
no Centro. Um inquérito
policial foi aberto para
investigar o caso.
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Câmara derruba

reajuste do IPTU
e da taxa de lixo

. Já orçamento para 2012 é aprovado em primeira votação.
Bancada do PT apresentou duas emendas modificativas, mas

líder de governo na Casa, José Ozório de Ávila, pediu vistas.

Segunda votação ocorre no próximo dia 6 ..

Página 6

FAZENDO A MESA

OVAi.JnCAÇÃO Pensando no futuro da profissão, garçons de Jaraguá cio Sul participam
de treinamento oferecido pelo Núcleo de Gastronomia da Acijs/1Ipevi. Página 17

. Moradores do
Centro fazem
reivindicações

Relatório será
. conhecido no

início do mês _

são dois pontos críticos da
área central do município,
por onde passam milhares
de pessoas diariamente.

Situações que facilitam o

consumo de droga no local
e preocupam a população.

.

Falta de manutenção das vias
também gera insatisfação.
Páginas4eS

o documento final da

pesquisa que-promete
apresentar um panorama
geral do transporte público do

município, além de apontar
as melhorias necessáriaspara
tomar o serviço mais eficiente
e confortável. Quase três mil

passageiros foram ouvidos.
Página 19

Mais de 100g
decracksão
encontradas
Rm���ue��'�
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Aumentam em 200/0 as

licenças médicas por
problemas mentais.

LUIZ CARLOS PRATES
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FAÇAJÃSEU'
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Lourival Karsten

DIVULGAÇÃO

Pirâmide das prioridades
Quando se fala em mobilidade urbana a prioridade sempre será

para os pedestres. Depois vêm os ciclistas, Em terceiro lugar vem o

transporte coletivo e finalmente os veículos particulares. Via de regra,
estas prioridades são invertidas e busca-se a abertura de mais vias para
escoar os veículos ou se busca a implantação de terminais urbanos e

de integração. Os ciclistas estão abandonados há décadas, pois o que
realmente interessa, que são as ciclovias, parou nos anos 80. Temos

ótimas condições para estender as ciclovias ao longo da ferrovia e a

um custo totalmente aceitável, mas faltam projetos concretos. As

ciclofaixas são uma solução muito limitada, pois mantêm o ciclista à

mercê dos veículos motorizados. Em relação aos pedestres, o maior

avanço ainda é a implantação do calçadão, pois depois disto só tivemos

a pintura de faixas e a implantação de lombadas que são um verdadeiro
aborto. Infelizmente só adotamos as piores soluções.

,.

Crescimento Melhora
o governador Raimundo Colombo
anunciou que pretende implantar
um programa de melhoria da

gestão com a meta de reduzir em

R$ 320 milhões as despesas do
Estado e aumentar em R$ 680

milhões as receitas, sem elevar

impostos. Com esse resultado
de R$ 1 bilhão, pretende investir
em infraestrutura e melhorar
os serviços prestados nas áreas
de saúde, segurança pública
e educação. a projeto prevê
a contratação do Instituto de
Desenvolvimento Gerencial- INDG

(do professorVicente Falconi) -

para consultoria e implantação
das medidas gerenciais, com

apoio do Movimento Brasil

Competitivo (MBC). O governo
solicitou a participação financeira
dos empresários para viabilizar
a consultoria e para fiscalizar a

execução do trabalho.

1\ •
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São muito claras as

preocupações do governo
com a redução no ritmo de
crescimento da economia,

,

especialmente no início
de um ano eleitoral. a que
preocupa, no entanto, é a

demora para adotar uma

medida concreta que vá um

pouco além dos discursos.

L01�EIIIAS
QUINA

SORTEIO N° 2757

07 - 29 - 49 - 72 - 73

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 691

01 - 02 - 03 - 06 - 07
08 - 09 - 11 - 13 - 17

18 - 19 - 20 - 22 - 23
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I ÍNDICE

N SELIC 11,5%

D TR� 0,110%

I CUB 1.126.56

C BOVESPA .-0.93%

A POUPANÇA 0.5648

D CÂMBIO COMPRA

"O DÓLAR OOMERCIAL·(fiM R$) 1.13485
IrlR DÓLAR TURISMO (EM R$) 1.77GO

E EURO (EMR$) 2.4589

S LIBRA (EM R$) 2.8798

Congresso PróJaraguá
�rmina hoje este congresso que
1. visa retomar a discussão das

causas da sociedade jaraguaense
através de seus legítimos
representantes que são as mais

diversas entidades que têm voz

e vez dentro do Projaraguá. Até
o momento, não foi utilizada a

grande representatividade da
entidade para validar a adoção de

medidas que impactem o futuro
do município. Levar um assunto

para ser discutido e aprovado no

âmbito do Projaraguá equivale a

mais que uma audiência pública,
pois, depois de passar pelo crivo
de tantas entidades, certamente

não haverá oposição na sua

implantação. A sociedade como

um todo seráfiadora do projeto.

Voando no Atacama

Mobilidade urbana
Muito interessantes os dados de pesquisa do Instituto Mapa trazidos

para a plenária da Acijs/Apevi por José Nazareno Vieira. Mostra

uma realidade que nem sempre se consegue perceber claramente

que é a percepção dos cidadãos em sua convivência diária com os

problemas de mobilidade. Nazareno também trouxe outra grande
contribuição quando deu o exemplo de Florianópolis onde a prefeita
na época ignorou a opinião pública e, mesmo conduzindo um

projeto tecnicamente bem estruturado, teve inúmeros problemas
na sua implantação. A participação da população é essencial.

Adoção de outros modais
Na pesquisa do Instituto Mapa fica claro que a população está

disposta a adotar outros meios de transporte - 88% da amostra

- desde que sejam solucionados os problemas que atualmente
os impedem de adotá-los. Portanto, antes de sair mudando uma

porção de coisas, é 'necessário ouvir as reivindicações da população
e implantar soluções que lhes, proporcionem mais prazer na'

utilização das soluções coletivas em detrimentos do transporte
individual. P?de parecer difícil, mas é muito mais produtivo e,

provavelmente, menos oneroso.

Planos da

presidente
A presidente Dilma espera
que a crise europeia dure
ainda dois anos e por isto

não considera esta como a

hora para parar de consumir
e muito menos de produzir.
a ministro da Fazenda,
Guido Mantega, já sinalizou
a publicação em breve de
novas medidas para manter o

aquecimento no consumo e

estimular a produção interna

que no momento está sendo
beneficiada pelo encarecimento
das importações por conta

da cotação do dólar.
" ,

Cadeia

produtiva
Para ampliar a competitividade
da indústria a qualificação
é uma das palavras chave.
A avaliação foi feita pelo
presidente do Sistema Fiesc,

'

Glauco José Côrté, durante
a abertura do evento de

certificação das empresas
participantes do Programa de
Desenvolvimento de Cadeias'

Produtivas, executado pelo
Instituto Euvaldo Lodi

(IEL/SC). Entre as empresas
certificadas esta a Aluniass

Metalurgia Indústria e
.

Comércio, de Massaranduba.

PERÍODO
19.0UTUBRO.2011

29.NOVEMBRO.20 11

r-rOVEMBRO.20 11

29.NOVEMBRO.2011

29.NOVEMBRO.2011

VENDA VAR.
'.8.4:98 'iIJU, -0.18%
1.9100 ,1/11 0%

.

2.4608 • -0.33%
2.8821 ·t 0.22%

Adotar medidas unilaterais é o

caminho mais curto para o erro,

por maior que seja a vontade
de acertar, pois um punhado de

pessoas jamais terá a riqueza
de soluções possíveis através de

grupos organizados. É a garantia
de que os interesses da maioria se

sobreporão aos interesses de uma

minoria. Isto é democracia.

s impactos
A pesquisa do instituto

IV[apa mostrou os

impactos do sistema
viário sob alguns
aspectos que precisam
ser melhor avaliados.
Existe a necessidade de
atentar para os impactos

• • A·

SOCIaIS, econonucos

e culturais. Isto só é

possível obtendo o.

envolvimento da

população que não deve
ter de engolir um projeto
gestado em gabinete
que não atende às suas

reais necessidades.
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As pessoas estão cada vez mais sain- por doenças mentais, psiquiátricas.
do dos eixos. Foi o que nos fez saber Mesmo dando-se os descontos das

uma pesquisa do Ministério da Saúde.
. doenças mentirosas, inventadas pelas

Mas antes de falar dessa pesquisa, preci- pessoas para cair fora daquele "infer
so dar, como sempre, algumas voltas. no" corno elas chamam o seu local de

Quero dizer que muitas pesquisas trabalho, muitas andam mesmo fora
são como pontas de iceberg, parecem dos eixos. Antes de tudo, trabalham no

assustar, mas, nem de longe mostram o que não gostam e são incompetentes
verdadeiro tamanho do que se escon- no que fazem. Outras vivem um casa

de fora das vistas. Nem preciso citar menta de tédios e tolerâncias, diver
o caso do preconceito, por exemplo. tem -se sem prazer, fingem, enfim, ser

Se você colocar um repórter numa es- o que não são. E assim, não há cab.eça
quina e ele perguntar para as primei- que resista, a pessoa se deprime e o

ras cem pessoas se elas têm algum corpo acaba indo junto, adoecendo.

preconceito todas vão dizer que não. Muitos gastam mais do que ganham,
E todas têm. Até a mãe Joana tem ... To- precisam mentir aos vizinhos, à fa

davia, mentimos, negamos. mília, a si mesmos, o que é pior. Uma

Vale para tudo, para todas as pes- sociedade de mascarados, numa ilu

quisas. As pessoas mentem muito so- sória alegria de mentiras. Desapegar
bre idade, escolaridade, salário e sexu - se, viver de modo mais simples, puxar
alidade, preconceitos, mentem muito. fora a máscara, fazer o que se gosta,

Pois a tal pesquisa que nos' chega dar de ombros para as frivolidades do
do Ministério da Saúde faz-nos saber consumo, produz saúde, paz e felici

que de outubro do ano passado para dade. Mas esse tipo de vida é para os

este último mês de 'outubro, houve um "loucos"... Para os "saudáveis", melhor
aumento de 20% nas licenças médicas é enlouquecer mentindo.

I

DO LEITOR

Um dia desses, quando cheguei
ao trabalho, logo escutei meus

amigos comentando sobre aciden
tes, assaltos, falta de respeito, entre

outras, e a conclusão é? Que o mun

do está perdido. Então perguntei:
que visão negativa da vida, logo
numa segunda-feira de manhã? E

um me respondeu: isso não é nega
tivismo, é realidade. Antigamente
as coisas eram diferentes. Comecei
a refletir: por que antigamente era

diferente? Será que a culpa não é
das pessoas que hoje vivem? Onde
estão os valoresr Será que a culpa
não está no modo conturbado que
criamos nossas crianças? Quais
exemplos estamos deixando?

No mesmo dia, encontrei um me

nino, o qual logo puxou conversa co

migo, começou a falar do BenlO, me

contou tudo sobre ele, todos os brin

quedos e roupas que existem dele.
Até falei, você não acha que é muito
violento isto tudo? E ele respondeu
que sim. Perguntou-me se eu tinha fi

lhos, até brinquei "não, hoje tem que
dar muitas coisas para as crianças".
Que "coisas"? Acredito que este é um

dos problemas, estamos dando "coi
sas": brinquedos, videogame, celular, .

FAl,E CONOSCO

OJE!
ipod, ipad, entre outras tantas tran

queiras para nossos filhos, enquanto
deveríamos dar "coisas" como amor,

carinho, atenção, diálogo, sentar para
brincar, pescar, rir sem medo, perder
tempo conversando e ouvindo o que
elas têm a dizer.

Se hoje vemos tantas realidades

desastrosas, acredito que é reflexo
das bases e valores que as pessoas
têm recebido. Hoje se acha tudo nor

mal, "ah, mas todo mundo pensa as

sim", mero engano.
Vejo crianças frustradas porque

têm pais frustrados, que não sou

beram receber e trabalhar os "nãos"

recebidos, e não conseguem dizer
"não" aos seus filhos. Infelizmente ve

mos tantas realidades onde os filhos
não respeitam mais seus pais, vemos

crianças dizendo: "eu vou" e não "eu

posso ir?". São pequenos exemplos,
dentre tantos outros que poderíamos
elencar. Posso estar errada? Posso.

Ninguém tem à resposta para tudo.
Como dizem, afinal não são as res

postas que movem o mundo, mas

sim as perguntas. Só para refletirmos!

Marcia EveIise)amoslã,
fancioIIária pública

redac:ao@oc:orreiodopovo.c:om.br

I
MULHERES

Quando uma mulher senta-se ao lado do
marido no carro, ela não é uma "carona"comum.

Ela é co-pilota, ela também deve dirigir o carro,

especialmente se o "bennudõd' se exceder na velo
cidade efizer, ou tentarfazer, ultrapassagens indevi
dos. Nesses momentos, a mulher deve erguer a voz

e fazer-se respeitar. Se não for ouvida, mandá-lo

parar e descer, que o estúpido morra sozinho.

ATRASADOS
Diz uma garota à outra numa cena de no

vela: - "Por que a galera está sempre atrasada"?
Eu respondo. Porque é mal-educada pelos pais,
porque os professores toleram, porque os geren-

. tes são pijios, porque o povo é banana. O atraso

se acaba com disciplina, linha dura, punições.
Basta uma vez.

ELES
Vocêjá ouviufalar de uma garota sem habi

litação, bêbada, em alta velocidade e que tenha

atropelado alguém? Não. Isso é coisa de machi
nho impotente educado por pai impotente e or

dinário. Ferro neles, de um modo ou de "outro': ..

CHARGE
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eapaziguadoras, que na

, prática não mudam nadei.
.'

AprpT!Psta équeo estudo
melIWfrea vü1ádo UsUáriO"
dó transporte coletiuo epariÍ
isso são necessárias medidas
práticas epalpáveis.
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CENTRO DEVERA
TER NOVA PONTE
Calçadas avariadas
e o grande fluxo de

" .' ,..,

transito estao entre
-

as preocupaçoes
dos moradores de
toda a área central

Prédios históricos e locais'
destinados ao entretenimento
são a marca registrada da área

'central, com destaque para a

Praça Ângelo Piazera, junto ao

Calçadão da Marechal Deodoro,
que abre espaço para artesãos;
agricultores familiares, eventos

culturais e de utilidade pública.
Por todo o Centro, há estabe

lecimentos de todos os segmen
tos para atender os mais variados

tipos de público. São 12.634 em

preendimentos registrados, de
acordo com dados da Secretaria

Municipal de Desenvolvimento
Econômico.

Nos últimos meses, espaços
floridos passaram a dar mais co

lorido ao agitado cenário urbano,
assim como a iluminação e a deco

ração natalina. Consequentemen
te, a movimentação de veículos e

pedestres tem aumentado ainda
mais, fato comprovado pela re

portagem do O Correio do Povo..

E é justamente por causa

do aumento no fluxo de pesso
as e de veículos que problemas
como engarrafamentos e calça-

.

das êsburacadas se evidenciam.
, Enquanto os moradores cobram

soluções para o__s. problemas, a

administração municipal refuta
as críticas e garante que busca
viabilizar projetos, como a ponte/
viaduto sobre o rio Itapocu, que fa
ria ligação entre a Ceiesc e a Scar
(Sociedade Cultura Artística).

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

São cerca de 80 ruas espalha
das pelos 3.182.367,65 metros

quadrados que formam o Cen
tro - o espaço mais urbano de

Jaraguá do Sul- com 9.498 habi
tantes, segundo dados do Censo
2010 do IBGE (Instituto Brasilei
ro de Geografia e Estatística). A
cidade que não para de crescer -

impulsionada pela industrializa

ção e pelo vigor dos setores de co

mércio e serviços, se desenvolveu
no entorno da 'estação - por seus

trilhos que trouxeram o progres
so - a partir da: década de 1910.

Hoje o Centro Histórico da
rua Getúlio Vargas carrega muito
mais que história, cultura e lazer.
Lá está o Mercado Público Mu

nicipal, a Biblioteca Municipal
Rui Barbosa, a sede da Fundação
Cultural, os museus do Expedi
cionário e da Weg, a Câmara de
Vereadores e, ao lado, a academia
ao ar livre.

A cidade cresceu e o Mercado

Municipal deveria ser ampliado,
para ser um espaço de happv hour.

Paulo HinDig, funcionário público

BENEFÍCIO Artista plástica Valdete llinnig frequenta
a academia ao ar livre da rua Getúlio Vargas

.

Aqui é bom de morar, tem tudo.
Gosto porque é um bairro

tranquUo. Cresci aqui e não
penso em mudar de bairro.

GiseIe Martins,
Secretária e estudante

FOTOS EDUARDO MONTECINO

�'::;.�.,,_.-,,:-.;o�
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BElrEZA Decoração natalina em frente ao Museu Emílio da Silva é atração nos fins de ano

Moradores cobram segurança,
novotenninaleiluminação.

A artista plásticaValdete Hinnig, que habítu- O promoter aposentado César Silva, 58
-

almente frequenta a academia ao ar livre locali- anos, que atuou por 35 anos :qa noite jaragua-·
zada ao lado da Câmara de Vereadores, morado- ense, desde sempre vive no bairro e conhece
f<-! do bairro há mais de duas décadas, procura bem suas vantagens e mazelas. Para ele, a in
llsl!fruir a,o máximo a.infraestrutura. que o Cen- ,frqestr.utura gi�pQ,iiibilü�ada é,,9'ponto.:,lQ'tte.'Il,\: ,

trb �ferece: i(S�mpre qu�' pOsso, êIt1a�'� três�ezé� conveníênclà de estar, pertõ de tudo; com 'toda
por semana, venho co,m meu marido para me "a infraestrutura urbana. O lado negativo é jus
exercitar aqui. Foi rriuito bom terem instalado tamente a aglomeração e o perigo de transitar
essa academia ao ar livre", comemora. "Só acho à noite, pela 'cracolândia' atrás do terminal ur

que deveriam ter estagiários de Educação Física bano e nos fundos da Câmara de Vereadores e

para orientar os exercícios, pelo menos pela ma-
.

do Museu W�g". Para el.e, lia iluminação ".

úbli-
nfíãe nofinal da tarde") Sl}gereValdete,

."

,I'
.".

"
.

"

"' "ca é fraca e falta seguratlç,a no Cent Qutro .

",

Para elal um aos fatores q�e' p;recisam 's'ei ator fé o mau est�ão das' calçadas:' ,I . ínho
combatidos é a falta de segurança para quem muito, até por ser cardíaco, e as calçadas po-

.

,

transita a pé pela cidade no horário noturno, deriam ser melhores".

especialmente na ciclovia, nos fundos da Pra- Para a secretária e estudante Gisele Mar

ça Ângelo Piazera. As pessoas bebem, vomi- tins, 21 anos, que trabalha e sempre morou no

tam, consomém drogas, e, no dia seguinte, O Centro, a irifraestrutura oferecida aos morado
mau cheiro é insuportável", observa. res e visitantes é o fator que mais agrada. "Aqui

O marido de'Valdete, o funcionário públícn é bom de morar, tem tudo perto, mercado, co

Paulo Hinnig, defende que o terminal urbano mércio, shopping. Gosto porque é um bairro
de ônibus deveria sair da rua Getúlio Vargas, por tranquilo. Cresci aqui e não penso em mudar
não comportar maiso número de usuários. IA de bairro", assegura.
cidade cresceu, e o Mercado Municipal deveria Apesar de enaltecer as vantagens de se mo

ser ampliado, ter um barzinho com som ao vivo, rar no Centro, Gisele reconhece que muitas

para um happy hour. Isso manteria o pessoal ruas são intransitáveis. e mal iluminadas. "Pre-
aqui", opina Paulo Hinnig, "I, cisaria de mais rondas policiais."
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NÚMERO'DE HABITANTES

2000: 8.361

2007: 9.448

2010: 9.498
Estamos notificando

os proprietários
sobre as calçadas

danificadas. Se não

providenciarem,
poderemos dobrar

o IPTU.

Aristides Panstein,
Secretário de

Desenvolvimento Urbano

Prefeitura projeta
ponte e refuta críticas

o secretário municipal de Planejamento
Urbano, Aristides Panstein, confirma que
um dos projetos da atual administração que
visa desafogar o trânsito do Centro é a pon
te/viaduto prevista para fazer a ligação entre

as ruas Presidente Epitácio Pessoa e Jorge
Czerniewicz, das proximidades da Celesc até
a Scar (Sociedade CulturaArtística). O proje
to foi apresentado na Acijs (Associação Em

presarial de Jaraguá do Sul) em 2010. "A pre
visão é que essa ponte seja iniciada em 2012.
Vamos pelo menos iniciar. A prefeita (Cecília
Konell) quer. Agora vai depender dos recur

sos", resume.

Sobre a reclamação de que as ruas do
Centro são mal iluminadas, Panstein se de

fende, dizendo que "todas as ruas do Centro
têm lâmpadas de 250 watts". Esclarece que
a área da Câmara Municipal, onde estão os

trilhos do trem, não é uma via e, portanto,
não prevê iluminação pública.

Outra reclamação constante entre os

, pedestres que percorrem as calçadas esbu
racadas do Centro é a falta de manutenção

das vias. Aristides Panstein lembra que pro
videnciar o calçamento e manter a calçada
transitável é responsabilidade do proprietá
rio, mas reconhece que cabe ao poder públi
co municipal cobrar a execução. Ele próprio
estima que metade das ruas centrais estão

avariadas, em mau estado de conservação ou

fora das normas exigidas. "Estamos notifican
do os proprietários sobre essas calçadas, e os

que não' atendem às exigências, encaminha�
mos para a Secretaria Municipal da Fazenda.

.

Se não providenciarem, poderemos dobrar o
.

IPTU (Imposto Predial e TerritorialUrbano) ",
assegura o secretário Aristides Panstein.

Dentre as' outras obras previstas pela
administração no Centro estão a conten

ção da encosta da rua João Batista Rudolf e

manutenção da pavimentação asfáltica. "A

operação tapa-buracos é contínua. Basta li

gar para a Ouvidoria, pelo 156, que o pessoal,
anota os locais e vai providenciando", afirma
o diretor de Serviços Públicos da Secreta
ria Municipal de Obras e Serviços Públicos,
Odimir Lescowicz.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

DESCASO Abandono e lixo na área que abriga
o Ginásio Municipal Arthur MüUer preocupa

MAU ESTADO Calçada da rua Padre Francken é uma

das consideradas intransitáveis'pelos pedestres ,

A primeira tentativa de colonização
da atual área central foi em 1876, quan
do Emílio Carlos Jourdan arrendou da

princesa Isabel, filha do dom Pedro II,
430 hectares de terras para se estabelecer
com um engenho de açúcar.

Estas terras começavam na conflu
ência dos rios Itapocu e Jaraguá e esten

diam-se até o ribeirão Joaquim Francisco
de Paulo. Iourdan construiu o seu "Esta
belecimento Iaraguá" um pouco abaixo
da atual ponte Olavo Marquardt.

A dificuldade para se locomover a ou

tros centros, como São Francisco do Sul
e Joinville, assim como as dificuldades
financeiras e a oposição política fizeram

Curiosidades históricas
com que Emílio Jourdan desistisse do

empreendimento.
Enquanto na margem direita do rio

Itapocu a colonização prosperava,' na

margem esquerda, terras dotais da prin
cesa Isabel, a mata voltava a tomar conta.

Com a Proclamação da República, estas

terras passam para as mãos do Estado.
Na Revolução Federalista, em 1893,

Iourdan se posieiona ao lado do então

presidente da República, Marechal Flo-
,riano Peixoto, e adquire força política
para retornar ao Jaraguá. Em 1895, Iour
dan adquire 10 mil hectares de terras para
implantar a "Colônia Jaraguá", iniciando
a colonização da área situada entre os

rios Itapocu e Iaraguá, que se estende até
o rio Pedra de Amolar.

O loteamento foi feito prevendo um

núcleo urbano. Inicialmente se desen
volveu nos eixos das atuais Marechal
Floriano Peixoto e Marechal Deodoro da
Fonseca (na época, caminho Joinville
Blumenau), Presidente Epitácio Pessoa e

Coronel Procópio Gomes de Oliveira.
Com a implantação da ferrovia, em

1910, a área compreendida entre as

ruas Epitácio Pessoa e Getúlio Vargas
teve o processo de urbanização acele
rado. O entorno da antiga estação fer
roviária hoje integra o Centro Histórico
de Jaraguá do Sul.

* Dados do mGE

PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS
• Área de 3.182.367.65

metros quadrados
• Mais de 80 ruas

• 12.634 empreendimentos
registrados

• Bairro mais urbanizado

da cidade
• Cresceu no entorno

da antiga Estação
Ferroviária

� Sedia três museus:

Histórico Emílio da Silva,
do Expedicionário e Weg

• Dois shoppings:
Breithaupt e Fali

• Gra'_de conDuência de

veículos e pedestres

PRINCIPAIS

REIVINDICAÇÕES'
• Ponte para desafogar o

.

trânsito
• nscalização eficaz das

calçadas
• Recapeamento asfáltico em

vias avariadas
• Mais segurança

OBRAS E PRqJETOS DA

ADMINISTRAÇÃO
• Ponte para desafogar o

trânsito
• Recapeamento asfáltico
da rua Marina Frutuoso

(concluído)
•. Operação "Tapa-buraco"

"-

• Proje�,o de contenção da
.

encosta na rua João Baptista
Rudolf

r • Aumento de 100% do

IPTU dos moradores que

'descuidam das calçadas

11 operação �apa
buracos é contínua.

Basta ligar para
a Ouvidoria, pelo
156, que o pessoal

anota os loe'ais e vai '

providenciando.

0cIimir Lescowic,
diretor de Serviços

Públicos
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Câmara derruba reajustes
do IPTU e da coleta de lixo
Maioria dos vereadores
votou contra ao aumento

de 7,5% nos valores dos

impostos do ano que vem

JAMGU! DO SUL
........................ , .

D.AIANA CONSTANTINO

Na noite de ontem, a Câmara de Vereado
res de Jaraguá do Sul rejeitou o projeto de

lei complementar que reajusta os valores do
IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e

da taxa de coleta de lixo. Em votação única, o'

placar cinco a cinco foi desempatado com o

voto minerva do presidente do Legislativo, Jai
me Negherbon (PMDB).

Adernar Winter (PSDB), que geralmente
apoia as propostas do Executivo, acompa
nhou o voto contrário dos parlamentares que
fazem oposição ao governo da prefeita Cecilia
Konell (PSD): Francisco Alves (PT), Justino da
Luz (PT), Natália Petry e Jean Leutprecht (PC
do B). A proposta de autoria do Executivo pre
via aumento percentual de 7,5% no valor do
tributo e o mesmo índice de reajuste para a

taxa de coleta de lixo.
Líder de governo na Câmara, José Ozório

de Ávila (PSD) lamentou o voto dos colegas e

criticou a decisão do presidente do Legislati
vo. ''A prefeita poderia ter feito o reajuste por.
decreto, mas optou por levar para apf,ecia
ção desta Casa", enfatizou. Agora, segundo o

vereador Adernar Possamai.(DEM), o Execu
tivo terá de buscar outros meios para a co

brança dos impostos no ano que vem. "Sob
o ponto de vista técnico, o Executivo poderá
emitir os carnês do IPTU com os valores da

inflação passada. Ou implicará renúncia de
receita", previu.

Para o diretor jurídico da Câmara, Nil
ton Hening, não há como precisar qual será
a ação do Executivo diante dessa situação.
Mas, ele adianta que os munícipes não fica-

,
rão sem pagar os impostos. "A prefeita pode
rá cobrar o IPTU sem o reajuste, com o valor
do imposto do ano anterior, ao menos que o

Executivo faça uma manobra para reajustar
o.IPTU junto com outros impostos. Mas essa

será uma medida exclusiva do Executivo.
Estamos trabalhando aqui com hipóteses",
explicou.

Justino da Luz saiu' satisfeito da sessão. O

petista justificou seu voto dizendo que con

versou 'com líderes sindicais e comunitários da
cidade que seriam contra o reajuste do IPTU
e da taxa de coleta do lixo. Votaram diferente
dele Lorival Demathê (PSD), Amarildo Sarti
(PV), Afonso Piazera Neto, Possamai e Ávila.

De acordo com o secretário da Fazenda da
Prefeitura, José Olívio Papp, o reajuste de 7,5%
no valor do IPTU e da taxa de coleta de lixo sig
nifica uma recomposição inflacionária e não
um aumento real. A arrecadação para 2012 es

tava prevista em R$ 15 milhões.

FOTOS MARCELE GOUCHE

!
j I

Jaime Negherbon decidiu a votação de ontem à noite o.PtancIo pela re.j� do amnento dos tributos

Orçamento de 2012 é aprovado em primeiro turno

Antes de iniciar a sessão ontem, já existente que prevê a transparên
a Câmara de Vereadores realizou cia nos gastos públicos para os cida
uma reunião extraordináriaparavo- dãos comuns.

tar o projeto de lei que determina o A segunda emenda modifica

orçamento do município para 2012. tiva prevê a destinação de parte do
Os parlamentares aprovaram a pro- orçamento de 2012 para construção
posta, mas adiaram a apreciação de de dois centros de educação infan -

.

duas emendas para a segunda roda- til no município. De acordo com o

da que já está marcada para o dia 6 vereador Francisco Alves, o objetivo
de dezembro, às 17h30. é retirar de uma das áreas da admi-

As emendas, de autoria da ban- nistração R$ 300 mil para investir na

cada do PT, receberam vistas do área de educação.
líder de governo na Câmara, José '

Ozório de Ávila (PSD), que disse Sobre o projeto
que vai avaliar com mais critério as

propostas. As duas foram rejeitadas
pela Comissão de Finanças. "O pro
jeto está na Casa desde agosto, mas

as emendas foram apresentadas
somente hoje à tarde (ontem) ", criti
cou o presidente do grupo, o verea

dorAdernar Possamai (DEM).
A emenda modificativa número

1 sugere que a administração muni

cipal preste contas da aplicação do
dinheiro previsto para o orçamento
de 2012 por meio eletrônico no site
da Prefeitura. Segundo o vereador
Justino da Luz (PT), essa é uma for
ma de fazer cumprir uma lei federal

Justino da Luz defendeu na tribuna
duas emendas'mocli6cátivas

O orçamento da Prefeitura para
2012 prevê R$ 487.632.930 - 31,61%
a mais do que os R$ 370.513.439,65
estimados para este ano. Fora os

percentuais destinados para as áre
as da educação, saúde e folha de

pagamento, mais de R$ 81 milhões
serão destinados para obras e ações
em diversas áreas.
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"Sem d�ta. mas com prioridade
Opresidente do DCE (Diretório

Central dos Estudantes) da Católica
de Santa Catarina, Luís Fernando
de Almeida, foi recebido na tarde de
ontem pelo promotor da Moralidade

Pública, Ricardo Viviani de Souza. Na
sede do Ministério Público, o promotor,
que assumiu o cargo há apenas duas
semanas, disse que por enquanto está
se informando dos processos da sua

pasta, mas garantiu que a representação
protocolada porAlmeida sobre o

nepotismo na Prefeitura, que já se

transformou em inquérito civil, por
ser um tema de importância social e

eminentemente uma questão de Direito,
estará entre as suas prioridades. No
entendimento jurídico, se há uma lei

municipal que proíbe a contratação
de parentes para qualquer cargo da

administração pública, ela precisa ser

respeitada enquanto não for revogada.
Outro inquérito civil que deve ser

.

analisado nos próximos meses é sobre o

descumprimento de algumas cláusulas
do contrato de concessão pública entre -

a empresa Canarinho e a Prefeitura,
como a construção de um novo terminal
de ônibus no município, que deveria ter

sido entregue à população em 2008 e

que até agora não foi tirado do papel.
Ao promotor, Almeida também levou

cópia do pedido de abertura de um

processo de cassação da prefeita
Cecília Konell pordescumprimento à

Constituição do Município. O pedido,
feito por Ronaldo Raulino (PDT), foi
rejeitado pela Câmara na 'semana

passada. O intuito de Almeida é tentar

responsabilizar osvereadores por,
improbidade administrativa pelo não

cumprimento !te uma das suas mais
nobres funções, previstas por lei e

para a qualforam eleitos, que é a de

fiscalizar o Executivo.

Assassinato
A morte do vereador
Marcelino Chíarello do PT

de Chapecó foi tema de
discurso ontem na Câmara'
de Vereadores de Jaraguá.
Justino da Luz lamentou
o crime e cobrou rigor na

investigação. Chiarello
foi estrangulado, sendo.

que os autores do crime
tentaram simular um

suicídio. O vereador tinha

atuação combativa na

Câmara denunciando.

supostas irregularidades
na Prefeitura e na

liberação da emendas do

governo. Do sepultamento
ontem participaram
diversas lideranças
políticas, inclusive a

ministra Ideli Salvatti.
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Jahne de AvUa, o diretório

regional do P'I' prornove
elu:,ontro aUlanhã. na

Câ.rnara de Vereadores
de Guarandrhn
conl obje:Hvo de
discutir a rehu;ão dos

>

parhune:ntarf.�s do Vale
COUl os deiJutadJos
federais do p'artido,
Pedro lk:zal, Luci
Choinacki e Dédo linJLCl,
j�.

-,'

II. rntença.o e pro'llnover
urna aproxhnação IHlaior e

assbn !;adJitar a Uberaç;ão
de ernendas pa.r:a o.S

n:nulk.ípios da região,

Alarme ligado
São cerca de 300 produtores de frango
da região ligados diretamente à empresa
Seara. Muitos deles ainda estão pagando
financiamentos acima de R$ 300 mil

que fizeram para poder adequar a

produção às normas exigidas. A situação
é realmente, preocupante, pois interfere
diretamente na cadeia produtiva.

-o vereador Afonso Piazera nã.o é
mais do PR. conlO a coluna publicou,
ele migrou para o PSD da prefeita
Cecília Konell..Por- isso, votou

contrário à. abertura de Comissão
Processante contra a prefeita Cecília
Konell por descumprimento à Lei

Orgânica.A-vaga pertence a Isair

Moser, que também deixou a sigla,
transferindo-se para o PRB. O PR não
vai questionar a cadeira na Justiça,
embora pudesse.

Sem reforma
A Comissão criada pelo Senado para
elaborar um projeto de reforma política vai
encerrar o ano sem nenhum grande avanço.
O assunto vai ficar mesmo engavetado para
2012 como sinalizavam as previsões mais

pessimistas em torno do tema.

Tucanos em festa
Nesta sexta-feira, às 19h, na sede da

Associação de Moradores daVila Lalau,
.

acontece a confraternização de fim de
ano dos tucanos com apresentação dos

pré-candidatos à Câmara em 2012. A

participação do senador Paulo Bauer

já está confirmada. O partido ainda
não tem definição sobre candidatura à

majoritária e nem alianças.

Contra-ataque
Ivo Konell (PSD) diz que, se a intenção de
Jean Leutprecht (PC do B) ao se ausentar

da votação que poderia resultar na

abertura de uma Comissão Processante
contra a prefeita era a de instituir um

momento de trégua com os governistas, o

resultado não surtirá efeito. Nesta semana

a Prefeitura deve apresentar os resultados
acerca da investigação sobre o Programa
Segundo Tempo. Outra sindicância
da Prefeitura já apontou suspeita de

irregularidades na construção da pista
de atletismo, que custou cerca de R$ 1,7
milhão e nunca chegou a ser utilizada por
apresentar diversos problemas.

Novo presidente
Lauro Frohlich foieleito o presidente
do diretório do PSD em Guaramirim,
na convenção que aconteceu na última
sexta - feira, e também foi lançado como

pré-candidato á Prefeitura pelo partido.
Zeca Dequech ficou com a vice-presidência
da sigla, que mantém conversas com

representantes do PR, PSDB, PDT, PSB, PSC
e PC do B sobre uma possível aliança de

.

oposição ao governo Nilson Bylaardt,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FABIANE, DOBRAÇÃO� MODE�O DE

987

FanfCIITGS no Ginásio de Esportes Arlhur Müller'
Na publicação do dia 20 de novembro

de 1987, o jornal O Correio do Povo trazia
em sua capa a matéria "Fanfarras colo
riram a cidade". Isso porque naquela se

mana havia acontecido a terceira edição
do Concurso de Fanfarras de Iaraguá do
Sul. Segundo' o semanário, o evento es

tava previsto para acontecer na avenida
Marechal Deodoro da Fonseca, mas de
vido ao mau tempo foi transferido para

o Ginásio de Esportes Arthur Muller. O
concurso integrava a programação da

comemoração de 111 anos da cidade. A

competição foi abrilhantada com a par
ticipação de '15 fanfarras dos seguintes
municípios: Ponta Grossa, São Bento do
Sul, Iaraguá do Sul, Joinville, Florianópo
lis, Taió, Blumenau, Gaspar, Mafra, Capin
zal, Lages e Canoinhas. Na categoria A, a

Fanfarra Municipal de Taió conquistou o

primeiro lugar, a Fanfarra Capinzal-Ouro
o segundo e a Fanfarra Municipal de Ca
noinhas o terceiro lugar. Na categoria B, a

Fanfarra Mário o. Goeldner, de Mafra, foi
a grande campeã, seguida da Fanfarra da
Oktoberfest, de Blumenau, e do Instituto
Estadual de Educação, de Florianópolis. Já
a fanfarra da Escola Albano Kanzler re

cebeu um prêmio especial por ter sido a

única de Iaraguã do Sul a se apresentar.

o secador de cabelos

-
'

INVENÇOES ANTIGAS

Poi.o cabeleireiro francês Alexander F. Godefoy quem criou o primeiro
secador de cabelos, em 1890. O aparelho foi inventado tendo como inspiração
o aspirador de pó e os clientes de seu salão precisavam ficar embaixo do

f',
secador. Os modelos portáteis só foram surgir a partir da década de 20.

Um estabelecimento fechado, localizado no Calçadão
da avenida Marechal Deodoro da Fonseca,'revelou
uma preciosidade da história do jornal O Correio do
Povo. Com a retirada do banner de divulgação da loja;
o espaço deixou à mostra a fachada da antiga sede do

jornal. Fundado no dia 10 de maio de 1919, o OCP teve

suas instalações em diversos locais de Jaraguá do Sul:

,

- na rua Presidente Epitácio Pessoa, na rua CeI. Emílio

Carlos Jourdan, na avenida Marechal Deodoro da
Fonseca, na ruaWalter Marquardt, na rua CeI. Procópio
Gomes de Oliveira e na avenida Prefeito Waldemar
Grubba, onde fica a atual sede. O edifício do Calçadão
foi construído em 1982, enquanto Eugênio Victor
Schmõckel ocupava a diretoria do jornal. Naquele ano,

-

o espaço se tornou a nova sede do O Correio do Povo,
que manteve ali as suas instalações até 1989.

ARQUIVOOCP

PELO MUNDO

1969

General no poder
No dia 30 de outubro de 1969, o general
gaúcho Emílio Garrastazu Médici é eleito o

novo presidente do Brasil, durante o regime
militar no país. Com o afastamento definitivo
do então presidente Costa e Silva, uma junta
militar assumiu a presidência por um mês e

elegeu Médici entre os generais do exército
brasileiro para ocupar o cargo. ,

1171

A Novembrada',
Nesse mesmo dia, em 1979, ocorria no

Centro de Florianópolis a Novembrada,
revolta popular durante os anos de chumbo
do Regime Militar. Em visita à capital do

Estado, o então presidente João Figueiredo
foi recepcionado por uma manifestação
organizada pelo Diretório Central dos
Estudantes da UFSC. Sete estudantes foram

presos pela Polícia Militar, culminando em

mais manifestações, com a participação de
dez mil pessoas.
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Ciranda
recebe .. nove

escritores, hoje
Iniciativa da Biblioteca Pública
Rui Barbosa tem acesso gratuito

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

azer uma roda e con

versar, falar sobre lei
tura, livros e autores.

Ficou com vontade
de estar parte desse

bate-papo? Então, na

agenda, reserve a linha das 19h

para a Ciranda. Literária, que
acontece, hoje, na Biblioteca
Pública Rui Barbosa, em Iara- ,

guá do Sul. '

Com acesso Iivre e gratuito,
o evento ocorre mensalmente,
sempre na última quarta-feira. E,
para finalizar novembro, a inicia
tiva não vai receber apenas um

convidado especial, mas, sim,
nove. Os visitantes da vez são es

critores da região que lançaram
obras ao longo do ano de 2011.

Entre eles estão Ana Ianete
Pedri, Gil Salomon, Inácio Car
reira' Luiz Paschoal e Nilza Hele
na da Silva Vilhena, responsáveis
pelo livro 'Nós (e os "nós" entre
nós)'. Além dos cinco, também
estarão presentes Vanucci Deu
cher e Adriana Niétzkar, autores

de 'Uma palavra muda', e Roberto
Lanznaster e Samantha Quadros,
que, juntos, acabam de lançar a

obra infantil'Pocotinhas'.
Idealizado pelos escritores lo

cais, em parceria com a Bibliote
ca Pública, o projeto serve como' ,

um espaço, com data e hora
marcadas, para os participantes
dividirem informações acerca

da literatura em geral. Quem não

quiser falar sobre suas leituras,
pode apenas assistir como es

pectador. Outras informações:
(47) 2106-8708.

VISITANTES
Samantha Quadros e

Roberto Lanznaster
são os autores

, cio livro infantil

'Pocotinhas', que foi

lançado na ú1tima
sexta·feira

Quarteto Eufoniando
Nesta quarta-feira, o Quarteto Eufoníando

faz mais uma apresentação e, assim, finaliza a

agenda de novembro. O concerto acontece na

EscolaVitor Meireles, em Iaraguá do Sul, a partir,
das 13h. Ontem, os músicos Fernando Meschke,
Daniel Fruhauf, Sandro Sieves e Eriksson Toma
selli visitaram o colégio Francisco de Paulo. Já na

semana passada, eles mostraram a formação de
tuba e eufônio aos alunos da Atayde Machado e

Cristina Marcatto. No repertório, os instrumen
tistas levam 12 obras, entre elas, a renomada

'Aquarela do Brasil', de Ary Barroso, e 'Smoke on

the water', da banda Deep Purple,
As apresentações são financiadas pelo Fundo

Municipal de Cultura. O intuito é tornar conhe
.cídos os instrumentos de sopros entre os estu

dantes, formando, assim, pública para eles.
Os próximos concertos acontecem na terça

feira, 6 de dezembro, na APAE e no Procad. De

pois, encerrando 2011, o quarteto leva música
aos passageiros do Terminal Urbano de Ônibus,
no dia 9, às 18h, e aos transeuntes do calçadão

, da Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no

sábado, 10, às 13h.

Resta apenas esta quarta-feira para geiros ou pessoas que transitaram em

a exposição 'Terminal Central- O ponto meio às idas e vindas dos coletivos nos

,de partida' ser recolhida da Biblioteca últimos meses.
Padre Elemar Scheid, no campus jara-, Já no Museu Emílio da Silva;' segue
guaen8� da Católica de San�a Càtarína.. até fevereito a compilação de, bonecas
é da Fundação Cultural' do município. -de pano intitulada 'Coração EÍê'. E'lare
A mostra é assinada pelo artista Marcia úne 16 exemplares confeccionados pela
Paloschi juntamente com o fotógrafo equipe da instituição em homenagem
Piero Ragazzi e o produtor Thiago Mar- ao Dia Nacional da Consciência Negra,

.tíns. As imagens foram captadas no 10- comemorado em 20 de novembro. As
cal que dá nome à exposição e, desde o visitações podem ser feitas de terça a

início do mês, estão sendo apresentadas sexta- feira, das 9h às llh30 e das 13h30
ao público. São 16 fotografias, escolhi- às 16h30, nos sábados, entre 9h e 12h, e

das entre 700 opções, tiradas de passa- nos domingos, das 15h às 18h.

Mostra réúne
16 bonecas de

. pano que foram

�
em b,.omenagem
ao Dia Nacional
da ConSciênda
Negra

\ :UUrUHhUI
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PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. Diz-se de batalha travada em campo aberto e ge

ralmente decisiva / As iniciais do compositor e

violonista powell (1937-2000)
2. Hospital Militar / (Mús,) Em andamento animado
3. Fenda, brecha / 4, em algarismos romanos

4. Destinado só aos homens
5. Respirar com dificuldade / Nenhuma das Alterna- .

-4
tivas

6. Cozer no forno
7. Gemidos / As iniciais do escritor Ribeiro, de liA

Casa dos Budas Ditosos"
8. A mais típica dança cubana

79. A cauda do .. , cometa / (Ingl.) Na linguagem espor-
tiva, competição, jogo, luta

_

10. A atriz italiana, nascida na Tunísia, Claudia, de IJ

"O Leopardo" 9
11. A pátria de um célebre mágico do escritor norte

americano Frank Baum / Fazer retirar, afugentar
12. Faltar por fazer / Abreviatura de videoteipe
13. As iniciais do famoso humorista Santana / Se- 'ti

cura,

VERTICAIS
1. Língua de fogo / Rede paulistana de rádio e TV
2. Substância fóssil, transparente, usada em bijuteria

e joalheria / Município do estado do Amazonas,
próximo de Manaus

3. Fazer escassear os mantimentos
4. Casaco de pele, com capuz, que alcança o meio da

perna, usado em regiões muito frias / As iniciais
do pintor italiano Botticelli (1445-1510), um dos
maiores nomes do Renascimento, em Florença /
Indicação exata do tempo em que se faz ou acon

tece alguma coisa
5. Uma das dimensões dos sólidos / Cativar com ter

nura, agrado ou promessas
6. Sincero, digno de confiança / As iniciais da atriz

norte-americana Johansson, de "Moça com Brin
co de Pérola"

I Cidade do Amazonas, na microrregião de Coari
7. Afrontar
8. Beber à saúde de alguém / Sinal musical
9. Prover de habitantes / (Hs.) Unidade de medida das

frequências dos fenômenos periódicos,

2
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PREVISAO DO· TEMPO

Frente Iria

chegaaSC
Entre a tarde e a noite
desta quarta-feira, uma

nova frente fria chega
ao Estado. Ela provoca
pancadas de chuva �
temporais com ventania e

granizo isolado. Os ventos,
que viram para sul,
podem alcançar os cem

quilômetros horários.

JARAGUÁ DO .SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 19°C

MÁX: 31°C

AMANHÃ SEXTA SÁBADO
MíN: 19°C j""���l,...'�' MíN: ·15°C � MíN: 15°C

MÁX: 25°C
j j fi jd

MÁX: 21°C MÁX: 21°C

w�;::'
InstávelEnsolarado

*\

Parcialmente
Nublado

-'

jj, J l j
J.

Chuvoso

SUDOKU
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.

CRESCENTE 2/11

�, CHEIA 1 0/11

MINGUANTE 18/11

NOVA 25/11

"'r!o
A frente fria começa a se afastar
de Santa Catarina no decorrer de

quinta - feira. Mas, ainda assim,
ocorrem chuvas isoladas no Estado.
Os termômetros também voltam
a descer, com máximas entre 23°C
e 28°C. À noite, a sensação é de

temperaturas ainda mais amenas.

Trovoada

Na sexta-feira, a tendência é de que o

tempo volte a ficar estável em grande
parte do Estado por causa da influência
de um sistema de alta pressão.
Os termômetros ainda registram
temperaturas amenas. Os ventos

sopram de sudeste a nordeste e vão de
fracos a moderados com rajadas.

/.;u P�Fit-:l,.""
TUNÁPOLlS

A quarta-feira tem sol
com aumento de nuvens

ao longo da manhã.
Entre a tarde e a noite,

.
Ollorrem pancadas
de chuva. Hoje, as

temperaturas vão de
22°C a 34°C.
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Escolher as janelas de uma casa não é uma tarefa simples,
deve-se levar em consideração diversos aspectos

m primeiríssimo lugar está a efici
ência desta em relação ao seu uso

e ao local que ficará instalada. Por

exemplo, em uma sala pequena,
IUUN'@�.Ulescolher um modelo que ao abrir,

JANELA SANFONADA
Esse modelo é uma derivação da janela de

"abrir", embora sua ferragem seja diferente,
podendo ou não ter as dobradiças nas laterais.

Ajuda a reduzir o tamanho da folha que terá de
ser encostada na alvenaria. Não é possível ter

tanto as folhas de vidro como as venezianas
com esse sistema.

JANELA MAXIMAR

OU PROJETANTE
Muito usada em áreas comerciais, cozinhas

ou banheiros. A maximar desliza pelas laterais

projetando-se totalmente para fora. Permite
deslocamento do ar com eficiência. Tem o in
conveniente de quando usada em casas térreas
obstruir a passagem pelo lado externo.

gira as folhas para dentro pode prejudicar
a circulação e a ocupação do espaço com

o mobiliário. Para adequar a janela ao local
de uso, confira abaixo algumas tipologias
de aberturas:

Bastante usada a partir da década
de 1920, consiste em duas folhas que
se movimentam na vertical, correndo

por encaixes laterais. Geralmente são
de madeira. Quando usadas em dormi

tórios, a combinação mais frequente é
com duas folhas-venezjmas que abrem

girando para o lado extêmo. Uma relei-

tura interessante usada em meados da
década de 40 é utilizar contrapeso para
movimentar tanto as folhas de vidro
como as venezianas, que abrem para o

lado externo da alvenaria.

JANELA DE CORRER·
A folha é pendurada por roldanas que cor

rem em um trilho. A mais comum é compos
ta por duas folhas, sendo que uma delas corre

na frente da outra, que pode ser fixa ou móvel.

Quando feita com projeto especial, pode correr

na frente da parede liberando todo o vão para
entrada de ar e luz.

O que existe em linha para pronta entrega
são janelas que liberam apenas a metade do vão

para entrada de ar e luz. Se a opção for por esses

modelos restritores, calcule o dobro do tama
nho da abertura, porque depois da janela insta
Iada esse vão será reduzido em 50%.

Se a janela for instalada em um dormitório além
das folhas de vidro, serão necessárias duas folhas
de correr - ou urna, no caso de correr na frente da
alvenaria. Ou ainda é possível casar o modelo de
duas folhas de correr de vidro com urna venezia
na de enrolar. Essa peça, quando recolhida, forma
urn rolo que se acomoda acima das folhas de vi
dro. Para abrir - desenrolar - o comando é feito por
urna fita na lateral, Esta opção é bastante eficiente
no controle de ar e luz. Suas palhetas articuladas -

peças que em conjunto formam urna veneziana -,

quando projetadas para fora, protegem da chuva,
mantendo a passagem da luz.

r
Novembroj2011

FOTOS DIVULGAÇÃO

JANELA OSCiLO-BlI
Pouco conhecida da maioria, é uma evolução da janela de

"abrir", pois sua folha tanto faz esse movimento como tomba

ligeiramente para dentro do cômodo, permitindo uma pas
sagem discreta de ar pela parte superior. Esse movimento

duplo é permitido pela ferragem especial, misto de dobradi

ça com alavanca. A mudança do movimento se dá pela ala
vanca - maçaneta - que também tem a função de trancar.

JANELA DE "ABRIR"
Gira em torno de dobradiças fixadas nas laterais. Esse mode

lo requer espaço, tanto interno como externo, para que as folhas
não esbarrem em móveis ao abrir, e se acomodem nas alvenarias
laterais. As janelas de abrir necessitam de espaço, tanto interno
como externo, para que as folhas não esbarrem em móveis.
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para mantê-lo

sempre bonito e

vistoso, suas plantas
vão necessitar de

alguns cuidados especiais,
mas nada impossível de
fazer, com um pouco de
organização.

I- Para melhorar a qualidade
do solo, remexa a terra para
deixá-la fofa. Enquanto
estiver fazendo isto, misture
adubo orgânico; retire
todas as impurezas: ervas

daninhas, raízes mortas,
torrões de terra seca; use

uma receita básica: misture
uma porção de areia com

uma porção de terra e uma

porção de terra vegetal.
Para cada cinco litros de
mistura básica, acrescente

uma colher de sobremesa
de farinha de ossos, uma

colher de sobremesa de
farinha de peixe e uma

colher de sobremesa
de nitrato de potássio.
Adicione a mistura à terra e

mexa bastante. Acrescente
areia em solos argilosos
e compactos ou terra em

solos arenosos.

2- Para plantar as mudas,
faça um buraco de bom
tamanho, retire o plástico
que as envolve e coloque
o torrão dentro do buraco.

Coloque a mistura básica
em torno do torrão.

3- Para plantas com caules
finos e altos, coloque
um bambu ou um cabo
de vassoura para apoiar.
Amarre delicadamente
a planta ao bambu

(estaqueamento) .

4- Para regar suas plantas,
dê preferência para as

primeiras horas do dia.
Evite molhá-las quando o

sol estiver forte. Para jardins
e canteiros use mangueiras
com irrigadores de pressão.

5- Sempre retire as folhas
secas e doentes, com uma

tesoura de poda.

6- Combata as pragas
utilizando pulverizadores
defensivos vendidos nas

casas do ramo.

IM
Para plantar um jardim é necessário prestar atenção a algumas
características das plantas escolhidas e do espaço disponível

Para regar suas

plantas. prefira as

primeiras horas
do dia. Evite

molhá-Ias

enquanto o sol
ainda estiver

forte. Para jardins
e canteiros use

mangueiras com

irrigadores de

pressão

F.IlÇA AS n..oRES DURAREM MAIS NO VASO
Conheça os cuidados básicos para manterflores e arranjos'por mais tempo
• Para a flor durar dentro de casa

é preciso tomar alguns cuidados.
No caso de buquês, é fundamental
cortar a ponta do caule todos os

dias, medida que garante vitalidade.
O correto é fazer um corte de 3 cm

na diagonal e sempre tirar as flores
murchas. Troque a água sempre que
ela estiver suja. Dessa forma, se os

exemplares forem frescos,
durarão até 15 dias.

acada dois dias. Outra dica é deixar
a espuma floral sempre umedecida.
Também não pode faltar um prato ou

cachepô com um pouco de água.

• Nas duas situações é necessário
colocá-las em locais arejados e

com boa luminosidade. Não eleja
ambientes com ar-condicionado,
pois o frio é prejudicial. Outra atitude
correta éutílízar um conservante

na água. Esse produto pode ser

encontrado em lojas especializadas e

é um alimento para as flores.
• No caso de arranjos, vale passar
um pano úmido nas flores efolhas
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E importante estar atento ao revestimento da piscina
las andavam meio es

quecidas e por um bre
ve período foram ofus
cadas pelas calorosas
lareiras. Mas bastou os

termômetros marcarem

altas temperaturas para que vol
tassem a se tornar o centro das

atenções e até mesmo um dos es

paços mais disputados da casa.

Ideal para relaxar, reunir os

amigos ou para as brincadeiras das

crianças, a piscina é ponto de en

contro e de diversão. Charmosa e

imponente, ela ganha lugar de des

taque na residência e merece uma

atenção toda especial nos projetos
arquitetônicos e nas reformas.

Uma das dicas é estar atento

ao tipo de revestimento utilizado
nesta área. É importante que ele

seja atérmico e antiderrapante, já
que trata-se de um espaço utiliza
do em dias de sol forte e também

por receber uma grande circula

ção de pessoas.
Pensando em proporcionar a

arquitetos; decoradores e paisa
gistas soluções em revestimentos

seguros e arrojado, a Palazzo, em

presa catarínense com sede em

Corupá, Norte do Estado, coloca
no mercado o Apolo, da linha Pri
me Décor, revestimento antider

rapante, ideal para aplicação em

áreas de piscina.
O produto também pode ser

considerado atérmico, proporcio
nando conforto em dias de calor
intenso. São nove cores disponí
veis, em tons claros, inspirados na

natureza. "No caso das áreas de pis
cinas, o mais indicado é optar por
tonalidades claras, quanto mais
claro o revestimento, menos ele irá

esquentar", aconselha o proprietá
rio da empresa, Antônio Bogo.

A Palazzo também fornece
bordas, soleiras e rodapés no mes

mo material para a composição
harmoniosa dos ambientes. Para
saber mais dos produtos da Linha

prime Décor, da Palazzo basta
acessar www.palazzo.ind.br.

OCP Construir&Refgrmar
Novembroj2011 I .

DIVULGAÇÃO

o revestimento utilizado
deve ser atérmico e

antiderrapante para garantir
o conforto e a segurança

No mercado desde 2007, a Palazzo Pisos e Reves

timentos, com sede em Corupá, Norte catarinense, é
uma empresa especializada em soluções no segmento
de revestimentos cimentícios, com foco na produção
de revestimentos para áreas externas e internas, além
da recém-lançada linha exclusiva'para paredes. Através

de parcerias com arquitetos e designers, a Palazzo leva
ao mercado as últimas tendências da decoração, dando
vida a ambientes exclusivos e arrojados. Os produtos as

sinados pela Palazzo se destacam ainda pela qualidade,
dlir�bilidade e pelo,acabamentQ,As peças, q-ye são feitas
artesanalmente e podem ser consideradas ecológica-

.. )t I

• Não é preciso se desesperar quando o imóvel é

pequeno. Afinal de contas, um espaço reduzido
não é sinônimo de viver desconfortavelmente.
O grande segredo é saber aproveitar cada
centímetro ao máximo, ocupando cada espaço
com as soluções corretas.

S

• Dê preferência ao uso de cores claras, que ajudam
a ampliar o ambiente. Também é possível apostar
em tonalidades mais quentes, porém, neste caso,

é recomendável usá-las em cômodos de pouco
permanência, como lavabos.

• Escolha um tapete de acordo com as medidas'
da sua sala. Modelos com grandes dimensões• Para ajudar, selecionamos algumas dicas para

transformar o seu "cantinho" em um

ambiente confortável, aconchegante,
espaçoso e agradável. Confira.

• Feitos sob-medida, os móveis

planejados aproveitam todos os

espaços possíveis, o que garante
soluções inteligentes na hora de

preencher cantos, nichos e

espaços residuais.

• Aposte em móveis retráteis. Além
de funcionais e engenhosos,
eles fazem o papel de dois ou

até mais móveis.

• Na hora de projetar os armários, dê

preferência às portas de correr, que
ocupam menos espaço e permitem
ganhar alguns centímetros de
circulação entre os móveis.

mente corretas, são comercializadas nas principais lojas
do segmento,espalhadas pelo Sul do país, e também em

grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro. Para
saber mais sobre a Palazzo acesse: www.palazzo.ind.br.
O endereço ,da Paíazzó no facebook é o http://www.fa-

, . ". ,�. r

ceboo:K.coín/pages/Palazzo-Pisos-e-Revestimentos.

podem encolher o ambiente.

• Mais do que a função decorativa, o espelho
também é um forte aliado na hora de trazer

sensação de profundidade a espaços pequenos.
Dependendo da forma como é usado, ele pode
transformar ambientes apertados, deixando-os
mais amplos e aconchegantes,

DIVULGAÇÃO

SFORMAR

ESPAÇO AMPLO

• Evite exageros. Se o espaço for

pequeno, é essencial economizar
na quantidade de móveis e

ítens de decoração. Aposte
em uma disposição prática e

funcional, que não irá atrapalhar
a circulação.

• Na busca pelos revestimentos,
dê preferência a peças claras e

com grandes dimensões.

• Melhor é revestir todo o piso
da casa com o mesmo material.
Dessa forma, os

ambientes não ficam delimitados
e conferem a sensação de

amplitude. Se for usar madeira,
opte por tacos compridos e

estreitos.
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E neste

domingo!
T)lra a galera que uaipedalat; no domin
rgo, e de quebra quer ganhar mil reais e

uma bicicleta, tem que retirar, gratuitamen
te, o cupom numerado na Capital Imóveis
ou no Restaurante Madalena. O passeio

.

inicia às 9h30, com saída da Praça .Ângelo
Piazera. Durante o percurso, será distribuí
do aos participantes água da Fonte de Ijuí e,
aos moradores do circuito, mudas de árvores

frutíferas. O sorteio e a distribuição de brin
des serão feitos apás a pedalada. Mais infor
mações pelo telefone 3370'-2900.

Niver
Será-com lista baseada no afeto, como

sempre, que o dentista e sangue bom, Nilson
Soares, festeja o aniversário, nesta quarta
feira, dia 30 de novembro. Parabéns, amigo! O
meu desejo é que sejas plenamente feliz.

UPPER k\d:>

Vodu
Para comemorar o ano novo que bate
à porta com muita paz, sucesso, amor e,

.

claro, saúde, passando longe das energias
negativas do mau-olhado, o 'vodu' da vez

são as sandálias Havaianas com o famoso
talismã, o Olho Grego. Para elas e para eles.

Onde comer bem
Na Confraria do Churrasco. Todo dia uma

deliciosa novidade.

Destaques
As inseparáveis Rose Marconi e Mayra Leal
eram destaques nas melhores baladas,
sempre arrasando e fazendo sucesso por
onde passavam. Sempre com simpatia e

.
carisma em alta.

Moa Gonçalves

.
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Ginástica é moda
Av, Maf, Deodoro da Fonseca

1181.9-100.'11'.0-Ij;J�,ag_Ui!l
do Sul

I

BELO GESTO Nina e lanete, da Rede Feminina de Combate ao. CânGer,
recebem doação, em cheque, referente à_Campanha Outubro Rosa do

.
. ,

proprietário da Upper Mann, Gelson, e do gerente da loja, Robson

SAMPA. O jornalista da 105 FM,
laUson Ilngeli, em recente encontro

social, na cidade de São Paulo, ao

lado de Gaivão Buen�, da TV Globo

Super Nova FM
Já esta no ar em caráter

experimental a rádio Super Nova
PM. Pra sintonizar 101,9. A emissora
é do mesmo grupo da 105FM.

Pensando bem
"Humano, eu sou assim: virtudes e

limites, se agora me permites, estou

aprendendo a ser feliz, sem me prender
ao que não fiz, mas olhando o que é

possíveL Estou sempre com Deus". LP

moagoncalves@netuno.com.br

Pilates
No comando da descolada

profissional Andreia Chiavini, o

Studio Arte Pilates, unidade Barra,
comemora com sucesso um ano de
atividade. Bola branca.

Buxixo
Alguém pode me dizer o motivo
das farpas entre aquele conhecido

profissional da saúde e a

comerciante? Aparentemente o

casal vivia super bem! .

MAURICIO HERMANN

• É um menino e vai se

chamar Paulo Pedro Perini,
, o mais queagudrdàdo

·ó,

primeiro baby de Salete e

Márie Perini. -

• Neste sábado, às 20

horas, na Tuiister Pasteis,
show com o cantor Enéias
Raasch, voz e violão, e Cyro
Deinero, percussão.

'

.Hoje, tem sertanejão,
na Fuel Living, com Elton
e Fernanda e Dj Bibbe
Andreatta ..-Elas free até
23 horas. '

.

'�.No prâximo dia sete de
dezembro, naAdegaDecanter, ,

na Scar, aconteee um curso
".

,

.
de sushi es({Shimi para
iniciantes� O cheféJulmir
Rozza. Maisinf0171U:lÇães pelo
telefone 9993-3404..

• No sâbadõ; naLondon Pub,
rola aBalada dosAnos 80.

�, j "

• Hoje, tempalestra, naScar,
com DalmirSant'anna: O
tema é 'Comprometa-se com o

seu sucesso; Mais informações .

no telefone 3275-7070.
.

.

• Seja solidário, doe sangue. FUEL A arquiteta Ileydi
Cavalcanti e LiIian Nazario,
lindas nos corredores da Fuel

ic,leias nunca

é sério.

Paul Valérv

Rodada
O dentista Francisco Reis, o grande Chico,
corintiano apaixonado, está armando
festerê daqueles, no domingo. Ele
acredita que seu o "timão" vai conquistar
o Campeonato Brasileiro, em cima do

"porco". Já o colegaIosé dos Santos Neto

garante que o cocho vai virar.

T�mara que caia
o mulherio vai cair matando a famosa
Glorinha Kalil. Duvida? No seu site, ela
comenta que uma das coisa mais bregas
das baladas é mulher usando tomara

que caia com forte marca de bronze ..
"Sai até meio vulgar, uma sedução
vulgar, dependendo do que se estiver .

vestindo", completou ela.

..

MAURICIO HERMANN

BALADA Adriana GiovaneUa e

Bebei Maes na festa da Fuel Living

Folocódromo
Dizem por aí que um político, bola da vez, estava passeando de
carro pela areia da praia, em Barra Velha, no final de semana - o que
é proibido - e 0, carro ficou atoladinho lá pelas bandas da lagoa. O
"home' precisou de ajuda para retirar o possante da areia movediça.
Estava na farra com aliados e se distraiu com a altura das ondas. Por

favor, um copo bem gelado do chope Kõnigs Bier?!

IMÓVEIS·t.....I
o nosso .desafio é fazer você feliz

Vila Nova:
Apto térreo - Bloco 07
Residencial .Jardtrn
das Mercedes.
02 dormitorloa, sala,
cozinha, banheiro,
lavanderia e garagem.
Playqround.
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ELYANDRIA SILVA, A
'

ESCRITORA

De todos os medos que me acompanham desde

que cheguei nessa vida, o maior deles é o medo
de sentir medo. O primeiro, lá no começo, foi o da

chuva, chegou, ficou, cara de pau mesmo, não teve

jeito de ir embora até que, um dia, conformada,
ficamos amigos, eu e o medo da chuva. Ainda

hoje, quando os morros uivantes de Jaraguá do Sul
decidem vestir suas capas cinzentas, ele vem assim
como quem não quer nada.

Depois veio o medo de dentista e nem tive

tempo para pensar em nada, agressivo, tenso,
um alicate conduzido por urna mão peluda me

nocauteou e, entre gritos e choro, sem anestesia, vi
três dentes subirem a ladeira. Tranquila, superei,
mesmo tendo que usar aparelho depois de 24 anos

para consertar o estrago.
O medo de falar em público encheu gavetas,

arrebatou prateleiras e se tornou tão ameaçador que
não havia outro jeito, era eu ou ele. Foi exterminado
miseravelmente nos anos em que fui professora e,

hoje, parece nunca ter existido. Veio do pó e ao pó
- retornou humilhado, sem escolha.

.

O medo de dirigir trouxe urna coleção de

problemas e com eles vieram buzinas, xingamentos
e micos no trânsito. Depois de anos e, hoje,
dirigindo pelas estradas, soube que este medo

pegou carona com o anterior e sumiu. O medo de
andar de bicicleta é imperativo, aristocrático e faz
com que eu me sinta a mais idiota das criaturas por
um simples motivo: eu não sei andar de bicicleta!
Sei que o leitor pode estar urn pouco chocado,

então, encerro aqui
esta parte, pois este

é assunto para outra

crônica.
Somos corajosos,

enfrentamos tudo,
mas tem um medo

que nos domina,
cerca, beija, abraça,
se finge de amigo,
some por tempos,
urn dia volta com

tudo e aí não tem

mais jeito, é urn fim
de sentinela: é o

medo da morte! Na hora marcada da nossa chegada
a este mundo cruel e louco ele vem junto com a

placenta e, assim, permanece enquanto somos

gente, enquanto a alma não descola. E para essa

praga que corrói por dentro tenho o remédio certo,
tomo doses generosas que amenizam as dores e

tenho a sorte de, às vezes, poder elaborar a bula.
Parece mágica não?

É que eu trato o medo da morte com poesia, com

a arquitetura das palavras. Não tem mundo que não

fique mais bonito, não tem amor que não volte, não

tem lágrima que não durma. Coisa .nais linda do
mundo essa coisa de poesia! Tem um 'que' de ver o

invisível, de lucidez na loucura, de pintar quadros
com a mente. Nessas horas de harmonia geométrica
ler poesia e como estar no inferno e deitar em

tapetes de gelo. E hoje eu quisera isso, escrever esta

crônica com recheio de versos em prosa. '

o medo de andar

de bicicleta
é imperativo,

aristocrático e faz
com que eu me sinta

a mais idiota das
criaturas por um

simples motivo: eu

não sei andar de
bicicleta!

Envie sua foto para
redacao@ocorreiodopovo,com.br

Alguém me adota? Sou muito fofinha, bagunceira e fico ronronando

para ganhar atenção. É que eu fui abandonada bem pequena e acabei

ganhando um lar temporário e uma protetora que me ensinou a comer

sozinha e a fazer minhas necessidades no lugar certo. Por enquanto,
meu nome é Floritida, mas aceito ser chamada como você, meu novo

dono, quiser. Contato: (47) 3376-2104, com Eliane.

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Baltazar observa Pereirinha de longe. Crô teme

que a patroa esteja envolvida na morte de Marcela:
Pereirinha combina de se encontrar com Tereza Cris
tina. Solange revela para Amália qU! está apaixonada
por Daniel. Juan Guilherme pensa em promover Zu
leika na Fashion Moto. Wallace aceita a proposta do
sheik para trabalhar como empresário. Patrícia volta

para a pousada. Wallace decide pagar um advogado
para Teodora. Danielle pensa em Enzo. Griselda fica
satisfeita ao ver Antenor arrumar as coisas no quarto.
Durante o enterro de Marcela, a enfermeira do hospital
encara Tereza Cristina.

cercada por uma multidão .

• A VIDA DA GENTE
Manuela combina de ir ao hospital na com

panhia de Rodrigo para falar com Ana. Cícero não

gosta de saber que Alice marcou um novo encontro

com Renato. Rodrigo discute com Nanda. Alice visi

ta Ana. Cris despede Lorena. Vitória manda Miguel
treinar com Sofia e os dois se aproximam. Lorena

implora para Matias não deixar o emprego na man

são de Jonas. Tiago não gosta da nova babá. Iná
fica apreensiva quando Manuela e Rodrigo saem

para falar com Ana. Eva conta para Ana que Manue
la e Rodrigo estão casados.

• AQUELE BEIJO
Damiana pede para Iara afastar a verdadeira

Damiana. Ricardo conversa com Camila e ela admi

te que seu amor por ele acabou. Maruschka elogia a

persistência de Claudia. Olavo e Marieta descobrem

que Violante tem documentos faisos. Marisol coloca
em prática o plano para inscrever Odessa no concurso

da Comprare e Cabo Rusty não se conforma com a

armação. Damiana cuida de Felizardo e os dois fazem
um pacto de nunca se separarem. Camila diz a Brigit
te que decidiu se separar de Ricardo e que pretende
aceitar a oferta para morar com ela. A casa de Iara é

• VIDAS EM JOGO

Regina se nega a ir até a delegacia. Carlos liga
para Francisco e avisa que conseguiu sair da mata.

Jorge e Marialice fazem as pazes. Regina recebe uma

intimação para depor. Severino 'não permite que Divi

na converse com Daniel. Patrícia conta à Juliana que
Regina atirou Cleber. Elton e Regina se tornam alia

dos. Venenosa, Fátima diz a Nelize que Francisco é
um bandido. Welligton liga para a pessoa que fornecia

anabolizantes. Divina assume que ainda ama Ernesto.

Regina propõe uma aliança com Andrea.

ANIVERSARIA TES
30/11 Diogo F. Dassi .Jessica C. V. M. Maski
Adilson Nasato Dorileia Hornburg .

José A. Gascho
Alan A. Rublo Edeltraud D. Friedemann Kátia C. Woeff
Alcione Azevedo Enedina P Lustosa Ladi S. B. dos Santos
Alexandre A. dos Santos Fabiana J. Girola Maria B. G. Volz
Almir Liesenberg Fridalina Becker Mario Isbemer

Angelo C. Zandanalli Gerusa Becker Natanael F. Piazetzni
Aurea M. Kirschen Giovane L. Dalpiaz Otavio Demarchi
Cesar G. A. Vieira limar Saplinski Patricia Spezia
Cesar J. Voelz Irene I. Hartmann Sergio Greuer
Dieter Bublitz Jaqueline Jardim Tiãozinho do ACordeon

"'TIJIIl);,1' �"lftÚ'>'lII><t< f'wt_<ti ,�*

'<I,,,,,,,��.. �.",�,,,*,,,,,,,,

,4,

EU, VOCÊ E OS OUTROS

Uma das sugestões de Editora
Sextante para este Natal e

para as férias é o livro "Eu,
você e os outros", do jornalista
Fernando Bond. O livro (92
páginas, R$ 14,90), lançado
em todo o país com grande
sucesso a partir da Bienal do
Rio de Janeiro, em setembro,
oferece uma oportunidade ao

leitor de fazer uma reflexão
sobre a vida. Ao longo dos

capítulos, ele encontra '14

pausas para pensar', através
das quais pode escrever o

próprio roteiro e inclusive o

próprio final.

STRONGER

Stronger é o quinto álbum
de inéditas da cantora

Kelly Clarkson. Vibrante e

musicalmente diversificado,
é um pouco pop, um pouco
pop-rock, um pouco urbano,
um pouco dance. Essa mistura
na linda voz de Kelly deixou
as músicas atraentes, com

batidas contagiantes perfeitas
para dançar. Kelly, que é dona
de uma voz poderosa e cheia
de sentimento, é co-autora de
cinco faixas de Stronger. Mr.
Know It Ali está entre as cinco
músicas mais ouvidas do MTV
Buzz Worthy e nos EUA é a

música de 2011 a atingir mais

rápido o Top 10 da Hot AC.
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NÃOSEICOMO
ELA CONSEGUE
Kate Reddy (Sarah Jessica Parker)
é o modelo da mulher moderna,
dividindo o tempo entre os afazeres
domésticos como mãe de família e

,

os profissionais, decorrentes de seu

trabalho. Até que a vida vira do aves

so quando conhece Jack Abelham
mer '(Pierce Brosnan), um charmoso
novo colega de trabalho.

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

19h e 21h30)
• Cine Breithaupt 2
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (19h e 21 h30)
• Atividade paranormal 3 - Leg (14h, 15h40 e 17h20)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Happy Feat - O Pinguim 2 - Dub (14h1 O, 16h45 e 19h1 O)
• Happy Feat - O Pinguim 2 - Leg(21 h50) ,

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

19h20 e 22h)

• Cine Neumarkt 3
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Dub (13h30, 16h15,

19h e 21h40)
• Cine Neumarkt 4
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Dub (14h40, 17h20 '

e 20h10)
• Cine Neumarkt 5
• O palhaço - Nac (14h20, 17h, 18h50 e 21h)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
·11.11.11-Leg(18h)
• Não sei como ela consegue - Leg (14h, 16h, 20h e 22h10)
• Cine Norte Shopping 1
• Happy Feat - O Pinguim 2 -Dub (12h40,J 4h50, 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 Shopping 4
• O palhaço - Nac (13h30, 15h35, 17h40, 19h50 e 22h)
• Cine Norte Shopping 5
• Não sei como ela consegue - Leg (13h15, 15h20,

17h25, 19h40 e 21 h45)
• Cine Norte Shopping 6
• Amanhã nunca mais - Nac (14h20, 16h20, 18h20 é 20h20)

• Cine Norte Shopping 7
• Brasil animado - Nac (13h e 14h40)
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg

(16h40, 19h05 e 2� h�?), "
' :,;

• Cine Breithaupt 3
• Happy Feat - O Pinguim 2 - Dub

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

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 21 h20)
• 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 (14h1 O, 16h45 e 19h1 O)
• 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 21h30)

��eJnchaelpode
ter a voz prelU
Internado, emViena, naÁustria, para o

tratamento de uma pneumonia, o cantor

George Michael, 48, pode ter as cordas vocais

permanentemente danificadas depois de
receber alta. Segundo os médicos, ele vai

precisar de meses de descanso. Dependendo
de quanto tempo ficará em tratamento, a

doença pode afetar seriamente a capacidade
dele de cantar.

Anne Hathaway
oficializa noivado
A atriz Anne Hathaway está noiva do ator

Adam Shulman, com que começou a

namorar em 2008. No último domingo, a

Mulher Gato do filme Batman - O Cavaleiro
das Trevas Ressurge, já foi vista usando
o anel na mão direita. "Eu estou muito
apaixonada por ele. Ele arruinou totalmente
meus planos. Eu estava querendo ficar um

tempo sozinha", disse ela em tom

de brincadeira.

AngeUnaJo6equeria

Eváristo Costa

ser agente funerária
Antes de alcançar o sucesso em Hollywood,
Angelina Iolie queria ser agente funerária. A

opção era uma espécie de 'plano b', caso a

profissão de atriz não vingasse. "Parece algo
muito estranho e excêntrico, mas quando
perdi meu avô fiquei muito irritada com o seu

funeral", disse ela. ''A morte deve ser vista de
um jeito diferente", completou. Agora, famosa
como atriz, ela.estreia como diretora.

Ator tem o carro

roubado em SP
o ator Leonardo Miggiorin foi assaltado a

mão armada. Um criminoso levou o carro

do ator, no bairro de Perdizes, zona oeste

de São Paulo. "Um pessoal que estava por
perto me ajudou e me deu carona para
delegacia. Diziam: mas você é famoso, né?
Era o carro que você ganhou no Faustão?",
escreveu ele no Twitter sem confirmar se

o veículo era o mesmo que ele recebeu no

quadro Sufoco dos Artistas.

ÁRIES
Evite assumir novas responsabilidades ou pode não

conseguir cumprir as obrigações. Tenha atenção com os

gastos, principalmente com supérflUOS.

TOURO
As atividades desenvolvidas em grupo tendem a trazer

,ótimos resultados para a vida proüsslona; A dois, ótimo
momento para traçar metas com quem ama.

GÊMEOS
ótimo dia para divulgar as competências profissionais. Os

problemas familiares devem ser resolvidos em casa. Reflita
sobre os conselhos do par quando o assunto for dinheiro.

CÂNCER
O período é benéfico para colocar as tarefas rotineiras em dia.
Falta de atenção e organização pode atrapalhar o desempenho
profissional. A dois, é bom explicar seus pontos de vista.

LEÂO
Preserve a reputação: sua imagem pode sofrer abalos por conta
de falsos amigos. Por isso, mantenha a discrição. Já no setor

afetivo, o momento é favorável para compartilhar sonhos.

VIRGEM
Concentre-se. É o momento de refletir sobre algo que fez ou

disse, devendo pedir desculpas, se assim achar necessário.
Com o par, discussões não estão descartadas.

,

, .

agora e papal
Foi a apresentadora do Jornal Hoje, Sandra

Annenberg, que anunciou em rede nacional

que Evaristo Costa, com quem divide a

bancada do noticiária, teve o primeiro
filho com a esposa, Amália. A criança, uma

menina chamada Francesca, nasceu no

fim de semana. Por isso, o jornalista saiu
de férias por três semanas, deixando o

comando do jornal sob responsabilidade
apenas de Sandra.

t

Sthefany: não abro
mais mão do trabalho
A atriz Sthefany Brito decidiu que nunca
mais irá deixar a profissão em segundo
plano por causa de homem algum, como

fez ao se casar com o jogador Alexandre
Pato. "Eu acredito no amor. Claro que cada
relacionamento é diferente. Faria o que o

relacionamento exigisse. É aquela coisa
de saber ceder para poder estar em uma,

relação saudável. Mas do trabalho não abro
mais mão, nunca", afirmou ela.

'.1 ' I, ,!

LIBRA
Bom dia para desenvolver trabalhos. Preste atenção ao que
as pessoas dizem e reflita. A liberdade e a confiança que tem
no par podem tornar o clima mais leve no romance.

ESCORPIÃO
Não se iluda com aquilo que está fora de alcance. Ouça o que
os outros têm a dizer. As palavras de quem ama podem ser

duras, mas são verdadeiras.

SAGITÁRIO
Se for preciso expor novamente seus motivos, fale o que
for necessário. Mude a rotina. A dois, a criatividade provoca
surpresas felizes e momentos divertidos.

, CAPRICÓRNIO
Não exponha seus melhores projetos. Nem todos seus planos
são possveisde realizar. Não perca muito tempo escolhendo
uma roupa para sair com o amor. Levante este astral.

AQUÁRIO
Bom momento para rever documentos que tenha assinado.

Aprenda com o erro dos outros antes de cometer os mesmos
enganos. Palavras duras podem provocar grande dano.

PEIXES
O silêncio e a discrição são garantias de que você não será
alvo de intrigas. No amor, ótimo dia para fazer planos com a

cara-metade, Pode receber notícias de um parente distante.

, '
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JORD�IA
A Jordânia é um destino com riqueza histórica e

cultural incomparáveis. Lá, há vestígios arqueológicos
que chegam a ter mais de 2,5 mil anos. No Sul do .

país, a antiga cidade de Petra, talhada na pedra, foi
fundada no século sete pelos Nabateus, e completará, .

em 2012, duzentos anos de redescoberta. Além de
sítios históricos e a capital Amã, dinâmica, modema e

tradicional, ao mesmo tempo, a Jordânia tem atrações
naturais como o deserto deWadi e o Mar Morto.

RIO DE·JANEIRO
Passar o réveillon em Copacabana, com festa e

fogos de artifício, é garantia de começar 2012 em

alto astral. O Carnaval é outra boa desculpa para
visitar a Cidade Maravilhosa, que ganha um agito
único durante esses dias festivos, com turistas do
Brasil e do mundo inteiro que se juntam para um

dos maiores eventos do planeta. Mas, na verdade,
qualquer feriado ou final desemana é bom para
curtir as praias e o visual do Rio de Janeiro.

CROÁCIII
Ano após ano, a Croácia emerge rriais como destino de férias na

Europa. Durante os meses de verão, o país é particularmente
visitado, em suma, no belo litoral com cidades medievais, praias

.

e mar azul. Outra atração da Croácia, no centro do país, fica por
conta do Parque dos Lagos de Plitvice, com dezenàs de lagos e

cachoeiras portadoras de águas turquesas.

NAMíBIA
.

Situada no Sudoeste da África,
entre a Angola e a África do
.Sul, a Namíbía é um país
imenso e selvagem, até para
os padrões do continente.

. Antiga colônia alemã, ela
tem paisagens montanhosas,
desertos, belas praias no litoral
atlântico e uma vida animal
intensa. O deserto do Kalahari
e o Parque Nacional de Etosha
são algumas das principais

.

atrações do país.

SARDENHA
Sardenha é uma

ilha italiana do Mar

.
Mediterrâneo, próxima à
ilha francesa da Córsega..

No interior, tem colinas
e montanhas, ideais

para trilhas, passeios
de carro e bicicleta.
Mas o maior atrativo de
Sardenha fica por conta
das belas praias, muito

frequentadas durante o

verão europeu.

Conhecida como a Suíça da América

Central, a Costa Rica é uma pequena
nação segura e desenvolvida e que conta

com uma das mais ricas biodiversidades
do planeta. O país tem vários parques

naturais com fauna e flora abundantes,
e muitas belas paisagens de floresta

tropical,' montanhas, rios e vulcões.

ISLÂNDIA
A mais de mil quilômetros da Europa
continental, a Islândia oferece
maravilhas naturais impressionantes
como gêisers, fiordes, geleiras e

Vulcões. Mas a maior atração é
também a mais imprevisível. Turistas
sortudos podem avistar as belíssimas
auroras boreais, fenômeno próprio da

região ártica que cria luzes coloridas
em meio à noite .:
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C3 PICASSO 3 x R$ 99,00 3xR$160,00 3 x R$ 175,00
�

XSA� PICASSO 3xR$ 81,00 3 xR$ 140,00

C4HATCH 3 x R$ 110,00 3 x R$ 170,00
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CITROEN XSARA ��::fts.�1
PICASSO
GLX 1.6 Flex 2012
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CITROEN C4 ."'

GLX 1.6 Flex 2012

53.99õ'
À VISTA

AVISTA49.990'·
'CRÉATIVE TECHNOLOGIE C.ITRoen

1- Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Cltroên C3 Picasso GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 51.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 24

parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. Citroén Xsara Picasso GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. Citroén
C4 GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 53.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira

específica) + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. 2- IPVA e

Em�l�camoe:to gráti�l.nda compr3aod/o11m/200d1e1Io: Citroén C4t Okdm. Benefícios ntão podem
I

ser con�lerttidOt� em
.

t: �:�:n� lid"""'" ,�:::q; ���'''IIII:"'�,! '�I'IIII mi :�,3,lt.',",�) III=:,�••:!I" �:',',:�I'I ,II'''''''� �''''II''''�I (::ex II Ih "� li1It.:lh I'; I�''''''� m � ,Ii, 4'''''''�bl WI"""jlll::::I� IP;} Wr i� mi �;,::�� WI"'IÚ!""j�',I'"'� c» r""0 "1" ,el.
especte. lertas vai as ate ou enquano urarem os esoques. rnaqens uustranvas, � !/ijlti,)l'llltrueiiIP�l/nffl:Jlk r� qft'nIJII' I, YI"'" ...IlII,/fh", xsc: Wj::;;;;;prW ,�� m 'IIhIJJ�",,"I/PWIJ�gjI� "�lf�"dll� InDJII1�1II,)f�m'llhliWIlfIIl 1/1 f/�m,Jlllhfflr,�!r%'I/J�fh/�qul'kJ'JIJ.% m 1Jh mqQ/IIIIHI//II'I ul�L��'IR,�;/I'9!l
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FIATPROCURA·SE
• PROCURA-SE pessoa para

dividir apartamento no Centro.
Prédio em área central, com

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

• TRABALHO de diarista, faxina

geral, trabalhamos em 2

pessoas. Tr: 8427-5016

• PROCURA-SE ,Bacharel em

direito e advogados. Enviar
currículo p/ curriculumdireito@

gmail.com
• TRABALHO com sérviço de

corte e poda de árvores. Tr:
.

9158-0019

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

crlexecutivo.com. br.

• PROCURA-SE engenheiros
quími-cos, mecânicos e de

produção p/ atuar como

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

,96702929.

VENDE-SE
• FI lHOTES de pastor belga

malinois, nascidos em 18/09.
R$ 1.000,00. Tr: 9128-3976

• ESTEIRA ELÉTRICA, semi- nova,
marca FITNESS. R$ 500,00. Tr:
3370-2530

• TELEVISÃO PHllCO 29, cor

prata. R$ 415,00. Tr: 3370-
0983

• BELICHE de madeira 'pura e

uma cama de solteiro. Valor a

combinar. Tr: 3370-1064

• FREEZER vertical Consul, 180

litros, 1 ano de uso. R$ 500,00.
Tr: 8832-8264 com Sonia.

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

• PORTA alumínio 2 x 2, 4 folhas,
com vidro fumê. R$ 750,00. Tr:
3373-1195 com Adriane

• FilMADORA SONY Vende-se
_

c/ carregador + 3 baterias. R$
200,00. Tr: 3273-5233

.

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

• CAMÊRA Vende-se semi-

profissional, marca Nikon
modelo d5100, seminova.

R$1.700,00. Tr: 8497-6312

• SOM AUTOMOTIVO Vende-se DVD
retrátil Pioneer, receptor TV Pioneer,
1 tela de 9 polegadas, 1 modulo
Hbuster 2000w, 1 sub 12 1300 w,
1 caixa dutada, 1 kit bravox, toda

VENDE-SE

fiação. R$ 2.000,00. Tr: 9962 3584

• RODA DE LIGA Vende-se com

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

• DVD PlAYER Vende-se PHILlPS
MOD. 707. R$ 60,00. Tr: 8433-
7261

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

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

• MÁQUINA de roçar grama
Vende-se 1200 wats com

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

Adilson

• VENDE-SE Aproximadamente
100 m2 de tábuas de caixaria ..

R$ 500.00. Tr: 9993-7632

·JANElAS DE CORRER Vende-se
4 asas com vidro e vistas. R$
150,00 e 2 asas R$ 100,00.
Tr: 3371-4377 / 91281885

• CAMA DE CASAL madeira
canela Ve�de-se. R$ 200,00.

• 3 CAMA DE SOLTEIRO Vende
se. R$ 120,00 cada. Tr: 3371-
4377 / 91281885

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

• BERÇO Vende-se padrão
americano, na cor azul e

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

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

• FilHOTES lHASA branco.
Vende-se. Valor a combinar. Tr:

9915-56-16/ 9205-0398

IMÓVEIS

A.PARTAMENTO

• ALUGO apartamento no Rau
com 2 quartos. Tr: 9993-2131
com Sandra.

CASAS

• VENDO CASA de madeira para
retirar do local. R$ 3.500,00. Tr:

3370-0983

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

CHACARA
• CHÁCARA de 12.800 m, no

perímetro urbano com água
corrente e nascente, etc. R$
280.000,00 se aceita casa. Tr:

9118-5474/9662-0895
• CHÁCARA com 50.000 m2,

lagoa de peixes, cachoeira e

nascente. R$ 100.000,00. Tr:

3376-0726

• VENDE-SE 2 galpões, um

com 15 x 8 e outro de 70 m2,
estrutura metálica. Valor a

combinar. Tr: 3370-0719 /
9953-3878

SAlA COMERCIAL
• VENDE-SE comércio de

pescados, 15 anos de clientela
formada. Valor a combinar. Tr:

9998-6649

• VENDO Materias de lanchonete
e Restaurante. Tr: 3376-1324/
8811-1898

TERRENO

• TERRENO DE PRAIA Vende-se
em Piçarras 12 x 30 ou troca

se por terrenos em Jaraguá. Tr:
3371-2575

• TERRENO DE PRAIA em São
Francisco á 5 km da praia. Valor

negociável aceita troca por Pick

Up. Tr: 8479-4383/3370-2209

·TERRENOcom 2.500 m2, plaino,
pronto p/ construir galpão. Valor

a combinar. Tr: 3376-0726

• TERRENO DE ESQUINA Vende
se na Vila lalau com 1.000 m-,
próximo a Fatej. R$ 355.000,00.
Tr: 3370-2900

LOCAÇÕES
• ALUGO quarto p/ pensionista

com família. Tr: 8826-2565

• ALUGA-SE apartamento no

bairro Rau com 1 quarto com

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

• ALUGA-SE galpão pré moldado,
340m2• Tr: 3275-0697 com Jair

• ALUGA-SE um Galpão para
Oficina, Estufa, latoaria e

Pintura. Tr: 3371- 2699

VEíCULOS
CAMINliÕES
• CAMINHÃO 3/ 4 IVECO Vende

se, D.T 4912, carroceria de

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

MOTOCICLETAS
• MOTO XLX 350, ano 1987, ótimo

estado. R$ 3.200,00. Tr: 9625-8805

MOTOCICLETAS

• MOTO DAFRA 100, ano 2009,
O km. R$ 2.500,00. Tr: 3375-

1915/3375-1039
• FACTOR 125 ED Vende-se

2009, AZUL, 16.000 km,
documentada. R$ 5.200,00.
Tr: 9151-2805 com Daniel

• HONDA BIZ 'Vende-se 125 cc,

preta, ano 2007/2008, com

partida elétrica, R$4�200,00.
Tr: 9164-8315 com' Aline 3371-

9604 com Elisa.

• MOTO FAZER 250 Vende

se ano 2011 modelo 2012,
vermelha metálica, com 1500
km rodados. R$ 10.500.00

(aceita troca). Tr: 9912-6134/
,

9105-1297

• MOTO XR 200 Vende-se ano

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

OUTROS

• COROllA ano 2004/2005,
automático, preto, completo.
R$ 32.500,00. Tr: 9937-0655

• PAJERO 2.8 Vende-se turbo

Diesel 4x4, ano 2001

automática, aceito carro de

menor valor. Tr: 9669-2009

·CARRO HYUNDAI ACCENT
Vende-se ou troca, gls 97,
automático, direção com

hidráulica (completo). Valor a

� combinar. Tr: 3371-2699

CHEVROLET
• VECTRA CD, 2000, prata,

completo com teto solar,
relíquia, 28.000 km rodados.
R$ 23.000,00. Tr: 999T·0791
ou aecbartz@ibest.com.br

• KADETI ano 1996, ótimo
estado. R$ 6.900,00. Tr: 9625-
8805

• CORSA SEDAN Vende-se ano

2001, GNV. R$ 14,.000,00. Tr:

8425-8926/ 7811-5264

• FIAT 147l ano 1979 modelo

1980, cor bege, aro original + 1

jogo de rodas cruz de malta. Tr:
3376-6022 após 18 hrs.

·STllO Vende-se vermelho,
2003, bancos em couro;
teto solar,' pneus novos. R$
37.000,00. Tr: 9928-3119 /
8496-7800

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

combinar, Tr: 8873-1006

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

valor). Tr: 8406-5033

• PALIO WEKEEND Vende-se
ano 2000, 1.6, cor branca.

R$15.000,00. Tratar 9975-
8030.

PEUCiEOT
• PEUGEOT 206 SENSATION

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

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

·CORSEl ano

original. R$
9625-8805

1972, todo

5.3'00,00. Tr:

VOLKSWAGEN

. • GOL G3 Vende-se ano 2000,
motor 8 válvulas, completo,
modelo comfortline. R$
15.000,00. Tr: 9962 3584
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A BMW do Brasil anunciou

nesta segunda-feira (28)
que foi verificado defeito na

bomba de água suplementar
do turbocompressor de

quatro veículos da marca (em
diferentes versões). O chamado

envolve os modelos 550i,

750i, 759Li Híbrido, 760Li,
X5 xDrive50i Security, X5 M,
X6 xDrive50i e X6 M, todos

produzidos entre novembro

de 2007 -e fevereiro de 2011.

A montadora propõe a troca
_

gratuita da bomba na rede.

Até o momento, a BMW reforça

que nenhum acidente foi

registrado. Contudo, em casos

extremos, o defeito na bomba

pode provocar incêndio no

compartimento do motor. A

fábrica alemã informou que
853 modelos estão envolvidos

neste recall - número até

bastante razoável, já que

as versões envolvidas são

as mais caras à venda no

país. Clientes podem ligar no

número 0800 707 3578 ou
..

acessar www.bmw.com.br.

I
r

I
A Renault inaugurou na última

terça-feira (22) em Osório,
no Rio Grande do Sul, a

concessionária de 2000 no

Brasil. Parte de sua estratégia
de expansão em vendas no

Brasil, a nova revendedora,
_ nomeada de "lesa Osório", é a

24a inaugurada em 2011.

Segundo o vice-presidente
comercial da Renault no Brasil,

.

Gustavo Schmidt, o objetivo
é inaugurar em dezembro

mais quatro pontos de

vendas, totalizando 28 lojas

inauguradas neste ano.

em que nós já estávamos

presentes", disse o executivo,

A "lesa Osório" possui oficina

mecânica, com quatro

boxes, onde profissionais
treinados pela Renault do

Brasil realizarão serviços
\

"O nosso plano de

desenvolvimento da nossa rede

de concessionárias permitiu

que 20 cidades que não tinham
.

concessionárias Renault,

passassem a contar com os

serviços de um ponto de venda

da marca. Além disso, também

trabalhamos para reforçar a

marca em municipios/reglões

como revisões periódicas

programadas, reparos e

instalação de acessórios

originais. A concessionária

estima vender 57 modelos

Okm neste ano.

A Husqvarna apresentou nesta

terça-feira (29), em Paris, na

França, o conceito Strada,

Integrante do Grupo BMW, a

marca de origem sueca que

atualmente tem sua sede na

Itália declara estar em uma

nova fase e este protótipo
vem na mesma linha da Nuda

900R, lançada este ano. A

Strada será exposta no Salão

da Moto de Paris, que abre as

portas para o público nesta

quarta-feira (30).

Esta motocicleta utiliza o mesmo

motor da BMW G 650 GS

que' é vendida no Brasil. De

acordo com a Husqvarna, o

monocilíndrico foi retrabalhado

pela marca para obter mais

força, mas, ainda não há

informações técnicas sobre

seu rendimento. Na G 650 GS,
o motor de 652 cm- é capaz de

gerar 50 cv a 6.500 rpm e 6,1

mkgf a 5.000.

Motor será o mesmo da BMW G

650 GS (Foto: Divulgação)Além
do motor, as imagems indicam

que a moto herdou mais

caracterlstícas da G 650 GS.

Com rodas grandes e pneus
..

de uso misto, pode enfrentar

trechos de terra. Contudo, seu

visual segue a tendência' das

supermotard - motocicletas

, trail com pneus para asfalto.

As vendas da Strada na

Europa começam em 2012

e a Husqvarna declara que

a motocicleta será fácil de

conduzir e, ao mesmo tempo,
divertida. Uma motocicleta

destinada ao uso diário de

homens e mulheres. No

Brasil, a Husqvarna segue
sem presença no mercado.

Pendências entre o antigo,
representante, o Grupo
lzzo, e a BMW impedem a

comercialização da marca.
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automóveis
�0)

l'tJeê �,116Cê �.
Contatos: 3372-1 070 •

207 XR SPORT 1.4 FLEX8V , FRONTIER SEL CO 4X4 2.5
5P 2011 T8 DIESEL. AUT. 2008

FOX PLUS 1 .OMI TOTAL
,

FLEX 8V 4P 2005

SCENIC 2005· 1.6
COMPLETA

BORA 2007
C4 SEDAN 2010
EXCLUSIVE ATU.

CELTA 1.0 VHC 2005
COM OPCS

lIGfGo�
_ .... cfb o
� GI3 í]ffi:9

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

3370-4714 •
o 9125·2008

GOLF 2.0 MI FLEX
COMFORTLlNE AUT. 2000

3Ô7 SED. PRESENCE
1.6 FLEX 16V 4P 2009

o_o

LOGAN AUTHENTIQUE HI
FLEX 1.0 16V 4P 2010

VECTRA GLS EXPRES. 2.0 SANDERO EXPRESSION HI- o SIENA 1.0 EX 1.0 MPI FIRE FLEX
o E 2.0 CD 8V 2008 FLEX 1.6 8V 5P 2008 BV 2 200B

SENTRA 2009 COMPLETO,
AUTOMÁTICO
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Nova loja com os melhores preços e

melhores marcas!

Astra Sedan

Advantage 2.0

Flex

De RS 40.900,00
.. . porR$ 35.900,00 I:Único dono, cor prata; super novo.Zül o. I'

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

I

�.FIESTA 1.0 FLEX HATCH 2008 PRATA

� 2° DONO AL+TRAVA+LT+DT BAIXA

·1 KM. R$22.900,OO. À VISTA

�.' FIESTA HATCH 1.0 - 4

I P 2011 TRAVA+AL.

I R$26.990,OO. À VISTA

I

I'
FOX 1.04PTS FLEX200S, ÚNICO

DONO. DIRECAü+VlDROS+TRAVAS
,

� +ALARME+RODAS.

W, R$ 21.900,00. À VISTA "
C 4 PALLAS EXCLUSIVE 2.0

"

11. PRETO �NO 2008 COMPLETO
UNICO DONO.

, �/I R$ 39.900,00. À VISTA.

ClTROEN XSARA PICASSO
" GX 2.0 COMPLETO 2° DONO

60.000KM. POR APENAS
i R$23.900,OO Á Vista.

"

ft .

I'
PEUGEOT 206 PRESENCE

1.4 FLEX 2008 UNICO DONO

� COMPLETO.
1ftM R$ 22.900,00 - À VISTA

� CELTA LlFE 1.0 ANO 2010

I
BASIC04 PORTAS PRATA.

!
POR APENAS

,

1t1 R$ 21.900,00. À VISTA

� CORSA �EDAN LlFE 1.0 - 2008 COM

� AR COND. +TRAVAS ELETRICAS

! +REVISAOO+ GARANTIA POR APENAS

� 'R$21.900,OO Á Vista.

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

***Promoção válida somente com este anúncio em mãos

rl.mCilil/mmUIIIII������!��;K;�;!I����JI�lnllh'fIUmJm';WIIHU
liAUTOMAllCOllPTRONIC ANO 2006

PRETO + COURO. POR APENAS
!

� R$ 27.900,00. À VISTA

I STRADA FIRE 1.4 FLEX CABINE

j EST. 2011 KM 3.000 PRATABAS.

� R$33�900,OO. À VISTA

Compre seu veículo neste final de semana e qanhe
R$50C,OO emvale compras para supermercados!*

Revisado, Garantia de 1 ano!*

Atendimento:
Segunda à Sexta 8h às 19h

Sábado das 9h às 18h

*Ofertas válidas até 02/12/2011

speedvcmultimarcas@gmail.com
Rua Bernardo Dornbusch - 743 - Fone: 3054.1071 - 3054.1072 - 9669.2178
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TUDO QUE ACONTECE EM JARA<fUÁ 00 SUL, GUARAMIRIM,
MASSA.RANDUBA, CORUPÂ E SCHROEOER VOCÊ tÊ AQUI!

2009 - Preto - Ar-condicionado, Desemnaçaoor Iraseiro e Cd Player.

4x2 CO - 2011 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Rodas de Liga-leve, Freios Abs, Cd Player,
Bancos em Couro.

.'

LOCAÇÃO DE
IMPRESSORAS
E COPIADORAS

'. H'P Office Jet 8500
Impressão em PB e COR,
scanner e fax, com fran-quia
de 2000 páginas, no valor
de R$ 100,00 mensal,

.....
senac INSCRiÇÕES CURSOS DA

FACULDADE SENAC

Corona GIi t.8 AI

u800,OO

Curso de idiomas Faculdade
Senac eit: parceria com

Rosetta Stone (EUA),
Mais de vinte idiomas
Inicio: 02/01
Carga horária: 151)h,

Data Cabling System
Curso oficial FCP

Data: 09/12 a 17/12/2011
I.,J, ". '1 ('h �)21 ""!Ir)

"

f'lorano; 1..(.) c; ,_ 't::.� c mln e

8h �IS 18h30min
Dias: 69 e-sábado

Carg'i::! horárla: 28h

2010 - Preto - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
Freios Abs, Air Bag Duplo, Cd Player, Computador de Bordo, Câmbio
Autom.ático. '

City Ex 1.5 Mi

.000,0.0

Website WebDesigner
Data: 01/12/201,,1 a

23/03/2012
Horário: 19h às 22h

Dias: e 6ª

Carga horária: 76h

Vendedor (EAD)
Gratuito -

C:arga horária: 175h

Inscrições: www.sc.senac.br

AutoCAD 20 e 3D

Data: 03/12/2011 a

28;04/2012
Horário: 8h às 12h
Dias: sábados

Carga horária: 72h

Operador de caixa

Carga horária: 16th

ínscrtções: www.sc.senac.br

INSCRiÇÕES:
www.sc.senac.br ou na Faculdade SENAC Jaraguá do Sul.

Prisma Joy 1.4

.000,00

1· .800,00·
206 Soleil1.0

810 Executive 2.4

.000,00
2002 - 4 portas - Bordo - Gasolina - Ar-Condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elémcas, Limpador e Desembaçador Traseiro,

Fielder Xei 1.8 Ai

.500,00 .200,00
Civic Lx 1.7 Mt

2010 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digita;, Jtrb�ão Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Iraselr», Rodas de Liga-leve,
Computador de Bordo, Cd Player, Aír Bag Duplo, Freios Abs, Piloto
Automático,

2008 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção HítlráuHca, Vidros, Travas e

Espelllos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de lIga
leve, Cd Player, Faróis de Neblina, Freios Abs, Air Bag Duplo, Câmbio
Automático.

2003 - Prata - Gasolina - Ar-conorcíonado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, DesembaçadorTraseiro, Air Bag Duplo.
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Para distanciar o Journey do linhas externas adotadas pelo Fiat. Com maior refinamento e o Grand Cherokee, da Com reajuste nos preços, o

recém-chegado Fiat Freemont Dodge Journey. O utilitário- e formas mais admiráveis, a Jeep. Junto ao motor, há um Journey deixa de ser oferecido

- que vem obtendo vendas. esportivo lembra o Fiat cabine do Dodge renovado câmbio automático de seis na variante "pé-de-boi" SE, sim,

significativas em sua categoria em vários quesitos, como ficou superior ao do modelo velocidades. aquela que vinha com calotas.

-, a Dodge apresentou de nos para-choques, que são anterior.
O consumo médio do Journey

O Dodge agora parte de R$

forma oficial nesta semana praticamente idênticos ao do 97.500 na versão ,SXT - que
Já na motorização, as fica, de acordo com dados

a linha 2012 do crossover Freemont. As rodas seguem a
obteve uma redução de R$ 2,4

semelhanças desaparecem. divulgados pela Dódge, entre mil - e R$ 107.900 na toponorte-americano. Com visual mesma linha (17" na versão
Substituindo o antigo propulsor 6,7 km/I e 12,8 km/I no de linha R/T. Em comparação,renovado e motor mais de entrada e 19" na variante
2.7 V6 de 185 cv, o moderno ciclo urbano e rodoviário, o Fiat Freemont vai de R$

potente, o Dodge Journey foi topo), iguais ao do modelo da
Pentastar V6 3.6 litros que respectivamente. Além do 81.900 a R$ 86 mil. Durante

reposicionado no mercado e Fiat na versão destinada a
rende 280 cavalos de potência novo motor, o Dodge Journey o lançamento, a Chrysler

agora se encaixa em uma faixa Europa. As lanternas ganharam
a 6.350 rpm e 34,9 mkgf de 2012 chega ao Brasil com informou que estima vender,

iluminação por LEDs.de preço superior ao primo
torque a 4.350 rpm chega nova suspensão, que agora 2,5 unidades do modelo em

italiano.
Em suma, o Journey 2012 se com a missão de entregar é independente nas quatro 2012. Sendo assim, o Journey

Se no preço e na mecânica o difere do parente europeu mais potência e menor rodas. A versão precedente do deverá vender 200 unidades

intuito era distanciar ambos apenas na grade dianteira e 'consumo de combustível. O automóvel usavasuspensão do ao mês. Veja abaixo os

os modelos, não se pode nos logotipos. Até o interior é bloco, no entanto, já equipa tipo McPherson na dianteira e' equipamentos da linha 2012

dizer o mesmo das novas semelhante ao do' c rossove r da o Chrysler Town & Couritry Multilink na traseira. do Journey. ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EcÍeniISon da Silva, que veio para Jaraguá a trabalho, aproveita a oportunidade para se qnalificarAPRENDENDO

OPORTUNIDADE

,Garçons são qualificados
Profissionais de Jaraguá participam de curso ,gratuito
oferecido pela Acijs/Apevi para se aperfeiçoar

" JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Servir a clientela e ainda atender bem
à exigência cada vez maior do merca

do vem se tornando uma tarefa cada vez

mais desafiadora para os garçons. Com
o objetivo de capacitar ainda mais esses

trabalhadores, o Núcleo de Gastronomia
, da Acijs/Apevi está promovendo um cur

so de capacitação para garçons. Foram 20
inscritos e o treinamento, que começou no

dia 21 deste mês, vai até 2 de dezembro, to

talizando 40 horas.

Preocupado em buscar maior qualifica
ção profissional, o garçom Edenilson da Sil
va, 28 anos, se inscreveu e está participando
do curso. A principal motivação é conseguir
se atualizar para satisfazer os clientes, que
estão cada vez mais exigentes. "A cidade está
crescendo e muita gente de fora está vindo

para cá. Com isso, é importante saber rece

ber e sempre se qualificar", ressalta Edenil
sono Mas ele acredita que é necessário ter

uma parceria entre funcionário e empresa.
"O funcionário precisa querer e o empresário
precisa incentivar"

Há três anos e sete meses em Jaraguá do
Sul, Edenilson é natural de Guarapuava (PR)
e trocou de cidade em busca de melhores

oportunidades de trabalho. Mas' o garçom
não veio com as mãos abandando. Como

já tinha experiência na área, veio para Iara
guá com uma proposta de trabalho e está no

mesmo lugar desde que chegou.
No entanto, a profissão. não é uma das

mais valorizadas. "Eu gosto de trabalhar com

pessoas, mas os garçons não estão sendo tão

recompensados quanto deveriam. Também
existe uma pressão psicológica por parte dos
clientes", desabafa Edenilson. Para o garçom,
a falta de profissionais disponíveis também é
causada pela pouca valorização.

'

Formado em hotelaria e com especia
lização em serviços feita na França, Luís
Fortunato Eicke Faustini ministra aula para
garçons. ·"Ê de fundamental importância que
o garçom se atualize e participe de cursos.

Para que eles consigam emprego, é necessá-
'rio participar de treinamentos", avalia Luís.
Para o professor, os empresários perceberam
a importância da qualificação para o sucesso

do .empreendimento e por isso estão incenti
vando seus funcionários.

Embora enfatize a falta de valorização
dada aos garçons, Luís acredita que essa re

alidade deverá mudar nos próximos anos.

"A remuneração é baixa para uma função
tão importante para o estabelecimento. No

Brasil, não há nada regulamentado e o país
tem muito que evoluir ainda", diz o professor.
Mas a realidade da Europa Jaz Luís acreditar

que isso vai mudar. "Q serviço do garçom
tende a ser profissionalizado, assim como o

os chefes de cozinha", conclui.

Eu gosto de trabalhar com

pessoas, mas os garçons
não estão sendo tão

recompensados
Edenilson da

Silva, garçom

'ECONOMIA

{Outlet Cla
Mo:risol
O Outlet One Store,
da'Marisol, neste ano

organizado pela Episteme
Eventos, oferece até dia 23

\

de dezembro oportunidade
de compras com qualidade
e descontos. Instalado na

AvenidaWaldemar Grubba,
no bairroVila Lalau, o

bazar disponibiliza aos

consumidores uma imensa
, gama de produtos das

diversas marcas da Marisol,
como Lilica Ripilica, Tigor
T. Tigre, Mineral, Pakalolo,
Criativa e Mineral Kids.
O Outlet fica aberto de

segunda a sexta-feira, das
8h às 20h. Nos sábados; o

atendimento ocorre entre a;_
9h e as 15h. Já nos doiningos,
somente a partir de 4 de
dezembro, o atendimento. "

seguirá o horário do
comércio em geral.

Alistamento'
, , encerra hoje
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Relembrando o argentino Ernesto
Sabato em sua obra I'A resistên

cia": I'A vida dos homens centrava-se

em valores espirituais hoje quase em

desuso, como a dignídade.. o desin

teresse, o estoicismo do ser humano
, perante a adversidade. Esses grandes
valores como a honestidade, a hon
ra, o apreço pelas coisas bem-feitas,
o respeito pelo outro, nada disso era

excepcional, mas coisas que se encon

travamna maioria das pessoas".
Observando o comportamento

das pessoas, no dia a dia, faço-me os

mesmos questionamentos, tenho as

mesmas dúvidas, indago aos meus

próprios botões por onde anda a tal da

gentileza. E são nas pequenas coisas
do cotidiano que se percebe o nível de
individualismo da maioria e a rabugi
ce extrapolada de alguns.

A motociclista ou o motorista saem

das garagens çomo se não houvesse

ninguém circulando e sequer dan
do um olhar de agradecimento para
aquele que deu a vez ou permitiu a

passagem. Nas filas dos cinemas, as

pessoas se esbarram ou pisam nos pés
alheios e não são capazes de se descul

par ou sequer olhar para trás para ver

se foi inconveniente ou não. Já che-

s

guei a presenciar o cúmulo de o pro
jeto de gente que esbarrou virar com

cara feia como se o "esbarrado" fosse
o culpado.

Aquelas "palavrinhas mágicas" que
aprendi com meus pais e avós e ensinei
a minha filha, simples, absolutamente

simples, como "obrigado", "por favor",
"desculpe-me" e "com licença" estão de

saparecendo do vocabulário dessa gera
ção de apressados e impacientes.

Jovens cedendo seus lugares a pes
soas mais velhas nos ônibus ou nas '.

cadeiras em ambientes cheios, garotos
abrindo a porta do carro para suas na

moradas ou amigas, forma geral, pare
cem' ter se transformado em compor
tamento démodé. A própria palavra
démodé já parece coisa do século re

trasado se comparada ao enxugamen
to do vocabulário de parcela dessa ju
ventude monossilábica que sintetizou
em "curtir" quase todas as formas de

manifestação positiva.
Ser gentil hoje em dia parece algo

desnecessário, já que estamos. todos

ocupados corri nossos trabalhos, com-
.

promissos inadiáveis e afazeres em

geral. Estamos todos ensímesmados
de um jeito que esquecemos os mo

dos mais simples de agradar alguém.

Sorrisos, abraços, "palavras mágicas"
ainda têm seu efeito positivo. Não
são anacrônicos. Pelo contrário, se

rão sempre modernos e vanguardis
tas. Mais do que isso, são atos que se

multiplicam entre as pessoas como os

Gremlins quando são molhados.
Pode ser que um sorriso não fun

cione absolutamente sempre, mas

com certeza não será Um ar ranzinza,
uma cara fechada ou um espírito mal
humorado que vai deixar os interlocu
tores mais felizes ou receptivos.

Os gnus são animais meio desen

gonçados que vivem no continente
africano e que parecem uma mistura
mal feita de cavalo com boi. Dizem

que é um bicho fedido, é vítima cons

tante dos leões, guepardos e crocodi
los e vive em manadas gigantescas,
fazendo longas viagens atrás de água
e comida.

Quando eu era moleque, meus

amigos chamavam gente mal humo
rada e grosseira de gnu. Não lembro o

porquê e nem sei se havia, de fato, al

guma explicação. Entretanto, pensan
do bem, é injusto nivelar um animal

que gera um dos mais bonitos espe
táculos de migração da natureza com

pessoas mal educadas e ranhetas.

Marcelino Chiarello, natural de Caxambú do Sul,
nasceu em 12 de setembro de 1969. Estudou

no Seminário Diocesano de Chapecó, onde foi mais
um entre tantos líderes que entenderam a mensa

gem do grande Mestre Dom José Gomes: "não desis
tam nunca, toquem em frente". Além de professor de
Filosofia e História da rede pública estadual, Marce

lino sempre foi filiado ao PT, militante do sindicato
dos professores e líder comunitário.

Elegeu-se vereador pela primeira vez em 2004,'
sendo o único vereador petista na cidade. Nas elei

ções de 2008, Marcelino foi reeleito e tornou-se re

conhecidamente o líder político de oposição que
mais fez enfrentamentos políticos, denúncias de

corrupção e desvios de finalidades das ações pú
blicas da Prefeitura de Chapecó.

Neste dia 28 de novembro, por volta de meio dia,
sua esposa encontrou-o enforcado na sua própria
casa. Acionou a polícia. Duas horas depois, o dele
gado regional, Alex Passos, declarou que Chiarello
foi assassinado. A colega do vereador, Dra. Angela,
declarou que o companheiro havia comentado há

.

alguns dias que precisava de proteção policial.
Marcelino deu suavida pela defesa da éticanapolí

tica, combatendo a corrupção, denunciando falcatruas
e desvios de conduta pública. Um exemplo de ética e

coragem. O PT está chocado com mais essa afronta à
vida humana. Exigiremos justiça, rápida e exemplar,
porque a vida de Marcelino não será em vão, sua voz

não será calada, mas multiplicada em milhões de ou-
.

tras vozes e gritos por justiça, pela ética na política, pela
honestidade e em defesa da vida.

TI
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José Paludo, secretário geral do PT/se

REPÚBliCA FEDERATIVADO BRASIL- ESTADO DE SANTA CATARINA
Tabelionato do Município e Comarca de Guaramirim - CHRISTA INGE HlLLEWAGNER, Interventora - Rua 28 deAgosto n° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

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

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta
serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores iritimados
a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal
(3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de ofereci
mento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fa
zendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente
publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em),
ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada
ou inacessível, ou fortem) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circuns

crição.Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a

receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em con

forrnidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 23814 Sacado: ANTONIO ISMAEL SILVANO CPF:
918.546.879-72 Cedente: OESA COMERCIO E REPRESENTAÇOES
LTDA CNPJ: 81.611.931/0001-28 Número do Título: 2059530U Es
pécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO BRADESCO S.A. Data Vencimento: 04/11/2011 Valor: 100,28
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligên-
cia: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 .

Protocolo: 24133 Cedente: OESA COMERCIO E REPRESENTAÇOES
LTDA CNPJ: 81.611.93l/0001-28 Número do Título: 2067919U Es
pécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO BRADESCO S.A. Data Vencimento: 11/11/2011 Valor: 356,34
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligên
cia: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23464 Sacado: BRUNO PEREIRA GARClA CPF: 073.248.889-33
Cedente: BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL),
S.A. C1'.JPJ: 33.884.941/0001-94 Número do Título: 505665891 Espécie:
Cédula de Crédito Bancário Apresentante: BANIF - BANCO INTERNA
CIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A. Data Vencimento: 10/07/2011
Valor: 42.847,20 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 24307 Sacado: D & C COMERCIO IMPORIACAO E EXPORIA
CAO ITDA - ME CNPJ: 13.228.214/0001-61 Cedente:VECTOR FOMENTO
MERCANTIL ITDA CNPJ: 04.364.67l/0001-92 Número do Título: 47268-C

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC
BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPLO Data Vencimento: 201ll/2011
Valor: 2.190,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 24311 Sacado: DIMAS DOMINGOS RICARDO CPF:
017.457.239-51 Cedente: COMERCIO DE CELULARES BANDEJRALIDA
ME CNPJ: 1O.722.87l/0001-72 Número do Título: 395100A Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
SANTANDER (BRASIL) SA Data Vencimento: 20/10/2011 Valor: 63,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: P" -,or Diligência:
R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23870 Sacado: DINACIR SILVEIRA DE ANDRADE
CPF: 004.677.609-50 Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.EI CNPJ:
01.149.953/0001-89 Número do Título: 251014136 Espécie: Cédula de
Crédito Bancário Apresentante: SERGIO SCHULZE E ADVOGADOS AS
SOClADOS Data Vencimento: 22/12/2010 Valor: 35.301,60 Liquidação
após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edi
tal: R$ 15,00

Protocolo: 24210 Sacado: ERALDO ZIPPERER CPF: 062.003.219-73
Cedente: ULEANDRO MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Núme-

EDITAL DE INTIMAÇÃO
ro do Título: 624/08 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENClA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 16/11/2011 Valor: 505,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 23989 Sacado: ERICO BACK MACHADO CPF: 040.590.989-65
Cedente: CLM VIAGENS E TURISMO LIDA CNPJ: 00.898.703/0001-89
Número do Título: 3028/00D Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DataVenci
mento: 10/11/2011 Valor: 275,20 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 24013 Sacado: INGO MARIO THIEM CPF: 486.038.219-68
Cedente: IMOBILlARlA BEM VIVER LTDA CNPJ: 04.573.125/0001-61
Número do Título: 1362/02 Espécie: Duplicata devenda Mercantil por In

dicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENClA GUARAMIRIM
Data Vencimento: 10/11/2011 Valor: 570,35 Liquidação após a inti
mação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 24040 Sacado: JEAN ALYSON KUSTER DE OLIVEIRA
CPF: 081.617.929-84 Cedente: MECANICA LERFEI LTDA CNPJ:
95.844.593/0001-89 Número do Título: 0524/02 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENClA GUARAMIRIM Data Vencimento: 11 / 11/2011 Valor: 72,50
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligên
cia: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 24359 Sacado: JEFFERSON JOSÉ STEIN 8PF; 028.818.039-97
Cedente: CIZESKI INCORPORADORA ADM. E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS ITDA CNPJ: 79.251.534/0001-40 Número do Título: 53621ll
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAlXA
ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 101ll /2011 Valor: 1.500,00 Liq
uidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 24000 Sacado: JOClANE SADER CPF: 005.186.7l9-25 Cedente:
ULEANDRO MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00' Número do Tí
tulo: 214/08 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre- ,

sentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Venci
mento: 15/11/2011 Valor: 301,87 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 23744 Sacado: JSK SERVICOS DE REBOQUE LTDA ME CNPJ:
02.596.894/0001-50 Cedente: VENTUS PNEUS IMPORTADORA E DIS
TRIBUIDORA CNPJ: 07.573.244/0001-02 Número do Título: 7470.1/1

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DataVencimento: 28/10/2011 Valor:

64.9,0� Liquidação al?ós a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 13,87, Dil-
igencta: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

�

Protocolo: 23745 Cedente: VENTUS PNEUS IMPORTADORA E DIS
TRIBUIDORA CNPJ: 07.573.244/0001-02 Número do Título: 7471.1/1

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Data Vencimento: 28/10/2011
Valor: 29,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
13,87, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23717 Sacado: KM COMERCIO DE CARVAO E BEBIDAS
LIDA. ME CNPJ: 06.054.495/0001-18 Cedente: ARTEPEL - INDUS
TRIAL E COMERCIO DE EMBALAGENS CNPJ: 11.023.019/0001-70
Número do Título: 57703 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO S.A. Data Vencimento:

11/10/2011 Valor: 2.083,33 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23872 Sacado: LUIZ ORILDO DE ALCANTARA CPF:
920.874.779-49 Cedente: BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO
FUNCHAL (BRASIL), S.A. CNPJ: 33.884.941/0001-94 Número do Tí
tulo: 504684175 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL
(BRASIL), S.A. Data Vencimento: 10/08/2011 Valor: 27.735,00 Liqui
dação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 24119 Sacado: MARIA DE FATIMA SPANCESKI - COMER
CIO DE TINTAS CNPJ: 13.294.333/0001-12 Cedente: RESICOLOR TIN
TAS E VERNIZES LTDA CNPJ: 95.800.637/0001-79 Número do Título:
0124057004 Espécíe.: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENClA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 11/11/2011 Valor: 814,67 Liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 24183 Cedente: BELLUNO FUNDO DE INVEST. EM DIR.
CRED - MULTISETORIAL CNPJ: 10.338.491/0001-39 Número do

. Título: 449-2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO Data
Vencimento: 25/10/2011 Valor: 980,16 Liquidação após a intimação:
R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23730 Sacado: NORBERTO GONÇALVES CPF: 573.778.989-
68 Cedente: WGS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS ITDA CNPJ:
04.994.734/0007-80 Número do Título: 0008288/01 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA Data
Vencimento: 27/10/2011 Valor: 120,00 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 24216 Sacado: OSMARINA DO PRADO RIBEIRO CPF:
088:377.739-86 Cedente: ULEANDRO MACHADO ME CNPJ:
05.338.614/0001-00 Número do Título: 156/09 Espécie: Duplicata deVenda
Mercantil por Iridicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 17/11/2011 Valor: 897,00 Liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33;30, Edital:
R$15,00

Protocolo: 23946 Sacado: SILMARA BRZEZINSKI DA SILVA CPF:
061.946.669-35 Cedente: EQUIMOV EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E
REPRESENTAÇOES LIDA CNPJ: 0'5.935.312/0001-00 Número do Título:
2385-6 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 10/ ll/2011 Valor: 480,00 Liqui
dação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 23900 Sacado: VOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 09.378.760/0001-01 Cedente: SOLDACK EQUIPAMENTOS LIDA
CNPJ: 09.117.842/0001-00 Número do Título: NF3249/01 Espécie: Du
plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENClA GUARAMIRIM Data Vencimento: 13/11/2011
Valor: 733,15 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00,

.

Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00
.

Guaramirim, 30 de novembro de 2011.

CHRISTA INGE �WAGNER, Interventora

FALECIMENTOS

• Faleceu no dia 29/11 à 01:3511 a Sra.

Maria Cristofolini, com idade de 74 anos.

O sepultamento foi realizado dia 29/11,
às 15h, saindo féretro da Capela Mortu

ária da Vila Lenzi, seguindo após para o

Crematório Vaticano.

• Faleceu no dia 28111 às 22:30h o

. Sr. Messias J. Beraldo, com idade de 27

anos. O sepultamento foi realizado dia

29/11, às 17h, saindo féretro da Capela
Bom Jesus, seguindo após para o Cemité
rio de Guararnirim.

• Faleceu no dia 26/11 às OOh30 a Sra.

Olga T. R. Savulski, com idade de 67 anos.

O sepultamento foi realizado dia 26/11,
às 17h30, saindo féretro da Capela Mor

tuária da Vila Lenzi, seguindo após para o

Cemitério da Vila Lenzi.

• Faleceu no dia 26/11 às 06h15 a Sra.
Lourdes Gesser, com idade de 45 anos. O

sepultamento foi realizado dia 26/11, às

18h, saindo féretro da Capela Mortuária

da Vila Lenzi, seguindo após para o Cerni-
• tério da Vila Lenzi.

• Faleceu no dia 27/11 às 14h o Sr. João

B. Chaves, com idade de 76 anos. O sepul
tamento foi realizado ontem, dia 28/11, às

16h, saindo féretro da Capela Mortuária
Santa Cruz em São João do Itaperiú, seguin
do após para o Cemitério de Santa Cruz.

• Faleceu no dia 27/11 às 18:40h o Sr.

Ervin Ristau, com idade de -92 anos. O

sepultamento foi realizado ontem, dia

28/11, às 16h, saindo féretro da sua resi

dência na Rua Rio de.Janeiro em Schroe

der 1, seguindo após para o Cemitério de

Schroeder 1.
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TRA,NSPORTE COl,mETIVO

Relatório sai no começo do mês
Empresa está
concluindo o

relatório que
deve indicar o

.

que precisa ser

melhorado

JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

Três meses após o início da co

leta de dados, no dia 2 de se

tembro, o relatório final da pes
quisa sobre o funcionamento
do sistema de transporte coleti
vo de Jaraguá do Sul está quase
pronto. Segundo Tatiane Peters,
gerente do Instituto de Pesqui
sas Catarinense (IPC), respon-

.

sável pelo trabalho, o estudo
deve ser entregue à Prefeitura na

semana que vem.

Foram investidos R$ 75 mil
na pesquisa que reuniu quase
2.900 entrevistados. Foram 1.200

entrevistas nas residências, 700

nos pontos de fluxo e mais 974

dentro dos ônibus. "Agora esta-

.
mos fechando o relatório, e falta

apenas marcar a data para a en

trega", afirma Tatiane. A empresa

oe

com o Sesc, já está quase
OFApléto. Segbt:ul6 a:

secretaria de Habitação, os

16 ap�ap1eI1tosjá estão
'prontos, e o que ainda falta
ser concluído são questões
de infraestrutura, como o

salão de festas, os muros

" e as garagens. Foram
investidos R$I,35 milhão,
sendo R$ 430 mil da
Prefeitura e R$ 928 mil do
Sesc. O empreendimento

. é destinado aos

comerciários prejudicados
pelas enchentes do

começo deste ano.

EDUARDO MONTECINO

:ii!

Foràm investidos R$ 75 mil na pesquisa, que entrevistou 2.900 usuários
c � _

não pode divulgar dados da pes
quisa, o que deve ficar a cargo da
Prefeitura.

Segundo o diretor de Trânsito,
José Antônio Schmitt, o estudo
vai servir de base para resolver

,

os problemas do sistema. "Com
esses dados, temos como saber

precisamente com o que a po
pulação está insatisfeita, quais
as piores linhas, tempo de es

pera, tudo isso", lembra. Havia a

previsão de entrega de um rela
tório .preliminar no final do mês
de outubro, mas o levantamento

dos dados à época era insuficien

te, e o documento não pode ser

fechado, diz Schmitt. "Ainda não

tivemos nenhum dado concreto,
só quando o relatório final esti
ver pronto", explica.

Schmitt ressalta que o mu

nicípio nunca teve um levanta
mento tão completo desta área.
"A pesquisa inclui até o levanta
mento do tempo passado pelos
usuários dentro dos ônibus e

nos pontos", informa. Os pontos
onde forem indicados problemas
serão discutidos junto à prefeita
Cecília Konell e junto à Canari

nho, para buscar soluções du
radouras para as questões. "Isso
tudo visa beneficiar o usuário",
conta Schmitt.

DMJLGAÇÃO

Obras do residencial lançado hoje
"evean F�meçar antes do � do ano

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO·

Edital: Tomada de Preço pi Obras e Serviços de Engenharia - 43/2011

Tipo: Menor Preco - por itens

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERViÇO ESPECIALIZADO PARA URBANISMO E PAI

SAGISMO PARAAS UNIDADES DE SAÚDE DE CORTICEIRA E CAIXA O' ÁGUA.

Entrega dos Envelopes: 15/12/2011 as 9h.

Abertura dos Envelopes: 15/12/2011 as 09h15.

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de

Agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h, fone

(47) 3373-0247, ou ainda, através do site: www.quararnirim.sc.qovbr.
Guaramirim, 28(vinte e oito) de ,novembro de 2011(dois mil e onze) de 2011

NILSON BYLAARDT

PREFEITO MUNICIPAL

Lançado novo residencial

do Minha Casa Minha Vida
A Secretaria de Habitação

está lançando hoje, às 18h, mais

u� conjunto . habitacional do

programa "Minha Casa Minha
Vida" - o Residencial Silvaria
Cleide Martins, com 80 aparta
mentos voltados para famílias
com renda entre zero e três sa

lários mínimos. O conjunto será
edificado na rua Pastor Alberto

Schneider, no bairro Rio da Luz.

Segundo o órgão, parte dos apar
tamentos da obra de R$ 5,1 mi

lhões é destinada às vítimas das
enchentes do começo deste ano.

Ainda não há definição de quan
tas pessoas serão beneficiadas.
O lançamento será no local do

conjunto, ou no caso de chuva,
na sala de reuniões da Prefeitura.

O terreno para a construção
do residencial foi uma doação
da Defesa Civil do Estado, com

uma contrapartida de R$ 25 mil
.

do município. Os recursos da
obra serão todos da Caixa Eco-

nômica Federal. De acordo com

a secretária de Habitação, Ma
ristela Menel Rosa; a constru

ção deve começar antes do fim
do ano e a entrega deve aconte

cer em 12 meses.

Segundo Maristela, parte do

conjunto servirá para beneficiar
famílias que hoje estão no pro
grama de aUXI1io aluguel e que
aceitem se mudar para o Rio da
Luz. Além do conjunto que será

lançado hoje, o município deve
.

inaugurar ate março do ano que
vem outros dois conjuntos com

recursos do Minha Casa Minha
Vida - os residenciais Brasília
Gastaldi Beltramini, no Água
Verde, com 192 apartamentos, e

o Ester Menel, no Nereu Ramos,
com 224 apartamentos. Os dois
condomínios são parte. de um

conjunto de quatro obras com

um orçamento de R$ 35 milhões
- 33,5 deles do programa do go
verno federal.
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DIVULGAÇÃO

CAMINHADA

Mais Saúde
No sábado, dia 3, acontece a 2a Caminhada do Programa Menos

Peso, Mais Saúde em Guaramirim. A saída está marcada para as 8h30

da-Praça da Figueira, no bairro Guamiranga, e segue até o Pesque
Pague Sardagna. Após a caminhada serão realizadas atividades
estimulando a prática de atividade física e redução da ansiedade.
Um ônibus será disponibilizado para os participantes, partindo das
unidades de saúde dos bairros a partir das 7h25.

SAÚDE PREVENTIVA COM
PARAPSICOLOGA RUSSA

A Parapsicóloga Russa Alexandra Matveeva vem a Jaraguá do

Sul nos dias 8,9, 10 e 11/12 para realizar atendimentos' com o

aparelho GDV que detecta: doenças que já existem no corpo
bem como aquelas que estão no nível emocional e ainda não se

manifestaram, leitura do campo aurico no nível físico, emocional

e psiquico e espiritual, chacras e órgãos em disfunção. Todo este

trabalho é comprovado científicamente. Realize a sua reservas

antecipamente são poucas vasgas. Assista -ao vídeo no www.

youtube.com/analisegdv. Reservas antecipas pelo telefone 47-

9973-9927 ou e-mail: veta.diehl@hotmail.com.

VÔLEI
Encontro
sábado

PROGRAMAÇÃO
Encanto
de Nata'

MOSTRA

Artes
plástic�s
A 2a Mostra da Oficina de
Artes da Scar está exposta até

hoje no hall de entrada do
Centro Cultural de Jaraguá
do Sul. O evento organizado
pela coordenadora da oficina,
professora Violeta Palo, dá

oportunidade ao público de
conferir a produção de nOVQS

talentos da região. Entre os dias
5 e 11 de dezembro, a exposição
ocupará as galerias do 30

andar do prédio como mais
um atrativo da programação de
final de ano da Scar. A visitação

-

na mostra é gratuita epode
ser feita durante o horário de

expediente do Centro Cultural.

A Associação Desportiva
de Voleibol, em parceria
com a Fundação Municipal
de Esportes, a Marísol e o

Sesi, promove o Encontro
de Pólos do Projeto Evoluir,
a partir das 9h do sábado,
dia 3, no ginásio esportivo
do Colégio São Luís. O
evento envolverá crianças
da categoria até 15 anos

em jogos com equipes de
seis atletas, seguindo as

regras oficiais do voleibol,
devendo reunir cerca de 500
estudantes das 18 escolas

públicas atendidas pelo
projeto atualmente.

Guaramirim começa a entrar

no clima do Natal neste fim
de semana. No sábado, dia 3,
acontece o Sábado Cidadão
de Natal, a partir das 14h,
na Escola Municipal Quati.
No domingo, dia 4, às 20h,
acontece o acendimento das
luzes de Natal e a chegada
do Papai Noel. No mesmo

dia será aberta a Casa do

Papai Noel, na rua Gerônimo

Corrêa, com os seguintes
horários de visitação: de

segunda a sexta das 17h às

22h, sábados e domingos
das 15h às 22h, e no dia 24

das 9h às J3h.

GRATUITO

Curso d_ músico
Curso avançado de harmonia e contraponto será realizado dias 5 e 6 de dezembro na Fundação ,

Cultural de Iaraguá do Sul, das 19h às 22h. A 'capacitação gratuita é-destinada àqueles que querem
adquirir conhecimentos' em música, com o músico Fernando, Lewis de Mattos, e é 'uma realização da

Fundação Cultural com apoio da Escola de Música Bicho Grilo. As inscrições estão abertas ê podem
ser feitas pelo e-mail bruni@netuno.com.br ou telefone (47) 3371-9201.

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

� ii

Zâ�notti
zr7ii"' ..�®

e I*;iifii;;ma-�f'::\\� Elasbcas.
Excelênc\a etn

FAÇA PA�TE DA NOSSA EQUIPE!

ANALISTA FINANCEIRO

Desejável: Curso superior completo ou cursando.

Experiência em contas a pagar/receber.
Conhecimentos em informática (Word e Excel).

ASSISTENTE DE VENDAS

Desejável: Curso superior completo ou cursando.

Experiência na área de vendas, atendimento a clientes e representantes.
Conhecimentos em informática (Word e Excel).
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INCREMENTO

Pólos ·de basquete
vão receber verbas
Projetocriado há 11 anos incentiva a,

prática de esportes e a edução de jovens

JARAGUÁ DO SUL

HENRIQUE PORTO

/\ s conquistas do basquete ja
l"\.raguaense dentro das qua
dras todos conhecem.' O que
poucos sabem, é que o trabalho
de formação começa antes, no

projeto Pólos de Basquete. Cria
do em 2000, junto com a Associa

ção Jaraguaense de Basquetebol,
a iniciativa cresce ano a ano.

A Weg foi a primeira empre
sa a apostar na idéia, através do

projeto Bola da Vez. Na sequ
ência veio o Sesi, com o Projeto
Atleta do Futuro. A Fundação
Municipal de Esportes também

BICHO PIlPÃO
� ,

Poço d'lInta, do artilheiro A1varisto, é o maior camPeão do futebo1 de Corupá

convocações para seleções bra
sileiras de base. Outros tantos

foram convocados para seleções
estaduais.

"Depois de onze anos, o pro
é parceira. Para 2012, os Pólos de jeto completa seu primeiro ci

Basquete terão um incremento
_ elo", comemora, Ito Schiochet,

significativo de verba, através da
Lei de Incentivo ao Esporte.

IICom, o patrocínio, nossa

empresa pretende incentivar a

prática de esportes, educação
e disciplina de jovens e crian

ças. A descoberta de talentos é

conseqüência, não prioridade",
analisa Sabrina Schappo, coor
denadora de Projetos Sociais do

GrupoWeg.
Apesar de não ser prioridade,

a qualidade do trabalho se reflete
na revelação de talentos para a

modalidade. Desde sua implan
tação, cinco atletas alcançaram

que coordena a atividade desde
. .

sua criação. Duas atletas reve-

ladas no projeto, que passaram
pelas equipes de base e cursaram

faculdade com bolsa, retornaram

às suas antigas escolas na condi

ção de professoras.
É o caso de Mayara Uller, atle

ta de Seleção Brasileira, e Iéssica
Urban, que neste ano conduziu a

equipe sub 14 feminina ao título
estadual invicto. Junto com suas

atuais alunas, participaram do

Campeonato Interpólos realizado
no último sábado, reunindo 680

promessas de atletas e cidadãos.

AVANTE! ESPORTES

Poço d�ta é campeão pela sétima vez

O Poço d'Anta manteve a he

gemonia 'no futebol de Corupá.
No domingo a equipe do técni

co Ulisses Demathé conquistou
o sétimo título em dez anos de

Campeonato Varzeano no mu

nicípio. Lebre, Alvaristo e Diego
marcaram na vitória sobre o Isa
bel por 3 aO.

Foi a oitava vez que o Poço

d'Anta disputou a competição.
Apenas nas duas primeiras edi

ções a equipe não participou.
Na época, o bairro era represen
tado pelo Antares. A conquista
de 2011 se junta aos títulos de

2000, 01, 02, 08, 09 e 10. O Flo
resta foi campeão em 1998 e 99.
Em 2007, o título ficou com a Me
cânica Oldiges.

Esta edição do campeonato,
denominada Taça Coplasa, teve

duração de dois meses e réuníu
seis equipes. Poço d'Anta/For

prem, XV de Novembro, Grêmio

Corupá, Grêmio Rio Natal, Fla

menguinho e Isabel disputaram
um toral de dezenove jogos, todos
realizados no estádio Alvim Sei

del, a casa do XV deNovembro.

Depois de passar pela Seleção Brasileira,
Mayara retorna à escola onde eStudou

AVANTE! ESPORTES
'"

�"!!I/f"""1!1"'1I

* '

[araguá do Sul sediou
evento de badminton

Apesar de ser uma modalida
de olímpica, o badminton ainda é

pouco difundido no Brasil. Talvez

por _isso tenha passado desperce
bido do grande. público' a realiza-

. ção do Campeonato Catarinense
, da modalidade em Jaraguá do Sul,
no último fim de semana.

Os jogos foram disputados
no ginásio do Sesi, com a partici
pação de atletas Iaraguá do Sul,
Blumenau e Itajaí. Entre os repre
sentantes da casa, se destacaram

Jean Pereira, Kaio Pereira, Marcelo

Sturm, Francine Zelindro, Marcos

. Takashima, Chales Moesch.. Gue
des Zimmirmann, Elisângela Her

nachi e Mariana de Souza, todos
medalhistas de ouro.

"Vale mencionar que, devido
à necessidade de composição
de chaves, alguns atletas' dis

putaram jogos em categorias
superiores", comenta Bujung
Witarsa, grande incentivador
da modalidade e dirigente da

Associação Jaraguaense de Ba
dminton. O evento teve o apoio
local da Fundação Municipal de

Esportes e do Sesi.

O atletismo jaraguaense
foi bem representado no .

110 Troféu Brasil Máster,
disputado no fim de semana

.. .

em Campinas (SP). Ivanildo
, de Souza Pinto conquistou

medalhas de ouro nas .

provas de 100 metros com

barreiras, salto em distância
e salto triplo. Outro

jaraguaense, Olavo Reali,
foi ouro no lançamento de
martelo e no lançamento de -

martelete. .

'Patrocinada por O Correio do
Povo, a equipe de basquete
subI6 feminino de Jaraguá
do Sul conquistou o vice

campeonato Catarinense
no fim de semana. '

Atuando em Chapecó,
as comandadas de Julio
Patrício venceram Piçarras
(56 a 15) e Rio do Sul (49 a

29), mas foram superadas
pelas donas da casa (66 a 61),
que assim ficaram com o

bicampeonato.
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Assunção prefere
o Vasco campeãoHenrique Porto avanteesportes@gniail.com

Primeirona ,

lizmente, o Palmeiras não luta po
nada e eles podem ganhar o titule
brasileiro. Só nos resta terminar

.

ano com dignidade", disse.
Para ele, não haverá frustraçãe

caso o Corinthians seja campeãe
justamente em cima do maior ri
val. liA gente tem que parabenizar
o Corinthians pela temporada 6

não ficar frustrado. Fico frustrado!
sim, por não ter conseguido ume

coisa melhor, por não ter alcança
do tudo que queríamos no come

ço do ano", afirma.
liA gente não pode pensar

como torcedor, e sim como profis
sional. E nosso objetivo não é es

tragar a festa do Corinthians, mas

conseguir Uma vitória. E é. isso que
vamos trabalhar essa semana")
conclui o volante, que apimentou
o 'Choque Rei' de domingo.

Em entrevista coletiva, volante do
Palmeiras apimenta ainda mais o

decisivo 'Choque Rei' de domingo

o Cruz de Malta colocou
uma das mãos na taça do

Campeonato da Primeira
Divisão. A vitória fora de
casa sobre o João Pessoa deu
uma mostra do poderio da

equipe, que chegou a ser

criticada na primeirafase por
sua produtividade. A grande

verdade é que o esquema de

jogo cruzmaltino é esse: dá ao

adversário a impressão que
domina o jogo e golpeia-o na

hora certa, no melhor estilo

MuricyRamalho. Ao Vovô resta

mostrar porque detém o melhor
ataque da competição. Para isso,
a volta de Pinheiro será essencial.

AGÊNCIA FOLHAPRESS estão", disse. "Pela rivalidade, por
Palmeiras e. Corinthians, prefiro
que o Vasco seja campeão. Mas o

Vasco tem que fazer a parte dele".
Esta foi a resposta mais "apimen
tada" do volante;

Durante o restante da entre

vista coletiva, Assunção adotou o

mesmo tom respeitoso do técnico
Luiz Felipe Scolari. "Uma vitória
não ameniza nossa temporada.
Jogar contra o Corinthians é sem

pre importante, mas não vai apa
gar o que fizemos no ano. Não
foram coisas boas. O importante
é terminar bem o ano com uma

vitória contra o Corinthians. Infe-

Sempre comedido, o volante
Marcos Assunção foi escalado

pelo Palmeiras para comentar o

clássico de domingo, contra o Co
rinthians, pela última rodada do

Campeonato Brasileiro. Mas dei
xou escapar que torce, sim, para
que o Vasco seja o campeão.

"Falando pelo ·lado do torce

dor, eu gostaria que o Vasco fosse
o campeão. Mas tenho muito res

� peito pelo Corinthians, pela en

� tidade. Eles fizeram um ano ma-
�iI
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Segundona
Operário e Avaí estão de parabéns
pelos jogos que realizaram na

decisão da Segunda Divisão. A

segunda partida, disputada no

sábado, teve um primeiro tempo
eletrizante. Haviadito que o Avaí

precisava alterar sua forma de

jogar e alterou, Trocou as tabelas

pelos chutes de longa distância.
Em dez minutos, vencia por 2 a

o. Passado o susto, o Operário se
.

reencontrou no jogo e encontrou

seu gol. Torço para que as equipes
estejam na elite no próximo ano,

apesar de saber que o Operário
deve abrir mão da vaga.

Torcidas
Dizem que a torcida é a alma
de um time. Eu concordo.
Por isso fico feliz ao chegar

,
nos campos da região e

_

comprovar o crescimento no

número de torcedores. Nas
finais da Segundona a torcida

compareceu em peso, para
apoiar Titulares e Aspirantes. E
na decisão da Primeirona não
está sendo diferente. E esse

é o caminho para termos um

futebol amador forte.

ravilhoso e merecem estar onde

DIVULGAÇÃO/NIKE

III9111bessos
.

A polêmica cobrança
.

de ingresso na final da
Prímeírona pode ser vista
de yárias formas. Não é urna

,

prática comum na região,
mas foi até a década de 70.
Em Pomerode, por exemplo,
se cobra ingresso. O dirigente
Celinho Lange justifica a

necessidade do ingresso para
custear a estrutura oferecida
ao torcedor, Incluindo a

co:ntrataçã.o do :-.�rbÍttro Célio
Amorim,

Milan
O Sport Club Iaraguá recebe
nesta quinta-feira a visita de

representantes do Milan, da Itália.
O observador Gabriele Tubaldo
e o dirigente Ricardo Peccini

acompanham o amistoso entre o

Leão do Vale e o 'Todo Poderoso

Maga', às 15h, no estádio
do Botafogo. Na ocasião, os

representantes irão avaliar atletas,
além de conhecer todo o projeto
do Jaraguá.
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Alegando indisposição estomacal,
Adriano faltou ao treino de terça-feira

Falsal
Uma pena o tropeço daADJ/FME
na primeira partida da decisão do

Campeonato Catarinense. Pela

segunda vez na competição a

equipeabriu 3 a O sobre um forte
adversário e cedeu o empate

.

nos segundos finais. Havia sido
assim diante do Joinville. Mostra

que a equipe tem potencial para
ser campeã, mas que precisa
de mais concentração nos

momentos decisivos.

Bicicross
No fim de semana os pilotos
Luís Marquieckz, Édipo Galdíno,
Guilherme Bourscheidt e Felipe
Gonçalves participaram da
última etapa do Campeonato
Paulista de Bicicross.

Representando o nosso Corintias

Esporte Clube e a FME, Felipe
Gonçalves conquístou o título
da temporada. Feito relevante,
se levarmos em conta a tradição
deste esporte em terras paulistas.

Adriano alega dor de

barriga e falta a treino
IustiçC;l reQndenou

Neymar a indenizar o

árbitro Sandro Meira
Ricci em R$ 15 mil.
Machucado, o atacante
não jogou contra o

Vitória em agosto de
�. ,r .r-' ,fi

O,l'Q, mas unia-íra
uf)licada no seu per

oficial do Twitter ofendia
o árbitro) logo após a.
penalidade marcada
contra' o Santos. "Juiz
ladrão, vai sair dê .

camburão", O camiSa'] 1
,

'

,
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não recorreu da decisão.

se. Contra o Atlético-MG, entrou

na etapa complementar e mar

cou o gol da vitória corinthiana

por 2 a 1.

Caso se recupere e treine
durante a semana, Adriano de
verá ficar no banco de reservas

diante do Palmeiras. O técnico
Tite tem problemas para esca

lar a equipe. Não contará com o

meia-atacante Danilo e o volante
Ralf, suspensos, e pode ficar sem

o atacante Emerson, que terá seu

recurso julgado pelo Pleno do
STJD na quinta-feira.

O atacante Adriano não se re-

apresentou junto com os demais

jogadores do Corinthians, na

manhã de ontem, no CT Joaquim
Grava. Segundo a assessoria de

imprensa do clube, o jogador re

clamou de indisposição estoma-

cal. Adriano comunicou no início
da manhã ao clube que faltaria à
atividade, por que passava mal.

O jogador foi relacionado
,

para o banco de reservas nas

últimas quatro partidas do Co
rinthians. No entanto, não jogou
contra o Ceará e nem Figüeiten-

Ciclismo
-

O ciclista jaraguaense Ronaldo Sabino Alves, patrocinado pela
Kibel Doces e Salgados, conquistou antecipadamente o título do

Campeonato Paranaense da modalidade. Foi no fim de semana,
na cidade de Matinhos. Alves liderou o campeonato a partir da

segunda etapa e já planeja voas mais longos para a próxima
temporada, como disputar aVolta do Uruguai.
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Operários.acham
crack enterrado
Droga foi encontrada próximo ao

Mercado Municipal, região central
da cidade, e é avaliada em R$ 5 mil

Mesmo com a droga sendo
comercializada em todas as clas
ses sociais, a maioria dos presos
em flagrante pertencem às clas
ses baixas. "Alguns da classe alta
também são pegos, mas, por se

exporem menos, as prisões são
mais raras. Estamos investigan
do os traficantes maiores, pois de
nada adianta pegar só usuário",
afirma Spolaor. '

JABAGUÁ DO SUL 5 mil. Um inquérito policial foi
aberto para investigar a quem
pertence droga.

O problema envolvendo tráfi
co e o uso de drogas próximo ao

Mercado Municipal já é antigo. O

lugar é o ponto de vendas de en

torpecentes mais conhecido da
cidade. De acordo com o delega
do Spolaor, a região lidera o nú
mero de flagrantes que chegam
à delegacia. A justificativa seria
o fluxo. intenso de pessoas que
frequentam o terminal urbano,
localizado em frente ao mercado.
O mais corriqueiro é O' "tráfico

formiguinha", usuários que aca

bam vendendo para poder sus

tentar o vício.

Em Guaramirim, 15- pedras
de crack foram apreendidas pela
PM, no bairro Corticeirinha, no

fim da tarde de segunda-feira.
Ezequiel Néris tentou correr e

jogou a droga fora, quando avis
tou a guarnição. Com ele, foram

apreendidos também R$ 387. Ele
foi encaminhado à delegacia e

preso por tráfico de drogas.

CAROLINA CARRADORE

Funcionárias do setor de ser

viços gerais levaram um sus

to na tarde de ontem, enquanto
trabalhavam atrás do Mercado

Municipal, próximo ao trilho do
trem, no Centro de Jaraguá do Sul.
Eles desenterraram 105 gramas de

crack, escondidas junto com mais
seis munições calibre 32.

De imediato, o grupo acionou
a Polícia Militar que encaminhou
a droga à Polícia Civil. Segundo
informações do delegado Adria
no Spolaor, a quantidade apren
dida equivale a 500 pedras de

crack, avaliadas em cerca de R$

Flagrante

MARCELE GOUCHE

FLAGRANTE

Homem é preso
por roubar amigas
Um homem de 29 anos foi preso pela Polícia Militar na

madrugada de ontem, após roubar duas colegas na rua

Prefeito Willy Germano Gessner, localidade de Ano Bom, em

Corupá. Segundo informações da PM, uma mulher de 27 anos,
junto com uma amiga da mesma idade, convidou o rapaz para
fazer uma festa em sua casa, junto com um colega identificado
como Paulista. No local, os quatro ingeriram bebida alcoólica

quando um dos rapazes passou a ameaçar os colegas com
.

uma faca e obrigou Paulista a amarrar as mulheres, Ele fugiu
levando R$100 e celulares das vítimas. O trio conseguiu
escapar e acionou a PM, que prendeu o acusado logo em

seguida. Encaminhado à delegacia, foi enquadradopor roubo.
. ,. , Il I. [ , I '"

VIOIMÊNCIA
Foragido é preso

, - -

apos agressao
A Polícia Militar deteve por volta das
23h de segunda-feira, um homem
de 36 anos, no momento em que
agredia a esposa, em Iaraguá do Sul.
O flagrante ocorreu após a vítima
acionar a Polícia e comunicar que
seu marido estava lhe ameaçando.
Ao ser encaminhado à delegacia, foi
descoberto que contra o agressor havia
um mandado de prisão em aberto,
expedido pela comarca deSão Paulo,
referente a assalto à mão armada.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO __

Editai: tomada de preço p/ obras e serviços de engenharia - 100/2011

Tipo: menor preço global.
Objeto: contratação de empresa para execução da obra de pavimentação as

táltica, drenagem pluvial e sinalização da rua benjamim girardi com extensão

de 454,40metros, conforme termo de convênio firmado entre este município
e a união, por intermédio do ministério das cidades - contrato de repasse n.?

329.548-65.
Valor máximo da obra: r$ 336.994,74 (Trezentos e trinta e seis mil e novecen

tos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos).
Entrega dos envelopes: 16 de dezembro às 09:00h.
Abertura dos envelopes: 16 de dezembro às 09: 1 Oh
O edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e ho

rário: rua 28 de agosto, 2042, nos dias úteis de segunda à sexta feira, das

08:00h .às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, ou pelofone (47) 3}73-0247, ou

ainda, através do site: www.Guaramirim.Sc.Gov.Br.
Guaramirim (se), 29 de novembro de 2011.

Nilson bylaardt
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CITAÇÃO
A Presidente da Comissão -do Processo Administrativo Disciplinar
instaurado pela Portaria n? 1108/2011, FAZ SABER, pelo presente
EDITAL expedido nos autos do Processo Administrativo Disciplinar
nO 012/2011,. nos termos do art. 123 da Lei nO 003193; que fica CI
TADO o servidor público municipal SANDRO DA SILVA, matrícula

7574-4, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços, inscrito no CPF
sob nO 670.774.639-15, residente e domiciliado em local incerto e

não sabido, para que no prazo de 15 (quinze) dias a partir da ciên
cia deste, apresente defesa prévia a esta Comissão, a fim de asse

gurar-lhe o direito que é garantido pelo art. 116 da Lei nO 003/93, de

acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de advo

gado, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contrapro
vas e formular.quesitos, quando se tratar de prova pericial. Jaraguá
do Sul, 29 de novembro de 2011.
LlLlANE PICKLER DE OLIVEIRA GARCIA
Presidente da Comissão

ESTADO DE SANTA CATARINA 1 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: Delfina 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.
.

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

(art. 285, c/c art. 319 do CPC). E, para que, chegue ao conhecimento de todos,
partes terceiros, foi expedido o presente edital, o qual seráafixado 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_

ESTADO.DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Guaramirim 11a Vara

Rua João Sotter Correa, 300, Amizade - CEP 89.270-000,
Guaramirim-SC - E-mail: gmmvar1@tjsc.jus.br

Juiz de Direito: Gustavo Schwingel
Chefe de Cartório: Sandra Maria Weber

EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO - COM. PRAZO DE 20 DIAS

Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente nO 026.10.500115-0

Exequente: Valério Deretti
Executado: Regiane Maria dos Anjos
Citando(a)(s): REGIANE MARIA DOS ANJOS: brasileiro(a), CPF 470.829.680-00, local
incerto e não sabido.
Valor do Débito: R$ 1.117,65 + acréscimos legais. Data do Cálculo: 26/05/2010. Por in
termédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s),. atualmente em local incer
to ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos
do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para que, em 3 (três) dias, contados
do' transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento da dívida diretamente
à parte exequente, mediante recibo, ou, alternativamente, parcelar a dívida em até 06

(seis) vezes, devendo, para isso, comprovar o depósito de 30% (trinta) por cento do
valor da execução (art.745-A do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de-todos,
partes e 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.
Guaramirim (SC), 16 de junho de 2011."
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BOAS FESTAS
E UM CARRO NOVO PRA VOCE

FINANCIAMENTO ,COM

AS 3 PRIMEIRAS PARCELAS

POR APENAS R$ 99,00*
Brindes

GPS ou CD Player
� MP3 USB .'

Novo Goll.O - Linha 2012
A partir de .

R$27.990
• Banco motorista com regulagem de altura;
• Revestimento interno portas em tecido;
• Porta-revistas atrás banco traseiro;
• Console central;
• Pára-sóis com espelho;
• Pneus 175/70 - aro 14".

Novo GoI1.6 - Linha 2012
A partir de COMPLETO

R$36.490
• Ar condicionado;
• Direção hidráulica;
• Vidros e travas elétricas nas portas dianteiras;
• Limpador e desembaraçador do vidro traseiro;
• Alarme
• Pacote Trend

VENHA FAZER UM-BEST DRIVE SUPER VALORIZACÃO DO USADO TROCO f\JA TROCA
.-

.

ENTRADA FACILITADA 100 % FJNANCIAlV\ENTO ANTES DE COMPRAR, COMPARE�
WWW.vw.com.br Promoção válida até 01/12/2011 para veículos com pintura sólida. Frete incluso. Novo Gol1.0 2011/2012, 4 portas: código 5U11C4, com preço promocional à vista a

partir de R$27.990,00. Novo Go11.6 Total F[ex, 4 portas, ano modo 11f12, completo.com preço promocional à vista a partir de R$ 36.490,00. "Financiamento comas três primeiras
parcelas de R$99,00 válido apenas com entrada de 30%. Promoções válidas apenas para veículos disponíveis em estoque. GPS e CD Player meramente ílustrativos. IOF,
Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações inclusas na operação e no CEI. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011f2011, sem limite de
quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kornbi, limitada a 80.000 km). É necessário para a sua utilização o

cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800 770 1926. Acesso às
pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 08007701935. Ouvidoria: 0800 701 2834. Veiculas em conformidade com o Proconve.

NÚCLEO DAS
CONcEsSIONÁRIAS

DEVElcULOS
ACIl5-APEVI 4732746000www.autoelite.cQm.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN
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Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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