
Apaixonado
pelas "magrelas"

Hadelin Fritzke
coleciona bicicletas há
mais de duas décadas.

Lançado o manifesto
contra os 'TJJs do busão"

�� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

'-çJ ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. A VIDA ACONTECE AQUI"

Verba de 600 Illjl
da emendapopular

.

vai agora pala a saúde
Guaramirim terá um novo posto no bairro Rio Branco com o dinheiro que
deve ser liberado pelo governo federal em março de 2012. Obra ajudará a

solucionar problemas que a população enfrenta com as deficiências na rede.

Páginas 4, 5 e 6

MARCELE GOUCHE

No início da madrugada de terça
feira, cinco homens fortemente
armados explodiram uma agência
bancária em Massaranduba. Este foi
o terceiro arrombamento no local
este ano. Ontem, policiais do Bope
de Florianópolis acompanharam
a explosão de uma dinamite
encontrada em um dos caixas.

Página 19

DESDE 1919

Konell ainda
quer demolir
Arthur Müller
APESAR DA PROPOSTA

ter sido rejeitada pela
comunidade, o secretário
daAdministração, Ivo

Konel1, insiste na ideia de
demolir o Arthur Müller para
construção de um terminal
de ônibus no local.

Página23

Projeto ensina
tênis de cantpo
a estudantes
A ASSOCIAÇÃO DOS TENISTJ

de Iaraguá do Sul e Região
e o Clube Atlético Baependi
criaram há três anos o

projeto Tênis Comunitário,
que atende gratuitamente
230 alunos e visa popularizar
o esporte. Página 22

POUPo ÇA
OS depósitos superaram
os saques na caderneta

de poupança em R$ 30.657
milhões no mês de novembro.

Q

LOURIVAL KARSTEN

PágiJ:la 2

marisolsa.corn.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Ikarsten@netuno.com.br ml!lil/jJrHl!!J'!.�m�l1Ili1irnnlm!!1IllUJlIj!!J1I,lmmli1ll1',mlli1mlml!lllllJ!lHl!m1U,!H�iJ!)/RI!I!1Ililiilill�;I�I,jJU!l'i!Ulill!M�m�';ilIH�Uiil#iIImmlfltllmlrJ!Hmn�l/JjUH/fl!ml!i!mWmI1'UljmillimIIUJl'Wlirmm�i;1!);lllllillml;lnlllJiJmIII!illr,;"lI�IW.lUilmtilllllIIIIH1I'1!mnf!llmln/!lII!llUc11IUl"nIl'IiIH
,

DIVULGAÇÃO

Horário Ilexível
12, é a vez da Weg Tintas, em

Guaramirim, adotar o novo

sistema de horário flexível para
os colaboradores mensalistas de
turno normal. Em Blumenau
o horário flexível começou
no dia 28 de novembro e está

envolvendo 286 colaboradores.
A flexibilização de horário
na Weg começou no dia 21
de novembro nas unidades
de Iaraguá do Sul. Hoje cerca

de 3.500 colaboradores estão

usufruindo o beneficio.

o horário adotado pela Weg
em Iaraguâ do Sul teve muito
bons resultados na redução do

fluxo de veiculos nos horários
de pico nas cidades da região.
Desta forma, a partir da

próxima segunda-feira, dia'

[.,

Crescimento

europeu
Os dados combinados dos
17 países que adotam o euro

tiveram no terceiro trimestre
deste ano um crescimento de

0,2%, de acordo com a agência
Eurostat. A perspectiva para
o quarto trimestre, no

entanto, é de retração.
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DUPLASENA
SORTEIO N°

Primeiro sorteio

04 - 12 - 29 - 31 - 34 - 43

Segundo sorteio

08 - 12 - 15 - 39 - 48 - 49

QUINA
SORTEIO N° 2764

17 - 38 - 40 - 52 - 70

CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA

O presidente da Liga Regional
do Vale do Itapocu de Bocha e

Bolão convoca pela presente,
todas as sociedades ou associa

ções filiadas, para participar da
assembléia geral ordinária. Será
realizada no dia 15 de dezembro
de 2011 , na Cancha de Bolão da

Arweg, ás 19:30 horas, ou em 2a

convocação com qualquer quo
rum ás 20:00 horas.
Ordem do dia:

Eleger o presidente da Liga e o

conselho fiscal, para o mandato
de 2012 a 2015.

'

Antônio Torizani Filho
Presidente

Contato Call Center
Esta empresa de nossa cidade comemora o

fechamento de um contrato para executar pesquisa
de mercado para a Ipsos, maior instituto de pesquisa
do Brasil e do Mundo. Dessa forma, dos quatro
maiores institutos de pesquisa do país - Ipsos e

Synovate - dois são seus clientes. A Contato Call

Centerfoi fundada em Janeiro de 2007, fazendo

agendamentos de visitas para representantes
comerciais. Hoje ela é referência nacional na

execução de pesquisa de mercado por telefone.

Ações inovadoras
.

Oito iniciativas inovadoras desenvolvidas por empresas,
instituições de ciência e tecnologia e inventores catarinenses
foram reconhecidas pelo Prêmio Finep (Financiadora de Estudos
e Projetos) de Inovação - Etapa Região Sul, que aconteceu no dia 5
de dezembro último. Santa Catarina foi o Estado do Sul do país com

mais esforços inovadores reconhecidos pela entidade em 2011. O
Estado lidera a premiação regional desde 2000 e nacionalmente só
ficaabaixo de São Paulo. Dos cinco vencedores em cada categoria
nesta 14a edição do prêmio, três são de Santa Catarina, um do
Paraná e um do Rio Grande do Sul. "Santa Catarina tem a chancela
de um Estado inovador. Mas ainda temos um grande desafio pela
frente. Precisamos contaminar um número cada vez maior de

empresas com o vírus da inovação, porque é por meio dela que
nos tornaremos mais competitivos", afirmou o superintendente do
Instituto Euvaldo Lodi, Natalino Uggioni.

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFíCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

Municípios que compõem a comarca: Jaraguá do Sul e Corupá.
OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de

Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que AMAURI INACIO
DOROW, CI n° 1.261.903-5-SESP/SC, CPF n° 501.381.549-53, empresário e

sua esposa TÂNIA NIGIA DOROW, CI n° 1.980.969-SESP/SC, CPF n°
577.038.849-87, do lar, brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Parcial
de Bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua Julius
Verch n° 134, bairro Czerniewicz, nesta cidade; requereram com base no art.
18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na

Rua 1074-Eurico Duwe, bairro Rio da Luz, perímetro urbano de Jaraguá do

Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul/SC, conforme Certidão n° 146/2011, expedida em 25/05/2011,
assinando como responsável técnico, o técnico em agrimensura Antonio
Carlos da Silva, CREA n° 47483-8, ART n° 3977074-6. O desmembramento é
de caráter residencial, possui a área total de 50.000,OOm2, sendo constituído
de 6(seis) parcelas, sistema viário e remanescente. 'I"",;;�",-'-"--- "._ .....

O prazo de impugnação por terceiros é de I ,/0"'; r.�)
15(quinze )dias, contados da data da última publicação ! /...- It�'ffI,t '�'J;r��"1'"
do presente edital, e deverá ser apresentada por j (i /;\ 1"'��:�3f:�:,\escrito perante a Oficiala. que subscreve este, no ! "D/'·:(�'}l-.� ..,.,,, i
endereço da Serventia: Rua i6-Barão do Rio Branco, I \,""""',,,,,::""::'\1 ..

, .'<'��, .1'n° 414, sala 02, centro, Jaraguá do Sul/SC. I \'-..<� '".�.), '_

"L"'
I �"··J�'r 'Ii

.

"'_'(.'Jl:�:...��""�
! /1,r;;;:1!1:!: .. l..�Ii!_"._... _ .. ,_. ,._.,_ .. ,...t. __ .... _ .... _ .......:.. 1

JARAGUÁ DO SUL, 29 de Novembro de 2011.
AOFICIALA

SAÚDE PREVENTIVA COM
PARAPSICOLOGA RUSSA

A Parapsicóloga Russa Alexandra Matveeva vem a

Jaraguá do Sul nos dias 09, 10 e 11/12 para realizar
atendimentos com o aparelho GDV que detecta: do

enças 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 psi
quico e espiritual, chacras e órgãos em disfunção. Todo
este trabalho é comprovado científicamente. Realize a

sua reservas antecipamente são poucas vagas. Assis
ta ao vídeo no www.youtube.com/analisegdv. Reser
vas antecipas pelo telefone 47-9973-9927 ou e-mail

vera.diehl@hotmail.com."

Sesi/SC
O Sesi Santa Catarina completou
60 anos no último dia 6. Hoje, o

Sesi realiza mais de 1,2 milhão
de atendimentos em saúde

por ano, além de incentivar
os trabalhadores da indústria
a adotarem um estilo de vida
mais ativo e saudável. "Santa
Catarina e a sua indústria têm
muito a comemorar. O Sesi/
SC chega aos 60 anos com 5,4
mil colaboradores e mil pontos
de atendimento para levar ao

trabalhador da indústria e suas

famílias serviços fundamentais
em saúde, segurança no

trabalho, educação, alimentação
e lazer, além de auxiliar a

indústria na promoção de
iniciativas de responsabilidade
social", diz o presidente do
Sistema Fiesc, Glauco José Côrte.
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Um amor que foi amor e acabou, nun-

ca mais será o mesmo amor se vol
tar. Mas vá dizer isso para os que foram

deixados, abandonados, vá.
O que passou, passou. Quem adotar

essa postura diante da vida vai viver bem.
Mas são poucos. Venho ao assunto por
que tenho diante de mim vários anún

cios, todos no mesmo sentido, prome
tendo o que não podem cumprir e nem

que pudessem seria interessante.
Falo dos anúncios de "videntes", car

tomantes e esotéricos de todos os tipos.
Dia destes, peguei uma dessas revistinhas

populares, dessas com histórias de nove

las, fotos de artistas, conselhos baratos,

•

essas coisas, e na revista encontrei vários
anúncios com este título: - "Amor de vol
ta" - "Amor perdido" e outros na mesma

linha. Tudo bobagem, mentira e conversa

mole para iludir gente ignorante.
Antes de mais nada, ninguém tem

o poder de trazer de volta um ordinário

que lhe sumiu da vida, leitora, ninguém.
Ademais, se o cara a deixou era porque
não lhe queria, não lhe amava. Trazer um

traste desses de volta a sua vida é mandar
buscar de volta o inferno que partiu.

Quem ama não vai embora, quem ama

não some, não abandona. Que conversa é
essa de trazer de volta? Só quem não se res

peita vai querer de volta um traste que não

vale a pena. Temos que amar a quem nos

ama, o mais é perder tempo.
Mas o importante é insistir no comba

te ao engodo, à farsa, ao charlatanismo, à
mentira enrolada em papel de seda ...

Ninguém tem poder de, fazendo um

"trabalho", trazer de volta o amor que
foi embora, ninguém. Fazem a pro
messa sabendo que pessoas ingênuas
vão morder a isca e pagar boas somas

pelo "milagre". Traga de volta à sua vida,
isso sim, o seu amor próprio, respeite
se, ame-se e mande longe a quem não

lhe ama ou lhe mentiu que amava. Não
creia nem dê dinheiro a espertalhões
que deviam estar presos.

MENTIRAS FLUÊNCIA
Se no passado era maisfácil, hoje é quase impos

sível mentir dados num currículo de trabalho para
obter vaga. Tudo pode ser confirmado instantanea
mente. Tempo de serviço e salário no emprego an

terior estão entre as mentiras mais comuns. E uma

das mentiras campeãs é dizer-se o candidato fluente
em inglês. O mentiroso não sabe que bem menos de
1 % dos brasileiros têm fluência em inglês.

PIS

Quero
manifestar aqui a minha

indignação e deixar meu pro
testo contra os desmandos com o di
nheiro público que a gente presencia
em todas as esferas de governo, fede

ral, estadual e municipal.
Um dos casos. é nossa famosa

"pista de atletismo", cuja pendenga
já se estende por alguns anos. "De

quem é a culpa", o que fazer com ela?
Pois bem, tenho 61 anos e faço

uso dela sempre que posso para fazer
minha caminhada, pois preciso pre
servar a saúde, assim também estou

dando minha contribuição para ali
viar a sobrecarga do nosso tão mal
falado sistema de saúde, pois se você
tiver uma qualidade de vida melhor
será uma pessoa a menos na fila dos
atendimentos médicos.

Faço agora meu relato para
justificar esta indignação, e como

cidadão cumpridor de meus deve
res tenho direito de me manifestar
contra estes desmandos e chamar
à responsabilidade os senhores
vereadores, secretário de esportes,
secretário de obras (engenheiros) e

por que não o prefeito da época que
autorizou a execução do serviço em

FALE CONOSCO

Fluência num idioma estran

geiro significa falar sem tropeços
nem vacilos, é falar como um nar

rador de futebol narra o jogo. Além

disso, tem o "listening". isto é, enten

der o interlocutor também sem va

cilos. Essa fluência é para mais ou

menos 0,27% dos brasileiros.

MELHOR...

Melhor e bem mais fácil é estudar

português. É a verdadeira língua do

mercado, da garantia da vaga, do su

cesso no local de trabalho e na hora
dos encontros sociais. O diacho é que
"essa língua" é a menos cuidada pela
gentinha. E depois se queixam... Di

gamos isso aos nossos filhos.

CHARGE
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cidadeO erecesaúde, educação,
lazerecultura. Dessaforma, é

papeldo poderpúblico ciiar
as condições necessáriaspara
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queapppulação se locomova

livretp;«itte.,Pcelos espaços
públicos. e no horário que
desejar. Isso inclui ações e

obras eficazes.
Segundo o Ipearm
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t:rsllsporte coletivo
em decorrência dos

altos preços
No entanto, a situação atual
não coturibuipara que o

cidadfit;J v.á ao trabalho,
", escola, museu, hospital, posto

de saúde ou tenha acesso a

qualquer alternativa de lazer
deforma rápida e tão eficiente
como se espera. O trânsito

.
está a vez mais caótico e os

li .

··tos,q,umen
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,
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., em consequência
também crescente número de

1

carros e motos despejados na

malha viária. Em Iaraguâ do
Sul, a situação não é diferente.
A solução Rara essa situação
seria investir no transporte
coletivo, incentivando e

possibilitando que as pessoas
deixem se� carros em casa,

passando a utilizar o ônibus.
Porém, isso não acontece.

.. Boa natt(!l(}a,frota éarttiga
. . .,...

.

.
e não :o6eileee às leis de
flCessibiliiltu1e, além do preço
alto e inviávêlpara muitos
cidadãos. O transporte coletivo
não é valorizado e as pessoas
recorrem a meios individuais,
quandodispõedele�

.

Em mlliÚ!Jlcasos, aspessoassão
excluídas do transporte coletivo

por não terem condições de

pagaro preço da passagem ou

porque o ônibus não oferece
condições suficientes. No Brasil,
segundo o Ipea (Institutos

. . de Pesqui'Sa Econômica .

Aplicada), cerca de 37 milhões
de pessoas são excluidas
do transporte coletivo em

decorrência dos altos preços.

DO LEITOR

TIS
que foram colocadas as tais placas
de um material emborrachado que
foi colado e que pouco tempo de

pois já começou a se soltar.
Dia destes, este piso estava todo

encharcado devido à chuva do dia

anterior, não dando condição para
se caminhar, fora que muitas placas
estão soltas, pois qualquer leigo sabe

que este tipo de revestimento cola
do jamais poderia ter durabilidade
estando em local descoberto pro
penso a sol e chuva. Não sei como

autorizou a execução deste serviço,
imagine quanto custou aos cofres

públicos e não serviu pra nada,
muito pelo contrário tornando-se
perigoso, pois o tropeço é inevitável.

Portanto acho que as pessoas que
autorizaram' estes gastos deveriam
ser responsabilizadas e devolver aos

cofres públicos essas quantias.
Para encerrar quero deixar uma

sugestão, para que a atual admi

nistração retirasse estas placas e

deixasse no piso bruto que é como

deveria ter sido deixado, já estaria
de bom tamanho.

Walter Grotewold, aposentado

r
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R$ 600 mil para construir posto
Emenda popular será destinada

para a área da saúde dos municípios
com menos de 60 mil habitantes
GUARAMIRIM

DAIANA CONSTANTINO

Nesta semana, a população
de Guaramirim tomou uma

decisão importante. Em audiên
cia pública, cerca de 70 pessoas
votaram pela construção de um

posto de saúde na cidade. Isso

porque o governo municipal re

cebeu o comunicado da Câmara
dos Deputados de que a verba
de R$ 600 mil de uma emenda

popular assegurada aos muni

cípios com menos de 50 mil ha
bitantes em todo o país deve ser

destinada à área da saúde. Com

isso, a proposta de implantação
de ciclovia no município não
será beneficiada com o dinheiro,
conforme havia sido definido em

reunião no mês passado.
Em audiência na Câmara de

Vereadores, de acordo com o se

cretário de Saúde da Prefeitura,
João Deniz Vick, a decisão foi

pela construção de um posto de

saúde no bairro Rio Branco. Para

agilizar o processo, na próxima
semana, um projeto de lei deve
ser encaminhado ao Legislativo
pedindo autorização para a com

pra de um terreno no valor de R$
100 mil naquela localidade.

Ainda segundo Vick, será es

tudado em março' do ano que
vem, quando a verba for liberada

pelo governo federal, a possibi
lidade de erguer dois postos de
saúde na cidade com os R$ 600

mil, pois a Prefeitura pretende
entrar com contrapartidas. Em

média, uma unidade custa R$
400 mil, mas sem equipamentos.

Atualmente, dois postos es

tão em construção, um no Caixa
da Água e outro na Corticeira. As
obras devem ser concluídas ainda
este mês e a inauguração das uni-

. dades está prevista para o início de
2012. Hoje há oito postos na cida
de. Cinco deles contam com uma

equipe Estratégia Saúde da Famí
lia (ESF). Cada unidade possui um

médico clínico geral.
Para o final de 2012, o secretá

rio prevê cinco novos postos lici-
o

tados ou em fase de construção,
com mais equipes ESF e contra

tação de mais três clínicos gerais
por concurso público. Porém,
a população convive hoje com

o problema das filas de esperas
para consulta com clínico geral e

especialista. A Secretaria de Saú
de não informou o número de

pessoas em espera.
Para tratar desta realidade, a

equipe de reportagem do O Cor-
reio do Povo percorreu os postos
da cidade e conversou com usu

ários do sistema. Veja os relatos ....I

publicados nas páginas 5 e 6.
Mas antes confira abaixo o que
secretário fala sobre a situação
da saúde no município.

li. falta de médicos é
um problema nacional,

infelizmente. E diria que
a maior dificuldade
é com a Estratégia
Saúde da Família.

A Câmara de Vereadores vai destinar mais de RS 200 mil do seu orçamento para
entidades esportivas do município. O projeto de lei que faz a transferência dos

.

recursos foi aprovado de forma unânime pelo plenário na última semana.

Associação Desportiva de Voleibol, Clube Escolar Evangélico Jaraguá, Clube de

Canoagem Kentãqui, Clube Recreativo Jaraguá, Associação Jaraguaense' dos
Incentivadores da Natação, Associação Cultural, Social, Desportiva e Eventos

Yamabushi, e Clube Xadrez Jaraguá são os beneficiados.

No total, o. projeto repassa RS 310 mil para promover o incentivo o ao esporte
jaraguaense, dos quais RS 110 mil do excesso de arrecadação da Prefeitura e

RS 200 mil do orçamento da Câmara de Vereadores.

MARCELE GOUCHE

OBRllS Secretário Municipal de Saúde, João Deniz prevê
cinco novos postos Deitados para o fim de 2012

o Correio do Povo: A falta de
médicos é um problema levantado

pelas pessoas entrevistas pelos re

pórteres do OCP. Qual é a dificulda
de para oferecer esse serviço?

João Vick: A falta de médicos é
um problema nacional, infelizmen
te. E diria que a maior dificuldade é
com a Estratégia Saúde da Família.
Se a gente não tem aumentado o nú
mero de equipes é pela falta de médi
cos. Não é só o caso de Guaramirim.
Dentro do possível a gente aumen

tau a quantidade de médicos do

que era dois, três anos atrás. Mas a

demanda sempre aumenta muito.

OCP: Para os pacientes que
precisam realizar exames em áreas

especiais, o que o governo oferece?

N: Nós implantamos o Am

bulatório Municipal de Especiali
dades em 2010, com 11 especiali
dades, criando comodidade para
o cidadão. Além disso, a gente
também economiza por não pre
cisar gastar com o deslocamento
dos pacientes e ainda temos di

minuição de filas de esperas para
procedimentos especializados.
Por exemplo, para neurologia nós
temos uma fila de mais de um ano

de espera. Em 2010 foram realiza
dos 16 mil procedimentos, consul
tas e exames especializados, e até
o final deste ano devem ser reali
zados mais de 25 mil no ambula
tório e pelo Cis/Amunesc (Con-

sóroio Intermunicipal de Saúde
do Nordeste de Santa Catarina).

OCP: Outro problema encon

trado na área da saúde está no

Hospital Padre Mathias Stein, onde
nenhum centro cirúrgico funciona
desde o ano passado.

N: Diria hoje que não. O centro

cirúrgico do nosso hospital funcio
nou durante muito tempo quase
único exclusivo para atender uma

demanda particular. A Prefeitura
investia no hospital quando as con

sultas eram particulares. Nossas fi
las tem andado muito com serviços
dos hospitais das cidades vizinhas.
No fim de fevereiro de 2012, o aten

dimento deve ser mais de 70% pelo
SUS, com meta mínima de cirurgia.
O que era antes e hoje fechado não

alterou muita coisa. Mas a perspec
tiva agora é muito boa.

OCP: Quanto a área da saúde
recebe hoje do total do orçamento
do município?

N: Gosto de destacar que o mu

nicípio tem percentual mínimo de

15%, mas investimos 22% em 2010,
o que representa R$ 14 milhões.
Para este ano deve permanecer
com o mesmo percentual, chegan
do mais de R$ 16 milhões. Também

gosto de destacar a ampliação da
Farmácia Básica do Centro para os

bairros, acabando com as reclama

ções de falta de medicamentos.
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Falta de médicos é problema maior
11/
/

SAÚDE

Médicos de menos e tempo demais
para as pessoas nas "filas de espera

. nos postos de saúde de Guaramirim
__

GUARAMIRIM

GUSTAVO CIDRAL

QPrazo era de 180 dias, mas
. faz sete meses que os mo-

radores do bairro Corticeira, em

Guaramirim, esperam pelo novo

posto de saúde. Enquanto isso, a

população de seis mil habitantes
freqüenta a unidade cuja estru
tura está precária.

O posto do Corticeira atendeu
6.804 pessoas de janeiro a outubro
deste ano. Desde o final de novem

bro' só havia horário para consul
ta no começo de 2012. Erondina
Formigari, 60 anos, é uma das
moradoras que está acostumada a

esperar um mês para ser atendida
e tratar os problemas de tireóide,
bexiga e coluna.

Apesar do transtorno, a fi
lha de Erondina, Elenir Flores,
32 anos, diz que "não pode re

clamar". Segundo ela, o atendi
menta é bom. Elenir precisa ir ao

posto toda semana, desde julho,
por causa de problemas no cora

ção e obesidade. "Não adianta ter

posio grande e não ter médico",
afirma, alegando que o ponto
negativo da unidade é a falta de

profissionais. O posto não tem

pediatra para atender às duas fi
lhas pequenas dela, por exemplo.

Na opinião da diretora de
Saúde de Guaramirim, Caroline
Lutz, os postos da cidade rece

bem grande demanda por con

sultas e exames, mas o problema
de lotação é de estrutura e deverá
ser resolvido com a inauguração
de novas unidades. De acordo
com ela, as obras no posto do
Corticeira estão atrasadas devido
a um impasse com a empreiteira.

Não adianta ter

posto grande e

não ter médico.
Denir nores, 32 anos

Um mês de espera por
consultas'e falta de médicos

Além do posto da Corticeira,
outros só têm agenda para o pró
ximo ano, como o do bairro Rio
branco, onde a média de atendi
mento chega a 100 por dia. O total
de 6.863 pessoas foram atendidos
na unidade de janeiro até agora.

.Araci Batista, 45 anos, precisa
ir uma vez por mês ao posto do
Rio Branco para tratar da pres
são alta. Ela chega às 7h para ser

uma das primeiras da fila, mas,
mesmo assim, o atendimento ge
ralmente começa às 8h30. "De

pende do horário que o médico
chega", conta.

As consultas na unidade do
Avaí só estão sendo marcadas
o dia 20 de janeiro de 2012 em

diante. Lá, 7.166 receberam aten
dimento em 2011, até outubro.

Segundo a diretora de Saúde,
"a falta de médico é um proble
ma geral". Os oitos -postos de
saúde que Guaramirim contam
com três ginecologistas,. três
pediatras, cinco médicos da
família e seis clínicos gerais. A

equipe deve aumentar em 2012,
após a efetivação de seis médi
cos que serão selecionados no
concurso público.

FOTOS MARCELE GOUCHE
--

---

:�

1'-'

EM ANDAMENTO Obras nos postos de saúde do Cortice.ira estão quatro meses atrasadas

Novos postos de saúde
só a partir de fevereiro

ceira são as únlcas cujo prédio per
tence à Prefeitura. As outras ficam
todas em espaços locados, assim
como será a da ilha da Figueira.

Segundo Caroline, a uni
dade do Caixa d'Água atendeu
2629 pessoas entre janeiro e ou

tubro deste ano.

Na Ilha da Figueira, onde
não há posto de saúde, uma

unidade deve ser inaugurada
em março. '� intenção é dimi
nuir a lotação no Centro", expli- _

ca a diretora. Lá, foram 24.227
atendimentos nos dez primei
ros meses de 2011. O posto é
o único de Guaramirim com

atendimento odontológico.
As unidades do Centro e Corri-

Acompanhe as

sessões da Câmara
de Vereadores de
Jaraguá do Sul.
Todas as terças e

quintas-feiras, a

partir das 78h.
Ou assista pela T\I,
no canal27da Net.

A falta de médico é
um problema geral.

CaroIine Luiz,
CIíI'4_I.d� �

INAUGURAÇÃO Previsão é que o novo posto no bairro
�d'� seja inaugurado em fevereiro do próximo ano
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Depois de precisar de médicos do
Sistema Único de Saúde (SUS), em

Guaramirim, e não conseguir vagas,
a funcionária pública Marta Maria

dos Santos, 52 anos, resolveu fazer um

plano de saúde básico. "Ainda recorro

à saúde pública, principalmente
para emergências e para a retirada

de remédios': diz. Segundo ela, os

clínicos não suprem a quantidade de

gente que precisam atender e assim

começa o jogo de empurra-empurra.
'Já tive situações de ir ao hospital e me

mandarem para o posto da Corticeira

(bairro onde mora) e não conseguir ser

atendida': comenta. Para ela, a

solução é a contratação
de mais médicos.

RESGATE Posto de saúde da Vila llmizade funciona como Equipe de Saúde da FanúIia

Em alguns postos, atendimento é satisfatório
Alguns postos de Guaramirim não

são tão afetados pela falta de estrutura

e profissionais. É o caso da unidade do

Imigrantes, onde 5.394 pessoas foram
atendidas entre janeiro e outubro. Lá,
é possível marcar consultas para oito

dias, mesmo tempo que os moradores

do Guamiranga esperam na unidade

São Pedro Alcântara.
Para Maria Nelsi Frare, técnica en

fermagem no Guamiranga, a equi
pe supre bem a demanda das 5.400

pessoas que receberam atenção até

outubro deste ano. Uma delas é Gise

le Lopes Martins, 39 anos, que não se

incomoda em esperar 30 minutos pela
consulta. "Vale a pena esperar pelo
atendimento", elogia .

• ,,,,,"''''''''BWiIWIIII/III_lllmnmnIillIlIIOj
�

--"IIIUI""-.' .

d t de tudo,
Fique por en ro

. �

o

ue acontece na regIa
q

iIhIll JIIi!Iü'

1,,�:'Ce,
@ocorreiodopovo

f'

Dos oitos postos de saúde de Guara

mirim, três são unidades básicas (Cen-
, tro, Avaí e Caixa d'Água) e os outros cin

co são equipes de Saúde da Família, que
possuem um médico exclusivo e agentes
comunitários que fazem o acompanha
mento comos moradores,

O sistema é usado na Vila Amizade,
.. onde 5.568 pessoas foram atendidas

'

,entte,janei�O, e outubro. Segundo a en� "

-fermeira da unidade, Maria Fernanda

Pacher, 'os médicos laa fâmílía II/são eS�

ipeGialistas em tudo'�i "São p:r;ofiss,jo.na�s <

que atendem aQs país durante anos e
�! � I

I
J .';", :,.,

"

'.'

depoís aos filhos. E uma maneira tle

-(,formar um vínculo com a comunidade

I e, resgatar aguela, imagem do médico

sempre presente", explica.

'1.f1ÚMm.o DE ATENDI'MENTOS

fIM 2011 (ATÉ OUTUBRO)

A diarista Jurema dos Santos, 36
\

anos, já perdeu a conta dos meses de

espera para um exame. Ela entrou

com o pedido no início deste ano. "Se
eu preciso de remédio, normalmente

fornecem e não tenho do que reclamar,
mas estou esperando um ultrassom
há quase um ano e dté hoje nada': diz.

Jurema ainda questiona: UE quem não

pode ter um plano de saúde, como

faz?"A diarista também afirma sentir

falta de médicos durante mais horas
do dia nos postos de Guaramirim.

• Avaí � 7.166

• Caixa. d'ágIIa 2.629

• CenIl'o .24.227

• Corl:iceil-a •...••••••••••.••.••••.•••.••.6.804

• Guamiranga

(São Pedro Alcântara) 5.400

É uma maneira de

formar um vínculo
com a comunidade

e resgatar aquela
imagem do médico

sempre presente.
Maria Fernrutda

Pachel's eme'rKHDeil'a

• Ilrligl'alltes ••••••••••••�••••••••••••••••5.3M

• Rio BraIIco 6.863

• Vila Alllizade 5.568
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Patricia Moraes

É perfeitamente possível enxugar à

máquina se os servidores de carreira

forem valorizados, ocupando cargos

que s�nam comissionados.

2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

QUINTA·FEIRA
,

JUSTINO DA LUZ (PT)

Onde há o corrupto, há o corruptor.
Nome: Justino Pereira da Luz

Idade: 41 anos

Formação: Ex-seminarista, em

Curitiba. Formado em Língua
Portuguesa e Literatura, pós

graduado em Práticas Pedagógicas
Interdisciplinares. Iniciei a graduação na

Unerj/Puc e conclui na FURB.

Família: Casado com Ana Paula, pai
de dois filhos, (André Luis, em memória)

Luís Antônio e outro previsto para
nascer em janeiro de 2012.

Cargos privados que já ocupou:
Trabalhei durante cinco anos na

Kolbach-Motores Elétricos, entre os

anos de 1996 a 2000, quando inicie a

atuação sindical na defesa dos direitos e

cumprimento das leis trabalhistas.
Fui diretor dos Sindicatos dos
Trabalhadores Metalúrgicos.

Cargos públicos que já exerceu:

Atuei em várias escolas da rede estadual
e municipal de ensino como professor.

Estive à frente do Sinte por um mandato,
sempre na defesa dos direitos e

valorização da categoria.
Atualmente dedico tempo integral

ao mandato de vereador.

Patricia Moraes - Por que deseja ser

prefeito de Iaraguã do Sul?

Justino da Luz - Primeiro pelo so

nho de poder ajudar a construir uma

sociedade mais igualitária, em que as

pessoas tenham uma condição de vida

mais digna. E isto se constrói coletiva

mente, através do Orçamento Partici

pativo e outras tantas iniciativas, onde

o cidadão tem poder de decisão. É ele

quem define prioridades.

Patricia - Qual o principal proble
ma do município no seu ponto de vista'
e como resolvê-lo?

Justino - Um dos principais pro
blemas do município é a mobilidade

urbana. O transporte coletivo preci
sa estar em todos os bairros. O valor

do passe é um dos mais elevados de
Santa Catarina, sem falar da qualida
de. Defendo a construção de termi

nais descentralizados nos bairros e

de linhas específicas ligando bairro a

bairro, seguindo o exemplo de Curiti

ba. Falta de vagas nas çreches é outra

demanda social, que vem prejudican
do os trabalhadores. A construção de
centros de educação infantil em todos

ARQUIVO PESSOAL

os bairros com sistema de turno é me

dida necessária e urgente.

Patricia - Para 2012, o Orçamen
to do município é de R$ 487.632.930,
sendo que cerca de R$ 200 milhões

estão reservados para folha de pa
gamento do funcionalismo público.
Tirando os percentuais obrigatórios
para investimento em alguns seto

res e o pagamento de dívidas sobrará

pouco mais de R$ 80 milhões para in

vestimentos. Como avalia essa conta,
o que fazer para aumentar a capaci
dade de investimento próprio?

Justino - Reduzindo as terceiriza

ções no serviço público e o número de

cargos de confiança na administração.
'É perfeitamente possível enxugar à má

quina se os servidores de carreira fo
rem valorizados, ocupando cargos que
seriam comissionados com as chama
das gratificações. E também qualifica,
porque o quadro efetivo é formado por
técnicos em sua maioria. A implanta
ção de um instituto de planejamento
também gera economia aos cofres, na

medida em que os investimentos são

executados sem grandes modificações

no seu percurso. Mudar muito um pro

jeto significa desperdício.

Patricia - Corrupção e impunidade
são problemas que afetam o país há dé

cadas, mas nos últimos anos a sociedade
vem tentando extirpar esse mal. Como

avalia esse' problema e como pretende
combatê-lo?

Justino - A corrupção e a impunida
de estão presentes na sociedade não há

décadas, mas há séculos, desde o Bra

sil-Colônia. E elas não são um mal so

mente da classe política. São, eu diria,
reflexo da nossa própria sociedade. O

combate à corrupção se dá em peque
nas ações quando, por exemplo, um

servidor público não leva uma caneta

do seu trabalho para casa. Ou quando
o eleitor deixa de "barganhar" junto
ao candidato algum benefício para si.
Onde há o corrupto, há o corruptor.
Educação é o caminho. E também a

responsabilização, que hoje podemos
dizer que existe, na contramão da

impunidade. É só pegar os números

de casos de prefeitos, governadores e

autoridades presas e condenadas nos

últimos anos.

o que pensa sobre:

• TRANSPORTE PÚBUCO
O atual modelo não atende as necessidades

dos usuários do transporte coletivo. Falta de

linhas, o que gera a superlotação; prejudica
o trânsito, na medida em que todas as.linhas

passam pelo centro, sem ligação bairro-bairro.

O transporte é um serviço público e, por isso,
deve ser debatido coletivamente.

.TRÂNSITO
É resultado da má gestão e da descontinuidade

de políticas. Nas trocas de governo, os projetos
são abandonados e outros são iniciados. É
preciso pensar e trabalhar a médio, longo
prazo. E o trânsito é o maior exemplo disto.
Os problemas também seriam amenizados

com um transporte público eficiente.

Hoje é mais barato usar o carro.

• SISTEMA DE SAÚDE
É um dos grandes desafios da gestão pública.
Precisamos primeiro parar com a demagogia,
pois não é segredo que os médicos novos não

conseguem usar a estrutura dos hospitais. O

fechamento do corpo clínico é o que explica a

falta de médicos. Não fosse isto, por qual razão

haveria inscrições nos concursos, onde os

salários são estampados nos editais, mas depois
de aprovado os médicos desistem de atender?

.QUALIDADEDAEDUCAÇÃO
Algumas propostas: escolas em período integral
com cursos profissionalizantes; ampliar o

convênio com empresas para aumentar a

oferta de vagas nas creches (fazer cumprir a

CLT.); promover, juntamente com o sindicato,
a reforma de cargos e salários dos servidores;
informatizar as salas de aula.

• DMSÃO DE CARGOS

É resultado de uma eventual composição,
alicerçada em um projeto para a cidade, em

um plano de trabalho. Condição primeira:
capacidade e comprometimento com o projeto.

• FORMAÇÃO DE ALIANÇAS
Seguindo as recomendações da executiva

nacional, que prioriza a formação de alianças
com partidos da base aliada do governo
Dilma Rousseff, resguardando as

peculiaridades/afinidades locais.

• GOVERNO COLOMBO

Governo desorganizado, nota-í,
Muita publicidade, pouca ação.

• GOVERNO DILMA

Governo firme e social, não tolerando os

desvios de conduta. Voltada para as pessoas
com menores condições financeiras, com

programas populares, a exemplo do "Minha

Casa, MinhaVida" e "Brasil Sem Miséria". E

também o PAC-2, com diversos investimentos

em todas as áreas necessárias para o

desenvolvimento humano e urbano.
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José Augu'ino'"
Caglioni

redacao@ocorreiodopovo.com.br

RYMARTINS
mmoso

Classe e elegância
Zagueiros do estilo de Amaury são inesquecíveis. Quanta elegância.

Ele mantinha com a bola convivência harmoniosa. Com o olhar
além da linha do horizonte, corpo ereto, perfeito domínio de espaço
e tempo, preferia sair driblando os adversários dentro da grande

.

área a dar chutões para frente após um desarme. Longilíneo, lírico e

onipresente, era imbatível nas bolas aéreas eperspicaz no jogo rasteiro.
Pertenceu a dinastia de craques do porte deAlídio Floriani, Octacílio
Pedro Ramos, Vino Maba e Mauro Ramos de Oliveira, cujo patrono é o

alemão Franz Beckenbauer. Fez história det�ndendo os esquadrões do

Operário de Ioinviile, Seleto de Guaramirim e Estrela de Nereu Ramos.

ta dos Trilhos
Bisneto, neto e filho de ferroviário, Amaury seguiu a tradição da

família, ingressando na RFFSA (Rede Ferroviária Federal S.A.), atuando
na difícil função de telegrafista. Galgou postos avançados mediante
concursos e pela capacidade administrativa. Chegou ao topo da

hierarquia funcional: Supervisor Geral da Rede Ferroviária Federal
S.A. de Santa Catarina e Paraná. Lembra com saudades do tempo em

que desempenhou a função de Telegrafista. Hoje uma profissão em

desuso nos meios de comunicação. O telégrafo foi substituído pelo
rádio, radiofonia, fax e computador. Usa-se para transmissão o

código Morse, inventado por Samuel Morse, que consiste em dar
às letras sinais de traços longos e breves, é como fazer de cada letra
uma nota musical. O telegrafista vai escrevendo os sinais recebidos,
transformando-os em letras, palavras e finalmente em frases, tudo
com rapidez. Usava-se em aviões, navios, estações ferroviárias e

correio .. Hoje ainda é utilizado em transmissões sigilosas tais
como Serviço Secreto de Inteligência e Forças Armadas.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Seleto no Campeonato Estadual de 1959 • Amaury é o 4°

em pé da esquerda para a direita. O time Joi considerado

a revelação do Campeonato Estadaul de 1959

No mundo dos esportes o Seleto do

Capitão AmauryAos 14 anos iniciou no futebol jogando pelo Esporte Clube Ferroviário
de Araquari. Aos 16 anos foi contratado pelo Operário Esporte Clube,
de Joinville, juntamente com seu irmão Moacir. Amaury destacou-se na

_

Em 14 de junho de 1959,

zaga central e Moacir atuava de goleiro. Em 1956, aos 18 anos, assumiu o Seleto Esporte Clube, da

o posto no time principal do Operário e sagrou-se Campeão Estadual vizinha Guaramirim, estreou no

da 1 a Divisão.Permaneceu no time joinvilense até 04 de outubro de Campeonato Estadual da FCF

1958, quando foi transferido pela Rede Ferroviária Federal para Zona Norte, em grande estilo: com

prestar serviços na Estação de Guaramirim. uma atuação fantástica, o Seleto

goleou o Palmeiras de Blumenau

pelo placar de 4xO. Gols de
Carlinhos (2) e Dinho (2).0
jornal "A Nação"de Blumenau

estampou manchete na página
. de esportes: "O Seleto do capitão
Amaury", um zagueiro que joga
com a elegância de um mestre

sala, arrasou os blumenauenses
como a bomba atômica que
destruiu as cidades japonesas de
Hiroshima e Nagasaki. Amaury
foi o capitão na conquista do

Tricampeonato da 1 a Divisão
da Liga Jaraguaense de Futebol

pelo Seleto, (1966/67/68).
Participou também da conquista
do Torneio Norte Catarinense

quando o Seleto venceu na final
o time da A.A. Tupy de Joinville,
cujo plantel era integrado

.

por jogadores consagrados
nacionalmente: Natal, Décio

Crespo, Coronel, Darcy
Faria entre outros.

Esporte Clube Estrela • Campeonato Estadual de 1964
Em pé: Moacir, Garcia, Nike, Geraldo, Humberto Moretti,

Renato, Edézio e Osny • Agachados: Alfredo (massagista),
Café, Jaime, Amaury, Dalmo, Perigo e Edi

Esporte Clube Estrela
No time dos italianos, Amaury formou ao lado de Humberto
Moretti (Pinheiro), uma zaga quase intransponível. No Campeonato
Estadual Zona Norte de 1964, o E.C. Estrela teve uma participação
brilhante: Estrela 1xO Ipiranga; Estrela 8x1 Olímpico; Estrela 2XO

Guarani; Estrela 1xO Carlos Renaux; Estrela 3xO Paissandu. Amaury
disputou três Campeonatos Estaduais com a camisa do Estrela.
Encerrou a brilhante carreira futebolística aos 40 anos de idade,
jogando pelo time de ferroviários na cidade de Mafra (SC).

Amaury Júnior·
É o filho que herdou do pai ó.talento para jogar futebol.
Iniciou a carreira futebolística nas categorias de base do
Seleto. Nos anos 80 desfilou sua categoria nos gramados
defendendo as cores do Ioinvílle Esporte Clube,

.

Santa Cruz do Rio Pardo (SP), América �MG).

Fica aqui a

homenagem
Dos desportistas do Norte

Catarinense, a você, Amaury,
do tempo em que tendo a

bola como parceira e o campo
como palco inventavam

jogadas,cintilantes, ousadas e

arrebatadoras que oscilavam
entre o suor e a fantasia.
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ficam apenas nos bastidores. Além do coral, o

público poderá conferir o Grupo de Câmara,
os bailarinos da escola e dos projetos apoiados
pela instituição, as turmas de encenação, a banda

e demais alunos. Os ingressos custam R$10. Estu

dantes e idosos, mediante comprovação, pagam
somente R$ 5. Os acessos são vendidos na secre

taria da Scar. Outras informações: (47) 3275-2477.

SOMMERFEST Auto de Natal da Scar é no doming

Tradiç-es
estão em festa
na Sociedade

·Guarany

Os diversos núcleos de produção artística

da Scar se prepararam para, no domingo, con

duz o público ao encontro do clima natalino. O

auto programado pela entidade levará ao palco
do Centro Cultural um espetáculo que mistura

apresentações de dança, teatro e música e tam

bém as artes visuais. A montagem envolve cer

ca de 200 pessoas, entre artistas e aqueles que

bolão. À noite, a partir das 21h, é

a vez da rainha da celebração ser

escolhida. Logo depois, às 23h, o

público pode dançar ao som da
banda Indexão, de Chapecó. Os

ingressos custam R$ 12.

Para encerrar o fim de sema

na, no domingo, às 10h, as ma

jestadas da Sociedade Guarany e

demais convidadas desfilam pe
las ruas do bairro. Na sequência,
continuam as disputas esportivas
e, ainda, será servido um almoço
ao som da banda Recordando o

Passado. À tarde, a Indexão volta
ao palco para conduzir um soi

rée. Os acessos são gratuitos para
as mulheres e os homens pagam
R$ 10. O salão fica na Estrada Rio

da Luz, s/no, bairro Rio da Luz II

(Lado Pequeno).

A quinta-feira reserva dois progra
mas culturais interessantes para quem
curte literatura e também espetáculos
de contação de histórias. Às f9h, por
exemplo, tem o lançamento do livro

'Cuida de mini, de Thiago Daniel. Já,

De amanhã até domingo, público
curte bailes e atividades esportiuas

JARAGUÁ DO SUL
......................

.
.

KELLY ERDMANN

uem não dispensa
uma boa festa regada
a tradições, música e

esporte tem muito a

se divertir indo à 12a
ommerfest. Reali

zada na ociedade Esportiva e

Recreativa Guarany, no Bairro

Rio da Luz, a comemoração co

meça nesta sexta-feira e segue
até o próximo domingo.

A abertura está agendada
para as 19h, quando ocorre um

torneio de bolão em cancha rús

tica. Já o sábado, a festa inicia

mais cedo, às 14h, e será dedi -

cada aos idosos. Paralelamente,
acontecem competições de tiro e

ons torí

www.gumz.oom.br

(41)3371-4741

Agende-se!
às 10h e às 16h, _a Cia. Teatral Sapata
da apresenta a montagem 'Histórias
de um outro sul do país'. O acesso

para ambos é gratuito. Os dois eventos

ocorrem na Biblioteca Pública Rui Bar

bosa' no Centro de Iaraguá do Sul.

Qualidade.

gumZJ@gvmz.com.b

sde 1973
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HORIZONTAIS
-,. ., 1. Importante cidade alemã, sede de uma das mais

famosas universidades da Europa
2. Administrador de bens ou rendas de outrem ,)

�.

3. Freira de convento / Um erro do mesa-tenista
4. Prefixo usado em química, significando interno / :3

Corcova, corcunda
5. Soar fortemente 4

6. O meio do ... pirex/ A profissão de Glória Pires
7. A Casa sede do governo da Argentino / O fim de ...

I;;
".I

Lisboa
8. Símbolo de elétron-volt / Manifestação de bom 6

humor.
7

9. Elem. de comp.: morte, cadáver / Conselho Fe-
deral de Educação B

10. Feito de cobre, de bronze ou de arame / (Gir,)
Muito zangada 9

11. Torcedor do Fluminense ou do São Paulo
12. Adquirir de novo ro

13. Vantagem / Traspassar de lado a lado com um

objeto de ponta. I i

VERTICAIS )2

1. (Fig.) Administração, direção I O nome da atriz
1a

carioca Ravache / Relações Públicas
2. Põr em dúvida
3. A capital europeia às margens do rio Tâmisa /

Assédio, bloqueio ou síílo, especialmente a uma

praça de guerra
4. O primeiro sintoma de gravidez I Regato intermi-

tente
5. O tritongo da palavra radioamador / Que não faz

nada / Confederação Brasileira de Voleibol
6. (Quím,) O promécio / Pingos de qualquer líquido

/ Exteriormente
7. (Gír.) Fazer desordens / Relativo ao olho
8. Beberrão / O conjunto das plantas de uma região
9. A borralheira é a heroína de um conto de Perrault

/ (Gir.) Mudar sucessivamente os canais da TV,
usando o controle remoto, à procura de um pro-
grama interessante.

rlll
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II
II
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I/�
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PREVISAO DO TEMPO
f'

Sistema deixa o

tempo instável
Apesar de o sol aparecer na

maioria das regiões do Estado,
hoje, o tempo ainda se

mantém instável e-com

previsão de pancadas de
chuvas. Há também risco
de temporal com chuva de
moderada a forte, ventania
e até queda de granizo isolado.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE
MíN: 21°C

MÁX: 28°C

AMANHÃ
MíN: 20°C

MÁX: 25°C

SÁBADO
MíN: 18°C
MÁX: 25°C

DOMINGO
MíN: 19°C r

"""'"'"".......--:

MÁX: 26°C

SUDOKU
2 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.
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Os termômetros de Santa Catarina
devem registrar temperaturas

"elevadas, nesta quinta-feira. Além
disso, a sensação será de ar abafado .

Os ventos sofrem variação de
nordeste a sudeste no Litoral e de
leste a nordeste nas demais áreas do
Estado. A intensidade deles vai de
fraca a moderada com rajadas.

�'If
C'ilfll'le

1·····'" I.!MltUtl"" ,,�

Na sexta-feira, o sol aparece
entre nuvens no Estado. Porém,
especialmente na madrugada e a

partir da tarde, há chance de chuva
.

isolada. As temperaturas seguem
em elevação e o ar dá a sensação
de abafamento. Os ventos vão de
fracos a moderados e sopram de
leste a nordeste.

Ensolarado Instável

Parcialmente
Nublado

sr: VOGÊ VAI PARA Oi

ENSEADA DE BRITO
A quinta-feira será de calor,

com temperaturas entre 21DC e

29DC. O dia é ensolarado, mas

com aumento de nuvens pela
manhã. Depois, também podem

ocorrer pancadas de chuva.

CRESCENTE 2/12

CHEIA 10/12

NOVA 24/12

.... á ;'

JI
Nublado Trovoada
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contato@poracaso.com

Fim de ano
Organizem a agenda de despedidas, eis abaixo as datas definidas

pelos promoters para as últimas baladas do ano em Iaraguá;
* Patuá Music fecha para férias, dia 17 de dezembro, sábado,

despedindo-se com uma nova edição da baladaWhite Feelings;
* Fuel Living encerra a agenda de baladas, na quarta-feira, dia 21,

apresentando o músico Fernando Lima no palco;
,.-

* Dia 22, é a vez do club TheWay se despedir de 2011, promovendo
show dos grandes com a dupla Téo & Edu;

E o último dia de agitos ficou mesmo para 23 de dezembro,
onde o Sacramentum Pub, a Licoreria, o London Pub e o

Espaço Oca estarão de portas abertas para recepcionar a galera
sedenta por diversão. Os detalhes de todos os eventos ainda

não estavam disponíveis, mas fiquem atentos, que logo mais

nós fazemos um recall na publicação.

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

':.....

o sorriso de
A6ne Deretti

em meio

àba1ada
naSeven

Choperia, em

Guaramirim

DJ no busão? Essa não!
Qual leitor aí já se irritou in loco ao dividir transporte
coletivo com um indivíduo desprovido de bom senso, que

propositalmente ignora o uso de fone de ouvido em seu MP3

player? Recebemos, na última semana, uma carta de leitora

que se dizia frustrada com dois aspectos: o primeiro era quanto
à absoluta ausência de educação deste tipo de pessoa, que
ao ser repreendida ainda responde com cretinices do tipo "os

incomodados se retirem"; já o segundo lamentava a indiferença
daViação Canarinho às suas reclamações, sendo que esta não

respondera nenhuma das mensagens enviadas. A publicação
da carta resultou em diversas outras manifestações em nosso

blog, deixando claro que a praga do "DI do busão" está

começando a incomodar aqui em Iaraguã. É poluição sonora

originada por poucos indivíduos. Tratar disso é uma questão de

qualidade de vida à grande maioria dos usuários do transporte
coletivo. Publicamos, hoje, no PorAcaso.com um manifesto

para ser encaminhado à concessionária da cidade, Câmara de

Vereadores, ouvidoria do município e outros representantes
dos interesses da população. Se você quer fazer sua reclamação
e não tem palavras, certamente as encontrará lá. Passe no blog
para manifestar apoio, acrescentar

opinião ou relatar um caso. DI no

busão? Em nossa região não!

Rock. bebê!
Folga no pagode e sertanejo, nesta sexta-feira, tem show comVladV,
no London Pub, e, no sábado, Tequila Baby, no Espaço Oca. Corre à

agenda desta edição para pegar os detalhes, nos vemos nos shows!

ii
Comprar um carro

para ir trabalhar.
Ter que trabalhar

para pagar o carro.

"

/

estou
ouvindo

Kings
OfLeon
BackDown

South

Guilhenne Vieira e Bárbara noriani em descontraído

happv hour no Madalena Chopp 6: Cozinha
...........................................................................................................................

Soprando velinha
Olha a dica: quem estiver na correria de compras, neste sábado, pode
dar um break para um lanche levinho ali na Empada Brasil. No dia, a

loja comemora um ano em Iaraguá do Sul, ficando de portas abertas

até 17h com algumas surpresas reservadas para os clientes.

Sugestão do
leitor Fábio Kons,

cinegrafista e

estudante

Novidade na

gastronomia
A boa da semana, em Iaragua, é a

chegada do novo cardápio do Arriba
Mexican Bar. De nachos a sanduíches,
chegou incrementado com diversos pratos
novos, trazendo também seção inteira

dedicada a um público que tem poucas

opções na cidade: a galera vegetariana. E

dentre as novidades tem também outra para.
as gatinhas que curtem um coquetel..
Ao chegarem no point perguntem ao

garçom pela Sangria, o drinque é sucesso

de pedidos onde faz presença.

QUINTA·FEIRA 8/12
• 22h - Show de pagode com o Grupo Apogeu / Elas free até

as23h
Local: London Pub 1(47) 3055-0065
• 22h - Música ao vivo / Show com a banda Camaleão Robô

Local: Sacramentum Pub I (47) 8832-1524
• 22h - Show com a dupla Lucio & Luciano

Local: PMTPub, em Guaramirim 1(47) 9677-1247

SEXTA.FEIRA 9/12
.

.

• 22h - Sexta Sacra / Show com Ulysses & Thirray, da banda
Deserta
Local: Sacramentum Pub 1(47) 8832-1524
• 22h - Show com a dupla Ander & Fael / DJ Alan e

Convidados / Elas free até as 23h59
Local: Seven Choperia 1(47) 9106-9982
• 22h - Noite dos Avassaladores / Show com a dupla Mazzo &

Gabriel / Show com grupo Pagode PontoCom /

Elas free até as 24h
Local: Moving Up, em Schroeder I (47) 8856-8389
• 22h - Rock'n Roll com V1ad V / Elas free até as 23h
Local: London Pub 1(47) 3055-0065
• 23h - Show com a dupla Eric & Matheus
Local: Patuá Music I (47) 3054-0800

ERICDELIMA

sÁBADO 10/12
• 22h - Show com o músico Paulo Henrique
Local: Sacramentum Pub 1(47) 8832-1524
• 22h - Show da banda Tequila Baby / Abertura com as bandas

Atacama e Hard Voltage
Local: Espaço Oca I (47) 3370-9170
• 22h - EnjoyYour Life / DJs Pepe Mancini, Ricardinho,
Rhommel, Alex Sander e Gi Bonelli /
Performer Company / Show com Dimas Alan

Local: Ambiente Sociedade Tiro ao Alvo, em Massaranduba I
(47) 8839-1999
• 22h - Festa da Espuma / DJs Cah Silveira, Fox & Mini-Mi e

Yra Santo / Elas free até as 23h30
Local: Moving Up, em Schroeder 1(47) 8856-8389

FrancieIe Fiamoncini e PameIa Costa
dão wn tempo no Domingo Sertanejo
do London Pub para o shot da colWla

DOMINGO 11/12
• 21h30 - Domingo Sertanejo / Show com Léo Lima & Banda /

Elas free até a:s 21h30
Local: London Pub I (47) 3055-0065

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

,

CONTATOS e OUTRAS OPÇÕES: LONDON· 3055-0065. BIER HAUS· 3275-4866. SACRAMENlUM PUB· 3370-1727. ARRIBA· 3371-1160. MADALENA CHOPE ECOZINHA· 3055-3058. ESPAÇODOOCA·3370-91ffi. FUB.UVlNG· 3376-4822. UCO BAR· 3054{)855.

KANTAN LOUNGE· 33711584. ENOlECA DECANTER· 3370-0220. MOVlNG up· 8,856-8389. SEVEN CHOPERIA· 9917'()359. MR. BEEF • 3275-2230. CACHAÇARIAÁGUA DOCE ·3371-8942. FUEL EVENTOS· 8433-0083. PATUÁ MUSIC· 3054-0800.

• J I f I . I " J I , f 'I I f I t I t I I I I , , , I I I .. " ( l ) 1 , ,,'r_, ! ; f 1..:1 :I" I _" , " I
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Níverdo
Correa
'1llfeu grande amigo-irmão,

1 Y1 uma das pessoas especias
do meu círculo, o industrial Al
berto Correa, (leia-se Dipil)des
tacado nome da história em

presarial de Massaranduba, é
um dos grandes aniversarian
tes de hoje. A data foi comemo

rada em alto estilo com amigos,
ontem, na Recreativa Palmeiras,
em Massaranduba. Parabéns, ir
mão!Eu meorgulhodefazerparte
desta sua constelação de amigos
do coração. Felicidades mil e que
Deus abençoe e ilumine sempre
a sua bela efelizfamília.

Hoje, às 20h30, vai rolar em

frente à empresa, o tradicional
Natal da Marisol. Haverá a

apresentação do Coral Marisol,
o coral infantil, apresentado por
filhos de colaboradores, show de

fogos, presença dos personagens
Lilica Ripilica, rigor r. Tigre e a

chegada do Papai Noel.
J ..

J

I
, I

j

j
/
I

I

I

l__ �

Moa Gonçalves
MAURICIO HERMANN

J WSP0'K}: 9/1
I C> [/='@[u
j f�

� Ginástica é moda
Av. Mal. Deodoro da Fonseca
819 - centre - Jaraguà dO S\JI

,-.... . .. , ......" .. , ... - .. _ .... -,.,.�I

P DAL Miro Maba também participou
da 3a Pedalada Famosa, no último domingo

Kc:.nta_n
Acada dia que passa os mais
badalados têm marcado presença
massiçano Restaurante Kantan.
Considerado um dos metros

quadrados mais concorridos de

Jaraguá, o espaço oferece urna

super estrutura, conta com urn

menu bem diversificado e urn bufê

super recheado. Para muitos, a casa

é consideradauma das melhores
do Brasil.Vale conferir.

'I
,

Bela Ca-eari

:Jt."ti t!tTtl)'f!rjêita
�11!·3;4t2

NíVER o industriallUberto Correa, que posa ao lado
da esposa Denise, é o grande aniversariante de hoje

Pontualidade, eficiência,
conforto e segurança,
agoral de

I 32750909

,/
,

" "Oser
humano vive

'

da razão e

sobrevive de

moagoncalves@netuno.com.br

BALA A
Bruna Buzzi

naTheWay

473371- 88

Para poucas
Depois que a coluna

registrou que o Bracelets

SSenses, a sensação entre

as celebration do show

business, pintou aqui na

urbe sorriso, o mimo já está
arrasando nos braços das
mulheres de fino trato.

• 'No sábado, vai rolar a

reabertura da Garage. Beto
Fiscal e Tato Branco estão

organizando tudo. Presença
do "cacique americano':

Causa de muitos
sofrimentos é a eterna

insistência do ser

humano em colocar

interrogações nas

situações em que Deus
colocou ponto final.

• Lurdes Cacimba, Marlete
I

Pinho e Loise Rossi já
compraram a passagem. O
trio vai curtir a virada do
ano em Porto Seguro.

• No final de semana, vai
rolar, no Espaço do Oca,
o show da f{.a;nda Tequila
Baby.·

"

• Márcio Roni e Cintia
Balock marcaram, para o

dia 18 de dezembro, a troca

de alianças na mão direita.

.. O bazar da Karlache
Malhas vai até sábado.
Uma boa dica.

• Seja voluntário, doe

sangue.

• Com essa, fui!

,

,
"I

UPPER k\d�':

..
ASSOCIACÁO BRASilEIRA

OS FABRICAN
BOS DE C

ALMOÇO Tânia Petry e Edison Pinter, da

Menegotti Máquinas e Equipamentos,
na comemoração de dez anos da ABTC

Apogeu
Nesta quinta-feira, a partir das 23h, acontece,
no London Pub, o show da bandaApogeu.
Vale conferir! A turma faz um dos melhores

pagodes de, Santa Catarina.

Dica de
quinta-feira
Curtir o bazar da Karlache
Malhas. Que, aliás, está
sensacional. Vai até o dia
10, sábado.

Vai perder?
Uma das mais pontuadas ou prestigiadas, tanto faz, além de consagrada
da área gastronômica, Teka, da Confraria do Churrasco, larga o avental, 9
balcão e a afins para atacar de promoter. Na condição de mais querida do fim
de ano, a empresária promove, no Parque Municipal de Eventos, a Ceia da
Virada. Um final de ano diferente em Jaraguá do Sul, com direito a música,
fogos, diversão e, o que é melhor, comida de primeira linha.

hotel
Reservas:

www.imoveiscapital.net

473370.2900
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CRÔNICA
ALEXANDRE PERGER.

JORNALISTA

A VIAJANTE
QUASE SEM RUMO
"' linda de longe, muito longe, mais precisamen
V te de Belém do Pará, Dalva se intitula hippie e

viaja pelo país vendendo artesanato de fabricação
própria. Vestindo casaco e calça jeans, sem se im
portar se está ou não combinando, a mulher de 49
anos e vários quilômetros de estrada vive um estilo
de vida fora dos padrões da sociedade. Tal escolha
já lhe rendeu muitas histórias de preconceito, que
ela releva e segue o fluxo sem se importar com co

mentários. Em Joinville, mora em um hotel e paga
R$ 15 por noite, a custo de muita conversa com a

proprietária, que fez um desconto de R$ 5. e ain
da colocou uma televisão no quarto. "Acho que ela
gostou de mim, até me chama para almoçar com

ela aos domingos", conta a hippie, com um sorriso
de quem está de bem com a vida.

Dalva foi parar em Joinville por causa de uma

das seis filhas, que mora em Florianópolis. "Vim
passar um tempo, mas prefiro ficar em Joinville.
Gosto mais das pessoas daqui", revela. Segundo
ela, a capital não é muito próspera para os negó
cios do artesanato, pois é uma cidade para turistas,
que nessa época do ano não costumam aparecer.
Há dois meses na maior cidade de Santa Catarina,
ela escolheu a Praça Nereu Ramos para colocar a

barraquinha e oferecer seus brincos, colares e pul
seiras. Passa o dia por lá e depois volta para o hotel,
que fica próximo à rodoviária.

Simpática B' sorri
dente, Dalva fez vários

amigos na praça, desde

mendigos a morado
res da região. Enquan
to falava sob efeito do
vinho, que bebia com

alguns jovens, passou
uma de suas conheci
das, uma mulher que
passeava com o ca

charro. O cantata foi

Simpática e

sorridente, Dalva
fez vários amigos
na praça, desde

mendigos a

moradores
da região.

rápido, apenas se de
ram oi e desejaram boa noite uma para outra, mas

foi suficiente para perceber que havia respeito na

quela relação tão distante. Mesmo com os vários
amigos, Dalva confessa, aos pedidos de desculpas,
que considera as pessoas em Joinville mais fecha
das e diferentes das que encontra pelos outros can

tos do Brasil, que conheceu a muito custo e a pe
daladas, como na vez que foi de Belém a São Luis.
"Foi uma experiência bacana. Encontrei um pesso
al do MST pelo caminho e os de lá não são muito
amigáveis não", lembra e depois ressalta que não
tem nada contra o pessoal que luta pela reforma
agrária. Aliás, ela não tem nada contra ninguém
e sua filosofia é de que. todos são iguais e por isso
merecem o mesmo tratamento.

Com uma consciência política de dar inveja
a muito estudante, a mulher divaga sobre a vida
em sociedade e as experiências pelas quais já
passou. "Cheguei a trabalhar em uma empresa,
mas não consegui ficar mais que dois meses". A

exploração e a hipocrisia fizeram Dalva optar por
viajar pelo país.

CLlC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

A Nina é puro charme. Mas, apesar de ter apenas oito meses de
vida, já sofreu dois traumas. Ela foi abandonada ainda filhote 'e,

depois, vivia passando fome e frio com mais outros 15 cães. Agora,
precisa de um novo lar urgentemente. É que a morada temporária

na qual ganhou abrigo só estará disponível até o Natal.

Informações: (47) 3371-2340 ou 3275-1887, com Camila.

NOVELAS

iii FINA ESTAMPA
René reclama de Tereza Cristina para Griselda. Crô

observa a patroa sem ser visto. íris fotografa René e

Griselda se beijando. Tereza Cristina ameaça se vingar
de Crô se ele tentar traí-Ia. Paredes pede a Louzada
uma cópia da foto da loura suspeita de assassinar
Marcela. Celina pede para Danielle ficar com Pedro
Jorge enquanto Henrique está ínternado. Griselda fla

gra íris tentando abrir a mala de dinheiro. Leandro es

tranha a frieza com que Nanda o trata. Tereza Cristina
lembra a noite que teve com Pereirinha. Antenor marca

de sair com Beatriz. Tereza Cristina procura Pereirinha e

Griselda flagra os dois juntos no antigo quarto. ,

diário da mãe de Iara.

• A VIDA DA GENTE
Júlia entrega o desenho para Ana, que se emociona.

Alice fala com orgulho sobre as fotos de Renato e Suzana
se impressiona. Lúcio convida Ana para visitar sua ONG.
Laudelino revela para Wilson que foi Iná quem escreveu
a carta da admiradora secreta. Dora permite que Bárbara
durma até mais tarde. Francisco briga com Nanda. Alice
incentiva Ana a ir com Lúcio até a ONG. Celina fala de
Artur com entusiasmo. Ana fica encantada com o jeito
como Lúcio trata as crianças na ONG.

• AQUELE BEIJO
Sarita confessa para Vicente que está apaixo

nada por Alberto. Brites zomba de Ana Girafa e a ca

beleireira ameaça contar que a viu na companhia de
Olavo. Sarita avisa a Vera que não pode continuar na

Comissão de Inquérito. Olga descobre que o caderno
da mãe de Iara está com Cabo Rusty. Felizardo se en

contra com Juliana e Damiana fotografa. Sarita revela

para Vera que tem um romance com Alberto e que dei
xou vazar a investigação da Comprare. Lucena visita
Vicente no escritório quando Claudia surge. Olga lê o

• VIDAS EM JOGO
Um capanga de Cleber vai até a fábrica para ter

certeza que não é uma armadilha. Convencida por
Margarida, Divina decide voltar para a casa da amiga.
O celular de Regina toca justamente quando um carro

suspeito se aproxima. A empresária é puxada por Jor
ge e acaba deixando cair o aparelho. Lucas decide se

aproximar lentamente para pegar o telefone. O bandi
do o vê e aponta a arma. Andrea se posiciona em um

lugar exposto para que todos possam vê-Ia. Cleber se

aproxima da fábrica, mas não entra. Ele liga para a

milionária e exige que ela saia.

(O resumo dos capítulos é de résponsabilidade das emissoraS).

ANIVERSARIANTES
8/12 IngridJahn Miguel A. Stephani ,

Jairo R. Gessner Milena V. Natali
Adriano Kath Jean C. Gasteri Mirian Melo
Alberto Correia José Adriano Neuci Pelai
Alberto Leoni José do Prado Nicolas Campreghaer
Alexandre C. Maske Kaynan H. Ropelato Ondina S.Riedtmann
Allisson Fogaça Uno Minatti Osli de S. Bertoldi
Camila Cordeiro Luciano J. Bortolini Paulo G. Hematski
Cassiano Andreata Márcia Pimentel Robson Da Silveira
Celso Dereti Maria C. Barrato Rodrigo Buzzi
Cintia Taba Maria C. dos Santos Rolete B. Karsten
Claudionara Weller Maria I. Nitze Rosita Borchardt
Claudionei J. Zezuino Maria L. C. Ruedger Salete Hanemann
Eduardo B. F. Muniz Maria M. S Bettoni Soeli T. Silva
Elenirson da Rocha Maria P. Formigari Tassiane S. Pradi
Esdras B. Bolduan Matheus de B. Krueger
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DVD: OS SMURFS
ANIMA ÃO

Quando o maligno feiticeiro
Gargamel persegue os Smurfs
até fora de sua aldeia, eles são
forçados a entrar em um portal
que liga seu mundo ao nosso

e acabam desembarcando
no meio do Central Park, em

Nova Iorque. Os Smurfs devem,
então, encontrar uma maneira
de voltar para a aldeia antes
que Gargamel os encontre.
Mas, para isso, vão contar com

ajudas especiais e precisarão
ultrapassar muitas aventuras.

SLASH

Gravado no Victoria Hall, em

Stoke-on-Trent, em 24 de julho,
este show marcou a volta de
Slash à cidade em que cresceu.
A apresentação integrou o

encerramento da turnê de
I 2010/11 de divulgação do álbum

solo do guitarrista, "Slash".
Os vocais foram comandados

.,

por Myles Kennedy, do Alter
Bridge, e o repertório trouxe
faixas do disco solo de Slash,
dos trabalhos com o Síash's
Snakepit e o Velvet Revolver
e clássicos que ele ajudou a

compor para o Guns ln' Roses.
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QUE TtR> DE MULHER '«)CÊ E ?

A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHez
MAIS UMA vez At..ERTO QtE
N,10 TCll.eRAR€E1 MAIS DlSTAA
c;;;oes, COMO SlTES De
HLlMffi, �ACIONA.MEN
TOS €E De...

CI

Em Buenos Aires, Roberto (Ricardo Darín)
é um veterano da Guerra das Malvinas e o

mau humor em pessoa. Cheio de manias,
ele é dono de uma loja de ferragens, onde
também mora e curte a própria solidão. Até
o dia em que resolve ajudar Jun (Ignacio
Huang) e sua vida vira de cabeça para
baixo. Afinal, um não sabe falar a língua
do outro e enquanto o chinês' está sozinho
em um país estranho, o argentino só quer

.

recuperar a amada tranquilidade.

\1
www.cselvcltdo.corn

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 -

Leg (14h, 16h30, 19h e 21 h30)
• Cine Breithaupt 2
• Operação presente - Dub (14h30, 16h40, 19h e 21 h30)

• Cine Breithaupt 3
• Happy Feet - 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 22hl0)
• OS 3 -:}Jac (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 21h)
• Cine Garten 5

,

• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Dub

(13h30, 16h15, 19h e 21h40) -

• Cine Garten 6
• Happy Feet 2 - Pinguim 2 - Dub (14hl O, 16h45 e 19h10)
• Happy Feet 2 - Leg (21 h40)
• Cine Mueller 1
• A saga Crepusculo: Amanhecer - Parte 1 -

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

19h20 e 21 h30)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Happy Feet - O Pinguim 2 - Dub (14hl O, 16h45 e 19h1 O)
• Happy Feet - Leg (21 h30)

• 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 21 h40)
• Cine Neumarkt 4
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 -

Dub (14h40, 17h20 e 20hl0)
• Cine Neumarkt 5
• O palhaço - Nac (14h20, 17h, 18h50 e 21 h)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
'11.11.11-Leg (18h)
• Não sei como ela consegue - Leg (14h, 16h, 20h e 22hl O)
• Cine Norte Shopping 1
• Operação presente -Dub (14h20, 16h40, 18h55 e 21 hl O)
• éine Norte. Shopping 2
-. Os Muppets - Dub (12h45, 15h10, 17h40 e 20hl0)
• Cine Norte Shopping 3
• Happy Feet 2 - Dub (13h40,

16hl0, 18h30 e 20h55)
• Cine Norte Shopping 4
• Meu país - Nac (13h e 14h45)

• Cine Norte Shopping 5
• Não sei como ela consegue - Leg 03h15,

15h20, 17h25, 19h40 e 21h45)

• Cine Norte Shopping 6
• Amanhã nunca mais - Nac

(14h20, 16h20, 18h20 e 20h20)

• Cine Norte Shopping 7
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 -

Dub (12h55, 15h40 e 18h15)
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (20h45)

Patrícia Poeta adia

plano de ter lilho
A jornalista Patrícia Poeta, que acaba de
assumir a bancada do Jornal Nacional, da
Rede Globo, está precisando rever alguns
projetos pessoais. Além de também mudar
a rotina, ela foi obrigada a repensar o desejo
de ter mais um filho. "O plano foi adiado,
mas não esquecido. Ainda quero muito ter

outro filho. Mas agora preciso de um tempo
para reorganizar a vida", explicou.

ai winlo·
devoe

O atorAlec Baldwin acabou sendo expulso de
um voo da companhia American Airlines. É
que um comissário de bordo o repreendeu
por jogar no telefone celular enquanto
esperava a decolagem. No momento da

confusão, o sinal luminoso para que os

cintos fossem afivelados, processo prévio
à decolagem, já estaria aceso. Baldwin
recorreu ao Twitter para contar a própria
versão e criticar a companhia.

Thais Fersoza está
solteira novamente
Após as mudanças no visual, com o cabelo
loiro para viver Patricia, de Vidas em Jogo,
da Record, Thais Fersoza passou por mais
uma transformação. Ela confessou que
está solteira, após dois anos de namoro

com ° empresário Dudu Cirelli. Além disso,
ela comemora os dois quilos adquiridos
nos últimos tempos, passando de 47 para
49 kg. "Estou feliz agora, antes estava sem

peito, sem bunda", disse.

Fábio Jr. virou um

solteiro tranquilo
r Conhecido pelos diversos casamentos,

agora, o cantor Fábio Jr. só quer saber de
cantar e paparicar os filhos. Pelo menos,
foi o que ele disse à imprensa durante o

lançamento do primeiro álbum solo do
herdeiro Fiuk, que aconteceu em São
Paulo. Questionado sobre como está a

vida de-solteiro desde que se separou da
atriz Mari Alexandre, ele respondeu: "estou

tranquilíssimo. Está tudo bem".

Não convém sonhar alto demais ou pode acabar se decepcionando.
Mantenha a independência em relação às suas amizades. No
relacionamento amoroso, a lealdade deve ser preservada.

TOURO
Evite ou adie despesas extras. É tempo de estabelecer

prioridades. Não se deixe levar por ilusões. No romance, ouça com

atenção os conselhos do par.

GÊMEOS
Este é um dia para separar os sonhos da realidade. A força e a

energia com que realizará as tarefas não passarão despercebidas.
Bom momento para ganhar dinheiro ou ampliar os ganhos.

CÃNCER
Não se deixe abater pela frustração se não alcançar os resultados

esperados no trabalho. Compartilhe a angústia com a pessoa
amada. O conselho que recebe pode ser de grande valia.

LEÃO
Conseguirá resolver as tarefas apenas com o próprio esforço. Este
é um dia para trabalhar duro e dar um fim às suas pendências. O
momento é de tranquilidade no romance..

VIRGEM
Bom momento para obter vantagens e benefícios profissionais.
Mas não convém deixar a família em segundo plano. No amor,
envolva a pessoa amada em sua realidade.

Cantora se interna

para b·atar depressão
A cantora Vanusa, que por repetidas
vezes virou motivo de piada errando
letras em apresentações ao vivo, .

internou-se em um clínica para tratar

a depressão. A previsão é que ela fique .

no local por um mês. O filho da cantora,
Rafael Vannucci, comentou o caso no

Twitter. "Sofro com as doenças da minha
mãe há anos e, pela graça de Deus, ela
resolveu se cuidar", escreveu.

. Clau�ia Lei�te já
programa gravidez
Mãe de Davi, de apenas dois anos e

dez meses, a cantora Claudia Leitte

já programa uma segunda gestação.
Pelos planos dela, o menino deve

ganhar um irmão em breve. Ela não

vê a hora de aumentar a família e até

já suspendeu o uso de contraceptivos.
"Se for da vontade de Deus, em breve

(estarei grávida). Quero ter outro filho

logo", afirmou Claudia.

LIBRA

Alguns contatos profissionais são mais produtivos que outros.
Poderá se distanciar da família, mas não faça o mesmo com a a

cara-metade se não quiser enfrentar problemas.

ESCORPIÃO
Alguns amigos ou familiares mais velhos podem precisar de sua

ajuda. Faça o que estiver ao seu alcance. Mas organize melhor os

horários para não deixar de lado suas obrigações.

SAGITÁRIO
Cooperação é a palavra de ordem, seja no trabalho ou em casa.

Mantenha distância de pessoas oportunistas e falsos amigos.
Envolva-se nas atividades da cara-metade.

CAPRICÓRNIO
Desprenda-se de certas responsabilidades e procure cuidar dos
interesses profissionais. Um pouco de fantasia alegra a relação a

dois e torna o sentimento mais forte.

AQUÁRIO.
É recomendável avaliar com cautela qualquer mudança antes
de se decidir. Na relação a dois, não se precipite diante das

exigências da pessoa amada e demonstre confiança.

PEIXES

Hoje, você estará esbanjando vitalidade. Ações decididas e firmes
mantêm a família unida. Nos assuntos do coração, período de
felicidade e de alegria com seu amor.
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E S N GE VALE

ELE E AS MUITAS BICICLETAS
Hadelin Fritzke tem uma

coleção de 'magrelas'
que é digna de museu

SCHROEDER

KELLY ERDMANN

O quartinho nos fundos da casa teI? tr�va
na porta, mas nem parece multo Im

portante. Ao primeiro olhar, aliás, mais se

assemelha a um cômodo esquecido e habi
tado por aquelas quinquilharias guardadas
ao longo de uma vida inteira, porém, sem

destino e ocupação claros.
Até o acender das luzes, pouco ou ne

nhum interesse a tal acomodação extra da
residência desperta. Está ao lado da gara
gem' um tanto desconectado do restante
da morada. Porém, basta o senhor Hadelin
Fritzke colocar o dedo no interruptor e cla
rear o local para os olhares se fixarem e se

perderem em tamanha preciosidade. Dis

putando espaço nos talvez quatro ou cinco
metros quadrados disponíveis, estão cerca

de 20 bicicletas colecionadas com seriedade
durante mais de duas décadas. E nem pen
se que elas são quaisquer 'magrelas', não. As
'bikes' exigem respeito.

Isso porque, compõem um acervo raro

e antigo. No museu particular de Fritzke há

exemplares meticulosamente adquiridos,
montados e expostos. De monareta Mona
rk dos anos de 1980 a uma Vega com tranca
no pneu traseiro fabricada em 1951, o apo
sentado só não aumenta a coleção acelera
damente por falta de espaço. Mesmo assim,
conserva o sonho de expor no quartinho de
casa uma versão feminina das marcas Pros
dócimo ou Hermes datada da longínqua dé
cada de 1950. "É que essas faltam", explica.

Apaixonado pelo veículo de duas rodas
desde a juventude, o idoso, de quase 80 anos

de idade, nem cogita se desfazer da coleção,
iniciada após a venda forçada de uma bicicle
ta. Por causa de problemas financeiros, Fritzke
precisou ceder a única Prosdócimo que tinha
para equilibrar as contas. Depois, com o passar
do tempo, a situação melhorou e ele decidiu
adquirir não apenas uma 'magrela', mas várias.

O interesse vem do passado. "Eu andei a

vida toda com elas", complementa. Nos tem

pos de namoro, quando tinha 20 e poucos
anos, o colecionador trabalhava na cidade de
Blumenau e a amada companheira em Iara
guá do Sul. Por isso, a solução era atravessar a

serra de Pomerode duas vezes ao mês a base
de incontáveis pedaladas. Cansaço? Não, o

percurso demorava três horas e valia o apa
rente esforço.

E falando em empenho, vale lembrar que
o fato de Fritzke transformar pedaços des
conectados em 'bikes' prontas a circular em

qualquer rua na região não significa grandes e

cansativas obrigações. O aposentado gosta e,
no armário acomodado no canto do cômodo
destinado exclusivamente a elas, há uma infi
nidade de peças esperando por montagem. "O

tempo de jogarmos coisas antigas na sucata

não existe mais, já passou", ensina.

FOTOS MARCELE GOUCHE

o tempo de jogarmos
coisas antigas na

sucata não existe
mais, já passou.

ATRAÇÃO INCONDlaONAL
Hadelin Fritzke tem 20 bicicletas prontas

para serem levadas às ruas, além
de também mna in6nidade de peças

I

antigas que esperam montagem

Meu sonho é comprar uma

bicicleta feminina da marca

Prosdócimo ou Hermes da
década de 1950. É que essas

eu ainda não tenho.

Sei das histórias das
bicicletas antigas
porque não nasci
ontem. Vivi quase

todas elas.
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NÃO PERCA O
ÚLTIMO FEIRÃO

DO ANO!

JARAGUÃ DO SUL

Das 9 às 19h na ARE AJARAGUÁ
MAIS DE 500 VEíCULOS

opçÃO D1\ la PARCELA PARA O MÊS DO CARNAVAL TAX�S SUPER ESPECIAIS

Realização: WBIJ.DIDfS
.cDm.h,

FINANCIAMENTOS

·4Santander

F lnancíamento com o Sant<lnder Financiamentos' _ Condições válidas para financiamento$ de osrros e motos usados/semí-n<;>vos comercializados por Intermédio de lojistas corresponde�tes não bancários do SanJ.and$r Finanoiamentos' e Pilrtlcjpantes do Feirão Webmolors Jl3ragllá do Sul, Condições sujeitas à análise
de crédito e demais condições do produto vigentes na data da cootra�o, Prazo de vigêoc�a da promoção é de 10/1,2/2011 ate 11f1212011 , o Santander Financiamentos' e a WebMotors não se responsabilizam por quaisquer defeitos, ylcias ouproblemas existentes nos veiculas ou decorrentes dos neg6cios realizados
no Felrão WebMotors Jaraguá do Sul, os quais são qe exclusiva responsabilidade dos lojistas partldpantes do evento. O Custo Efetivo Total, as taxG\s de luros e dernalséncargO$ podem variar de acordo com o ano do veiculo, mareá, valores, prazos e demais condições escolhidas pelo cliente, Para mais infbrmações
consulte as lojas participantes correspondentes não ban(iárlo do Santander Financiamentos' e o sita wwwJeiraowébrnotors.com.br, Imagenll meramente ilustrativas. rl rinancJllmênlOS CQm prazQ máximo de 6fr meses e carência de 60 dias válido para veiculas dê 2Q0:1 a Okm, 'Santander FInanciamentos é uma

marcada Aymore Crédito, F1l'lar'lciamen�o e investimento S.A.
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DO LEITOR

A JABUTICABA
PONTO DE VISTA

VOCÊ ESCOLHE COMO VÊ AS PESSOAS
o 2° ano 03 conheceu a jabuticaba ne

Dia da Árvore, 21 de setembro. A nOSS(l

orientadora Sandra, trouxe a jabuticaba
na verdade foram muitas jabuticabas. C
2° ano experimentou a fruta e sentiu o seu

sabor. Ela é roxa, tem polpa e semente. Fi
zemos várias atividades sobre isso. Pomos
conhecer o pé de jabuticaba e provar de
fruta. No caminho vimos várias plantas aé
reas. Eu adorei a fruta e o passeio. No outra

dia pesquisamos sobre a jabuticaba e dese
nhamos. Gostei muito deste projeto.

CRIS

WATZKO.ESTUDANTE
DEDlRElTO

Lucas é um garoto de seus 21 anos,
e como é comum da idade, resolve

convidar Sofia, uma moça de 19 anos,

para saírem e jantarem juntos pela pri
meira vez. Lucas é extrovertido, e quer se

divertir. Acontece que durante o jantar,
Sofia deixa cair um pouco do macarrão

junto com o molho no seu colo, sujando
um pouco seu vestido. Lucas diz: - Dei
xe-me ajudá-la a limpar isso. Sofia fica
encantada com a educação e gentileza
de Lucas. Após um namoro de três anos,
resolvem se casar.

Durante um passeio de fim de sema

na, quando voltam para casa, Sofia diz

que perdeu as chaves da casa, e Lucas
de novo mostrando calma e tranqüilida
de diz: - Não tem problema, nós iremos
achá-las. Depois de alguns minutos pro
curando, Lucas encontra as chaves em

baixo do banco do carro, provavelmente
Sofia sem querer deixou cair e não per
cebeu, enquanto colocava as mesmas na

sua bolsa.

crível que pareça, sem querer, ela deixa
cair de novo o macarrão no seu colo. E
em vez de ser educado, Lucas diz: - Você
é nojenta.

Chegando em casa, Sofia diz: - Não
encontro as chaves de casa. E eis a res

posta dele: - Você não é organizada, não

presta atenção no que faz.
As mesmas pessoas, as mesmas situa

ções' porém atitudes totalmente diferen
tes. E por quê? Pelo simples fato de que
somos nós que escolhemos como vemos

as pessoas.
Quando queremos gostar de alguém,

podemos e normalmente somos muito
.

tolerantes e pacientes. Quando estamos
com o intuito de ficar irritados, concen

tramos toda nossa atenção nos defeitos
do outro. Não é o comportamento da
outra pessoa que determina como nos

sentimos em relação a ela, e sim o que
determina é a nossa atitude.

Sofia tem duas listas mentais de Lu
cas. A primeira é uma lista curta de espo
sa, nela estão todas as faltas de Lucas. Já
a segunda lista é a de viúva, nela estão as

qualidades de Lucas: sua generosidade,

atenção, educação, gentileza e muitos
outros.

Sofia passou a sua vida de casada to

talmente concentrada na lista curta, nas

coisas que a irritavam. Certo dia, devido
à idade avançada Lucas acaba falecendo,
e com isso a lista de Sofia muda rapida
mente para a versão mais longa: "Ele era

um anjo, bondoso, gentil, carinhoso, um

excelente marido"!
Em vez de sermos como a Sofia, que

tal fazermos o contrário? Buscarmos nos

concentrar nas coisas de que gostamos
na outra pessoa e quando ela morresse

nós podemos nos consolar com pensa
mentos: "Mas ele roncava. Mas ele tinha
chulé".

Você escolhe como. vê as pessoas. En
tão como você está vendo as outras pes
soas? Pergunte a si mesmo. Que tal fazer
a experiência de escolher uma pessoa e

se concentrar no que você gosta nela?
Com certeza, seu relacionamento com

esta pessoa vai melhorar. Desejo que
você tenha excelentes e saudáveis rela
cionamentos com as pessoas que fazem
parte do seu dia-a-dia.

Vitor Eduardo Jasperl
estudante ela Escola Machado de

lIssis sobre projeto reali7ado com a

orientadora Sandra Andrade

No dia 21 de setembro, Dia da Árvore,
a Sandra trouxe várias jabuticabas,

e a gente viu como ela é. Tem casca roxa

escuro, a semente é vermelha e a. polpa é
branca. A gente fez uma atividade de caça
palavras bem legal. Pesquisamos sobre a

jabuticaba, e conhecemos como é o seu pé.
Na pesquisa vimos que dá para fazer sor

vete, suco e geléia. Também conhecemos
o pé de Jabuticaba na chácara, do colega
Iacír, No caminho vimos moranguinho,
banana, goiaba, mamão. Vimos também

plantas aéreas, raízes grandes e pitanga.
Colhemos a jabuticaba do pé e comemos,
era doce e saborosa.

o tempo passa, e depois de cinco
anos casados, Lucas e Sofia novamente

resolver sair para jantar juntos. Por in-

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 7/12 às 4hl0 o Sr. Luiz Volpi, com

idade de 66 anos. O sepultamento será realizado

hoje, dia 8/12, às 09h, saindo féretro da Capela
Mortuária da Vila Lenzi, seguindo após para o Ce
mitério da Vila Rau.

• Faleceu no dia 7/12 às 41140 a Sra. Claudia M.

Muller, com idade de 43 anos. O sepultamento será
realizado hoje, dia 8/12, às 8h30, saindo féretro da

Capela Mortuária de Nereu Ramos, seguindo após
para o Cemitério de Nereu Ramos.

• Faleceu no dia 6/12 às 1011 o Sr. Adolfo Hoffman,
com idade de 56 anos. O sepultamento foi realizado
ontem, dia 7/12, às 16h, saindo féretro da Capela
Mortuária da Vila Lenzi, seguindo após para o Cemi
tério do Chico de Paulo.

'Iainara de Sá, estudante
ela Escola Machado de lIssis sobre

projeto reali7ado com a

orientadora Sandra Andrade
f'

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL- ESTADO DE SANTA CATARINA
Tabelionato do Município e Comarca de Guaramirim - CHRISTA INGE HILLEWAGNey, Interventora

Rua28 de Agosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário de Funcionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITAL DE INTIMAÇÃO

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

contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto
e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM
INTIMADOS DO PROTESTO:

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

Tabelionato 6riesbach
Notas e ProtestoSaibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando

os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se,
desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fuzendo, 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 forrem) residente(s)
ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Apontamento: 195514/2011 Sacado: ADELSON rANGE Endereço: TIFA AURORAm· RIO
CERRO li - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-970 Credor: BANIF-BANCO INTERNACIONAL
DO FUNCHAL (BRASIL)SA Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 504466488 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 12.417,10 - Data para pagamento: 13/12/2011- yalor total a pagar
R$14.329,33 Descrição dos valores: Valor do título: R$12.417,1O - Juros: R$ 1.829,45 Emo
lumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 27,88

ção dos valores: Valor do título: R$ 835,56 - Juros: R$ 132,29 Emolumentos: R$1O,85 - Publi
cação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 19547112011 Sacado: JONAS NUNES DE SOUZA Endereço: RUA JOAO
FRANZNER, 515 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89253-640 Credor: AYMORE CREDITO, FINAN
CIAMENTO E INVESTIMENTO SA Portador: - Espécie: CT - N°Titulo: 20016115643 - Motí
vo: faltade pagamentoValor: R$17.363,69 - Datapara pagamento: 13/12/2011-Valor total apagar
R$18.782,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$17.363,69 - Juros: R$ 1.348,57 Emolumen
tos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Protocolo: 24344 Sacado: ANDERSONWAIZ CPF: 920.897.989-04 Cedente: SILMAQ S/A CNPj: 79.922.639/0001-84 Nú
mero do Título: 46995*007 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA -

AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 201ll/2011 Valor: 248,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 24, 14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Apontamento: 195361/2011 Sacado: CAMIlADALBERTO Endereço: RUAANGELO TORRI·
NEW 78 - Iaraguá do Sul-SC . CEP: 89259-200 Credor: MARCOS ANDRE FAGUNDES Por
tador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 30A - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.930,00 . Data
para pagamento: 13/12/2011- Valor total a pagar R$3.003,68 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 2.930,00 - Juros: R$13,67 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Con
dução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 195491/2011 Sacado: JOSE ANTONIO ClTADIN ME Endereço: RUA DAVID
THOMAS PEREIRA, 395 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-020 Credor: llA FACTOR FOM
MERCANTIL ITDA Portador: JU INDUSTRIA DE CONFECCOES E ESTAMPARIA Espécie:
DMI - N° Titulo: 000780/01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 902,03 - Data para paga
menta: 13/12/2011- Valor total a pagar R$992,57 Descrição dos valores: Valor do título: R$
902,03 - Juros: R$ 15,33 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 'Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 20,31

Protocolo: 24578 Sacado: DORI ALMEIDA DOS SANTOS CPF: 492.957.569-91 Cedente: BANCO VOLKSWAGEN SA
CNPJ: 59.109.165/0001-49 Número do Título: 19816321 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCOVOLKSWAGEN SA Data Vencimento: 10/08/2011 Valor: 30.291,60 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condu
ção: R$ 60,53, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Apontamento: 194509/2011 Sacado: DESENTUPIDORA JUNG G AMBIENTAL ITDA ME

Endereço: AVWALDEMAR GRUBBA 4955 . laraguã do Sul-SC - CEP: 89256-502 Credor: SA
MUEL JUNG Portador: JUNG TRANSPORrES E COMERCIO ITDA Espécie: DMI - N° Titulo: 20
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.800,00 - Data para pagamento: 13/12/2011-Valortotal a

pagar R$2.904,49 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.800,00 - Juros: R$ 30,80 Emolumen
tos: R$10,85 - Publicação edital: R$22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$18,79

Protocolo: 24543 Sacado: GLECI Tl-IEISEN CPF: 031.952.179-61 Cedente: ULEANDRO MACHADO ME CNPj:
05.338.614/0001-00 Número do Título: 425 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por lndicação Apresentante: ITAU UNI·
BANCO SA DataVencimento: 15/11/2011 Valor: 255,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Dili
gência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Apontamento: 195224/2011 Sacado: LITIClA SEEPERD GLOGUER Endereço: RUA LEO

POLDO GREGUE 118 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: COM E DlST DE
CONFE QUADROS A Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 1- Motivo: falta de pagamentoVa·
lar: R$ 1.715,93 - Data para pagamento: 13/12/2011· Valor total a pagar R$1.796,28 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 1.715,93 - juros: R$ 5,14 Emolumentos: R$10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Protocolo: 24482 Sacado: MARIA DE FATlMA SPANCESKI - COMERClO DE TINTAS CNPj: 13.294.333/0001-12 Cedente:
BELLUNO FUNDO DE INVEST. EM nm CRED - MUITISETORIAL CNPJ: 10.338.491/0001-39 Número do Título: 426-2
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 08/11/2011
Valor: 1.236,10Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00 Protocolo:
24484 Cedente: BELLUNO FUNDO DE INVEST. EM Dffi. CRED - MUITlSETORlAL CNPJ: 10.338.491/0001-39 Número
do Título: 426-3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Ven
cimento: 08/1lI2011 Valor: 1.236,10 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$15,00 Protocolo: 24594 Cedente: RESICOLOR TINTAS EVERNIZES ITDA CNPJ: 95.800.637/0001-79 Número do
Título: 0124057005 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 251ll/2011 Valor: 814,67 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 24690 Cedente: BELLUNO FUNDO DE INVEST. EM DlR CRED - MUITI
SETORIAL CNPJ: 10.338.491/0001-39 Número do Título: 521-3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 12/11/2011 Valor: 915,23 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

,
----------------------------_-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 195509/20l1 Sacado: EDILCEIA MARTINS POSTAI Endereço: RUA ROTARY
WTE.38 RESIDENCIAL DlVlNOPOLlS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-443 Credor: MAR
COS ANDRE FAGUNDES Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 01540304 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 2.419,00 - Data para pagamento: 13/12/2011- Valor total a pagar
R$2.497,75 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.419,00 - juros: R$ 8,86 Emolumentos:
R$1O,85 - Publicaçãoedital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 195225/2011 Sacado: LIT1CIA SEEPERD GLOGUER Endereço: RUA LEO
POLDO GREGUE 118 - jARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: COM E DIST DE
CONF E QUADROS A Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 2 - Motivo: falta de pagamentoVa
lor: R$ 1.409,26 - Data para pagamento: 13/12/2011-Valor total a pagar R$1.488,69 Descrição
dos valores: Valorjío título: R$ 1.409,26· juros: R$ 4,22 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 195228/2011 Sacado: ESPACO 1 COMUNlCACAOVlSUAL LT Endereço: RUA
JOAO SAM! TAVARES, 88 - BARRA DO RIO MOLHA - laraguã do Sul-SC - CEP: - Credor:
ARTES GRAFICAS RIOSUL ITDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 17228 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 650,00 - Data para pagamento: 13/12/2011- Valor total a pagar
R$719,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 650,00 - Juros; R$ 4,76 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 195236/2011 Sacado: SIDNEI FABIANO MULLER Endereço: SERGIPE N 124·
Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89258-130 Credor: CENTRO FORM CONO LES LTDAEPP Portador:
- Espécie: DMI . N° Titulo: 7525 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 128,10 - Data para
pagamento: 13/12/2011- Valor total a pagar R$199,69 Descrição dos valores: Valor do título:
R$128,10 - Juros: R$1,70 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 195238/2011 Sacado: JANICE CORREIA Endereço: R PADRE ALBERTO R.
JACOBS,N 373 . JARAGUA DO SUL - CEP: 89252-280 Credor: SOLUTION INFORMArICA
LIDA ME Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 000131 . Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 96,58 - Data para pagamento: 13/12/2011- Valor total a pagar R$171,94 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 96,58 - Juros: R$ 2,41 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$18,05

Protocolo: 24446 Sacado: MAHLETE DRIDAROU BERTOLDO CPF: 713.230.749-53 Cedente: JAMATEX COM. EQUIP.
TEXTEIS aDA CNPJ: 04.317.708/0001-21 Número do Título: 430.1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 17/11/2011 Valor: 335,00 Liquidação após a intimação:
R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Apontamento: 195257/2011 Sacado: VG MADEIRAS ITDA ME Endereço: ESTRADA ETA
POCU,6610 - CORUPA - SC - CEP: 89278-000 Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GDE
DO SUL S A Portador: MODO BAITISTELIA REFLORESTAMENTO S A MOBi\SA Espécie:
DMI - N° Titulo: 19013697- - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.722,05 - Data para paga
mento: 13/12/2011- Valor total a pagar R$2.880,04 Descrição dos valores: Valor do título: R$
2.722,05 - Juros: R$ 7,25 Emolwnentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
33,30 - Diligência: R$ 84,24

Protocolo: 24011 Sacado: ROSANEMARADA SILVA CPF: 4" _63.·:59-49 Cedente: lMOBlLfARJA BEMVNER LTDA CNPJ:
04.573.125/0001-61 Número do Título: R344/02 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO DO BRASTLSA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 1CIl1/2011 Valor: 763,40 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21 ,70, Edital: R$15,00

Apontamento: 195239/2011 Sacado: JANICE CORREIA Endereço: R. PADRE ALBERTO R
jACOBS,N 373 - JARAGUA DO SUL - CEP: 89252-280 Credor: SOLUTION INFORMATICA
ITDA ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 000130 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 96,58 - Data para pagamento: 13/12/2011- Valor total a pagar R$172,94 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 96,58 - Juros: R$ 3,41 Emolwnentos: R$10,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70· Diligência: R$18,05

Protocolo: 24596 Sacado: VALQUllUA RODRIGUES DA SILVA CNPj: 12.066.663/0001-98 Cedente: GASTROTEC EQUIPA
MENTOS E MANUTENCAO ITDA ME CNPJ: 08.694.479/0001-15 Número do Título: 018/06 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 27/11/2011
Valor: 325,00 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,OO

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo",
na data de 08/12/2011. jaraguá do Sul (SC), 08 de dezembro de 2011.

Apontamento: 195512/2011 Sacado: JOAO MARIA DE RAMOS Endereço: R ADOLFPUT
TJER, 100 - BARRADO RIO MOLl-IA - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-600 Credor: BV FINAN
CEmA S/A CF! Portador; - Espécie CEI - N° Titulo: 131035061 - Motivo: [alta de pagamento
Valor: R$ 835,56 . Data para pagamento: 13112/2011- Valor total a pagar R$1.032,41 Descri-

Guararnirím, 8 de dezembro de 201 L Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 14CHRlSTA INGE T-J:ILLE WAGNER, Interventora

, I
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ROMBAMENTO EM BANCO

Dinamites intactas são localizadas
Para conseguir

'" .

entrar na aqencia,
criminosos usaram

explosivos. Fato
. , .

ocorreu no InICIO

da madrugada

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

O episódio que envolveu a

explosão da agência ban

cária Via Cred, em Massaran

duba, se estendeu durante todo

o dia de ontem. Policiais do

Bope (Batalhão de Operações
Policiais Especiais) de Florianó

polis retornaram à cidade para
neutralizar mais uma dinamite
encontrada dentro de um caixa.

Pela manhã, os profissionais já
haviam visitado Massaranduba

e detonaram restos de artefatos
localizados dentro da agência.

A explosão ocorreu por volta

da 1 hora de ontem por um grupo
de cinco homens fortemente ar

mados. Após arrombarem apar
ta central da agência, a quadrilha
usou dinamites, semelhantes

às utilizadas em pedreiras, para

explodir dois caixas eletrônicos.

Invasão
em posto

, Um assalto foi regístrado
na noite de terça-feira
em um posto de gasolina,
localizado no bairro

r JOãID PesSba: Segondo·
informações da Polícia

li: Nlilitar, um ndmem·

. invadiu o local com

uma arma em punhq
.

e anunciou o assalto.
Ele rendeu clientes,
frentistas e funcionários

que trabalhavam no

caixa. Durante a fuga,
o criminoso efetuou
um disparo que atingiu
uma loja de decorações
localizada em frente ao

posto. O homem fugiu
a pé e até o fechamento
desta edição não havia
sido capturado. O valor
roubado não foi divulgado.

MARCELE GOUCHE

Testemunhas que acionaram a

Polícia Militar contaram que ob
servaram quatro homens saindo
do banco, enquanto outro, com

uma arma longa em punho, dava
cobertura aos demais. O grupo
fugiu em uma Megane Perua, em

direção à SC-413. Todos os aces

sos à cidade foram cercados, mas

até o momento não havia pistas
dos criminosos. O valor levado
ainda não foi contabilizado pela
agência. "Acreditamos que a qua
drilha é a mesma que vem agin
do no Norte do Estado", enfatiza
o comandante da PM de Guara

mirim, major Iofrey Santos Silva.

Terceira vez

Essa é a-terceira vez que a Via

Cred é alvo de criminosos esse

'ano. Em janeiro, dois homens
arrombaram a agência e leva

ram mais de R$ 4mil. Em maio, o

mesmo banco foi arrombado por
um grupo de marginais, que não

chegaram a levar dinheiro.
Em agosto deste ano, oito

homens explodiram o Brades

co, em Massaranduba. O grupo
atacou o prédio e disparou 28

tiros com armamento' pesado
contra a sede da PM. O valor le
vado não foi divulgado.

TITAPRETTI

programa

AGRADECIMENTO E CONVITE

A família de

Claudia Meurer Muller
agradece o apoio e solidariedade apresentados por seu

falecimento, e convidam os parentes e amigos para missa
de Sétimo dia, a ser celebrada às 19 horas, sexta-feira, dia
16 Dezembro, na Igreja Matriz São Sebastião.

Agradecimento em especial ao Sr. Junior Muller, Família e

a equipe do Hospital São José.

Polícia Militar lança
programa Viagem Segura.

Verão é época de viajar, curtir

as férias de fim de ano. Mas tam

bém é 'época de tomar certos cui

dados quanto à segurança da casa.

Pensando nisso, o 14° BPM (Bata
lhão da Polícia Militar), em Jaraguá
do Sul, lançou ontem o programa
Viagem Segura.

O projeto inclui rondas diárias
em residências cadastradas no site
da Polícia Militar ou mesmo na sede
do Batalhão. O Viagem Segura inicia

dia 16 deste mês e se estende até dia
27 de fevereiro de 2012. Este ano, a es

timativa do comandante do 14° BPM,
tenente-coronel José Luiz Gonçalves
da Silveira, é cadastrar pelo menos

600 residências, o mesmo número
do ano passado. "A meta é aumen

tar ainda mais devido ao sucesso do

programa. No ano passado, tivemos

apenas uma ocorrência de uma ja
nela aberta", afirma.

Através do site http:/ 1

wwwl-íbpm.com.br/, o cidadão
clica no link Operação Viagem

Segura 2011/2012 e preenche um

cadastro. O documento impresso
deve ser entregue na sede do Ba

talhão. Assim, as rondas passam a

ser realizadas pelos policiais, divi
didos em cinco setores. O coman

dante frisa a importância de avisar

também se alguém ficará respon
sável pelo domicílio durante o pe
ríodo' em que a família estiver fora

para que nenhuma surpresa desa

gradável ocorra. A cada ronda, a

PM deixa na caixa de correios um

cartão de visita informando o dia e

a hora do deslocamento. _"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



 Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



POLÊMICA

Vasco reclama de atitude da CBF
Dirigentes cruzmaltinos afirmam não
ter recebido convite para premiação
AGÊNCIA FOLHAPRESS

"l Jice-campeão brasileiro, o

V Vasco não mandou nenhum

dirigente para representá-lo na

festa de premiação do campeo
nato, realizada segunda-feira à
noite em São Paulo. Segundo o

presidente Roberto Dinamite, o

clube não recebeu convites da
CBF, o que lhe causou" uma mis
tura de surpresa e indignação.

"Sempre participei da festa

quando era no Rio. Mas, desta
vez, a direção não foi convidada.
Isso me entristece muito", afir
ma o mandatário. O presidente
lembrou ainda que foi estranho o

Vasco, que poderia ser campeão
brasileiro, não ter sido convoca

do para participar da festa em

que é entregue o troféu relativo
ao título brasileiro.

O clube carioca foi repre
sentado apenas pelos jogado
res que estavam na disputa por
prêmios individuais: Fernando
Prass, Fagner, Dedé, Rômulo e

Diego Souza, além do técnico
Cristóvão Borges.

O diretor de comunicação
da CBF, Rodrigo Paiva, disse que
conversou com Dinamite e pe
diu desculpas ao mandatário

pela gafe. IINão foi perseguição
ao Vasco. Houve um problema de

organização, alguns convites que
iam para o Rio não chegaram a

tempo. Assumo totalmente a cul

pa pelo erro".
Paiva disse ainda que as di

retorias de Botafogo e Flamen

go também tiveram problemas
semelhantes, mas entenderam

. o equívoco e enviaram cartolas

para a festa.
Além da delegação do Vasco,

outra ausência sentida foi Ney
mar. O atacante santista, eleito o

melhor jogador do campeonato,
viajou para o Mundial de Clubes, .

que será disputado no Japão, e

foi representado pelo pai. Pelo
mesmo motivo, o atacante Bor

ges, artilheiro da Série A com 23

gols, também não pôde partici
par da premiação.

RAFAEL RIBEIRO/CBF

Convidado, Iagner foi eleito o melhor lateral·direito do Campeonato Brasileiro
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Tênis de campo atrás de adeptos
Projeto que visa popularizar a

modalidade na. região atende 230 alunos

JARAGUÁ DO SUL

HENRIQUE PORTO

Considerado um esporte de

elite, o tênis de campo tenta

quebrar paradigmas e se popu
larizar no Vale do Itapocu. Para

que isso aconteça, a Associação
dos Tenistas de Iaraguá do Sul e

Região (ATJ) e o Clube Atlético

Baependi criaram há três anos o

projeto Tênis Comunitário.

Hoje ele atente aproximada
mente 230 alunos, das escolas

Rodolpho Dornbusch e Renato
Pradi (Caie). Coordenado pelos
tenistas Teo Meyer e Rafael Schu
macher, o projeto não tem custo

para os participantes, que em al

guns casos recebem até lanche.
Os alunos da escola Rodolpho

Dornbusch praticam o tênis nas

quadras do Baependi, toda sexta

feira, em dois períodos. Na escola
.

Renato Pradi o projeto funciona
de forma diferente. A professora
Doris Maria Ronchi foi capaci

. tada e executa as atividades na

própria quadra do colégio, que
recebeu as marcações necessá
rias. A ATJ doou redes, raquetes
e bolinhas, que são utilizadas pe
los alunos.

Mayer e Schumacher expli
cam que o principal objetivo do

projeto é estimular a pratica do
tênis de campo entre as crianças
e, por consequência, revelar ta

lentos.Mas a participação no pro
jeto acaba ajudando de outras for
mas, uma vez que a modalidade

exige concentração e disciplina,
que se refletem no desempenho
escolar e social da criança.

DIVULGAÇÃO

BRUNOVANÇO/CBFS

Futsal vence e handebol perde
nas Olimpíadas Escolares

Uma vitória e uma derrota
na estreia dos representantes
de Iaraguá do Sul nas Olimpí
adas Escolares (15 a 17 anos),
que acontecem até domingo
em Curitiba (PR). O futsal mas

culino, da escola Alberto Bauer,
goleou o Tancredo Neves (RR)
por 14 a 2. "Foi um jogo tran

quilo. A goleada foi importante
caso a gente precise do índice
técnico para se classificar", ava

lia Augustinho Ferrari. Hoje a

equipe enfrenta o Instituto Sa-

ber (MG), às 14h. O handebol
feminino, da escola Duarte Ma

galhães' perdeu para o Sagrada
Família (RN) por 24 a 15. "Era
um jogo chave. Sentimos a ma

ratona de jogos e a lesão daAni
nha, nossa artilheira, ainda no

início do jogo", comenta Mar
celo Millani. Agora, as jaragua
enses não dependem apenas de
suas forças para avançarem à
semifinal. Elas voltam à quadra
hoje, às 9h15, quando enfren
tam o Colégio Castro Alves (ES).

WAGNER CARMO/COB

"Será um time jovem, guer
reiro, que dificilmente perderá
jogos em casa", adianta o diri

gente Carione Pavanello. "Nosso

objetivo inicial é ficar entre os

16 melhores e classificar para a

segunda fase. A partir daí, vamos

ver no que dá", analisa. Os atletas
se apresentam para a pré- tempo
rada em fevereiro.

Gian foi contratado Junto ao Umuarama (PR), onde disputou a Liga Fatsal

Equipe da Liga Futsal começa a tomar forma
Pouco a pouco vai ganhando

forma o elenco que irá repre
sentar a Associação Desportiva
Iaraguá na Liga Futsal de 2012.
Do grupo atual, Xoxo, Felipe,
Iedson, Dian, Jonas e Erick de
vem renovar. Alguns atletas
serão aproveitados no elenco
sub20 e os demais negociam
suas situações.

O técnico será Renato Vieira,
valorizado e credenciado pela

boa campanha da equipe na ex-Copagril) e o ala Mello (22,
temporada. Ele será auxiliado: ex-São Paulo).
por Augustinho Ferrari e pelos
demais integrantes da atual co

missão técnica. De momento, a

ADJ busca um preparador físico..

Entre as contratações já
anunciadas estão o goleiro Gían
(26, ex - Umuarama); os pivôs
Elisandro (25, ex-São Paulo),
Genário (25, ex-Intelli) e Willian
(24, ex-Intelli); o fixo Lucas (25,

Olimpíadas Escolares aproximam �olos,
como Giba, de a8etas iniciantes
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Prefeitura não desiste de terreno
Apesar de rejeição
da comunidade,
poder público
ainda quer demolir

. , .

o glnaslo para
construir terminal

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

PEDROLEAL

A pesar da proposta ter sido re

Il.jeitada pela população em

audiência pública realizada em

outubro, e da afirmação dada na

edição de terça-feira de O Correio
do Povo pelo diretor municipal
de trânsito, José Schmitt, de que a

Prefeitura estaria a procura de ou

tro local, o secretário da Adminis

tração, Ivo Konell, afirma que não

larga mão de utilizar o terreno do

antigo ginásio Arthur Muller para
a construção de u� novo termi
nal urbano de ônibus. "Não vamos

deixar que uma obra dessa magni
tude seja obstruída pelos interes
ses mesquinhos de gente que não
conhece a situação", bradou.

Como o terreno teve seu uso

autorizado pelo Estado para fins
de prática esportiva, a administra

ção continua pleiteando junto ao

EDUARDO MONTECINO

Secretário da adrninistI'ação mantém decisão sobre local para tenninaI

EDUARDO MONTECINO

--_

Em função de queixa$ dos motoristas,
limite de velocidade passou a 601an/h

As vezes a lombada erra

na medição, mas não multa
. o publicitário Fernando de

Almeida Cavalcanti, 31 anos, teve

uma surpresa desagradável na

última sexta-feira: quando atra

vessava a lombada eletrônica na

Getúlio Vargas, se espantou com

a velocidade registrada pelo sen

sor. "Eu estava de olho no velocí
metro, marcava 32 km/h, mas a

lombada registrou 63", conta.

Mas, de acordo com o dire
tor municipal de Trânsito, José
Schmitt, Cavalcanti não tem

com o que se preocupar, pois,
embora o erro possa ocorrer, na

aferição da infração esse tipo de
falha tende a ser constatada e a

multa é anulada. "É um erro de

calibragem que ocorre de vez

em quando, é raro, mas quando
ocorrê a multa é anulada", ex

plica. Além disso, diz Schmitt,
o limite de velocidade na via foi
alterado dos antigos 40 km/h

para 60. "Recebíamos muitas

queixas deste trecho, devido ao

limite de velocidade, então au

mentamos pois não havia moti
vos para o limite de 40km/h no

local", ressalta.
Cavalcanti nota que é preocu

pante a possibilidade do registro
errado. "Eu só notei o erro por
que estava de olho no velocíme
tro, mas muita gente não presta
atenção, e pode até achar que
estavam acim a da velocidade
quando a multa chegar", comen

ta, adicionando que não vê razão

para o sensor naquele local. "Não

vejo muitos pedestres passando
por ali", afirma.

Legislativo a autorização para ou

tros fins. "Não temos qualquer mo

tivo para desistir do local", afirma.
Embora o Ministério Público

esteja analisando três denúncias
contra a Canarinho por não com

primento das obrigações contra

tuais, o secretário nega que haja
problemas. "A empresa recente

mente nos apresentou o relatório
semestral da frota e os ônibus

novos, adaptados para deficien

tes", afirma.
De acordo com o secretário,

na ocasião do último reajuste da

passagem, no ano passado, foi
acertado que novas mudanças na

tarifa só iriam acontecer em 2013.
"Deveria ter ocorrido uma redu

ção na passagem com a automa

ção' mas optamos pelo congela
menta da tarifa até 2013, o que foi
considerado mais benéfico a lon

go prazo", conta. Konell também

explicou um dos problemas no

sistema apontados pelo diretor de
Trânsito: a falta de pontos de ôni
bus em certas ruas. Pelo contrato

de concessão, nenhum cidadão
deveria ter que andar mais de 400
metros para chegar em um pon
to de ônibus. "Infelizmente, em

algumas ruas não há nem como

o ônibus entrar, -quanto mais por
um ponto, e os moradores preci
sam andar", alega.

Termos
nãoloram
cUllipridos

Apesar do secretário Ivo Konell
afirmar que não existem irregula
ridades na ação da empresa Cana

rinho, os processos abertos pelo
Centro de Direitos Humanos, pela
Câmara dos Vereadores e pelo Di
retório Central dos Estudantes da
Católica de Santa Catarina apon
tam várias violações, como os pas
ses integrados que não funcionam

sempre e os 11 mini-terminais que
deveriam ter sido construídos nos

bairros. Segundo as denúncias, a

empresa não estaria apresentando.
os relatórios semestrais de revisão
da frota, e o relatório TPK (Tarifa
por Quilômetro), que serve de base

para os reajustes. Com a automação
da cobrança desde 2009, a tarifa de
veria ter sido reduzida devido a au

sência da figura do cobrador, o que
não ocorreu. Além disso, as denún
cias apontam falhas na avaliação da

depreciação da frota e da planilha
de custos da empresa. O secretário

nega as irregularidades, mas não

apresentou comprovação. A empre
sa não se pronunciou.

,
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PíLULA ANTI-BARRIGA
Possui ação diurética, redutora de depósito
de celulite. Inibe o apetite, causando a

sensação de saciedade e assim diminuindo
a fome. Acelera o metabolismo, auxilia na

queima de gordura localizada
principalmente no abdômem, diminuindo a

circunferência da cintura.
INDICAÇÕES:
- Queima gordura.
- Eleva os níveis de energia.
- Aumenta o metabolismo.
-: Tratamento da retenção de líquidos;

- Reduz significativamente a circunferência
abdominal

CÁPSULA DE ÓlEO DE CÁRTAMO
Acelera o metabolismo e auxilia na queima
de gordura!
O óleo de Cártamo é um antioxidante, rico
em ômega 3 e ômega 6. Atua bloqueando
a ação da enzima LPL (responsável pelo
armazenamento de gordura), obrigando
assim o organismo a utilizar o estoque de
gordura já existente como fonte de energia,
gerando a chamada lipólise (queima de
gordura). Acelera o Metabolismo. Ajuda na

diluição dos llpídeos, redução da celulite e
da gordura localizada. Diminui as taxas de
colesterol.

COMPOSTO ATIVADOR DO
BRONZEADO
Um meio natural e eficiente para alcançar
uma cor desejável e duradoura é a

associação entre Betacaroteno, Urucum e

Vitamina E, com este composto você não
precisa mais ficar horas e horas torrando
no sol.
Urucum: Proteje ? pele dos raios solares,
evitando o envelhecimento. Contém
Vitamina A, tonalizante natural que
bronzeia e fixa o bronzeado.
Betacaroteno: O betacaroteno também é
favorável na obtenção do oronzearnento ria

-l�-ª. Quando transformado em _t amina P
em nosso organismo, auxília na formação
de melanina, pigmento responsável por
proteger a pele dos raios ultra-violetas e

conferir o bronzeamento.
Vitamina E: antioxidante, tem efeito
poderoso contra a deterioração das células
e efeitos contra o envelhecimento.

Desejamos a todos
um Feliz Natal e

Próspero An

Faça-nos uma visita e conheça também
nossos cremes de massagem que
ajudam no combate à celulite e à

gordura localizada!
, ,

INFORMAMOS QUE ESTAREMOS
DE FÉRIAS COLETIVAS DO

DIA 24/12/2011 A 04/01/2012, RETORNANDO
NO DIA 05/01/2012 EM HORÁRIO NORMAL.A Farmácia Ekilíbrio sempre atenta no que tem de melhor para seu bem estar!

BOAS FESTAS
E UM CARRO NOVO PRA VOCÊ

FINANCIAMENTO COM

AS 3 PRIMEIRAS PARCELAS

POR APENAS R$ 99,00* d)
w

s::

Novo Goll.6 - Linha 2012
1)

A partir de COMPLETO

6.490

Brindes
GPS ou CD Player

MP3 USB

Novo Goll.O - Linha 2012
A partir de

R$27.990 R$
• Banco motorista com regulagern de altura;
• Revestimento interno portas em tecido;
• Porta-revistas atrás banco traseiro;
• Console central;
• Pára-sóis com espelho;
• Pneus 175/70 - aro 14".

• Ar condicionado;
• Direção hiciráulica;
• Vidros e travas elétricas nas portas dianteiras;
• Limpador e desembaraçador do vidro traseiro;
• Alarme
• Pacote Trend

VENHA FAZER UM BEST DRIVE SUPER VALORIZAÇÃO DO USADO TROCO NA TROCA

ENTRADA FACILITADA '100 <}� FINANCIAfV\ENTO ANTES DE COMPRAR, COMPARE
www.vw.com.br Promoção válida até 08/12/2011 para veículos com pintura sólida. Frete incluso. Novo Go11.0 2011/2012,4 portas, código 5U11C4, com preço promocional á vista a

partir de R$27.990,00. Novo Gol 1.6 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12, completo,com preço promocional á vista a partir de R$ 36.490,00. *Financiamento com as três primeiras
parcelas de R$99,OO válido apenas com entrada de 30%. Promoções válidas apenas para veículos disponíveis em estoque. GPS e CO Player meramente ilustrativos. IOF,
Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações inclusas na operação e no CET. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2011, sem limite de
quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário para a sua utilização o

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

Caraguá Auto Elite,
A escolha perfeitaNUcLroOM

CONCESSIONÁRIAS
oe VEíCULOS
ACl}s-APEVJ www.autoelite.com�br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN

i a 1
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