
Perdas de vidas
, . .

ara a tevemaismortes
esse ano do que em 2011

A cidade registrou nos últimos 10 meses do ano um crescimento no número de homicídios.
Em comparação com o mesmo período do ano passado, foram 14 mortes contra 12. No Estado, o

levantamento apresentado pela Secretaria de Segurança revela queda de ocorrências nesse período.
Página 16

Educação
Presidente da Fiesc

lamenta falta de alW10S
nos ClU'SOS técnicos.
Lourival Karsten

Página 2

o goleiroWill não parou o ataque da Kiferro que derrubou os atuais campeões da Kaiapós (foto),
por 3 a O, enquanto o Titi Bar precisou dos pênaltis para superar a Nicocceli. Página 18

Temporal
Aajuda depois da tormenta
A Secretaria deAssistência Social, Criança e

Adolescente cadastrou 60 famílias que foram afetadas
.

pelo temporal de domingo para fazer o levantamento
de doações necessárias. As principais solicitações
foram de colchões e cestas básicas. Página 6

Artes plásticas
A inspiração do inconsciente
Vai até o próximo dia 14, na Biblioteca Padre Elemar
Scheid, da Católica de Santa Catarina, em Iaraguá
do Sul,'a exposição de obras da cabeleireira e artista
autodidata SirleyMaria Gomes.Trabalhos revelam

variações de natureza morta e abstrato. I

Depois das eleições
Prestação de contas em análise
A partir de hoje, funcionários do Cartório Eleitoral da
região terão cinco dias para notificar os candidatos,
partidos ou comitês que não apresentaram os gastos
da campanha. Período venceu ontem, Os atrasados
têm prazo de 72 horas para atender a lei. Página 4
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PERÍODO

Umshow
Foi a apresentação de João
Pereira - diretor presidente da
Metalnox - na plenária daAcijs/
Apeví, no espaço I/História'

' .

Empr�sati�Vivida". M.�s gue 11

contar a história - multo rica - da
empresa, deleitou a plateia COIU "

uma visão clara e objetiva de um
empresária que transformou"
umapequena funilaria em
uma empresa com atuaçãó em
diversos outros países. Mostrou
os desafios da empresa nestes 30
anos de atividades, destacando
aparticipação em feiras
internacionais e a descoberta

.

de oportunidades. Este que vos"

escreve teve a oportunidade de

,
-vísítar o'estande daMetalnox na
ITMA de 1999, em Paris. Erauma

das duas empresas brasileiras

presentes namaior feira de

máquinas têxteis do mundo.

Éonta com três unidádês rio '
, ....

rpuniçípio cçI,Ilotam,bétnCD
�

s

em Fortaleza CCE) e Serra CES). A
área construída destas unidades ,

é de 18milmetros quadrados.
Possui 36mil clientes espalhados
por 30 países e comercializa
1.200 produtos. Esta estrutura é

tocadapor 210 colaboradores,
dos quais 40% têm curso

superior ou técnico.Aprodução
é totalmente verticalizada.

Atuação
diversificada
AMetalnox nasceu como uma
fúnílaria, mas passou para o
mercado de máquinas têxteis
e levou suas máquinas de
estampariapara a televisão e para
o mercado internacional, que
chegou a representar:70% das

vendas. A entrada no mercado
de produtos foi uma extensão da
linha de máquinas de estampar
e hoje a empresa comercíaliza

apenas de canecos de 250mil a
300 mil unidades/mês, além de

uma variedade de outros artigos
estampáveis. AMetalnox Ferragens
dedica-se ao fornecimentos de

ferragens e acessórios para a

indústria moveleira enquanto a 111
Vidros dedica-se ao fornecimento
de vidros importados. Outras

,

empresa de peso é aMetalnox

Importadora/Exportadora,
que realiza as transações
ínternacionaís, uma vez que entre
70% e 75% dos produtos hoje
comercializados são importados.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Mão de obra

qualificada aumenta
produtividade

OPrinciPal desafio para a qualificação damão de obra, segundo
o presidente da Fiesc, Glauco José
Côrte (foto), é o de conseguir alunos
para os cursos técnicos oferecidos

pelo Sistema Fiesc. Segundo afir

mou Côrte namanhã de ontem na

Acijs, durante reunião com os em

presários de Jaraguá do Sul, a falta
de interesse pelos cursos técnicos

é consequência da época em que
vivemos. "Quando o desempre
go está em queda, as pessoas não
procuram a profissionalização. Se o

cenário é de recessão elas buscam
os cursos técnicos para conquistar
umavaga", afirmou.

Como consequência da falta
de qualificação está a baixa pro
dutividade da indústria. Glauco

exemplifica: "Nos EUA, um ope
rário produz cinco vezes mais do

que um brasileiro. Só vamos supe
rar essa diferença quando conse

guirmos qualificar nossos traba
Ihadores", Para ele, é necessário

incentivo do patrão para que o

funcionário volte a estudar.

EDUARDO MONTECINO

8° concurso de esculturas
Em exposição no hall de entrada do Centro Empresarial de Iaraguá do Sul
as obras de soldadores que transformam sua atividade em uma expressão
de arte. Entre as esculturas soldadas encontram-se obras fantásticas.

A exposição encerra hoje. A escolha da melhor obra fazparte do 9°

Seminário de Soldas que amanhã, a partir das 19h, terá a palestra técnica
"Como determinar custos de soldagem", apresentada pelo consultor de
empresas, Célio Cabral Filho, no auditório do Sesi, em Iaragua do Sul.

.�.����............. . . .7.??.f5.<>(o �g:.9.y.!.y..�R:.9:�Q�.? .
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ÁÇOES························
..

PETR'4 21,68 ·�t 2,07%
VALE5 37,20 't 0,73%
BVMF3 13,82 .. 4,70%
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.

POUPANÇA 7.NOVEMBRO.20120,4273

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT 1t 3,46%
OURO "t 0,06%

US$ 110,140
US$ 1717,310

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

:�gt�::�â����jt:���f��::::t::�:���::::::::::::::::::�::�::�:t.:::::�:::;:::�o;}:��o:
.EURO (EM R$) 2,6036 2,6047 116' 0,05%
.........................................................................................................................................................................................

LIBRA (EM R$) 3,2503 3,2521 11 0,01%

Natal encantado
Entrando no clima de Natal, a Enoteca
Decanter realiza o Natal Tri Encantado, um
bazar que reúne toda amagia da data. Desde o

dia 5 até o próximo dia 17, itens de artesanato
diferenciado e artigos de gastronomia para as

festas de fim de ano, além de uma decoração
exclusiva produzida por 20 artesãos, estarão
disponíveis na loja de Blumenau para quem
quer deixar a casa toda preparada para a troca

de presentes e para a ceia. Claro que os

vinhos também estarão disponíveis.

Enfauto 2012
Odair Borges de Freitas - Coordenador do

Núcleo Estadual deAutomecânicas - esteve

na plenáriaAcíjs/Apeví para falar sobre este

evento que acontece de 22 a 24 de novembro
em Iaragua do Sul. Na verdade são dois

eventos, o 2° Encontro nacional e Feira da

ReparaçãoAutomotiva e o 16° Encontro

Estadual deAutomecânicas de Santa Catarina.

Extensa agenda será cumprida nestes três dias
no ParqueMunicipal de Eventos.

"1111" O� !1I"fIIi>�'IIf;'�R'
oU P '1·/11' 'lS'"W,QJ/I,.J J1 ,CCII , .. Jf:"&�

DUPLASENA
SORTEIO N° 1121
Primeiro Sorteio
03 - 17 - 19 - 24 - 34 - 38

Segundo Sorteio
04 - 05 - 13 - 20 - 28 - 50

QUINA
SORTEIO N° 3037
05 - 22 - 28 - 64 - 80

-··----------·----·----·--------·------1
São mais de 40 anos de história, mais I

I

de 150 roíl clientes atf2ndidos e mais de: I
350 franquias pelo país. I

I

I

I
I
[
I

.__ ._. .. __._ .. ._._._.__ .__ .__ ._._ .._._:__.__..__._-_ .. ._1

Evento da

Apevi
De acordo com Alessandro

Truppel Machado,
presidente daApevi, o
Congresso Catarinense da
Micro e Pequena Empresa
já conta com a confirmação
de 350 empresários - são

esperados 500. Idelí Salvattí
e Iorginho Bornhausen
integram grupo de
autoridades participantes.

Você é nossa convidado para conhecer

a mais nova franquia St.�guralta,
Quinta-feira, Daln, a partir das 181'1.

P;uabiàr1!':1 hu'aguá d{) Sul, S,NI'I't<1�Se

pa./fte da família Seguratta.

Rua LeopoldQ Mahl'lke. 242 � Centro
lara.guã do Sul - Se! 14713:004-3300

íltlilJildhOill'lt!o·taT;J!ij:ua@SIlíf',Ur""ha.tom.l.lr
1,/�W·di9.l!!! g(II'f i!llta.�'.Jm .11:�f
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Cada vez.mais a comunicação é uma ferramenta
de gestão eficaz na busca da excelência em qua

lidade: Quanto mais afinada estiverem as trocas de

informações entre os setores, melhor será o envolvi
mento de todos os agentes no processo e namobili

zação para o cumprimento dasmetas estabelecidas.
Mesmo no cenáriomoderno da atualidade, em que

a tecnologia da informação é quem se posiciona como
principal canal de diálogo entre as pessoas, diminuin
do distâncias, ainda há realidades irônicas. Muitas ve
zes, dentro de um mesmo ambiente, as informações
não são bem difirndidas como deveriam. Esses ruídos

i i' 1

€oOlunicamoafinada
t'

'

I

)' r
'I

de promover a boa troca de informações entre todos
os setores. É pela difusão das ideias e propostas que'
se estabelece uma padronização do comprometi
mento dos projetos definidos.

O prefeito que assumir em janeiro e souber ter

um setor de comunicação que facilite ainda mais

essa troca de dados, terá um bom componente a

seu favor na hora de determinar outras medidas

projetadas. Além disso, a nobre tarefa de sáber

se comunicar com a sociedade em cada uma das

ações executadas pela administração fará uma di

ferença enorme na aceitação da opinião pública.

�

E pela difusão das ideias e

propostas que se estabelece uma

padronização do comprometimento
dos projetos def"midos.

só interferem no bom andamento das ações.
No ambiente público, principalmente nas prefei

turas, um bom setor de comunicação não serve ape
nas para divulgar as ações do Executivo. Tem a função

AOS SETE ANOS

NÃo INVENTA,
6RutJo/
.,/

�

AOS DEZ ANOS

NÃo INVENTA,
6Rur-JO/
.,/

'111m

redacao@ocorreiodopóvo.com.br

'1�,�.,'

Cuide-se do azar
HOJE - ItJ\le:tJ"T'A, 'SRU�!

Dia destes comprei uma edição especial da re
vista HistóriaViva, edição que trazia em resu

mo a origem das principais superstições do povo.
De onde elas vêm e por que provocam tanto medo.

Santo Deus, de fato, a ignorância é mesmo a mãe

de todas as religiões, de todos os credos.

Quando você rasga o véu de certas histórias

que vêm sendo contadas de geração após geração,
sobra muito pouco, se sobrar alguma coisa que

preste. Pessoas maldosas, bandidas, inventaram

princípios religiosos e crenças de toda sorte para
deixar o povo ignorante na saga, para escravizar o

povo pelo medo. Nem vou perder meu tempo com

os "pecados mortais" que me aterrorizaram a in

fância e que me eram jogados nos ouvidos todas as

manhãs na escolamarista. Morrer com um pecado
mortal sem prévia confissão era ir direto para o in

ferno e de lá nunca mais sair... Pode? Coitadas de
'

nós, crianças. Nadamudou.
Das histórias das superstições que li, duas são

muito interessantes. A primeira é aquela de sete

anos de azar para quem quebrar um espelho. Eu
mesmo já tremi ao derrubar um espelho e, ufa, não

quebrou. Safei-me ...
Essa história do azar ao quebrar um espelho vem

da antiguidade, quando os espelhos valiam muito

nos palácios e os reis inventaram que dava azar que
brar espelho para provocar medo e cuidados espe-

,
ciais dos escravos ao limpá-los. E os sete anos de azar

era o tempo que o escravo teria que trabalhar sé para
pagar pelo espelho quebrado. É ou não é esperteza?
E crer é ignorância.Aoutra superstição interessante é

a que diz que não se deve abrir guarda-chuva dentro
de casa, dá um baita azar. Isso foi inventado por fa
bricantes de guarda-chuvas para que não abríssemos
dentro de casa, para secar, os guarda-chuvas molha
dos. Com isso, as varetas enferrujariammais rapida-

o leitor

Desigualdades
"Jiver em uma sociedade
V corrupta, que prega fal
sos moralismos e hipocrisias
gera na população uma total
inércia frente aos aconteci

mentos. Tenta-se constante

mente maquiar, através de .

ações que prometem resolver

os "problemas" de uma -meia

dúzia de pessoas que compõe
a sociedade e que se dizem de
fensoras de determinados atos
e dos menos favorecidos, mas
na prática são os que alimen
tam os mesmos na surdina da

noite, nas madrugadas afora.

Enquanto não se der a devida

atenção à educação, ao lazer

sadio, enquanto verbas conti

nuarem a ser desviadas para
outros fins que não àqueles
propostos, enquanto discur
sos falsosmoralistas forem uti

lizados' nada disto irá mudar,
pois o que se vê são medidas

paliativas e que em nada irão
resolver as desigualdades so

ciais onde os meios nefastos

apresentados servem apenas

para varrer a sujeira para de
baixo dos tapetes, pois perten
cernas a grupos que possuem
seus ditames, suas regras . e

aquele que não respeitar as

leis vigentes paga caro por isto.
A vergonha e o medo re

gulam a ação do indivíduo e

o leva a agir de acordo com

a norma e o ritual de sua so

ciedade ou mudar. Concluin

do, podemos deduzir o que é

dedutível, ou seja, tudo o que
aconteceu e acontece, princi
palmente no que diz respeito a

desigualdade entre os homens,
que fere os mais essenciais di
reitos naturais da espécie hu

mana, tem causa nela mesma,
isto é, as desigualdades fo
ram implantadas, instituídas

e cresceram durante os anos,
varando a história do homem,
porque ele quis assim.

mente, o pano do guarda-chuva se romperia mais

facilmente e nós, claro, teríamos que comprar outro

guarda-chuva.A "superstição" visava a que comprás
semos mais guarda-chuvas emmenos tempo. Esper
tos. E nós, os crentes? Estúpidos. E é assim com todo

tipo de crendices, já conto outra, abaixo...

Velas
Acender velas para defuntos, santos, o que for,

é crendice que vem dos tempos trevosos da con

dição humana ... Quando se acreditava que a alma

do morto estava nas trevas e a vela acesa era um

modo simbólico de iluminar aquela pobre alma. É
ou não é baita ignorância? E tem quem acenda ve

las para os "santos", como se eles fossem almas nas

trevas. Credo, a ignorância produz calafrios. Mas

os fabricantes de vela dão vivas ...

Ela
Num telejornal, uma mulher contava que não

aguentou mais, foram oitos anos de sofrimento e

espancamentos de parte do marido dela. E ela teve
a cara-de-pau de dizer que foram oito anos. Se ela

tivesse vergonha na cara não teria aguentado oito

minutos. A relação com o vagabundo covarde deve
acabar no primeiro momento em que ele erguer a

voz para a mulher, ali deve acabar tudo. Recorte e

coloque na porta da geladeira, leitora!

Falta dizer
Guria que faz 15 anos tem que ter a festa em

casa, com muitos balões coloridos, amiguinhos, a
professora, a família, e na sala, rodando sem parar,
um DVD do Patati Patata. O mais é excesso e falta

de pudor dos pais, nem digo da guria que é uma

criança. E nem pensar em caras e bocas e poses
sensuais no jornal, bah, não mesmo.

MagaliMueUerRadiinz,
Acadêmica de Direito

FQLlle COU.OSCO
II ',! ':

I
'
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FABIO MOREIRA

Campanha das eleições 2012

Faltam algumas prestações de conta
Maioria dos candidatos,
partidos e comitês da

região deixou de cumprir
com a obrigação. O prazo

para isso encerrou ontem

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Com o encerramento das eleições
em outubro, candidatos, parti

dos e comitês financeiros tiveram até

ontem para prestar à Justiça Eleitoral
suas contas finais de campanha.

A tarefa dos funcionários do Car

tório Eleitoral de Jaraguá do Sul foi
verificar se a documentação estava

correta e encaminhar os dados para o

Tribunal Superior Eleitoral (TSE). São
esperadas cerca de 270 documenta

ções, sendo 200 de Iaraguá do Sul e 70
de Corupá.

A partir de hoje, a equipe do car

tório terá cinco dias para notificar os

candidatos, partidos ou comitês que
não prestaram suas contas para que o

façam dentro do prazo de 72 horas. "Se

*Em um dos corsos presencíals de graduação ofertados
pela unidade de Guaratnirim do Grupo UNIASSELV!.

a pessoa não entregou, a gente vai levar
essa informação aos juízes eleitorais",
disse Simone. Se o juiz não considerar

as contas como prestadas, o candida

to não receberá a certidão de quitação
eleitoral, ficando impedido de se can

didatar nas próximas eleições.
"Já a informação das contas rejei

tadas vai para o Ministério Público

Eleitoral, para que analise se é pas
sível de entrar com alguma ação por
caixa 2, por exemplo", informou a

chefe de cartório.

Corupá, que ainda não tinha ne

nhuma conta prestada, só recebeu as

primeiras documentações por volta

das 14hl0. A contadora Marilene Bru

nel foi a responsável por fazer a presta
ção de contas de todos os candidatos

da coligação majoritária do prefeito
eleito Luiz Carlos Tamanini (PMDB).
"A gente já começou a trabalhar desde
o início das eleições, mas o que atra

sou foi a colheita das assinaturas dos

candidatos, porque alguns, como não

foram eleitos, acharam que não preci
savam assinar", disse a contadora.

Até o fechamento desta edição, o
cartório ainda não havia avaliado se

todas as contas foram prestadas.

�

CORUPÁ Marilene (E) fez o trabalho da coligação de Tamanini

SANTINVEST
Empres� genuinamente CATARINENSE atua há 20,an05 com
EMPRESTIMO CONSIGNADO a SERVIDORES PUBUCOS

{'Sem consulta ao SPC/SERASA

{'Créditos com excelentes taxas

.;Sem cobrança de seguro e tarifas

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região Demais Regiões do Estado

(47) 3370-5985 0800.480506
Opção 1 - Crédito Pessoal

Horário de atendimento de segunda a sexta �as 8hQO às 17hOil

() COHHUO IX) [>0\0
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Massaranduba, formada
pelo prefeito Mario

I , Fernando Reiíhl<e (PSDB�'!
vice Armindo Sésar

Tassi, secretário de
Planejamentç, Fabiano
Spézia, e os vereadores

I

Mauro Bramorski

(PSD) e o presidente do
Legislativo Pier Gustavo
Berri (PMDB), que esteve
em Brasília na semana

. passada, voltqp animada
com as tratativas,

'

principalmente junto
ao Ministério da Pesca e

Aquicultura. 'O vereador
Pier Gustavo Berri
disse que a proposta é

transformar omunicípio ,

na capital do peixe
'

de água doce.

. 1Uternativa
de renda
Os investimentos na

"" "'!:",I_

criação de péíXe s'ão'
uma tentativa de

Plenário
Nilson Antonio · Interino
2106.1923 I nilson@ocorreiodopovo.com.br

Concurso só ano que vem

Oprojeto que regulamenta a situação
de cargos e salários no Legislativo ja

raguense e cria o concurso público para
vagas de efetivos deve ficar para o ano que
vem. Conforme o presidente da Comis

são de Legislação, Justiça e Redação Final,
Amarildo Sarti (PV), é preciso analisar ou

tras situações que virão depois de aprova
da a proposta. "Tem de ver como fica, por
exemplo, a contratação da empresa que
fará as provas", justifica.

Outra justificativa de Sarti é de que, na

próxima legislatura, a maioria dos atuais

vereadores estará fora da gestão. liÉ preci
so conversar com os parlamentares eleitos

para saber o que eles pensam sobre o tema",
argumentou. Contudo, Sarti disse que pre
tende agendar uma conversa com os de
mais membros da comissão, o vereador

Querendo aprovar
o presidente da Câmara de Jaraguá
do Sul, Francisco Alves (PT), disse

que já conversou com os vereadores
e pediu em plenário para que
o projeto de lei 199/2012 fosse
analisado na Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final. O petista
não esconde o desejo de colocá-lo

votação ainda neste ano.

Comissão especial
Foi instaurada uma Comissão Especial
naCâmara deVereadores de Schroeder

para averiguar as obras de reforma e

ampliação do posto de saúde no Centro
domunicípio. O pedido da criação foi
realizado pelo vereadorValmor Heins
Stricker (PMDB) antes das eleições. A
justificativa de Stricker era que estaria
sendo utilizadomaterial diferente do

que constava no processo licitatório.

Definição \
dos cargos

..�

Na segunda-feira, os membros da
comissão definiram os cargos de
cada parlamentar. O proponente

Valmor Heins Stricker (PMDB) ficou
com a presidência da comissão. A
relataria ficou com Nilson Kinelt

(PP). Os demais membros são Valmor
Pianezzer (PSD) e Nelson João Zoz ��,

(PSDB). Naprimeira reunião os

parlamentares fizeram a solicitação
de documentos, como o profeta e

a planta da unidade. O prazo para
encerrar os trabalhos é de 30 dias,

prorrogáveis por mais 30.

Lorival Dioriísio Demathê (PSD) e Ademar
BrazWinter (PSDB).

O Projeto de Lei 119 entrou no Legisla
tivo em junho de 2012 e de lá para cá não

avançou. A comissão que faz a análise não

assinou para que ele fosse à votação. E, pelo
que tudo indica, não há interesse em acele
rar o processo. Por outro lado, o presidente
da Câmara, Francisco Alves (PT), diz que
não há muito que fazer enquanto o proje
to não passar pela comissão. "Gostaria que
o regimento nos desse a condição de poder
agilizar o processo", afirmou. Mas, "só nos

resta esperar", completou.
Para Alves, é uma irresponsabilidade o

descaso com o projeto. Segundo ele, a pro
posta vem sendo debatida pelos bastidores
há quatro anos. "É uma falta de compromis
so com a comunidade", declarou.

Ficará no papel
Entretanto, o vereadorAmarildo Sarti (PV),
que é o presidente da comissão, diz que vai
consultar o ex-presidente do Legislativo
Ademar BrazWinter (PSDB) antes de tomar

qualquer decisão. "Ele estava à frente desta

questão e tem a capacidade de tratar .com

tranquilidade este tema", afirmou. Mesmo
assim, Sarti não dá garantias de que o

projeto será analisado neste ano.

MARCELE GOUCHE

Encontro

com Frõhlich
Os moradores do bairro

Amizade, em Guaramirim, se
reuniram com o prefeito eleito
de Guaramirim Lauro Frõhlich

(PSD), no domingo, dia 4, à
noite. Durante a conversa,

os moradores apresentaram
as reivindicações da
comunidade. Entre elas estão a

resolução dos problemas com
alagamentos, a construção
da rede de esgoto, abertura
de via para fazer a ligação
ao loteamento São Luís,
iluminação e pavimentação
de vias públicas e melhorias
no atendimento nos postos de
saúde e no hospital municipal.

Encontro

com Dieter
Os dirigentes e atletas do

. time de futebol Atlético

Independente, do bairro
Estrada Nova, se reuniram

\ na noite de segunda-feira
com o prefeito eleito Dieter
Janssen (PP) para reivindicar
a construção de um campo de
futebol no bairro. Conforme
o vereador Justino Pereira da
Luz (PT), há o compromisso
do próximo prefeito em
atender ao pedido. Agora, o
petista e o vereador Jean Carla

Leutprecht (PCdoB), que
também participou da reunião,
devem propor uma emenda
no orçamento do próximo ano,

destinando cerca de R$
130mil para a construção.

.....

Plano de
Saneamento

Básico.
Entrou ontem para a primeira
votação, na Câmara de
Vereadores, o Plano Municipal
de Saneamento Básico em

Jaraguá do Sul. A proposta é
uma exigência do governo
federal. Os municípios que
não estiverem com o plano
elaborado não vão receber
recursos para o investimento
emmelhorias na área de
saneamento. O projeto que

chegou à Câmara em agosto
deveria ser votado em 30 dias,
devido ao pedido de urgência
sugerido pelo Executivo, mas
para atender a solicitação. -

dos vereadores o prazo de 30
dias foi retirado, por ser um
projeto muito amplo.
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Ribeirão Cavalo

Moradores continuam reconstruçãol
t
I

�

Famílias que tiveram
as casas atingidas pela
ventania do final de
semana se dedicam a

recuperar estragos
<
'

1
.1.'

,

JARAGUÁ DO SUL

Diego Porcincula

,..

OSOI não acompanhou o dia de
trabalho dos moradores do

Braço Ribeirão Cavalo. Aliás, o céu,
estava de cara amarrada e lançava
uma garoa tímida. Mas esse não foi
o principal obstáculo para a comu

nidade. O medo de um novo ven

daval é constante. O episódio do fi
nal de semana ainda está bem vivo

na lembrança de todos e o objetivo
é seguir em frente. A principal ta
refa desta terça-feira foi limpar os
móveis e retirar os escombros que
ficaram nos terrenos e dentro das
residências. Nenhuma família está
em abrigos públicos, mas algumas
deixaram suas casas para ficar em
casa de parentes.

Segundo o relatório da Defesa

Civil, quase 100 árvores caíram so

bre residências, a EscolaMunicipal f'"

Ribeirão Cavalo foi alagada e um

declínio de terra na cabeceira de
uma ponte também foi registrado.
"Mais de 300 pessoas foram desa

lojadas, ou seja, tiveram que sair de
suas casas e ir para outros imóveis
ou apenas desativar alguns cômo
dos", explicou o secretário daDefe
sa Civil JairAlquini.

O vendaval atingiu 140 casas

do bairro e a principal ocorrência
foram os destelhamentos. A Defe
sa Civil distribuiu mais de dois mil
metros de lonas para todos os afe
tados. A distribuição de telhas terá
continuidade conforme a necessi

dade da população. O número. de

emergência é o. 199.
A secretaria de Assistência So

cial, Criança e Adolescente cadas
trou 60 famílias que foram afeta
das pelo. mau tempo. As principais
solicitações foram de colchões e

cesta básica. A secretária Edima
ra Orzechowskí de Souza garantiu
que todas as famílias terão. auxílio.

"Quem fizer a solicitação. deve pre
encher um cadastro. e receberá as

doações até que a situação volte ao.

normal" Todas as famílias foram

visitadas, mas quem ainda não. fez
a solicitação pode entrar em con

tato pelo telefone 2101-8101.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

PREOCUPAÇÃO Maioria das ocorrências foi de destelhamentos e o receio é de que fato se repita

Depois da tormenta, a
esper.ança se renova

Luiz Prudente do Santos, 52
.

anos, conseguiu novas telhas e

já consertou o telhado. A casa

não foi interditada, pois os da-
.

nos só aconteceram na cober
tura. Ele e a esposa receberam
auxílio. da prefeitura com ali
mentos e colchões, liÉ muito

gratificante receber o auxílio
nesta hora, pois somos de ou

tra cidade e não conhecemos

muitas pessoas aqui", disse. A
família foi cadastrada na Se
cretaria de Assistência Social e
deve receber cestas básicas até

que a situação. financeira seja
normalizada. A esperança é de
diasmelhores, principalmente
se conseguir um emprego, A

esposa dele, Marlene dos San

tos, 39 anos, já tem trabalho e

agora só falta ele.

Trabalho para arrumar a casa
A máquina de lavar traba

lhava em ritmo acelerado para
limpar as roupas molhadas.

Jaqueline de Lourdes França,
39 anos, acordou cedo para
limpar os móveis e eletrodo
mésticos que foram molhados
durante o vendaval. "Sei que
perdi alguns móveis, pois eles

estão se deteriorando, mas

não posso afirmar de quanto
foi a minha perda", disse. As
telhas foram doadas pelo vizi-

<,

nho, mas ela garante que de-
verá ser trocado no futuro, Os
trabalhos de limpeza devem
continuar até que tudo. volte
ao normal.

. Contabilidade
Consultoria Empresarial

RC!SC�OIl!i26!l11l

LIMPEZA Jaqueline França dedicou o dia para
lavar as roupas, limpar móveis e eletrodomésticos

E

47-3370-4273

47-9700-4089
Instalação e

Manutenção Elétrica
Res. Com. Ind.

www.funke.co.br/eletricaheinz@funke.com.br
Rua Araquari, 1 8 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - se
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Exposição te e

Cor vai até dia·14
oCORREIO DO POVO QUARTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2012

Amostra da artista plástica e cabeleireira SirleyMaria
Gomes está na Biblioteca Padre Elemar Scheid

egue até o próximo dia 14, na Biblio
teca Padre Elemar Scheid, da Católi
ca de Santa Catarina em Jaraguá do

Sul, a exposição de obras da cabelei
reira e artista plástica autodidata Sir

leyMaria Gomes.
Esta é a primeira mostra de Sirley e tem como

título "Arte e Cor". "O início desse trabalho foi in

consciente, procurei esboçar nas telas os senti

mentos do momento. Quando me vi diante de

algumas telas prontas, me senti totalmente en

volvida por essa arte", afirmou a cabeleireira de

Jaraguá do Sul.
A visitação é gratuita e aberta ao público de se

gunda a sexta-feira das 7h25 às 22h30 e aos sába
dos das 8h às 12h. A biblioteca está localizada na

Rua dos Imigrantes, SOO, Vila Rau. Informações:
3275-8253 e 3275-8233.

Interessados em conhecer o trabalho da artista
ou que desejam adquirir obras podem fazer con
tato pelo telefone 3273-5178 ou pelo e-mail sirley_
mar@hotmai_!.com. Artistas interessados em expor
no espaço de artes da biblioteca podem obtermais

informações pelo. telefone 3275-8269.
IMAGENS REPRODUÇÃO

SENTIMENTOS

Nos primeiros
trabalhos, Sirley
optou por uma

seleção de vários
estilos, tendo

como inspiração a

linguagem infantil,
paisagens, Dores,
natureza morta e

o que define como

abstrato moderno

gflamos
E

a chegada

CASA DI DÉLIA
Decoração & Presentes

47 3371-6859
facebook.comlcasad idelia

R.Ângelo Schiochet,3.15 • Centro •Jaraguádo Sul • se
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Semana La s

quente com sol � �
110 240 MíN: 17°C

,i Quarta-feira: Sol entre Ensolarado Instável Parcialmente MÁX: 27°CI;'

nuvens, com chance de Nublado

pancadas isoladas de S,ão Joaquim Laguna
� � � �

chuva entre a tarde e noite. 9° 24° 17° 27°
lorianópoli�

Quinta-feira: Predomínio Nublado Chuvoso Trovoada
• Preamar • Preamar

de sol com aumento de Previsão e ventos para h �e em araguá riciúma
• 10h04: 1 ,4m • 10h45: 0,8m
• 22h11: 14m • 20h15: 0,8m

nuvens no decorrer do dia Direção do vento Velocidade Umidade � � MINGUANTE 7/11 • Baixamar • Baixamar
do vento relativa (%) 16° 27° • 5h34: 0,4m • 3h58: 0,3m

e pancadas isoladas de • 6h Norte 1km/h 97 Tábua
• 17h53: 0,4m • 16h58: 0,5m

chuva entre a tarde e noite, • 9h Oeste 1km/h 96
NOVA 13/11 das marés taiai Imbituba

• Preamar ,
• Preamar

associadas ao calor. Não se
• 12h Leste-Nordeste 7km/h 71

CRESCENTE 20/11
• 9h44: 0,8m • 11 h23: 0,6m12mm
• 20h29: 0,7m • 20h06: 0,4mdescarta a possibilidade de

• 15h Leste-Nordeste 12km/h 56
• 18h 14km/h 80% • Baixamar • BaixamarLeste-Nordeste 56

de possibilidade CHEIA 28/11 • 3h34: 0,4m • 2h56: 0,2mtemporais e granizo isolado. • 21 h Leste-Nordeste 11km/h 72 de chuva, • 16h23: 0,5m • 16h02: 0,3m

-

a
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

;

� 1
,

Canoinhas
� �
12° 25°

São Migpel
O Oeste
� �
18° 30°

Chapecó
� �
180 31 °

J ca

� �
14° 30°

o papagaio Clarence
o ladrão está arrombando a janela de uma casa, quando ouve uma

voz às suas costas:
- Deus e Jesus estão te olhando!

Apavorado, ele se volta em direção a voz e vê um papagaio em cima de
um poleiro.
- Foi você que disse que Deus e Jesus estão me olhando? - pergunta
ele, incrédulo.
- Sim! Fui eu mesmo! Meu nome é Clarence!
- Clarence? Isso não é nome de papagaio! Quem foi o imbecil que te

deu esse nome?
- O mesmo que deu o nome de Deus e Jesus para os rottweilers!

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.

o
-ca
c.>
=
-

O
cn

Joinville
� �
17° 24°

Jaraguá
� �
13° 27°

Rio do Sul
� �
14° 23°

HOJE

aragu oS
e

Protel
olhos!

MíN: 13°C
MÁX: 27°C

HORIZONTAIS
1. Argumento central; Pequeno carro, próprio para

caminhos acidentados
2. (Med,) Falsa sensação auditiva / Outro nome da

flor açucena
3. Meia dúzia; (Ingl.) Venerado nos meios intelectu

ais e artísticos
4. Que causa estrago considerável em
6. O atual padrão monetano brasiletro I Famoso

técnico gaúcho de futebol, atualmente no Corin
thians

6. Mosteiro
7. Aparelho que serve para imprimir
8. Aprovado
9. Restabelecimento de saúde I Deusa grega que

personifica a Terra, uma das primeiras divindades
a ijabitar o Olimpo

10. Tornar a tratar a pele com substância que lhe
devolva a umidade natural

11. O latir do cão I Uma senhora da elite
12, O meio da... idade / Ser possível
13. Zona inferior do núcleo terrestre / O músico mi-

neiro Samuel, do Skank, 12

VERTICAIS
1. Gortar a lã das ovelhas / Fechado com determi

nada mistura de substância resinosa. inviolável
2. (Fig,) Que eleva espiritualmente; Peça íntima do

vestuário masculino
3 ..Personalização da fatalidade a que supostamente
estão sujeitas todas as pessoas e as coisas do mun-

do / Frase que contém uma ou mais orações
4. Que trabalha mediante ordenado
6. Aposta, em inglês
6. Aquele que organiza lista de nomes ou de coisas,

conforme certa ordem
7. Que foi enganado ou ludibriado / Imobilizado
8. (Arquit.) Gada um dos pilar�s que sustentam edi

fícios" deixando aberto o rés-da-chão; O gêmeo
(pessoa ou animal) que nasceu ligado a outro por
partes homólogas de seus corpos

9. Inaugurar I Grande papagaio de bela plumagem.

2 3 4 5 6 7 a

2

II

81
II II

B

;
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Elijane Jung

o universo
feminino
está aqui!
Acesse o blog:

'. 1) Opovo 'nàó'pertló'a!
Galera que fez o Enem,

" nem bem saiu da sala
de prova, já correu para
o Facebook postar a,
informação mais útil
que conseguiram da

prova: bronzeamento
com lâmpada
incandescente. Rolou
até hashtag no Twitter:
#aprendinoenem

2) Eu gosto de gente
inteligente, 11 de gente
nem tão inteligente, mas
que gosta de aprender.
Também gosto de quem
não sabe quase nada, mas
tem curiosidade. O que
não dá para aguentar é
gente que acha que sabe
tudo. Daí não, né?

)i'
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r T
wtiversotpm@ocorreiodopovo.com.br

Organizadores de esmaltes e

makes. Toda mulher precisa
ter um, afinal, é péssimo você
precisar procurar no meio
de ummonte de delineador,
blush, rímel e batom, aquele
lápis que você precisa pra
produção ficar perfeita. A
propósito, não é preciso
comprar nada caro, não. Dá

para fazer em casa, com caixa
de papelão e papel colorido.
Fica flash!

Dica da vez
Já que nessa semana (na segunda,
mais exatamente) foi comemorado
o Dia Internacional do Cinema, que
tal começar a espiar um pouquinho
mais o que o cenário brasileiro tem a

oferecer?A começar por "O Palhaço",
filme que concorre à indicação para
o Oscar 2013.Vale ficar ligado e

prestigiar o que é nosso!

"

E a treva
Gente que vive se queixando
da falta de dinheiro, mas
sempre aparece com alguma
coisa nova para exibir. Tudo
bem, cada um faz o que bem
entende com o que ganha e

dá até para desabafar com
amelhor amiga sobre a

pindaíba. Mas ficar aparecendo
com comprinhas é meio que
chamar a gente de besta, né?
Afinal, a gente conforta, dá
dicas... Para quê? Trevinha!

Coisas da net (Via Facebook)

Amiga! Qual o exercíci
que você mais gosta? MAS IGAÇÃO!n

BRETON
REf"ORlfl1tE;ff (/ERI1L:
8lfRRIf

.lfufífef'rE
eERZIR
TRoelfOEZíPER
.EOfífTROcf

Nunca decida nadade cabeça quente.

Retratos da vida
Eáí uma pessoa muito querida, que sofreua beça por um relacionamentofurado,
está começando a dar aquela guinada na
sua vida. Em conversa, ele me confessou
que estava se sentindo bem, mas que ainda
tinha medo de estar confundindo a atenção
dedicada à sua carência, com algo mais. No
fim, penso exatamente o que disse à ele: se está te f�zendo bem, ,aproveita. Quando não estiver legal, não en-!ol�, seJ.a�anco e va

em busca de outra coisa que tefaça bem.Nao e assim.

Divã com
Eliane'
Maciel

Onde trabalha e o que
,faz:CMEI Iader Marcolla
Professora - Berçário I
B. Eu sou: uma eterna
sonhadora. Homens são:
necessários. Mulheres
são:maravilhosas. Se meu
relacionamento fosse um
ritmo seria:valsa. Desço
do salto quando:vejo
injustiças. Parame ganhar
basta: ser autêntico. Se eu
fosse celebridade seria:
Maria Fernanda Cândido.
Roubaria o cIoset de:Ana
Hickmann. Meu coração
bate mais forte quando:
estou ao lado de alguém
especial. Eu sou ótima em:
resolver problemas. Eu sou
péssima em: dizer não. Uma noite perfeita pede:luz de
velas, vinho branco e a pessoa certa ao teu lado. Um casal
apaixonado precisa: de respeito e companheirismo. Com
50 reais eu:vou na pizzaria. Com ummilhão de reais �u:
me trancaria em um spa e sairia linda, leve e rica.

:
.

Conselheiro amoroso
P: Estou hámais de quatro anos sem ninguém, nemum beijo na
boca. Saio bastante,mas as pessoas nãome procuram na balada.
Não sou feia só meio introvertida.Algum conselho pramim?
R: É difícil falar sem conhecer e ver seu jeito, sua personalidade.
Não creio que a baladaseja o melhor lugar pra s� co?�eceralguém, embora.beijar nà boca, numa balada seja fácil. Mas
você se mostra disponível, aberta a conhecer as pessoas? Se sente
confiante com seu jeito de vestir e agir? É preciso que você mostre
seupotencial, sinta-se bonita e dê uma chance às pessoas. Com

����������������������.ll�S�a&OO��aoon�cem.
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Bom dia,
·urbe!

Moa Gonçalves
MAURICIO HERMANN

lJoje é quarta-feira, dia in
II ternacional de cheirar

pescoço.Aproveite esse clima de
Natal efim de ano e curta bons
momentos ao lado de quem
você realmente ama. De luga
res bons para celebrar, Iaraguâ
do Sul está repleta. Comemo
re bem a vida, pois ela passa
muito rápido. Num piscar de
olhos, ela sefoi. Vamos começar
a nossa coluna social de hoje
com muita informação, afinal
estou aquipara isso.Mas antes, u-"��_

para refletir, uma frase de Car- HAPPY HOUR Katia de Castro, Francine Emmendorfer Marcolla e

los Drummond de Andrade: Karin Simm Butenas presença bacana no concorrido Madalena

"Ser feliz sem motivo é a mais;
autêntica forma defelicidade."

Lugar dez!
o Restaurante Típico da
Malwee é uma grande
alternativa para grupos de

amigos, famílias e empresários
que desejam curtir o melhor
encontro de fim de ano
em um espaço exclusivo.

Marlize, dona do pedaço está
fazendo as reservas.

Como? Ligue 3376-0182.

Soltinha
Uma bela advogada da urbe

sorriso, no último domingo,
na praia daArmação, mesmo
entre inúmeras gatas de fio
dental, resolveu lançar moda
exclusiva, o biquíni burca,
inspirada nos véus islâmicos.
Só serviu para deixar a

"rapeize" mais curiosa em
saber que belo corpo tinha

.

sob tanta roupa. Causou o

maior frisson!

(47) 3055-0878
p,� .��
�'" IM! ....

CLEITON METZGER

LINDA Gabriella

Zonta, toda bonitona,
faz pose exclusiva

para coluna, nos
corredores Patuá

Living 1 ano
Um dos pedacinhos mais
fervidos da noite de nossa

city, leia-se The Living
Club, comandado pelo poli
Thiago Mattos, tem agito
certeiro na noite de hoje, em
comemoração de um ano de
sucesso da casa. O comando
musical fica por conta de Barog
e Banda, um dos melhores

grupos de pagode de Santa

Catarina, que vai sacudir a
noite de quarta-feira, anotem
aí a dica. O que é melhor: o
mulherio entra free até 23h30.

Niverdo
Francisco
Não ousem esquecê-lo: �

Francisco Lux Neto é o
mais festejado aniversariante
de hoje. Liguem! Ele _

vai adorar saber que foi
lembrado. Mil vivas!

A loucura não é uma porta
que se nos fecha, mas muitas

janelas que se nos abrem, só

que todas ao mesmo tempo.
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às rodas
• Quem anda com a

agenda superlotada é
o Cirurgião Plástico Dr.

Rodrigo Agacy, que ao

lado da esposa também

cirurgiã plástica Dra. Ana
Paula Passani, comandam
com sucesso as cirurgias
dos badalados e bem
nascidos da região.

• Ontem, escutei um
zum zum zum que o

ex-deputado federal
Vicente Caropreso
estaria ensaiando uma
candidatura a deputado
Eetadual. Seguindo o

mote: qu�m viver, verá!

• Na condição de darling
das darlings da Câmara
deVéreádores de Corupá,
Kida Solamon, já
prepara os quitutes para
comemorar no próximo
dia 10, a idade nova.

Dica de

quarta-feira
Conferir o famoso
Café Colonial da

Confeitaria Bela Catarina.

Simplesmente uma delícia.

De Luca
o meu abraço de hoje cheio
de energias positivas vai
para o boa praça e um dos
melhores vendedores carros
usados da Emmendoerfer

. Veículos, De Luca. Ele é outro

amigo, que além de dividir a
mesa 12 com este colunista,
acompanha a coluna todos os

. dias. Valeu mesmo!

Todo dia uma
Adriano, o Imperador, disse
que agora só volta a jogar

.

em 2013. Cá pra nós, falar
uma bobagem dessas, logo
depois daquele discurso numa
boate do Rio de Janeiro, dá a

impressão que esse cara bebe.

moagoncalves@netuno.com.br

NIVER Shirlei Midori Kiyama
estreou idade nova, ontem, dia 6

MAURICIO HERMANN

• Quem esqueceu ainda está
em tempo de desculpar-se: a
diretora do CEIGertrudes Steffen,
Rosangela Rangel, de Corupá,
foi a grande aniversariante
da cidade, do último dia 4 de
novembro.Mil vivas!

• Pilotado por Tato Branco,
Laci, Valdirzinho e Bini, dia
9 vai 1'0 lar no BCC uma mega
paletada de ovelha, para
"bebemorar" o aniversário do

empresário e amigo Orlandinho _

Stoco It: que acontece amanhã.
Não perco por nada.

• A escolinha de FutebolAtlético
Junior está colhendo frutos do
bom trabalho dos treinadores.
No fim de semana, a galera boa
de bola se classificou para a

semifinal do campeonato entre

escolinhas de Iaraguâ.
susm Jeferson Correia e Amanda Proença,

conferido as delícias do Kantan
• Muitos são os elogios ao
trabalho das profissionais
Andreia eJuliana, daDerma

.

Clean Estética e Pilates.
Principalmente no quesito
atendimento e qualidade dos

equipamentos. Bola branca.

Só faltava essa
Dizem por aí, que Anderson
Silva vai contracenar com Steven

Seagal, em Hollywood.Não é

pra rir, não! Ele terá um osso

duro pra roer. Por exigência
da produção, vai ter que pelo
menos engrossar a voz. Viu?!!

Não abandone seu cão.

• Com essa) fui!

PATROCINADOR

OFICIAL

Bradesco
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Elyandría Silva,
· escrítora
eliandriaas@yanoo.com.br

Franja torta, um lado mais curto que o

outro, resultado do cabelo cortado em
casa, pelos familiares. Que nada, nenhum
problema, quando o processo de corte
terminava, retirava-se a toalha das costas,
espanavam-se os fios cortados dos ombros
com uma escovinha e todos iam para o

espelho vet como tinha ficado. Satisfeitos,
todos sorriam e faziam comentários. A
menina percebia que algo tinha dado
errado, mas preferia permanecer calada.
Os tais pressentimentos eram confirmados
na escola, na segunda-feira. "Sua franja
está torta", alguém comentava, geralmente
uma coleguinhamaldosa. Nada a dizer,
nada a contestar, apenas o orgulho de ter
dois cabeleireiros em casa, a avó e o pai,
e não ter de gastar em salões de beleza.

Seguia firme, de cabeça erguida, mochila
nas costas. Nas fotos, feliz, dente faltando
na frente e franja tortamais acima. Quando
adulta eram belas as madeixas, longas,
morenas, depois loiras, uma leve tentativa
de entrar para a turma das ruivas, sem
sucesso, e a volta à normalidade. Tinha

Novelas
LADO II. LADO - GLOBO - 18R

Edgar é obrigado a aceitar as exigências de Laura. Neusinha
.' muda seu nome e Mário aprova. Laura sofre ao pensar em seu casa

mento. Isabel se despede de Diva. Catarina faz Edgar acreditar que
não é responsável por sua separação. Umberto se entristece com a

partida de Dorleac. Assunção se despede de Laura. Edgar chora com

falta da esposa. Isabel visita o cemitério antes de viajar. Constância
conta para Assunção a notícia que mandou para os jornais sobre a

filha. Isabel e Laura se despedem no porto. Constância fica orgulhosa
de Elias. Passam-se seis anos. Olavo estranha que Zenaide sília so

zinha com Elias. Mário teme que o espetáculo escolhido por Diva seja
um novo fracasso. Guerra tenta convencer Edgar a ficar com Catarina.
Elias questiona Zenaide sobre Constância. Zé Maria não concorda que
Chico desista de lutar por seus direitos.

GVERRIl DOS SEXOS - GLOBO - 19R
Lucilene fica assustada com o jeito de Carolina. Fábio desliga o

computador sem que Manoela veja a foto. Veruska mente para Dino
sobre seu envolvimento com Vitório. Nando aceita voltar a trabalhar
para Otávio. Lucilene fica impressionada com Ronaldo. Vânia termina
com F'elipe. Ronaldo se interessa por Juliana. Fábio promete a Mano
ela que vai tentar salvar seu casamento. Ulisses conta para Carolina
que vai conversar com um empresário famoso. Vânia sofre por causa
de Felipe. Felipe conversa com Fábio sobre Vânia. Roberta se reúne
com os diretores da Positano. Veruska vai até o setor de moldes da
fábrica. Charlô conversa com a decoradora sobre ideias para a festa
que pretende dar para Roberta. Nando vê Juliana com Ronaldo e fica

intrigado. Zitorino, o empresário, humilha Ulisses. Roberta flagra Ve
ruska com os moldes em sua mesa.

SIlLVE JORGE - GLOBO - 21R
Lívia ordena que Irina saia da boate. Thompson fica horrorizado

com a localização da casa e decide vender o imóvel. Leonor elogia Ra
quel, que se surpreende. Haroldo chega com Lívia à boate. Jéssica vê
Irina se movimentar para fugir e tem uma ideia. Antônia fica frustrada
com o comportamento de Celso. Rosângela e Jéssica veem Lívia na

boate. Theo diz a Áurea que registrará Júnior como seu filho. Mustafá
tenta falar com Aisha. Rosângela e Jéssica falam com Lívia, mas ela

despista as moças. Demir acredita que quebrou a garrafa de Tamar.
Drica reclama de Fatma para Helô. Russo e os seguranças seguem
Lívia e Haroldo. Helô se aproxima de Santiago. Stênio avisa a Bianca
que Zyah será seu guia em Istambul. Helô consegue o número do
telefone de Santiago. Haroldo é atingido por Russo.

* o resumo dos capítulos é·de responsabilidade das emissoras.

o que sansão diria?
sorte, lavava com xampu barato, qualquer
um, sem precisar de marcas caras, e ficava
lindo, um espetáculo, com jeito de ter ficado
horas no salão. Ainda hoje é assim, quero
dizer em relação ao xampu, os mais baratos

produzem os efeitos mais surpreendentes,
a sorte continua! Nem tudo são flores, digo,
fios, pois os brancos começam a aparecer,
anunciando a suave passagem do tempo.

É quase lei: "Tenha cabelo
bonito e conquiste o mundo!"

Em a "História do Cabelo", segundo livro
de uma trilogia sobre aArgentina, que tem
como pano de fundo a época da ditadura,
o escritor argentino Alan Pauls conta os

diversos momentos da vida de um homem

que tem uma relação obsessiva com seu

próprio cabelo e a constante preocupação
·com o mesmo, a ponto da cabeleira se

tornar o centro de sua vida. Percebe-se, no
início da leitura, que a escolha do tema é
metafórica, está ali como pretexto, talvez
um símbolo que acompanha o desenrolar
do romance. O escritor propõe uma
reflexão sobre a responsabilidade de se ter

um tipo de cabelo através de uma narrativa
densa e atrativa, que passeia pela linha do
tempo do personagem.
É quase lei: "Tenha cabelo bonito e

conquiste o mundo!" Os comerciais
de xampu impõem, não tem jeito. Sem
saída, pobres mortais, na grande maioria
mulheres, correm desesperadas em busca
das poções mágicas que garantam uma

vaga no mundo daqueles que têm lindos
cabelos. Em crises agudas de narcisismo
me apaixono por meu cabelo de um jeito
que tudo ficamelhor, o diamais feliz, sem
exageros, porque não existemulher que
tenha um dia bom quando está de cabelo
ruim. O que Sansão diria disso tudo? Arrisco
dizer que Sansão - cujos cabelos eram a

fonte de sua força sobre-humana -adoraría
estes novos tempos de culto aos cabelos.

Envie a foto do seu animalzinho para
contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
da Ajapra e do Focinhos Carentes Iaraguá do Sul

Clique animal

A cachorrinha da raça
Lhasa-Apso, branca
com caramelo que
atende pelo nome de

Nina,desapareceu
na tarde do 4/11
no bairro São Luís,
nas proxímidades
da loja Jomar no
Jaraguá Esquerdo.
Informações nos
telefones 3376-0653
com Julina, 3376-
3416 ou 9937-7743
com Everson

GALERINHA TA.PRECJSANDO DE UM, BANHO???
, 'I, '

. ligue para nós e saiba sobre nossos planos mensalistass leva e traz
e os descontos em ração e produtos para os clientes fidelizados ...

7/11 Daniela Fugel
Eliane V. Cardoso
Elvira Maas
Eroni Barcellos
Fernada S. Lucas
Francisco L. Neto

Clair M. Schwarz
Cristofher Bauer
Daniel Patricio
Daniel Patricio

Gabriela Schmauch
Gilson Sidnei Ohf
Herta Klein Schmidt
Invald Siewerdt
Irineu Sasse
Isaura Salai

Janete Franzener
Jurema Grum
Leonice S. Klein
Marcos A. Fari
Maria F. Silva
Maria J.·O. OI,d�,BpiJrg .;,.

Maria L. L. Gracioli
Marli Wedmann
Nirce Spézia
Osni Braun
Paulo R. de Borba
Hesane K. Makrva.... ·� �'i. ':

Sandro Oldenburg
Talita Stinghen
Vitor Volpi
Waltraud P. Pereira
Waltrudes Streit

�elibaldo Backes

,
"

pliatia anós, s
um EP com 5 faixas na
Internet. E agora acaba
de'assinar cõntrató córtro
Slap, selo de novos artistas
da Som Livre, e lança seu

primeiro disco, Claridão. O
resultado não poderia ser

diferente: são seis faixas .

inéditas que, somadas às
do Ep, formam um álbum

,-

com sincronia perfeita.
Claridão carrega toda a

energia do jovem músico

ejnostra a assinatura que
o artista criou em pouco
tempo: um som diferente e

contemporâneo. E o álbum

já está dando o que falar:
em sua data de lançamento
digital, alcançou o sexto

lugar no Top Álbuns do
i'Iunes Brasil.

LIVRO:
O segTedo das
apresentações

poderosas - Roberto
Shinyashiki
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Atriz é internada
com trombose'IIESTtA�SE ...

I

,
t-JA 'JER�DE: ...

DE PIRATA ... C"f')A,S ERA ...

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• 007 Operação Skyfall- Leg. -13:30,16:10,18:50,21:30
• ARCOIRIS 2
• Ted - Leg. - 14:40, 16:50, 19:00, 21:10
• ARCOIRIS 3
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 17:50, 19:40, 21 :30
• Busca Implacável 2 - Dub. - 16:00
• Hotel Transilvânia - Dub. - 14: 1 O

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1

.

• 007 Operação Skyfall - Dub. - 18:50
• 007 Operação Skyfall - Leg. - 21 :30
• O Mar Não Está Para Peixe 2 - 3D/Dub. - 13:50,
15:30,17:10
• ARCOPLEX 2
• Frankenweenie - Leg. - 14: 1 O, 16:00, 17:50, 19:40, 21 :30
• ARCOPLEX 3

.

• 007 Operação Skyfall - Leg. - 13:00, 15:40,.18:20, 21 :00
• ARCOPLEX 4
• Hotel Transilvânia - Dub. - 13:20, 15: 1 O, 17:00
• Ted - Leg. - 18:50, 21 :00
• ARCOPLEX 5
• Ate Que a Sorte Nos Separe - 15:00, 17:00
• Atividade Paranormal4 � Leg. -19:10,21:10

-SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
'II GNC 1
• 007 - Operação Skyfall - Dub. - 16:00, 18:50

��ISDoaUE
lU INGREOIE TE,
ÉtI TO UE
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• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 21 :40
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 14:00
• GNC 2
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 22:00
• Frankenweenie (30)- Dub. - 13:30, 15:30, 17:30
• Frankenweenie (3D) - Leg. - 19:30
• GNC3
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 15:00, 18:20, 21: 1 O
• O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões à Vista -

Dub. -13:20,15:10
• GNC4
• Possessão - Leg. - 17:00, 19:00, 21 :20
• GNC 5
• Até Que a Sorte Nos Separe - 14:30,17:15,
19:45, 21 :50
• SALA VIP
• Ruby Sparks - a Namorada Perfeita - Leg. - 14:15,
16:30, 19:15, 21 :30

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
• 007 - Operação Skyfall - Dub. - 13: 1 O, 16:00
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 18:50, 21 :40
• GNC 2
• Até Que a Sorte Nos Separe - 13:20, 15:35, 19:40
• Possessão - Leg. - 17:40 ,22:00
• GNC3
• Atividade Paranormal4 - Leg. -17:10,19:10,21 :10
• Possessão - Leg. - 13:30, 15:20

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• 007 - Operação Skyfall - Dub. - 16:00, 18:50
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 21 :40
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 14:00
• GNC 2
• Até Que a Sorte Nos Separe - 14: 15, 16:30,
19:10,21:20
• GNC 3

-

• Magic Mike - Leg. - 14:40, 17:00, 19:20, 21 :30
• GNC4
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 15:00, 18:20, 21: 10
• O Diário de Tati - 13:15
• GNC 5
• Busca Implacável 2 - Leg. - 19:50
• O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões à Vista -

Dub. - 13:45, 15:45
• Ted - Leg. - 17:40, 21 :50
• GNC 6
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 22:00'
• Frankenweenie (3D) - Dub. - 13:30, 15:30, 17:30
• Frankenweenie (3D) - Leg. - 19:30

Morre Alcina, mulher
do técnico Zagallo
Morreu na noite do dia 5, Alcina de

Castro Zagallo, esposa do tetracampeão
Mário Jorge Lobo Zagallo. Alcina tinha 80
anos e há dois meses estava internada. Ela
foi vítima de uma insuficiência respira
tória. Casada há 57 anos com Zagallo, era
professora e teve quatro filhos com o ex

treinador. Devota de Santo Antônio (13 de

junho), foi ela a responsável pela fixação do
ex-treinador pelo número treze.

iora O esta
oat r

e a

8,' or a

Com uma série de papéis em novelas
da Globo, Maria Gladys, 72 anos, está in
ternada desde o dia 1. Ela deu entrada no
centro médico com quadro de trombose
venosa profunda (coágulo de sangue den
tro da veia) na perna esquerda. De acordo
com a assessoria de imprensa do hospi
tal, a atriz permanece estável e lúcida. A
última aparição da artista na tela foi em

"Aquele Beijo", em 2011, na pele de Eveva.

Estava tudo bem com Ney Latorraca, de
68 anos, após a cirurgia realizada dia 31, para

.

a retirada da vesícula em decorrência de uma

infecção causada por um cálculo. Porém, o
boletim médico emitido ontem informa que foi
constatada uma infecção no peritônio e.o ator

está no CrI com insuficiência respiratória
aguda, o que o faz respirar com ajuda de

aparelhos. Ney está internado desde. o dia 26.

ÁRIES
Demonstre a sua capacidade de assumir compromissos
e de cumprir com a sua palavra. Modere o entusiasmo
diante de situações complexas. O dia favorece tarefas

que possa desenvolver sem ajuda. No campo afetivo,
combine intensidade e paixão. Cor: laranja.

TOURO
Bom momento para finalizar tarefas que já se
encontram em andamento. Mas evite se irritar com
a lentidão dos demais. Hoje, poderá assumir mais
responsabilidades do que deveria Os conselhos de seu

par podem ser úteis, coloque-os em prática Cor: bege.

J[ GÊMEOS
No campo profissional, seu maior desafio será mostrar
os resultados de seu trabalho. Então, concentre-se em
suas tarefas e evite conversas à toa. Dedique-se a tudo

que faz com energia. No romance, envolva sua cara
metade em sua vida. Cor: tons pastel.

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• 007 - Operação Skyfall- Dub. -15h10, 18b10, 21h10
• CINÉPOLlS 2
• Três Histórias, um Destino - 14hOO, 16h25,
18h50, 21h20
• CINÉPOLlS 3
• Frankenweenie 3D - Leg. - 21 h35
• Frankenweenie 3D - Dub. -13h2, 15h20, 17h25, 19h30
• CINÉPOLlS 4
• 007 - Operação Skyfal - Leg. - 13h1 O, 16hOO,
19hOO, 22h10
• CINÉPOLlS 5
• E a Vida Continua ... - 17:35, 20hOO
• O Diário de Tati - 12h50, 14h50
• CINÉPOLlS 6
• Possessão - Dub. - 14h30, 16h40, 18h55, 20h55
• CINÉPOLlS 7
• Até que a Sorte nos Separe - 19h1 O, 21 h50
• O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões à Vista 3D

- Dub. - 13hOO, 15hOO, 17hOO

CÂNCER
No campo profissional, aja discretamente para não
entrar em confronto com os demais ou atrair a inveja
dos colegas. Mantenha sigilo sobre seus projetos e
tenha cuidado com pessoas oportunistas. No amor, a
lealdade fortalece a relação. Cor: vermelho.

LEÃo
Esforce-se e vai con_quistar seus objetivos profissionais.
Procure ser mais competitivo(a) e assertivo(a) em sua

carreira. Bom dia para começar uma nova atividade
remunerada ou procurar uma ocupação que possa
trazer uma renda adicional. Cor: branco.

nn VIRGEM

II-V No trabalho, tente aprender com a experiência dos
outros e evite ficar em evidência. Seu vigor físico
está em alta, aproveite para participar de atividades
esportivas. Demonstre confiança e segurança no campo
afetivo e só terá a ganhar. Cor: verde.

.o, UBRA
- Sua ener'gia vital está em alta, aproveite para

desenvolver tarefas que precisem de força física ou
maior empenho. Bom dia para praticar esportes com
pessoas queridas. Clima de muita paixão ao lado de seu

par: curta esses momentos! Cor: verde.

m ESCORPIÃO
I I L. Bom dia para gan!\ar dinheiro ou lucrar mais com uma

atividade extra. Não perca a calma diante dos amigos
e tenha cuidado com suas atitudes egoístas e infantis.
Procure temperar o convívio a dois com uma dose

generosa de paixão! Cor: tons claros.

.. " SAGITÁRIO
)(.

•

Busque o reconhecimento dos seus superiores ou
chefes por tarefas já realizadas. Assim, você conseguirá
obter vantagens ou, até mesmo, um aumento salarial.
Na vida a dois, coloque o coração em primeiro lugar e

'

dê vazão às suas emoções. Cor: marrom.

V\_ CAPRiCÓRNIO

"P Na carreira, tente não depender tanto dos outros.
Invista no seu próprio aperfeiçoamento e melhore a sua

eficiência A ambição poderá ser estimulante se você
mostrar todo o seu potencial. O romance pede uma boa
dose de paixão. Cor: tons claros.

� AQUÁRIO
� Você estará com bastante energia e vitalidade para

executar tarefas que envolvam competitividade. Poderá
. obter sucesso nas suas iniciativas e se destacar na
carreira: mostre seus talentos. Compartilhe suas vitórias
com a pessoa amada Cor: preto.

\ I PEIXES
TI Você vai contar com energia para realizar tarefas que

exijam determinação. Irá esbanjar vitalidade, o que
será útil para vencer qualquer desafio profissional que
aparecer: Renove a rotina da sua união, preparando uma
surpresa para quem ama. Cor. pink.
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CARISSIMO LETTORE,
VICENDE ITALIANE VUOL ESSERE LO SPAZIO PER

TUTTI COLORO CHE AMANO LA UNGUA E LA CULTU
RA ITALIANA. Ogni mercoledí del mese ei sara una per
sona a portarei. degli argomenti e delle informazioni per
arricchire la nostra lettura in tematiche diverse. Vogliamo
ringraziare la amministrazione di questo giornale per ques- .

ta importante iniziativa. Buon intrattenimento!
Iria Tancon - Presidente Assocíazione Bellunesi

nelMondo - Famiglia Iaragua do Sul

Passione Italia
"

in Brasile
DC?Po il debutto nel corso

della manifestazione "Mia
Cara Curitiba" del maggio 2012,
la seconda edizione dellaMostra
PASSIONE ITALIA inaugurerà il
9 Novembre 2012 presso il Me
morial di Curitiba.

PASSIONE ITALIA e un pro
getto realizzato in Italia nel corso
del 20 II, promqsso dalla Federa
zione Italiana Assoeiazioni Foto

grafiche, e organizzata dal Centro
. Italiano deUa Fotografia d'Autore.

Questa grande opera collet
tiva nazionale ha trasformato in
realtà l'idea di UNA GIORNATA
ITALIANA fotografica, dedicata a

rappresentare l'Italia e i suoi eit
tadini nell'armo delle celebrazio
ni per i 150 anni dell'Unità.

II comitato organizzatore del

progetto stabill che UNA GIOR-
,

NATA ITALIANA dovesse essere

uno spazio di tempo lungo 48

ore, fatto di una vigilia lavorativa,
il16 marzo, e di un giorno festi
vo, il17 marzo 2011, anniversa
rio dell'Unità d'Italia. Durante

questi due giorni, e solo questi,

si sarebbe dovuto concretizza
re il concetto .dell'ídeale catena

d'intenti dei parteeipanti: lavo
rare insieme, nel breve periodo
temporale previsto, avrebbe sig
nificato rendere viva e visibile
un' Unità fatta di obiettivi comu
ni e di condivisione della tradi
zione e della cultura nazionale.

Ai parteeipanti e stata propos
ta una serie di tematiche da svilu

ppare, inmodo che la descrizione
della realtà contemporanea risul
tasse la píü completa possibile.
Gli iscritti sono stati 4.500, ma co
loro che hanno parteeipato sono

stati effettivamentemolti di piü, e
tale adesione compatta, tale im

pegno ed entusiasmo collettivo,
come mai si era visto prima, ha
reso possibile la realizzazione di

questo grande progetto. La strut
tura finale dell'opera ha sfumato
i contorni delle tematiche, com
penetrando i significati e le for
me del vivere contemporaneo e

realizzando un quadro fortemen
te affettivo in cui prevale il senti
mento di appartenenza.

www.ocpoline.com.br

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
I'

Lunenaer �� Lunelli
* i ,

� i{(a2!?O/.
*

I ,�
1_ Grupo I..unelll

Le tematiche erano le piü
ampie e diverse, argomen
ti che consentissero a tutti i

partecipanti di scegliere i temi
piü praticabili e piü consoni al
loro sentire fotografico.

Per il tema Lavoro, scienza
e tecnologia e stato chiesto di

eseguire un ritratto dedicato
al mondo del lavoro, fulcro
della storia e della vita degli
italiani, per verificare come

sia cambiato il mondo del la
voro negli anni, modificando
le condizioni sociali e la cul
tura nazionale. Sono stati og
getto della ricerca fotografica i
luoghi in cui gli italiani lavora
no, i prodotti che realizzano,
le innovazioni scientifiche e

tecnologiche che hanno rivo
luzionato i sistemi produttivi.

Per Ambiente ed energia
e stata analizzata la nuova

__________

FOTOS DnnlLGAÇÃO

posti
cultura ambientale: la ricerca

fotografica si e rivolta ai seg
ni della maggiore attenzione
della popolazione alle risorse
ambientali ed energetiche.

Per Natura e paesaggio
sono stati rappresentati i pa
esaggi naturali delle bellezze
nazionali, i paesaggi urbani
delle città d'arte, i paesaggi
delle periferie e delle nuove

edificazioni: un modo di rac
contare il diverso rapporto
con lo spazio e con le attività
soeiali e produttive.

In Vita quotidiana si des
crive un paese fatto di eittadi
ni intenti alle diverse attività
con particolare riferimento
alIe comunità. II lavoro foto

grafico e stato svolto entro le
scuole, nei luoghi di lavoro, in
famiglia, nei luoghi di ritrovo,
per rappresentare le condizio-

ni di condivisione degli spazi
e dei servizi.

Nella sezione dedicata alIa
Festa, i soggetti fotografiei sono
stati le piazze, le strade, i mo
numenti, la gente comune e le

personalità istituzionali, ritratti
nella notte deI 16 e durante la

giornata del17 Marzo 2011.
Per I'edízione brasiliana,

la curatrice, Prof. Silvia Pozza
ti, Lettrice deI Ministero de

gli Affari Esteri italiano pres
so l'Università Federale del
Paranà, ha selezionato 70 foto
tra le 1000 confluite nella gran
de mostra nazionale allestita
nel settembre 2011 presso il
Centro Italiano della Fotografia
d'Autore. Una suggestiva video
instalIazione costituisce parte
integrante dellaMostra, che per
la sua seconda edizione resterà
aperta fino al3 Febbraio 2013.
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CURSO DE FRUIT CARVING
Em Jaraguá do Sul, a partir
de janeiro, com o Chef

Guilherme·Silva, especializado
nos EUA e Tailândia.

AGUARDE.

DOCES FINOS E TRADICIONAIS
BOLOS E SALGADOS

Eventos para casamentos,
aniversários, noivados e

batizados, com a chef Lu Vertuan\
3275-6487 I 9700-2254

VENDE SE LOCADORA
NOCENTRO DE SCHROEDER

COMOTIMACLIENTELA,
PONTO DE 13 ANOS

10.000'DVDS

1000 BLURAY
,200'CDS DE'PLAY 3

-': -

...
' " o:,"� . ._.

,

FONES: 47:,3374-1260

47-3374-1643/47�8841-8424
ROSI OU AMILTO

EMPREGO
• Oportunidade Única Quer Trabalhar?

Qualifique-se! Faça o curso de Eletricista

industrial, e seja um dos profissionais mais

bem remunerados do mercado, você vai

aprender: Instalar motores elétricos, montar
painéis de acionamentos e comandos para
diversos fins, interpretar projetos E muito mais.
Apenas 20 vagas por turma Com 50 % de

desconto, aberta a toda a população e ainda

certificado de conclusão e encaminhamento

,

curricular. Interessados no curso comparecer
no Sindicato dos Comerciários, Rua: Frederico
Bartel próximo ao Edifício Royal Barg em

Frente ao Posto Marechal - Jaragua,

• Giacomini Garden Center contrata: Jardineiro

com experiência. Interessados comparecer
na cede da empresa situado na Avenida

Marechal Deodoro da Fonseca, 1233. Centro
- Jaraguá do Sul/SC em frente à Marcatto

Center. Horário de Atendimento: 7h30 às

2Qh.
• Contratamos: Assistente de RH. Experiência
em departamento pessoal e folha de

pagamento. Tr: 47 3371 6057 cl Paula ou

comparecer a Rua João Januário Ayroso, 607
Jaraguá Esquerdo, munidos de curriculum.

• Contratamos: Vendedor Interno. Experiência
em vendas. Salário + Comissão. F: 47 3371

6057 c/ Paula ou comparecer a Rua João

Januário Ayroso, 607, Jaraguá Esquerdo,
munidos de curriculum

• Estampador de Silk Screen. Com ou sem

experiência. F: 47 3371 6057 cl Paula ou

comparecer a rua João Januário Ayroso, 607
- Jaraguá Esquerdo, munidos de curriculum

• Contratamos: Desenhista Têxtil. Necessário
habilidade com o Corei Draw. Tr: 47 3371
6057 c/ Paula ou comparecer a rua João

Januário Ayroso, 607 - Jaraguá Esquerdo,
munidos de curriculum

• Vaga de costureira com experiência em

ajustes, para trabalhar no período das 08:30

as 12:00 E das 14:00 as 19:00. Na Rua:

Walter Marquardt, 178 Vila Nova.

• Procuro pessoa do sexo feminino para
trabalhar de secretaria em comercio na Ilha

da Figueira, com pernoite no emprego, salário
a combinar. Tr: 3273-2423/ 9141-9776 com
Dinaldo.

.

• Procuro pessoas de sexo masculino maiores

de 18 anos, interessados em trabalhar meio

período, como instalador de som, alarme

e trava em carros. Interessados entrar em

contato pelo fone: 3370-0226 no horário'
comercial ou comparecer na' loja B.K.

Personal Som Automotivo, na Ilha da Figueira.

• Precisa-se de pessoa do sexo masculino para
trabalhar em lavoura de palmeira real situada

EMPREGO

no Rio Molha. Ofereço registro em carteira,
salário compatível com a função, moradia.

Necessário ter experiência comprovada
na agricultura. Caso tenha moto ou carro

(receberá ajuda de custo para combustível).
Tratar pelos telefones 3376-4110, 9163-
7000 ou à noite pelo 9102-6975

• Atelier de costura Marlene, faz reformas de

roupas. Contato: 3-275-4315 OU 9194-2435

(MARLENE)

• Renda extra. Procura-se pessoas dinâmicas

e empreendedoras, maiores 18 -anos, que

queiram desenvolver um negocio lucrativo.

Trabalhando a partir de sua casa. Aprenda
a ganhar ate R$ 600 reais (período parcial)
ou acima de R$ 2.000 mês, período integral,
negócio próprio cl baixo investimento e alto
retorno. Contato 478418-3292/9988-2844
bemestaredinheiro@yahoo.com.br

• Atenção: conheça produtos fantásticos 100%

naturais, trabalhamos com controle de peso,
estética, nutrição, saúde, redução de medida

entre outras, distribuidor autorizado; produtos
testados e registrados na ANVISA. Ligue e

agende uma visita. Tr: 9910-7484/ 9140-
5014 com Deyvid.

• Consórcio contemplado; Crédito

R$70.500,00, entrada de R$24.900,00
e assumir 106 de R$ 824,06. Crédito

R$159.000,00 entrada de R$ 55.000,00 e

assumir 115 de R$ 1.570,00. Temos outras
cartas. Tr: com Valdir 8494-5911 I 9270-

3638. ezávaldir@yahoo.com.br
• Preciso de latoeiro e preparador com

experiência - urgência. Tr: 3371-2003 com

Odilon.'

• JARGAS Instalações de Gás de cozinha

residencial. TR: 3371-2946192164866

• Disk Frete em geral, caminhão Baú com

capacidade de 4000 k. TR: 8406-2183 I
3276-2100

COMPRA·SE
• Compra-se maquinário para panificadora. Tr:
8912-7797.

• �mpro um triturador. TR: 3273-2347.

• Compro moveis usados para o quarto em

bom estado de conservação. Tr: 3376-3541.

VENDE·SE

• Vende-se, tenho de 30 a 40 metros de

tabuas de caixarias, 300 metros de sarrafos

de piquetes e algumas escoras. Tudo por
R$ 250, 000. Aceito propostas Tr. 9170-

9656/3275-4811

• Vende-se produtos da Natura eAvon. Contato:
3275-4315 Marlene

• Vende-se adubo de aves. Tr: 3275-2354 I
8813-5808 com Sergio.

• Vende-se geladeira semi nova da marca

cônsul 360 L, Tr: 9610-1607 Ernani .

• Tenho fêmeas e machos de cachorro Cofap
para entregar no dia 06/10 com 45 dias.

Fêmea R$ 180,00 e macho R$ 150,00. Tr:
9220-0047 ou 3371-269 com Daiana.

• Vende-se um Calopsita macho com viveiro.

Valor a combinar Tr. 3370-1064

• Vende-se Ar condicionado de 10.000 btus em

bom estado, R$ 200,00. Tr: 9969-5540 ou

3370-2468.

• Vende-se um forno elétrico Fischer novo na

caixa, valor R$ 350,00. Tr: 3374-5906 ou

8802-6423

• Vende-se um bebê conforto com base na cor

azul marinho em bom estado de conservação.
R$ 120,00. Fone: 3374-5906 ou 8802-6423

• Vende-se ou troca-se acordeons de varias

marcas e modelos. Tr: 3370-0084 ou 8410-

7963 com Mario.

• Vende-se freezer branco de gaveta semi novo
- gelo seco. R$ 500,00. Tr: 3273-0779.

\. Vende-se uma maquina de sorvete expresso

ltalianinha, aceito proposta. R$ 15.500,00. Tr:
3371-3847 ou 3371-4147. I'

VENDE-SE
• Vende-se um carrinho de bebê, para menino,
na cor azul marinho com ursinhos, da marca

Angel, Valor a negociar. TR: 3370-7160.

• Vende NOTEBOOK W98c HD 120, por
R$400,00. Tr: 9913-0362

• Vende vestido de prenda em ótimo estado,
lindo. Por R$80,00.tratar no 9913-0362

• Vendo um carrinho de dog. R$ 2.000,00. Tr:
9614-2157

• Vende-se ar condicionado 7.000 btus em

ótimo estado, quente/frio. Valor a combinar.
Tr: 3370-1064

• Vende-se uma Fresadora Universal, número
1, marca Azerf. R$ 12.000,00. Tr: 3375 1915

/33751039

• Vende-se um Torno de bancada, semi-novo,
Placa 120 mm, 500 mm entre pontas. R$
4.000,00. Tr: 3375-19151 3375-1039.

• Vende-se ar condicionado quente I frio -

Consular 10.000 Btus (escuro) R$ 300,00. Tr:
3371-3993/ 9973-8281

• vende-se uma radiola antiga de 127 anos. R$
1000,00. Tr: 3370-8633

'

• Vende-se bebê conforto da Burigoto, azul

marinho, de menino, R$ 150,00 Tr: 3370-
7160 C/ Susan.

• Vende-se uma Lava-louças da Brastemp
seis programas, automática. R$ 250,00. Tr:
3371-3993 199738281.

• Vende-se um quadriciculo grande importado,
a bateria, pode ser usado por crianças de
ate 10 anos, com garupa, ótimo estado de

conservação. R$ 550,00. Obs: um novo

neste modelo, valor aprox. R$ 1.900,00. Tr:
33713993 I 9973 8281

• Vende-se telha colonial, quantidade de 7.000

a 8.000 e Esquadrilhas de ferro. Preço a

combinar. Tr: 3376-1481

• Vende-se Mercado em Barra do Sul, com 20

anos de funcionamento, a 100 metros da

praia. Tr: 3448-3958 I 9612-5558. Aceito

propostas.

• Vende-se uma Fabrica de conserva /
alimentícia em Balneário Camboriú com mais

de 32 anos e com clientela formada. R$ 175,
000,00. Tr: (47) 9122-0300 19647-0865.

• Vende-se Galpão de madeira quadrada com

cobertura de telhas medindo 120m2• 10X12

p/ retirar no local em Guaramirim valor a

combinar.Tr:3373-0982

APARTAMENTO
• Vende-se apartamento no inicio da Ilha da

Figueira, 80 mt2 útil, e 111 mt2 no total, na
Rua José Pavanello, com 2 dormitórios, uma
sufte, sala e cozinha conjugada, prédio com

elevador, boa infra-estrutura, segundo andar,
aceita financiamento. R$ 178.000,00. Tr:

8838-3955.

• Aluga apartamento com 2 quartos com 75
mts com garagem, na rua Francisco Piermann

404, Vila Lenzi. R$ 660,00. Condomínio em

média R$ 35,00. TR: 9134-5434.

• Alugo apartamento para casais sem filhos e

sem animais. R$ 550,00 com água. No Bairro
Nova Brasilia. Tr: 3372-1173/9921-1013..

• Alugo apartamento com 2 quartos, 75 mt,
com garagem, na rua Francisco Piermann

aluguel R$ 650,00 + condomínio (média de

R$ 21,00). Tr: 9134-5434.

• Vende-se apto novo na Estrada Nova com 2

quartos, sala, sacada com churrasqueira.
Entrada de R$ 10.000,00. Valor de R$
120.000,00. Tr: 47 8499-4778.

• Vende-se Apto no Vila Rau com 68 m2,
2 quartos, cozinha e bwc mobiliados. R$
125.000,00. Tr: 9104-8600. Creci 14482

• Vende-se apto no Czerniewicz com 3 quartos,
1 suíte, sala 2 ambientes, sacada com

churrasqueira. R$ 160.000,00. Tr: 8499-

4778. Creci 14482

• Aluga-se apartamento com 2 quartos prox.
ao Shopping Breithaupt - Centro R$ 600,00
+ condomínio. Tr: (47) 3275-0128 com

Alexandre

APARTA TO
• Aluga-se apartamento com 2 quartos prox.
Prefeitura. R$550,00 + Condomínio Tr: (47)
3275-0128 com Alexandre

• Aluga -se Apartamento com 120 mt2, na Rua

,
Emma R. Bartel, 121- Baependi, com 1 suíte
e dois quartos, cozinha completa e garagem,
sem condomínio. R$ 1200,00. Tr: 9134-

5434.

• Vende-se apartamento na praia ltajuba 65

mt2 cl suíte, aceita carro. TR: 8448-8644

CA A
• Aluga-se casa em Schroeder, na rua Marechal

Castelo Branco, 2128 - centro. Tr: 3374-
1488.

• Vende-se casa no Bairro Czerniewicz,
de alvenaria com 90 mt2, 3 quartos e

demais dependências, terreno com 450

mt2• Próximo a subestação da Celesc. R$
90.000,00. Aceito propostas. TR: 9926-6746.

• Vende-se obra na fase do reboco, Vende-se
casa nova com 94m2, terreno de 495m2,
toda murada, em Barra Velha. Entrega em

dezembro I 2012. Localizada a 5 minutos

de carro da praia central, área residencial

casa com suíte + 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro, porcelanato e rodateto de gesso,
garagem com churrasqueira. Pode ser

financiada pela Caixa. R$ 180 mil. Tr: 3370-

9529, 8443-2506 ou 9671-422

• Vende-se casa de 200 mt2 de alvenaria,
terreno com 2000 mt2 legalizada, R$
380.000,00. Tr: 3373--4587 com Dirceu.

• Vende-se casa de alvenaria, com três quartos, 2
salas, banheiro, cozinha, garagem para 3 carros,
murada com portão eleb'Ônlco. R$ 110.000,00.
Na Rua LeopoldoMuller, n313 -Rioda lia, perto
das lagoas de Peixe. Tr: 3376-2134.

CH
• vende-se Sftio a 20 minutos das praias de

ltapema, 4700 mt2 desmatado, com rede

elétrica, telefone. R$ 70.000,00. Tr: 47 9699-
7862/ 9108-7554.

• Vende-se uma chácara de 50.000,00 mt2

com nascente, cachoeira, plano, pronto para
construir. R$ 110.000,00. TR: 3376-0726.

SALA COMERCIAL
• Alugo quartos, livre de água e luz. Tr: 3374-
1488..

• Alugo sal.a comercial com 63 m2 na Vila Rau.

R$ valor a combinar. Tr: 3371-6968.

• Aluga-se sala comercial com 80m2, na Rua

Affonso Nicoluzzi (atrás do Mercado Brasão)
no Bairro Rau. TR: 3273-2119

• Aluga-se sala comercial no centro de Corupá
60 mt2 cada, sobre loja. Tr: 3375- 1004 no

horário comercial.

• Alugo quartos Mobiliados na Rua Prefeito

Waldemar Grubba, 1532 - Baependi. Tr:

3275-1185 I 9912-6200.

• Alugo quitinete de alvenaria, próximo ao

viaduto da Vila Lenzi. Tr: 9220-0047 Daiana.

• Alugo Kitinetes para até duas pessoas, na

Rua Prefeito Waldemar Grubba, 1532 -

Baependi. TR: 3275-1185 I 9912-6200.

• Alugo Kitinetes no centro, e na vila Lenzi

apartir de R$ 380,00 e Casa na Vjla nova 3

quartos. Próximo ao papagaio autopeças, Tr.
33714364 com Ivone te.

• Alugo quàhos. TR: 3275-4315 com Marlene.

• Alugo apartamento no Bairro Amizade,
com 1 suíte, mais um quarto, sala, cozinha,
churrasqueira, área de serviço e garagem
para dois carros. R$750,00. TR: 88519651

• Vendo ou alugo, casa em Schroeder. Com
uma suíte mais dois quartos, sala, cozinha,
área de serviço, e garagem. Área de 97 m2•

Valor do aluguel R$900,OO. Valor da Venda
'

R$ 250.000,00. Fone: 8851 9651

• Alugo quarto para pensionistas, no Centro.

R$ 300,00. Livre de água, luz e internet. TR:

9123-5851

S LA COMER IAL

• Aluga-se uma casa grande, na Rua Walter

Breithaupt, n° 110, comercial ou residencial.

Em frente ao clube do Beira Rio, contrato para
5 anos. TR: 9102-1212 com Elzira.

T O

• Vende-se terreno com escritura com medidas

16X23 bairro Rio branco Guaramirim R$
68.000,00 estudo propostas. Tr:3373 0982

• Vende-se Terreno c/ contrato em Guaramirim,
Bairro Vila Amizade, 2 km da Fameg. 810 m2

(54x15). R$ 35 mil. Aceito Propostas. Tr (42)
8416-2008

• Vende-se terreno em Santa Luzia, na Rua

Carlos Frederico Ranthum, área com 2742

mt2, escriturado. Valor à combinar. Tr: 3274-

8891.

• Compra-se terreno de preferência nas

medições do Bairro Rau, ou na praia do

Ervino. Tr 3372-0028/3372-0665.

• Terreno de 7522 m2 bairro Rio Cerro II ideal

para construçâo de galpão. Tr 9654-2206.

• Vende-se terreno no Bairro Nova Brasilia cl
1.053 m2, contendo 1 casa com 3 quartos.
1 suíte e 2 salas. R$ 499.000,00. Tr: 9104-
8600. Creci 14482.

• Vende-se lote com 324m2, 12x27, Lot. Gadotti
III - bairro Santo Antonio. R$ 60.000,00
Aceito troca. Tr: 9979-2017

• Vende-se lote com 999m2, 15x66 - bairro

Izabel, Corupá, 40 metros do asfalto. R$
65.000,00 Aceito troca. Tr: 9979-2017

• Vendo terreno com 1000 mt sendo 600 mt

de área útil, e 20 mt de frente, fica no final da

rua, Bairro Água Verde. R$ 200.000,00. TR:
8812-8971

• Vendo terreno 368,40m2 com 22,80
de frente, matricula n° 61.445 pode ser
financiado. Rua Henrique Fuck n° 182, (lateral
da Roberto Seidel), Bairro Seminário, Corupá

.

SC. R$ 55.000,00 Tr: com Renate Fone 9137-

4701

• Vende-se lote na praia de ltajuba 300 m2•
Escriturado. R$ 20.000,00. Tr: 844&8644 /
9936-7400

• Vende-se terreno 2500 mt2 plano no Rio

Cerro II. Valor a combinar. Tr: 3376-0726

• Vende-se Terreno na praia de ltajuba, R$
10.000,00 entrada e, saldo parcelado direto

c/ proprietário. Tr: 8448-8644

• Vendo três terrenos na praia de ltajuba, R$
28.000,00 'todos escriturados 300 m2• Tr:

8448-8644

• Vende-se terreno na praia de Itajuba R$
30.000,00 escriturado, 300 m2• TR: 8448-

8644

CHEVROLET
• Vende-se D20, ano 94, único dono, turbo, ar e
direção hidráulica. R$ 9903-6730.

• Vende ASTRA GL 1.8 sedan cor branca 4

portas, completo com roda 17, R$15.500,00.
Tr: 3370-0113

• Vende-se Vectra Expression 2009, único

dono, em perfeito estado. R$ 35.000,00. Tr:
8455-5845.

• Vende-seCaminhoneteS10 cabine estendida,
ano 98, cor verde metálica, 4lugares, direção,
ar, a gás GNV e gasolina, Elétrica e mecânica

revisada, pintura e latoaria impecáveis. R$
13,000,00. Tr: 3371-2699 I 9923-9418.

• Vendo Opala Cupê 1982 4CC, 2 portas,
Direção Hidráulica, Vermelho, Álcool. Elétrica
e Mecânica Revisada. R$ 4.000,00. Tr. 8408-
8384 com Dany

• Corsa classi 2011 Completo. R$ 22.990,00.
Entrada de R$ 2.000,00 + 60x R$ 595,00,
viabilizamos troca, taxas a partir de 0,98%. Tr:
30321400

• Vende-seVectra Elegance, ano 2009modelos
2010, com 45.000km. Valor R$ 37.500,00.
TR: 33762776.

• Vende-se Montana 2007 linda apenas R$ 25,
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CHEVROLET

700,00 Tr.(47) 9157-7525 Neto

o SOMENTE PARA LOJISTAS, Classic SPIRIT 1.0
FLEXPOWER 4P completo 2009 Valor: R$
18.950,00 FONE: 96177705

o PRISMA MAXX 1.4 2011 COMPLETO, R$
25.490,00, ENTRADA R$ 2.000,00 + 60X R$
670,00, VIABILIZO TROCA, metálico, estado
de zero, entrada em até 6x sem juros no

cartão de crédito, viabilizamos troca, garantia
de um ano inclusa, fone 30321400.

o Vectra 2007 Elegance, com IPVA 2012 pago,
controle de som no volante, em ótimo estado.

R$ 31.000,00. sem troca. TR: 3376-1060/
91576924 Renato.

o Vende-se celta, ano 2004, básico. R$
14.200,00. TR: 9962-3664

o Vendo ou troco Montana Made Off roud, 1.8

prata, ano 2005, completa, rodas 17.Tr: 3276-
0826 ou 9973-5960.

p OT

o Peugeot 206, ano 2004, 4 portas, 1.0, ótimo

estado, particular, R$ 15.000,00. TR: 3273-

7644 ou 7813-4785

o Vendo um Peugeot 206, 1.6, 2006 flex, 4

portas, completo c/ ar, direção, couro, c/ som.
Particular. R$ 8.500,00 + prest. TR: 3273-

7644 ou 8812-7170.

o Vende - se Peugeot 206 1.0 16 válvulas

gasolina, 2005, vermelho ar cond, vidro

ele/ trava manual insufilm, mp3, etc. R$
16.500,00. 3371-1634.

RENAULT

o Vende-se Sandero 1.6 completo, 2008, R$
20.000,00. Tratar Com Thiago (47)8498-
6484

o Renault Clio ri 1.0 8v Ano 2002, cor branca.

R$ 11.500,00. Contato: Carlos (9102-9254)

o SANDEIRO EXPRESSION 1.6 8V 2012 R$
29.990,00, metálico, estado de zero, entrada

em até 6x sem juros no cartão de crédito,
viabilizamos troca, garantia de um ano

inclusa, taxas a partir de 0,98% .. fone 3032-

1400.

,

o Vende - se Sandero Stepway 2011, 1.6, 16

v, Flex, preto metálico, TOP de linha, Airbag
duplo, freios ASS, direção hidráulica, ar

condicionado, vidro elétrico nas 4 portas,
trava elétrica, alarme, som com comandos

no volante, 2,5 anos na garantia, 21mil km,
único dono, faróis de neblina. R$ 36.000,00
Telefone: 9192-4442, 8829-9796

o Corsa Wind 96, preto, particular, revisado,

injeção 4 bicos super econômico. R$
8300,00. TR 3397-2050.

o Clio Sedan Privilege 1.0 16 v ano 2004, cor

prata, completo. Ar Cond, Air Bag Duplo,
Direção hid, Vidros elétricos, Volante com

regulagem de altura, Controle som no

volante, IPVA pago. Sem troca. R$ 16.000,00.
Tr: 841(}()000 Fabio.

N

o Vende-se Gol, ano 2004, no GNV, com ar

condicionado. R$ 14.000,00. Tr: 9944-2025.

o Vende-se Gol GTS 1.8 Álcool 1993 Bordô -

AlC - V.E. - TR.E. - ElE - Alarme - Manual, NF e

Chave res. Fone: 9163-9276

o Vende-se um gol, ano 2010, G5, completo,
ótimo estado de conservação. Valor a

combinar. Tr: 9183-8930 / 9183-1162 com

Sandra ou Junior.

o Vende-se um Gol, ano 1994, azul, único dono,
em ótimo estado de conservação, Tr: 3372-

3626.

o Vende-se Gol G5 2008/2009 completo 1.6

'com pneus novos e roda de liga leve, preço de
ocasião R$ 28.000.00 totalmente revisado

Tr.84136088

o Vende-se Parati 1.8 PLUS G4,2009, 4portas,
completa, R$ 25.990,00, BX KM, revisões

em autorizada, metálico, estado de zero,

entrada em até 6x sem juros no cartão de

VOLKSWAGEN

crédito, viabilizamos troca, garantia de um

ano inclusa, taxas a partir de 0,98% .. Fone

30321400.

o Vende-se parati 99, 1.0, 16 v, 4 portas. R$

8900,00. Tr. 9962-3664.

• Nova Saveiro 1.6 C/AR 2012, R$ 27.990,00,

metálico, estado de zero, entrada em até 6x

sem juros no cartão de crédito, viabilizamos

troca, taxas a partir de 0,98%. Fone

30321400.

• Vende-se Saveiro Bola, ano 99. R$ 13.500 Tr:

9944-2025 Aline.

FIAT

• Vende-se Uno Mille fire flex ano modelo 2006,
cor preta, R$ 18.0oo,OO.lnteressados Tr: (47)
3373-8388 ou 8803-6698

o Vendo um Stilo 2007, ótimo estado, completo.
TR: 15.000,00 + prestações. (não precisa

transferir). TR: 3273-7644.

• IdeaAttraticve2012Completo, R$ 36.990,00,
metálico, estado de zero, entrada em até 6x

sem' juros no cartão de crédito, viabilizamos

troca, garantia de um ano inclusa, taxas a

partir de 0198% .. Fone 3032-1400.

o Imbatível - Novo Uno Vivace flex 2012, R$

19.990,00, entrada R$ 990,00 + 48x R$

599,00, viabilizamos troca, fone 3032-1400.

o Doblo essence 1.8 16 v 2012 completo, 7

lugares, R$ 44.990,00, metálico, estado de

zero, entrada em até 6x sem juros no cartão

de crédito, viabilizamos troca, garantia de um

ano inclusa, taxas a partir de 0,98%. Fone

3032-1400.

o Doblo HLX 1.8 16v 2011 completo 7 lugares
R$ 41.990,00, metálico, estado de zero,

entrada em até 6x sem juros no cartão de

crédito FONE: 3032-1400

o Vendo Palio Branco, 4 portas, ano e modelo

20Q2 tire, vidro elétrico na frente, limpador
trazeiro. R$ 11.500,00. Tr. 9114-3374 com

André ou 9243-8500 Néia.

o Vende-se uma fiorino 2006, GNV. R$ 7000,00
+ 23 parcelas de R$ 533,00. Tr:9668-2404.

o Vende - se uma Fiorino furgão, ano 94, 1.0,
R$ 6.000,00. Tr. 3370-1161

o Fiorino furgão 1.3 floex 2012 R$ 28.990,00,
metálico, estado de zero com apenas

18.000km, entrada em até 6x sem juros no

cartão de crédito, viabilizamos troca, garantia
de um ano inclusa, taxas a partir de 0,98%.
Fone 3032-1400.

o Vendo uma Pampa, ano 92. R$ 5.500,00. Tr.

337(}()719/ 9953-3878

FORD

o Ford Fiesta, ano 99, 4 portas, cor azul, R$

8.500,00. Tr. 3370-1161.

o Ford Ka 97 bordo impecável por

R$7.500,OO Tr: 33719313/9918-8665

o Vendo Ford Focus 2001, Prata Legalizado
Baixo Completo, air bag +abs, bancos em

couro Ótimo estado de conservação. Tr:

9101-1881/33704091.

o Vende-se Ford Ranger XLT Limited 4x4,
diesel 3.0 eletrônico, 2008, completa (air
'beg, abs, santo Antônio, estribos capota
marítima, protetor de caçamba, trava

elétrica no tampão traseiro e demais

opcionais da Limited. Estudo troca veículo

de menor valor. R$ 60.000,00. Tr. 47 9138-
9592.

o Vendo um Fiesta 2002 GI, R$ 5000,00 +

14 prestações de R$ 400,00 ou carro ou

moto de entrada. Tr. 9137-1504/ 9153-

1600.

o Vende-se Focus Hatch GLX 1.6 ·16V 2012,

R$ 42.990,00, metálico, estado de zero,

entrada em até 6x sem juros no cartão de

crédito, viabilizamos troca, garantia de um

ano inclusa, taxas a partir de 0,98% .. Tr:

3032-1400.

o Vende-se Fiesta 2006, 4 portas básico, R$

13.800,00. Tr. 9962-3664

-

CAMINHA0 OUTROS MOTO

o Vende-se caminhão Mercedes 66,
mecânica 1113 motor com pouca km,
revisado, pintura nova e carrocerias e

pneus em bom estado. Valor a combinar.

Tr:3372-1173/9997-0019.

o Vende-se jogo de rodas de liga leve, aro 15

com pneus. R$ 1200,00. Tr: 3276-0340 /
9197-9084.

o Vende-se Honda CB-300R S/ABS Ano:

2010/2011 R$ 10.000,00 Único dono,

documentação 2013 pago. 10.000

km rodados, moto usada só em fins de

semana. Brinde: 1 capacete, rede de

capacete, capa de chuva, manual e chave

reserva. Tr: 3373-1900 Fabrício.

o Vende-se um C4 palas exclusive ano 2009,
Valor R$ 30, 000,00 + parco R$ 250, 000 Tr.

3376-3961/9136-0049 Cassiano
o Vende-se caminhão Mercedes todo

revisado, direção hidráulica, turbinado

freio a ar, km baixa, ano 81. Tr: 3372-

1173/9997-0017.

o Vende-se um Bugue amarelo bonitão. Valor a

negociar. Contato Zito (47) 3370-7994,
o Moto CB 300, ano 2010/2011 com 7

Mil KM, cor dourada. Valor a negociar.
Contato Zito (47) 3370-7994.

o Vende-se Caminhão Mercedes Bens

Modelo: 1418 Cores brancas Ano 95

6 marchas Truck com baú 10,5 mts +

chapéu Valor: R$ 96.000,00 Tr. 9102-

9254 com Carlos

o Vende-se um Fusca branco ano 83. R$
4.000,00. Todo reformado. Tr. 8825-5544. o Moto Titam, prata ano 2001 - Baixo km,

doc. 2012 pago. R$ 2.500 TR: 8452-

0178
o Vende-se Hyundai Acent ano 98,verde

metálico, direção, completo, 4 portas,

instalação GNV e gasolina.R$ 6,000,00. Tr:

9923-9418/ 3371-2699.
o Vendo uma biz 100, verde, 2003, bom

estado de conservação. R$ 2500,00. Doc
2012 pago. Tr. 8452-0178

o Vendo moto XLR, ano 99, 125 R$
3.000,00. Tr. 3370-1161

o Moto Honda CB 300 2010 com 3800

km original IPVA 2012/2013 pago. Moto

estado nova, sem troca R$ 9800,00. Tr.

479138-9592 c/ Rodrigo.

• Vende-se Caminhão GMC 7110, ano

2000, todo original, segundo dono,
baú de alumínio, 7 Pneus novos, todo

revisado, aceita-se troca de menor valor

ou maior valor. Contato Zito (47) 3370-
7994

MOTO
• Vende-se moto XTZ, 2005. R$ 3500,00.
R$ 8833-5707.

o Vende-se uma camionete Hyundai. H.R

2010. Com câmera fria. Tr. 9991-7943

Hemes.

o Vende-se Yamáha xt600 azul, ano 2004.

Em ótimo estado. R$ 12.000,00. Tr:

9926-1717 com Marcos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



4 I NEGÓCIOS I QUARTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2012

�\

1 - Punto Attractive 1.4, flex, 4 portas, básico, pintura sólida, 2013, a partir de RS 14.620,00 'de entrada e saldo financiado em 60 meses a partir de RS 589,00 a parcela,
sendo o valor total do financiamento RS 35.340,00. No caso de pagamento à vista, o valor é de RS 36.990,00, sem troca. Disponibilidade em estoque: 2 unidades. 2 - Uno

Vivace 1.0, flex, 2 portas, básico, pintura sólida, 2013, a partir de RS 9.560,00 de entrada e saldo financiado em 60 meses a partir de RS 379,00 a parcela, sendo o valor

total do financiamento RS 22.740,00. No caso de pagamento à vista, o valor é de RS 23.890,00, sem troca. Disponibilidade em estoque: 2 unidades. 3 - Mille Fire Economy
1.0, flex, 2 portas, básico, pintura sólida, 2013, a partir de RS 8.390,00 de entrada e saldo financiado em 60 meses a partir de RS 339,00 a parcela, sendo o valor total do

financiamento R$ 20.340,00. No caso de pagamento à vista, o valor é de RS 20.890,00, sem troca. Disponibilidade em estoque: 2 unidad.es. 4 - Novo Palio Attractive 1.4,

flex,4 portas, básico, pintura sólida, 2013, a partir de RS 13.990,00 de entrada e saldo financiado em 60 meses a partir de RS 559,00 a parcela, sendo o valor total do

financiamento RS 33.540,00. N'O caso de pagamento à vista, 9 valor é de RS 34.990,00, sem troca. Disponibilidade em estoque: 2 unidades. 5 - Siena EL 1.0, flex, 4 portas,

básico, pintura sólida, 2013, a partir de RS 10.790,00 de entrada e saldo financiado em 60 meses a partir de RS 429,00 a parcela, sendo o valor total do financiamento RS

25.740,00. No caso de pagamento à vista, o valor é de RS 26.990,00, sem troca. Disponibilidade em estoque: 2 unidades. Financiamentos CDC com TAC de RS 555,00, taxa

de 1,54% a.m. e taxa de 18,62% a.a. Nesta promoção, a primeira parcela é paga em até 90 dias, baseada na data de emissão da Nota Fiscal. Porém, a entrada de 40% deve

ser realizada no ato da compra. Ofertas válidas até 30/11/2012 ou até quando durar o estoque. As imagens desta divulgação são de caráter ilustrativo.

Javel
NEGÓCIO BOM DE VERDADE

Rua Francisco Fischer, 100 - 'Centro - Jaraguá do Sul - sc

(47) 3274 0100 - www.iavel.com.br
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CHEGOU O NOVO CITROEN C3.
VENHA FAZER UM TE5T DRIVE.

'I.. '11.;.1 K_M__ �---10-.0-0-0--+_-2-0-.0-00--�--30-.O-O-O--�-4-0-.0-oo__ 4-·__ 50_.0_0_O__ �
LlNHAC4 3xR$121,OO 3xR$185,OO 3xR$166,OO 3xR$185,OO 3xR$185,OO

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROEn

1- Preço à vista, sem troca, não indui pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên C4 GLX 1.6 Flex 12/13 com valor à vista de R$ 49.990,00 e COC realizado pelo Banoo PSAoom entrada de 60% + 30 paroelas oom taxa 0% a.m + IOF.

TC de R$ 550,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banoo PSA Financ:e.
.

Financiamento simulado para Pessoa Física. Oferta válida até 14/11/2012 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. Faça revisões em seu veículo regularmente.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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corretor de.IJ1ILÓV�
Crecõ 19.368

(47) 3084 - 0408
Plantão:

(47) 9655 - 5663
Atendemos finais de semana e feriados

MInha
inha Vida

D151-Apto no centro c/l5lm2

priv.Cllsuite + 2dor.
R$280mil.

D221-Apto lsuite+2dor no
centro c/115m2 privo R$228.900

D137-Terreno Comercial
c/405m2 c/frente p/Bertha Weeg.

R$125mil.

D159-Terreno comercial em
frente a Malwee c/1814m2.

R$379.900
'-________ __------J
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• Cá leu lo ,e Legis Iaçã? :raba I h ista . inicio 26/10

\
• Bombeiros Voluntanos . início 10/11 .

___..--'
_

_____..--

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

.:Graduação
• Superior de Tecnologia em

Gestão da Tecnologia da Informação - início 04/02

• Superior de Tecnologia em

Processos Gerenciais - início 04/02

Inscrições: www.sc.senac.br

Cu rsos Informática
• Operador de Computador - Pronatec - início 05;11

• Solidworks Avançado - início 12/11

• IlIustradtor - início 17/11

Cursos de Gestão

Fit Lx AI 1.4 2007

29.000,00

FIAT LANÇA EXTENSOR DE

CAÇAM A P. RA A PICAPE STRADA

Ampliando a área útil de carga e a

versatilidade da linha Strada, a Fiat

apresenta no Salão do Automóvel um

acessório original e inédito para as picapes
da marca: um extensor de caçamba que
aumenta a capacidade volumétrica do

modelo em até 250 litros.

tem fácil instalação e manejo. Por meio

de dobradiças e travas, pode ser rebatido

sem grande esforço, ou mesmo retirado

completamente para a acomodação e

transporte de cargas diferenciadas, como
uma motocicleta, por exemplo. Além disso,
no modo rebatido, o acessório ainda

permite a divisão da carga, possibilitando
organizar e distribuir melhor a bagagem.

o extensor de caçamba foi desenvolvido

pela Engenharia Fiat em parceria com

a Rontan, empresa especializada em

transformação veicular, e utiliza a própria
tampa do compartimento de carga
rebatida, que suporta até 50kg, como área

útil para a melhor distribuição de objetos.
. Disponível para todas as versões e tipos
de cabine do Fiat' Strada, este acessório

o equipamento segue resolução do

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran),
possui iluminação de segurança e posição de

placa euptementar. O extensor de caçamba
mantém todas as garantias de fábrica do

modelo, permitindo transportar volumes

maiores com segurança e conforto.

C3 Glx 1.4 2006

Ranger CS
Sport 2.3 2008

22.500,00
Branco - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Elétrica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e DesembaçadorTraseiro, CD Player.

35.900,00

Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e Travas
Elétricas, Limpador e DesembaçadorTraseiro.

Preto - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga
leve, CD Player, Air Bag Duplo, Câmbio Automático.

Grand Vitara 2.0
MT 4x2

Okm - Pronta Entrega!

o KM - Prata - Gasolina - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica,
.

Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Cd Player pI 6 Cd's. Freios Abs. Air Bag Duplos, Rodas de Liga-leve.

o KM - Cinza - Hex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e Travas
Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro, Computador de Bordo,
Faróis de Neblina. Freios Abs, Air Bag Duplo. Chave Canivete.

Prata - Diesel - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, CO Player, Freios Abs, Air Bag Duplo, Tração 4x4.

Ka G11.0 2009
Preta - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Cd Player, Faróis de Neblina, Rodas de Liga-leve.

19.500,00

Novo Palio
Attractive 1.4

Okm - Pronta Entrega!

F-250 XLT CD 3.9
4x42011

...

120.000,00
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Consulte uma concessionária ou o site Chevrolet para obter informações
sobre as versões e configurações disponíveis. O carro exposto 110. anúncio
é um Chevrolet Ooix 4 portas, 1.4l, na versão LTZ, modelo 5T48UJ, na

confi9uração R7P, com kit de personali�ação (adesivos externos e internos),
Os veicules Chevrolet estão em conformIdade com o Programa de Controle da

Poluição do Ar por Veículos Automotores
- PROCONVE

Chevrolet. Conte comigo.
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Raphael Rocha Lopes,
advogado e professor Um quase deslize

Na semana passada o assunto que
fervia na Câmara de Vereadores

de Iaraguá do Sul era a votação da lei

que trata da ficha limpa para cargos
comissionados na administração
pública. Na realidade, não só na Casa
de Leis municipal, mas em boa par
te das discussões dos cidadãos mais

preocupados.
E por pouco não se viu urn deslize.

Um grave deslize, na realidade.
Houve a tentativa de mudança da

lei entre urna votação e outra. Se fosse
ao estilo do vereador AdernarWmter

(PSDB) eu não acharia tão estranho,
pois o mesmo apresentou sua emen

da e seus argumentos após a iniciativa
dos vereadores Natália (PMDB), Jean
(PCdoB), Francisco e Justino (ambos
do PT). Concordar ou não com os ar

gumentos do vereador é outrahistória,
mas sua emenda estava dentro do ra

zoável no jogo político.
A surpresa veio com a emenda

apresentada pelos vereadores Natália e

Jean. A emenda que indicavam muda
va a lei que eles próprios apresentaram
originariamente. Uma delicada mu-

dança de urn "ou" por urn "e" que faria

gigantesca diferençano frigir dos ovos.
O que chamou a atenção foi o fato

de esta lei levar tanto tempo para ser

votada e apenas quando foi para a

segunda votação os vereadores cita

dos resolverem mudar a redação da
mesma. E mais atenção ainda que
entre uma votação e outra a vereado
ra Natália foi exonerada do seu cargo
na administração pública municipal
e, em tese, seria diretamente atingida
pela lei da ficha limpa local.

Não vou entrar no mérito se a exo

neração da vereadora foi justa ou in

justa. Não vi o processo administrativo
para poder tecer qualquer comentário;
elaafirma categoricamente que foi per
seguição do marido da prefeita. Isso,
agora, apenas a Justiça poderá dizer.

O problema, porém, é bem outro.

As decisões tanto do Executivo quan
to do Legislativo devem ser regidas
por princípios bem claros e, inclusive,
previstos constitucionalmente. E um

destes princípios é justamente o da

impessoalidade. Ou seja, as decisões
não devem ser tomadas por ímpetos

egoísticos ou visando proteger ou fa
vorecerA ou B.

Ainda que não tenha sido esta a in

tenção da senhora vereadora (vamos
lhe dar o direito da dúvida), pareceu ser.

E como já se dizia na Roma antiga, "Ã
mulher de César não basta ser hones

ta; tem que parecer ser honesta". Em
outras palavras, trazendo para a nossa

realidade, o comportamento das pes
soas que regem nossa vida (membros
do Executivo, Legislativo e Judiciário)
deveria estar sempre acima de qual
quer suspeita.Votar urnamudança que
acaba diretamente lhe privilegiando dá
margem a todo tipo de comentários...

Mas ainda bem que foi um quase
deslize. Em tempo os vereadores per
ceberam o quanto a expectativa da
sociedade era grande e voltaram atrás
em sua emenda.

O bastão foi passado para o próxi
mo prefeito.Apopulação espera que ele
atenda às leis, como o deve ser, tanto da
ficha limpa quanto do antinepotismo.
E, mais do que isso, que faça uma ad

ministração transparente, cumprindo
as promessas de campanha.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias Metalúrgicas, Mecânicas, dos Materiais Elétricos,
dos Motores Elétricos, de Equipamentos Elétricos, de
Eletro Eletrônicos de Geradores, de Alternadores, de

Implementos Agrícolas, de Máquinas, de Peças para
Reparação de Veículos, de Fundição e das Oficinas de
Latoarias e Mecânicas de Jaraguá do Sul e Região, con
voca todos os sócios do Sindicato, atendendo o artigo
17 do Estatuto Social para a ASSEMBLÉIA GERAL OR

DINÁRIA, a realizar-se no dia 12 de novembro de 2012,
em primeira convocação às 15h30min, e em segunda e

última chamada às 16hOOmin, com qualquer número de
sócios presentes, tendo por local a sede do Sindicato
na Rua João Planinscheck, 157, bairro Nova Brasília,
Jaraguá do Sul.
COM A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

a) Discussão e deliberação sobre a Prestação de Con

tas, com a especificação da aplicação do patrimônio
referente ao ano de 2011, apresentada pela Diretoria

Executiva, bem como, o respectivo parecer do.Conselho

Fiscal;
b) Deliberação sobre a Proposta de Orçamento das Re
ceitas e Despesas para o Exercício do ano de 2013, com
a especificação da aplicação do patrimônio, bem como o

respectivo parecer do Conselho Fiscal.

Jaraguá do Sul, 07 de novembro de 2012
Vilmar Sizino Garcia - Presidente

EDnALDE�ÇÃODEPR�TO
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 apresentados a protesto nesteCartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM lNTIMADOS
DOPR�TO:

Apontamento: 226681/2012 Sacado: ACK REPRESENTACOES IJDA Endereço: RUA JOSE NARLOCH -

SAO uns - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-000 Cedente: PL CONSULTORIA CONIABIL IJDA Sa
cador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 876/01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 270,00 - Data parapaga
mento: 12/11/2012- Valor total a pagar R$345,34 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 270,00 - Juros:
R$ 1,17 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 226531/2012 Sacado: ADIR SCHULZ Endereço: RUA um BORTOLlNI 488 - SAO LUlS
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-500 Cedente: BV FINANCEIRA SA CREDlTO FINANCIAMENTO E
lNVESTlMENTO Sacador: - Espécie: CBI - N° TItulo: 131035073 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
6.270,97 - Data para pagamento: 12/11/2012-Valor total a pagar R$8.019,48 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 6.270,97 - Juros: R$1.674,34 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 227126/2012 Sacado:ALBERTOPACHECODAROSA Endereço:RUADONAANTONlA291
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-210 Cedente: IND COM MAFFERSON IT Sacador: - Espécie: CH - N°
TItulo: 740308 9 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.508,80 - Data para pagamento: 12/1lI2012-Valor
total apagarR$2.762,04Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 2.508,80 - Juros: R$180,63 Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 227457/2012 Sacado: ANTONlO CESAR FERREIRA GOMES Endereço: RUA AMANDUS
RENGEL 1919 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89261-520 Cedente: LillZCALDASSOBRINHOME Sacador:
- Espécie: DMI - N° TItulo: 1263 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 951,50 - Data para pagamento:
12/1lI2012-Valortotal a pagarR$1.035,33 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 951,50 - Juros: R$ 3,48
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,45

Apontamento: 227293/2012 Sacado: ATOMUS AMBIENTAL IJDA Endereço: RUA PRESIDENTE EPI
TACIO PESSOA, 1355 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-100 Cedente: FUNDACAO UNlVERSIDADE
REGIONALDEBLUMENAU Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 2003 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 408,00 - Data para pagamento: 12/11/2012-Valor total a pagar R$476,81 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 408,00 - Juros: R$ 0,95 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96
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Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBuCA FEDERATIVADO BRASIL ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

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

Apontamento: 227130/2012 Sacado: EXPANSAO DIST. DE PROD. DEUM Endereço: RUAJOAO PLANIN
CHECK 481 SL 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-220 Cedente: COMERCIAL RIElLY IJDA Sacador:

MUlJIEPI EQUIPAMENTO Espécie:DMI - N°TItulo: ME559 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 349,50
- Data para pagamento: 12/1112012- Valor total a pagar R$422,45 Descrição dos valores: Valor do título:

R$ 349,50 - Juros: R$ 0,34 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$14,71

Apontamento: 227631/2012 Sacado: JED lNDUSTRIAECOMERCIO DE FORMASME Endereço: RUAJO
AQUlM FRANCISCO DE PAULA 1961- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-710 Cedente: CORDEIROMAQtn
NAS E FERRAMENTAS IJDA Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 0815135 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 172,00 - Data para pagamento: 12/11/2012-Valor total a pagar R$246,97 Descrição dos valores:
Valor do título: R$l72,OO - Juros: R$ 0,80 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 227632/2012 Sacado: JED lNDUSIRIAECOMERCIO DE FORMASME Endereço: RUAJO
AQUlM FRANCISCO DEPAULA 1961- Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-710Cedente: CORDEIROMAQtn
NAS E FERRAMENTAS IJDA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0815130 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 158,00 - Data para pagamento: 12/ll/2012- Valor total a pagar R$232,90 Descrição dos valores:
Valor do título: R$158,00 - Juros: R$ 0,73 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 226749/2012 Sacado: JOAO GUILHERME DAL MAGRO Endereço: RUA JOAO CAR
WS STEIN 28 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-350 Cedente: SALSEIROS CONCRETO IJDA Sacador:
- Espécie: DMI - N°TItulo: 4619 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.350,00 - Data para pagamento:
12i1ll2012- Valor total a pagar R$1.425,76 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.350,00 - Juros: R$
3,15Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 227588/2012 Sacado: KAROISA IJDAME Endereço: RUA25 DE JULHO 1430 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89259-000 Cedente: QUADROIEXQUADROS E CILINDROS IJDA Sacador: - Espécie: DMI
- N°TItulo: 559-1/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$l.l60,OO - Data para pagamento: 12/11/2012-
Valor total a pagar R$1.230,56 Descrição dos valores: Valor do título: R$l.l60,OO - Juros: R$ 2,70 Emolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 227116/2012 Sacado: LAERCIO ATAlDE MACHADO Endereço: RUA HENRIQUE MAR

QUARDT 215 - JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente: HllARIO HORNBURG Sacador: - Espécie: NP - N°
TItulo: SN - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.500,00 - Data para pagamento: 12/11/2012-Valor total
a pagar R$8.584,61 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.500,00 - Juros: R$ 5.012,00 Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 227469/2012 Sacado: LINCOLN PEREGO VlEIRA & CIA IJDA ME Endereço: RUA BER
lHAWEEGE, 1170 - BARRADO RIO CERRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500 Cedente: D RT SOM E
ACESSORIOSAUTOMOTIVOS IJDA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0002603303 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$l58,34 - Data para pagamento: 12/11/2012- Valor total a pagar R$237,78 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 158,34 - Juros: R$ 0,58 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 227471/2012 Sacado:MARAFERNANDASCHUllZ Endereço:AVMALDEODORODAFON
SECA 855 APID 401 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-701 Cedente: ERBE CONSTRUTORA lJ'DA Sacador:
- Espécie: DMI - N°TItulo: 00067003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.000,OO - Dataparapagamento:
12/ll/2012-Valor total a pagarR$1.079,58 Descrição dos valores: Valor do título: R$1.000,OO - Juros: R$ 4,66
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 227574/2012 Sacado: MARCIA BUGE CHAVESME Endereço: RUAVICTOR ROSEMBERG
272 - Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89252-400Cedente:VlTORIATEXI1L INDUSTRIAE COMERCIO L Sacador:
- Espécie: DMI - N° TItulo: 165-04 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 704,22 - Data para pagamento:
12/1lI2012-Valor total a pagar R$785,42 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 704,22 - Juros: R$ 2,34
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 226528/2012 Sacado: MARGARETETERESINHA BOCCHIWPES Endereço: RUA HERCl
UO BERTOLDI 46 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89260-320 Cedente: BVFINANCEIRASACREDITO FINAN
CIAMENTO E INVESTIMENTO Sacador: - Espécie: CBI - N° TItulo: 131042283 - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 8.305,40 - Data para pagamento: 121l1/2012-Valor total a pagar R$9.771,26 Descrição
dos valores: .valor do título: R$ 8.305,40 - Juros: R$1.387,00 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 227615/2012 Sacado: MARIA SCHUlZ - ME Endereço: RUA ANGELO RUBlNI 774 SL
04 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-000 Cedente: MAR GIRIUS CONTINENTAL IND com ELE1RlCOS
Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 595913 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 498,53 - Data para pa
gamento: 12/1lI2012-Valor total a pagarR$578,71 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 498,53 - Juros:
R$I,32 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 227392/2012 Sacado: MARTEX lNO.COM.DE ART.VESI IT Endereço: R. URUGUAI, 77
- CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-230 Cedente: CAIMAN IND COM DE MAlHAS lJ'DA
Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 2026710U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.339,77 - Data para
pagamento: 12/1lI2012-Valor total a pagar R$2.414,64Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.339,77
- Juros: R$ 7,01 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
9,96 !

Apontamento: 227135/2012 Sacado: PATRICIARAQUELDESlMAS Endereço: RUA LEOPOLDOMALHEI
RO 15APT 208 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-490 Cedente: JORGEMOITER& FILHOS LIDA Sacador:
- Espécie: DMI - N° TItulo: 010358171100000 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 922,33 - Data para
pagamento: 12/11/2012-Valor total a pagarR$992,34Descrição dos valores: Valor do título: R$ 922,33 - Ju
ros: R$ 2,15 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 227579/2012 Sacado: PERSONALLI'ZZA BRASIL lND ACESS VEST L Endereço: RUA AR
GENTINA 80 - JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente: CORfUME RIO GRANDENSE IJDA Sacador: - Es

pécie: DMI - N" Titulo: 1483/2/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 728,99 - Data para pagamento:
12/11/2012-Valor total a pagar R$798,06 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 728,99 - Juros: R$1,21
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 227259/2012 Sacado: RODRIGO PEREIRA SOUZA Endereço: AV MAL DEODORO DA
FONSECA 776APTO 103 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-700 Cedente: COOPERATIVA DE ECONOMIA
E CREDITO MUTUO DOS P Sacador: CONOOMINlO MAXIMUN CENTER Espécie: DMI - N° TItulo:
20120910 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 452,84.- Data para pagamento: 12/ll/2012-Valortotal a
pagar R$522,96 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 452,84 - Juros: R$ 2,26 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 22726112012 Sacado: ROSANGELAMAYER Endereço: RUA JOSEMARIAGOMES 69 BL B
AP 06 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-160 Cedente: DNACURSOSEDECORACOES IJDAME Sacador:
Espécie:DMI - N°TItulo: 00133-2/26 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 279,24 - Data para pagamento:
12/1lI2012-Valor total a pagar R$353,33 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 279,24 - Juros: R$ 1,48
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 227120/2012 Sacado: RUDOLFO GUESSER Endereço: RUA ROBERTO ZIEMANN 1105 -

AMIZADE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente: HllARIO HORNBURG Sacador: - Espécie:NP - N°TItulo:
SN - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 20.000,00 - Data para pagamento: 12/ll/2012- Valor total a
pagarR$39.398,86Descrição dos valores: Valor do título: R$ 20.000,00 - Juros: R$ 19.320,00 Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 227121/2012 Sacado: RUDOLFO GUESSER Endereço: RUA ROBERTO ZIEMANN U05 -

AMIZADE - Iaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente: HllARIO HORNBURG Sacador: - Espécie.Nl' - N°TItulo:
SN - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.000,00 - Data para pagamento: 12/1lI2012-Valor total a pagar
R$10.047,19Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.000,00 - Juros: R$ 4.968,33 Emolumentos:R$11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 226545/2012 Sacado: THIAGOANTONlO GOMES Endereço: OSCAR SCHNEIDERN 102
- TIPA DA MOSCA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89260-640 Cedente: CENTRO FORM CONO LES IJDA
EPP Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 30696 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 232,00 - Data para
pagamento: 12/1lI2012-Valor total a pagarR$315,66 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 232,00 - Ju
ros: R$ 3,24 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:R$ 22,52

Apontamento: 227542/2012 Sacado:VIIAICINEIWORKA S, SOLFINA Endereço:AV:MARECHAL D. DA
FONSECA, N 320 SL -25 - CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-700Cedente: SOS CARTUCHOS
I IJDAME Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 699 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 399,00 - Data

para pagamento: 12/ll/2012-Valor total a pagarR$470,18Descrição dosvalores: Valor do título: R$399,00
- Juros: R$ 3,32 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
9,96

Apontamento: 227276/2012 Sacado:VOCARE CONSULTORIATREINMARKIJDA Endereço: PROCOPIO
GOMESDEOLIVEIRA ,1149AP 42 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-201 Cedente: ESCRlTORIO CON
TABILBUCHMANN SC IJDA Sacador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 1882/032 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$150,00 - Data para pagamento: 12/1lI2012- Valor total a pagar R$218,16 Descrição dos valores:
Valor do título: R$150,00 - Juros: R$ 0,30 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 227103/2012 Sacado:WALNEI ELVIS DA SILVA Endereço: RUAMARCELO BARBI 825 - Ja
raguá do Sul-SC - CEP: Cedente: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E lNVESTlMENTO
Sacador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 197000512 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 13.641,01 - Data

para pagamento: 12/11/2012- Valor total a pagar R$16.623,09 Descrição dos valores: Valor do título: R$
13.641,01 - Juros: R$ 2.905,53 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$18,65

Apontamento: 226983/2012 Sacado: WAITER LEOPOLDO RADUNTZ Endereço: RUA CATARINA MA
RANGONl46 SV370 B - JARAGUADO SUL-SCCedente: INSTITUTODEENSINOEASSISTENCIASOCIAL
HOSPITA Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 2377 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.847,19 - Data

para pagamento: 12/ll/2012- Valor total a pagar R$1.915,28 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.847,19 - Juros: R$ 4,92 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 5,27

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jomal "OCorreio do Povo", na data de
071ll/2012. Jaraguádo Sul (SC), 07 de novembro de 2012.

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 34

Apontamento: 227125/2012 Sacado:ALCIDES SILVADASILVA Endereço: RUAPAULO BENKENDORF 342
- Jaraguá doSul-SC - CEP: 89255-455Cedente: BANCOFINASABMCSA Sacador: - Espécie: NP - N°TItulo:
4247109386 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 40.103,46 - Data para pagamento: 12/11/2012-Valor
total a pagar R$52.554,67 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 40.103,46 - Juros: R$12.378,60 Emolu
mentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 227540/2012 Sacado: AUTO MECANlCA BEHLING Endereço: RUA ROBERTO ZIE
MANN,640 - CZERNIEEWlCZ - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89255-300 Cedente: BARSCH DISTRIBUl
DORA DE PECAS Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 376935/3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
327,28 - Data para pagamento: 12/11/2012- Valor total a pagar R$401,52 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 327,28 - Juros: R$ 1,63 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20-Diligência: R$14,71

Apontamento: 227603/2012 Sacado: CONFECCOES SEIAIJDA Endereço: RUAFEliClANO BORTOLlNI
555 - BARRADORIO CERRO - JARAGUADOSUL-SC - CEP: 89260-100Cedente: POSTOPEROLADOVALE
IJDA Sacador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 17793M - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.531,02 - Data

para pagamento: 12/1lI2012- Valor total a pagar R$1.615,49 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.531,02 - Juros: R$ 5,61 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 20,96

Apontamento: 227152/2012 Sacado: DANlEL FRANCISCO DA SILVA MENDES Endereço: RUA EXP.
CABO HARRY HADUCH 150 AP 2/ 337 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-380 Cedente: COOPERA
TIVADE CREDITOVALE DO ITAJAI-VIACREDI Sacador: ENOC DE SOUZAME Espécie: DMI - N°Titulo:
03098/0001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 308,00 - Data para pagamento: 12/ll/2012-Valor total
a pagarR$376,88Descrição dos valores: Valor do título: R$ 308,00 - Juros: R$ 1,02 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 226664/2012 Sacado: DILOMAR CAVALHEIRO Endereço: RUARUDOLFOGROSSKfAS 40
- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89258-240Cedente: CARROCEIRAS LENOffiIJDA Sacador: - Espécie:DMI
- N°TItulo: 4570/04.-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 325,00 - Data para pagamento: 12/ 1lI2012-Va-
lor total a pagar R$399,33 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 325,00 - Juros: R$ 0,97 Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 227144/2012 Sacado: DUFORT IND. METAUCA IJDAME Endereço: IDMAZ FRANCIS
CO GOES 355 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-170 Cedente: OXIMIXCOMERCIO DE GASES IJDAME
Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 027024 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 270,00 - Data para pa
gamento: 12/11/2012-Valor total a pagarR$343,24 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 270,00 - Juros:
R$ 0,63 Emolumentos: R$U,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14:71

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SEGURANÇA 1161 QUARTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2012 www.ocponline.com.br

icídio

Cidadeestá
na contramão
doEstado

[araguá 'do Sul
teve um au·mento

na quantidade de
homicídios e se

apresentou queda

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Enquanto Santa Catarina di
minuiu em 5,7% o número

de homicídios registrados entre
janeiro e outubro desse ano, Ia-
.raguá do Sul.não acompanhou
essa tendência. A maior cidade
do Vale do Itapocu registrou 14
mortes violentas em 2012 con

tra 12 assassinatos entre janeiro
e outubro de 2011, ou seja, este
ano foram contabilizados dois
homicídios a mais. O balanço
foi divulgado ontem pela Se
cretaria de Segurança Pública
(SSP). Em Jaraguá do Sul, dos
14 assassinatos, quatro foram

. ..

cnmes paSSIOnaIS.
A tendência ao crescimento

do número de homicídios fica
ainda mais visível quando ana

lisado um período maior. Em
2010 foram nove homicídios.
UÉ um aumento pequeno em

relação ao ano passado, mas

um crescimento expressivo no

comparativo aos últimos três

anos", avaliou o delegado regio
nal Uriel Ribeiro.

Para a Polícia Militar, o pri
meiro semestre do ano responde
pelo o aumento do número de
homicídios. "Nos últimos dois
meses houve diminuição, então
vejo como uma tendência posi

. tiva", avaliou o chefe de Comu

nicação do 14° Batalhão da PM,

Taxa de homicídio
para cada 1 00 mil

habitantes:
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capitão AiresVolnei Pilorietto.
Na avaliação da Polícia Ci

vil, o aumento populacional e
a migração ajudam a explicar
esta tendência. "Percebemos
uma mudança no perfil dos
homicídios. Antigamente tí
nhamos muitos casos de crime

passional e hoje o predomínio é
de homicídios relacionados ao

tráfico de drogas, como dívida
de usuários ou queima de ar

quivo, acerto de contas", expli
cou Ribeiro.

Esta análise também reflete
os números do Estado, divul
gados pela Secretaria de Segu
rança Pública (SSP). De acordo
com o relatório, 83% dos auto
res do homicídio e 65% das víti
mas já tinham passagens crimi
nais antes do crime.

fl'

Irl.dice de mortes

No comparativo aos outros

meses de 2012, agosto, setem
bro e outubro foram os menos

violentos no Estado. O nú
mero de homicídios registrou
queda pelo terceiro mês con

secutivo, segundo a SSP. No
mês de outubro, 58 pessoas
foram assassinadas em Santa

Catarina, cinco a menos do que
em setembro. Em agosto, foram
65 homicídios.

Apesar dos altos índices ab
solutos de Jaraguá do Sul, a taxa
de homicídios ficou em 9,65
para cada 100 mil habitantes,
pouco abaixo no índice reco

mendável pela ONU, que é de
10 mortes para cada 100 mil.
Em Santa Catarina, a taxa é de

9,55 homicídios para cada 100
mil habitantes.

Homicídios
de ianeiro a

outubro

Jaraguá do Sul:
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Fonte: SSP

Massaranduba

Mulher é assaltada dentro do carro
Um assalto atípico aconteceu na manhã de

ontem, em Massaranduba, por volta das 11h30.
Uma mulher de 28 anos foi abordada por dois
homens armados. A dupla chegou numa moto

Honda Twister e parou ao lado do carro da ví

tima, um Ford Fiesta, na ruaVictor Bramorski,
região central da cidade.

Ela recém havia saído de uma agência
bancária, onde tinha sacado o valor de R$ 1,3
mil e estava indo para casa. A vítima relatou
aos policiais que ao ser abordada os assal
tantes fizeram ameaças e diziam saber onde
ela mora, onde os filhos estudam e que, caso
ela os prejudicassem, eles poderiam voltar.

Na ação, os ladrões levaram o dinheiro que
estava com a mulher, uma aliança e um anel
com a letra "P". Depois, os assaltantes fugiram
em direção a Guaramirim. As guarnições da Po
lícia Militar de Jaraguá do Sul e região foram in
formadas do fato e realizaram buscas, porém os

bandidos não foram localizados.
A vítima registrou um Boletim de Ocorrência

na Delegacia de Polícia Civil de Massaranduba,
que investiga o caso. Segundo o responsável pela
Delegacia, João Ivan Kazmierski, a identificação
dos elementos fica comprometida, devido ao

fato de ambos estarem de capacete e de a vítima
não ter anotado a placa da motocicleta.

OBlO aconteceu:

A vítima estava em um Ford Fiesta

(cor grafite). Ao esperar para
. atravessar a rodovia SC-413, foi
surpreendida por dois homens em

uma moto (twister preta).

Eles anunciaram o assalto e o

carona apontou uma arma de fogo
para a vítima, possivelmente um

revólver calibre 38.

Os assaltantes levaram o

dinheiro e joias. Eles fugir-am
em direção a Guaramirim.

\

Massaranduba

Homemmorre apóscaír emuma vala
O agricultor Valdemar Baemk, 36 anos,

morreu após cair numa vala com água, ontem
de manhã, por volta das 08h15, no interior de
Massaranduba. O Corpo de Bombeiros Volun
tários de Massaranduba foi acionado e ao che-

garem ao local, a vítima já estava sem vida. A
família informou aos bombeiros que ele sofria
de ataques epiléticos. O IML foi acionado para
a retirada do corpo. As causas da morte serão

apuradas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponline.com.br QUARTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2012 1171 GERAL

Projeto uni- ersitário

Bicicleta elétricamade in [araguá
Com conhecimento

aplicado na prática,
. .

jaraguaense ena

veículo alternativo
de transporte

JARAGUÁ DO SUL

Natália Trentini

Consciência ambiental emobilidade urbana. Duas questões
que norteiam os debates acadê
micos em diversas áreas foram
a motivação para o desenvolvi
menta do projeto de uma bicicleta
elétrica pelo aluno Bruno Goulart

Schwinden, da Católica Santa Ca
tarina em Iaraguádo Sul.

Durante o ano, ele aplicou os

conhecimentos adquiridos no

curso de Engenharia Elétrica em

busca de um meio de locomoção
com baixa emissão de poluentes
e que fosse acessível para as pes
soas. O que era uma bicicleta co

mum, a mais barata encontrada
no mercado, segundo Schwinden,
se transformou no primeiro veícu
lo elétrico desenvolvido na insti-

tuição. "Eu acho que é muito im

portante para a área acadêmica,
eu ficaria feliz em transferir omeu

projeto para que fosse continuado
por outros' alunos dando novas

possibilidades", disse.
O protótipo foi construído

dentro do Programa de Iniciação à
Pesquisa com os recursos disponi
bilizados pela instituição, cerca de
R$1,6 mil. "Pegamos um bicicleta

normal, um kit eletrônico e fize
mos toda a adaptação mecânica",
destacou o orientador do projeto,
Alexandre José da Silva.

A bicicleta conta comummo

tor de corrente contínua e ban
co de baterias, além de controle
eletrônico do motor de tração e

um gerenciador e carregador de
bateria. O grande diferencial das
outras bicicletas elétricas dispo
níveis para o público é o siste

ma de frenagem regenerativa e

uma rede de comunicação entre

os módulos, visível por meio de
uma interface fixada no guidão.
"Com o freio regenerativo quando
ele é acionado, o movimento da
roda girando devolve energia para
a bateria', explica Silva.

EDUARDO MONTECINO

f \,
INOVAÇÃO Projeto desenvolvido por Bnmo teve wn investimento de R$ 1,6 mil

Veículo chega a 35 km/h
Com base em teste realizados

com o protótipo, foi verificado
que a velocidade máxima chega
a 35km/h, percorrendo de 50 a

60 quilômetros com uma carga.
A bateria pode ser recarregada
em tomadas comuns, num tem

po de oito horas. "Esse é só um

protótipo, mas eu ficaria feliz em

poder transformar em um proje
to comercial", comentou o aluno
Bruno Goulart Schwinden.

Todo o sistema eletrônico e

software de controle foram de
senvolvidos pelo acadêmico,
aplicando conhecimentos multi

disciplinares. Já a p.artemecânica
teve contribuição direta do curso

de EngenhariaMecânica.
Para o orientador Alexandre

José da Silva, a experiência em

pesquisa é um grande "test dri
ve'" em que os alunos se prepa
ram para a realidade profissional.
"Com um projeto desses outros

alunos despertam para a pesqui
sa'" ressaltou Silva.
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Kiferro eTiti Bar se
classificam à final

Na noite de ontem eles deixaram pelo
caminho o campeão Kaiapós e a Niccoceli

.
JARAGUÁ DO SUL do tempo, com Igor, que veio

do banco para mudar a história
da confronto. Aos 12', Daniel

OCampeonato Aberto de ampliou. E Igor, a 30 segundos
Futsal apontou na noite de do fim, marcou o terceiro. "Sa

ontem as equipes classificadas bíamos que ia ser um jogo difí

para a final masculina. Os re- cil, contra os atuais campeões.
sultados dos jogos realizados Tive a felicidade de fazer dois
na Arena Iaraguá acabaram ge- gols, mas a Kiferro é um grupo
rando uma final inédita, entre a e a vitória foi de todos, não só
Kiferro - de Jaraguá do Sul- e o .

minha", afirmou.
Titi Bar - de Campo Alegre. Na sequência, Nicocceli e

Na primeira semifinal, a Titi Bar protagonizaram uma

Kiferro despachou os atuais partida equilibrada. A equi
. campeões da Kaiapós com uma pe do Planalto Serrano saiu na

vitória por 3 a O. O primeiro gol frente com Cristiano, aos 3'. Os
da partida saiu aos 4' do segun- jaraguaenses retrucaram aos 5',

Henrique Porto

.

comWagner arrancando da de-
fesa para empatar. A igualdade
persistiu no restante da partida,
que foi decidida na cobrança
de pênaltis. E logo na primei
ra cobrança o capitão Jackson
chutou para a defesa deWillian,
selando o triunfo do Titi Bar.

Na sexta-feira (9), aconte

cem as finais masculina e femi

nina, na Arena Jaraguá. A pro

gramação inicia às 19h, com a

decisão do terceiro lugar entre
os homens, seguida pela deci
são entre as mulheres. A final
masculina fecha o programa.

Final acontece na

noite de sexta-feira,
junto com a decisão

no feminino.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

VIBRAÇÃO Willian comemora a defesa que colocou o Titi Bar na decisão

Juven"tus

Meias Evandro e Rodeio são anunciados
Depois de renovar com o po Bom (RS), Camboriuense

técnico Pingo e sua comissão, (SC), Brasil (RS), Paulista (SP) e
o Juventus anunciou ontem a Sergipe (SE). Em 2007 conquis
contratação do volante Evan- tou o título Brasileiro da Série C

dro de Lima Rosa; que era o ca- com o Bragantino (SP).
pitão do Guarani de Palhoça na Ele se junta ao também jo
Segunda Divisão deste ano.

'

gador de meio-campo Jocinei
Inclusive coube a ele a hon- Schad, conhecido por Rodeio,

ra de levantar o troféu de cam- que vem do JoinvilIe. O atleta

peão, em pleno João Marcatto. tem 22 anos, l,82m e 87kg. É
Com 28 anos, 1,78m e 70kg,

.

natural de Rodeio (SC) e daí a

atuou também pelo XV de Cam- origem de seu apelido.

Do elenco que conquistou
o acesso, renovaram até o mo

mento Max (meia), Paulinho

(lateral), Maurício (goleiro),
Peixoto (zagueiro), Anderson

Pedra (volante), Wanderson

(goleiro) e Charles (zagueiro).
"No mais tardar até quinta-:

feira, queremos estar com o

grupo praticamente montado

para o Catarinense", afirmou o

presidente Ierri Luft.
, 01 I I.

•
"
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Gonçalves vence nos EUA
O piloto jaraguaense Felippi Gonçalves conquistou um

grande resultado para o bicicross de local. Nos Estados Unidos,
venceu uma bateria daDisneyCup FalI Nationals, evento oficial
da União Ciclística Internacional (UC!). A competição foi reali
zada entre os dias 26 e 28 de outubro, em Orlando. A conquista
de Gonçalves ocorreu na categoria 15-16 Open. O evento reuniu

diversos medalhistas olímpicos, pois a Disney Cup é uma com

petição tradicional e anual, muito procurada por sua visibilida
de, premiação e por somar pontos para o ranking internacional.

BRETT ROLHFINGIDIVULGAÇÃO

SURPRESA Felipp_i superou competidores dos
Estados Unidos e da Colômbia na sua prova

Hand.eboJ,

Garotas em

segundo
As meninas do handebol de

. Iaraguã do Sul conquista
ram o vice-campeonato ca

tarinense no fim de semana.
Foi emTubarão, na catego
ria Infantil (14 anos). Na fase
de grupos, as jaraguaenses
p.erderam para Itajaí (l3 a

14), venceramTubarão (15
a4) e São José (Il a 16). Na
semifinal, vitória sobre Flo
rianópolis (20 alI). Na final,
derrota para Itajaí (l3 a 9).

Natação
Quatro
bronzes

A natação jaraguaense en
cerrou sua participação nos
52° JogosAbertos de Santa
Catarina com quatromeda
lhas de bronze. Amodalida
de foi realizada em Blu

menau, entre os dias 30 de
outubro e 2 de novembro. A

equipe foi representada por
,catorze nadadores, que po
sicionaram omunicípio em
nono lugar nomasculino e

sétimo no feminino.

tsal

Sub15na

co-liderança

Atletismo

Bons
resultados

O futsal sub 15 masculino do

Colégio Evangélico Iaraguá
retornou de Camboriú na

co-liderança do quadrangu
lar semifinal do Campeona
to Catarinense. Foram duas
vitórias e uma derrota nos

jogos disputados no fim de
semana. Com seis pontos,
a equipe tem a companhia
do Figueirense na liderança
da "Chave U". O returno
acontece nos dias 14 e IS,

I. naArena Jaraguá.

O atletismo de Iaraguá do
Sul colheu bons frutos no

Campeonato Brasileiro
Mirim, realizado no fim de

semana, em PortoAlegre.
Destaques para Bruna Rigo
- quarta no salto com vara,
com 2,80metros - e Olavo
Reali Junior - que lançou
omartelo a 47metros. O
evento foi organizado pela
Confederação Brasileira de
Atletismo (CBAt), com a

participação de 600 atletas.
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Pacaembu

lotadopara
buscar a vaga
Com uma boa 'vantagem, São Paulo encara a

Universidad de Chile para chegar na semifinal

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Com a pausa da Série A no

meio de semana, não é

exagero citar o São Paulo como

o foco das atenções no Brasil.
Entre os diversos clubes bra
sileiros que iniciaram a Copa
Sul-Americana, só o tricolor
e o Grêmio permanecem nas

quartas de finais, mas o clube

gaúcho folga nesta rodada e

decide contra o Millonarios, da
Colômbia, na semana que vem.

A vantagem do clube paulis
ta contra a Universidad de Chi
le é confortável. No confronto
de ida,William José se destacou
anotando os dois gols da vitória
por 2 a O, em Santiago.

Após o grande resultado

conquistado fora de casa, o São

Paulo pode perder no Pacaern

bu por até 1 a O, na partida de

hoje, às 21h50, que estará na

semifinal.
A novidade de Ney Franco

vai ser o retorno de Luis Fabia

no, que não atuou no primeiro
jogo por desconforto muscular.

Osvaldo, lesionado, dará lugar a
Maicon no time titular.

Desta forma, Ney Franco

modifica o esquema tático e

opta pela cautela. O provável
time titular deve ser Rogério
Ceni, Douglas, Tolói, Rhodolfo,
Cortez, Wellington, Denilson,
Maicon, .Iadson, Lucas e Luis

Fabiano.'
A expectativa é de um gran

de público no Pacaembu, visto

que a diretoria realizou a venda

de ingressos promocionais.Vale
ressaltar que na partida contra

o Flurriinense no final de sema

na, compareceram ao Morumbi

54.118 torcedores, registrando o

maior público do ano no Brasil.

RUBENS CHIRIISÃO PAULO FC

.A:POIO No embalo do torcedor, já foram vendidos

23 mil ingressos para a decisão contra os chilenos

tsal

Rússiasobra
noMundial

Com sotaque brasileiro, a

seleção russa segue avassa
ladora na Copa do Mundo
da Tailândia. Dona da
melhor campanha da com
petição, a Rússia anotou 25

gols em dois jogos e está
classificada para as oitavas

de final. O brasileiro Cirilo,
naturalizado, é o grande
responsável pela campanha
da seleção europeia. Na
última rodada, os russos
enfrentam a Colômbia.

F!iórmula 1

LuizRazia

testaaSI'R
No último domingo, os
veteranos dominaram o

circuito deAbu Dhabi.
Mas no meio desta se

mana os novatos entra

ram em cena. Em busca
de talentos, as equipes
estão realizando testes

e o brasileiro Luiz Razia,
de 23 anos, surge como
forte candidato. Guiando
o carro da STR, equipe
satélite da RBR, o piloto
espera chamar a atenção
das grandes escuderias.

NBA

Duplo-duplo
deVarejão

Um monstro no garrafão,
Varejão brilhou em mais

uma vitória do Cleveland
Cavaliers. Com 15 pontos
e 15 rebotes foi destaque
na vitória por 108 a 101

contra o Los Angeles
Clippers. Nesta quarta
feira, teremos o primeiro
duelo entre brasileiros.

O Cleveland de Varejão
enfrenta o San Antonio

Spurs, de Tiago Splitter,
em duelo aguardado
neste início da Liga.

pff

Goiano demitido e reformulação no elenco
•

lelrense

Não acreditando em milagre, a diretoria do Fi
gueirense jogou a toalha e iniciou os planejamen
tos para a próxima temporada. O primeiro passo
foi a demissão do treinadorMareio Goiano. Para o
seu lugar, Adilson Batista é cotado para assumir o

Furacão do Estreito. Para gerir o departamento de

futebol, o Alvinegro contratou Leandro Niehues,
ex-treinador do Atlético-PR. No total, devem ser

dispensados 20 jogadores, deixando o novo trei

nador com liberdade para a aquisição de reforços.

EDITAL

DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E DE NOTIFICAÇÃO

Célio de Souza, brasileiro, Leiloeiro Oficial, estabelecido na Rua Bocaiúva, na 2245, centro,

Florianópolis, CEPo 88.015-530 - fone (48) 3224-�521/ (48) 9135-7414 FAZ SABER QUE, devi
damente autorizado pelo Agente Fiduciário designado pelo credor exeqüente Empresa Gestora

de Ativos - EMGEA, VENDERÁ, na forma da Lei (Decreto-Lei na 70, de 21.11.66, e regulamen
tação complementar), em PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO, que será realizado no dia 07/11/2012

às 12:00 hrs, em frente ao Fórum da Cidade de Jaraguá do Sul,SC, o imóvel adiante descrito, a

partir do lanço mínimo indicado, para pagamento de dívida hipotecária em favor da EMPRESA

GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
APARTAMENTO na 104 e vaga de Garagem na 10 - Bloco 05 do Condomínio Residencial da

Amizade, situado à Rua 383 na 220, Amizade, Jaraguá do Sul,SC com área total de 87,36m2
e 14,53m2, respectivamente, conforme descrito na matrícula na 23.405 e 23.406, respectiva
mente, do Registro de Imóveis de Jaraguá do Sul,SC, financiado a TADEU APARICIO TUBBS,
funcionário público federal e sua mulher NEIVA JUçÁ CRUZ TUBBS, professora, ambos brasi

leiros, C.I. nas 1/R-297.889-SSI/SC e 1/R-297.888-SSI/SC, respectivamente, inscritos no CPF

sob na 054.283.439-15, casados pelo regime da comunhão universal de bens, residentes e do- .

miciliados em Jaraguá do Sul,SC, conforme consta no contrato habitacional na 304170000022

financiado pela CAIXA em 06/08/1990. Solicitação de Execução de Dívida - SED na 0077/2012
- O lanço mínimo para venda será R$ 116.672,98, mais atualização monetária até o dia deste

Primeiro Público Leilão.
- Ficam desde já notificados do presente leilão os mutuários acima indicados, bem como seus

cônjuges, caso não sejam localizados.
- A(s) venda(s) será(ão) feita(s) mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar no

ato, como sinal, 20% (vinte por cento) do preço da arrematação, além da comissão correspon
dente ao leiloeiro, e o saldo restante no prazo impreterível de 8 (oito) dias; ou utilizar-se de finan
ciamento da CAIXA (mediante apresentação da Carta de Crédito) e/ou utilização de recursos do

FGTS (mediante apresentação da Carta de Habilitação).
- Para tanto, os pretendentes deverão se dirigir antecipadamente a qualquer agência da CAIXA

ECONÓMICA FEDERAL para a obtenção de maiores informações a respeito da CARTA DE

CRÉDITO e/ou DE HABILITAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO DE FGTS.
- O lance mínimo para a venda será o correspondente ao saldo devedor e acessórios, ou avaliação,
estando, porém, sujeitos a atualização até 24 horas antes da realização da praça.
- As despesas de Execução e aquelas decorrentes da propriedade do imóvel, como por exem

plo, IPTUITLP, condomínios, dentre outras existentes no município, que estejam em atraso, são

de responsabilidades do arrematante.

Em observação ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de empregados e dirigentes
da CAIXA, seus companheiros ou cônjuges; casados sob o regime de comunhão universal ou

comunhão parcial de bens, ofertando lances no 10 e 20 leilões das execuções extrajudiciais.
- Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas provi
dências de desocupação do mesmo.

- O imóvel acima teve sua redação resumida, autorizada pela Lei Federal na 7433/85 e na forma

do Código de Normas da Corregedoria de Justiça de SC ..

- O leiloeiro, acima já qualificado, acha-se habilitado a fornecer aos interessados informações
pormenorizadas sobre o imóvel, objeto deste Edital de Primeiro Público Leilão e de Notificação.
de Flsrianópolis para Jaraguá do Sul, 23 de Outubro de 2012.

CÉLIO DE SOUZA
Leiloeiro Público Oficial/SC - Matrícula AARC/02

Publicações no Jornal O Correio do Povo - 23/10/2012,31/10/2012 e 07/11/2012.

REPúBIlCAFEDERATIVADO BRASIL-ESTADODE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarcadeGuaramirim - CHRISTI\ INGEHllLEWAGNER, Interventora

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

EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os

devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde
já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e

registrado o protesto correspondente.A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou
pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignoradaou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s)
fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço for
necido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/ c 1023, todos do CNCG).
Protocolo: 37014 Sacado: DIONATAi'.) ZIBEITI CPF: 050.724.679-96 Endereço: Rua28 deAgosto n° 876, Centro, 89270-000,
Guaramirim Cedente: JAVEL JARAGUA VEICULOS PECAS SERVICOS LIDA CNPJ: 79.501.862/0001-58 Número do Título:
0036518008 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlMData

Vencimento: 08/10/2012 Valor: 145,15 Liquidação após a intimação: R$1l,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edi
tal: R$ 15,00

Protocolo: 37597 Sacado: DNA PRODUTOS PARAESTAMPARIA aDA CNP]: 14.273.588/0001-61 Endereço: Avenida Izidio
Carlos Peixer nO s/n, ilha da Figueira, 89270-000, Guaramirim Cedente: MUNDIAL QUADROS E DESENHOS LIDA CNPJ:
06.272.029/0001-09 Número doTítulo:.2028 4/4 Espécie: Duplicata deVenda MercantilApresentante: CAIXA ECONOMICA

FEDERALDataVencimento: 20/10/2012 Valor: 1.905,00 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$13,87, Dili
gência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Protocolo: 37619 Endereço:Avenida Izidio Carlos Peixer nO s/n, ilha daFigueira, 89270-000,Guaramirim Cedente: BLUMEN

QUADROS GRAVAÇOES E ESTAMPARIA LIDAME CNPJ: 72.407.695/0001-31 Número do Título: 513110. Espécie: Duplica
ta de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento:

25/10/2012 Valor: 2.743,99 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 37674 Endereço: Avenida Izidio Carlos Peixer nO s/n, ilha da Figueira, 89270-000, Guaramirim Cedente: MUN

DIAL QUADROS E DESENHOS LIDA CNPJ: 06.272.029/0001-09 Número do Título: 1077/3 Espécie: Duplicata de Venda

Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 22/10/2012 Valor: 1.727,59 Liquidação após a

intimação: R$11,60, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00 -

Protocolo: 37569 Sacado: GLOBAL ADMINlSTRADORA DE BENS LIDA CNP): 02.580.422/0001-09 Endereço: Rua 28 de

Agosto nO 1515, Centro, 89270-000, GuaramirimCedente:ESCmTOmOCONTABILMARIlAN lTOACNP): 84.436.096/0001-
25 Número doTítulo: 96891 Espécie: Duplicata de Prestação de ServiçósApresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERALData
Vencimento: 15/10/2012 Valor: 97,23 Líquídação após a intimação:R$ll,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital:
R$15,00
Protocolo: 37670 Endereço: Rua 28 de Agosto nO 1515, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: ESCRITOmO CONTABIL
MARUAN lTOA CNPJ: 84.436.096/0001-25 Número do Título: 97212 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços Apresen
tante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 19/10/2012 Valor: 132,75 Liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 37468 Sacado: JEFERSON BRUCK CPF: 068.490.729-19 Endereço: Rua Olanda Petri Satler nO 58, Beira Rio,
89270-000, Guararnirim Cedente: CONGo PADRES DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS CNPJ: 62.039.334/0025-01 Número
doTítulo: C 02 E S 02 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante: CAIXAECONOMICA FEDERALDataVencimento:

17/10/2012 Valor: 320,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 37332 Sacado: LUCAS GUSTI\VO GORGES CPF: 052.299.939-52 Endereço: Rua Servidão FelipeVagner nO 265,
ilha da Figueira, 89108-000, Guaramirim Cedente: MARECHAL PNEUS E AUTOCENTER lTOA CNP): 10.791.921/0001-73
Número do Título: 1671/3 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVen

cimento: 12/10/2012 Valor: 317,75 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital:
R$15,00

Protocolo: 37570 Sacado: LUIZ CARLOS MANNES ME CNP): 04.271.985/0001-40 Endereço: Rua 28 de Agosto nO 1515,
Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: ESCRITOmO CONTABILMARIJAN LIDA CNPJ: 84.436.096/0001-25 Número do
Título: 96968 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento:
15/10/2012 Valor: 97,23 Liquidação após a intimação:R$1l,60, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 3767l Endereço: Rua 28 de Agosto nO 1515, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: ESCRITORlO CONTARIL

MARIlAN aDA CNP): 84.436.096/0001-25 Número do Título: 97213 Espécie: Duplicata de Prestação de Serviços Apresen
tante: CAIXA EC0NOMICA FEDERALDataVencimento: 19/10/2012 Valor: 227,52 Liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 5,.00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 37599 Sacado: MIlLENIUMAUTO PEÇAS CNPJ: 80.969.876/0001-80 Endereço: Rodovia BR-280 nO SN, Imigran
tes, 89270-000, Guaramirim Cedente: EDIT DlARIO DOVALE lTOA CNP]: 11.797.60110001-93 Número doTítulo: 00008183

Espécie: Duplicata deVendaMercantil Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERALDataVencimento: 20/10/2012 Valor:

50,00 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 37131 Sacado: RAQUELMARISADOS SANfOS DEANDRADE CPF: 068.213.369-89 Endereço: RuaMaria Ade
lina SchmidtWeber n° s/no, Nova Esperança, 89270-000, Guaramirirn Cedente: VL) EMPREENDIMENTOS IMOBiliÁRIOS
lTOA"CNPj: 14.979.112/0001-40 Número do Título: M397/05 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCODO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlM DataVencimento: 10/10/2012 Valor: 534,60 Liquidação após a
intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 37661 Sacado:ROSANEFlADZlNSKICPF: 022.902.079-85 Endereço: Rodovia SC413 nO s/no, Centro, 89270-000,
Guaramirim Cedente: CATAFESTI\ INDUSTRIA DE VINHOS lTOA CNPJ: 88.624.499/0001-59 Número do Título: 017269-[

Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCOBHADESCO SA DataVencimento: 25/10/2012
Valor: 975,56 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 37602 Sacado: RUBENS GONÇALVES CPF: 669.664.699-04 Endereço: Rodovia SC 413 Km I nO s/n, Beira
Rio, 89270-000, Guaramirim Cedente: JAMATEX COM. EQUlP. TEXTEIS LIDA CNPJ: 04.317.70810001-21 Número do Tí
tulo: 7l52.lR006 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMlCA FEDERAL Data Vencimento:
20/10/2012 Valor: 162,31 Liquidação após a intimação:R$ll,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Guararnirim, 07 de novembro de 2012.

CHRlSTI\ INGEHILLEWAGNER, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Conscie tização
Escola abre espaço para debates

Trabalho infantil e

exploração sexual foram

os temas debatidos em sala

de aula na Albano Kanzler

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

OS dedinhos levantados disputam' a
atenção da professora. Quando au

torizados, elas relatam com detalhes as

histórias que conhecem, ou as próprias
experiências. Sem rodeios, a professora
pergunta "o que é exploração infantil?".

Nesse assunto, não deve existir dúvidas e a

resposta precisa estar na ponta da língua.
Nas salas de aula da Escola Albano Kanz

ler, os debates fluem até mesmo quando o

assunto é complicado. No mês de outubro,
sete turmas trabalharam os temas "abuso

sexual" e "trabalho infantil" das mais dife
rentes formas: desenho, literatura, música
e teatro. O projeto é uma iniciativa da esco

la, em parceria com a SecretariaMunicipal.
de Educação e oMinistério do Trabalho.

O lado bom de conversar com uma

criança é que elas são extremamente

curiosas e participativas. Não hesitam em

mostrar sua opinião, se posicionar ou dis

cordar. De acordo com a professora Noê-

mia Ávila Irnhof, a participação dos pais
foi fundamental para aprofundar a discus
são. Cerca de 160 famílias dos estudantes

escreveram cartinhas com contribuições
para o debate. "Todos foram unânimes

quanto à conscientização. Sei que há 30

anos isso não aconteceria da mesma for

ma", comentou Noêmia.
Para a professora Adriana Nicolodelli,

há uma lacuna histórica na falta de diálogo
sobre os direitos da criança e os deveres da
família. "Quando o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) foi criado, há 22 anos, o

assunto foi trabalhado nas escolas. No en

tanto, com o passar dos anos, foi esquecido.
O certo é trabalhar anualmente", explicou.

Trabalho infantil

A orientadora da Escola Albano Kan

zler, Ilair Dagmar Tomazelli, disse que
o objetivo do projeto é conscientizar as

crianças e divulgar as informações le

vantadas pelo censo sobre exploração
infantil. Segundo dados os divulgados
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística, da pesquisa feita em 2010, o
índice de trabalho infantil aumentou nas

cidades de Jaraguá do Sul, Schroeder,
Guaramirim e Massaranduba. Em Coru

pá houve diminuição (veja quadro).

FRÇR UMR

GRANDE
ESCOLHA PARA
SEU FUTURO.

CURSO SUPERIOR - BACHARELADO
TURNO DURAÇÃO

Administração
- Com linha de formação em Comércio Exterior Noturno 4 anos

- Com linha de formação em Finanças Noturno 4 anos

- Com linha de formação em Marketing Noturno 4anos

- Com linha de formação em Recursos Humanos Noturno 4anos

Arquitetura e Urbanismo Noturno 5anos

Ciências Contábeis Noturno 4 anos

Comunicação Social: Publicidade e Propaganda Noturno 4 anos

Design com Habilitação em Moda . Noturno 4 anos

Direito Noturno 5 anos

Engenharia Civil Noturno 5 anos

Engenharia ·de Produção Noturno 5 anos

Engenharia Química Noturno 5 anos

Psicologia Noturno 5 anos

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA
Análise e Deselvolvimento de Sitemas

Redes de Computadores
Noturno

Noturno
2,5 anos
2,5 anos

FABIO MOREIRA

Número de [evens entre 10 e 15 anos

que trabalham no Vale do Itapocu

ENVOLVIMENTO

EstudantesreaUzar�

traballlos sobre a

exploração infantilCidade ano número variação

Jaraguá do Sul 2000 620

2010 883 42,42%
....... ., ......................................

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

Schroeder 2000 66 Acompanhe as

sessões da Câmara
de Vereadores de

Jaraguá do Sul.
Todas as terças e
quintas-feiras, a
partir das 18h.
Ou assista pela TV,
no canal27 da Net.

2010
..............................................................

2000

60,61%
Guaramirim

106

267

2010 291
.

.

Massaranduba 2000 11 7

2010 166
...............

.. .

Corupá 2000 144

20l'O 105

8,99%

41,88%

-27,8%

Fonte: IBGE 2010

VENHA PRRR mMRIOR ORUPO DE
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