
EDUARDO MONTECINO

A história· sendo restàurada
Prédio erguidõ na década de 1920, e que abrigava a antiga Padaria Coroa, passa pormoa revita]j�. Página 17

Transporte
·
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Canarinho pretende
reajustarpassagens

A empresa concessionária do serviço solicita um reajuste de gOlo no valor da tarifa.

Posição da Prefeitura de Jaraguá é deixar o assunto para futura administração.
Página6

Mostra

Cinema dagente
Hoje, o Museu Emilio da Silva, na
PraçaÂngelo Piazera, será
palco da apresentação de curta

metragens produzidos por
jaraguaenses.

Julgautento
Réu é condenado
o Tribunal do Júri de Jaraguá do
Sul condenou ontem Ezequiel

r

Oliveira dos Santos amais dez
anos de prisão pelamorte de
Ernesto da Silva. Página 16
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Palestra na Soar

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Questão
ambiental

Descentralização emunicipalização podem ajudar peque
nas empresas na questão ambiental. A descentralização

das atividades de fiscalização e licenciamento, commaior au
tonomia aos municípios, pode ser um caminho para reduzir
as dificuldades que empresas de pequeno porte encontram

junto aos órgãos do meio ambiente. A possibilidade foi apon
tada por empresáriôs e técnicos durante o 43° Congresso Es
tadual de Micros e Pequenas Empresas e Empreendedores
Individuais, realizado no fim de semana! em Iaraguá do Sul.

Enconampe
. O presidente daApeviAlessandro Truppel Machado realizou
durante a plenária daAcijs/Apevi, no último dia 12, uma

abordagem sobre o evento do final de semana, destacando a

presença de 400 empresários, que tomaram todos os cerca de
300 leitos disponíveis na rede hoteleira local. O sucesso não
se limitou ao público presente, pois aconteceram momentos
muito importantes de discussão sobre asmicro e pequena
empresa e do empreendedor individual.

Há um ano, ficamos consternados com

a perda de um dos fundadores do nosso

clube.

JEFFERSON CARBONERA
GARCIA

também foi o nosso maior artilheiro.
Perdemos um amigo, um atleta e uma

referência, suas portas estavam sempre abertas. Ficamos
sem o principal motivador dos nossos encontros festivos e

sem aquele que sempre queria jogar. À família Garcia os

nossos sinceros sentimentos. Ao Jefferson, o nosso maior
reconhecimento e a saudade dos amigos de Jaraguá do Sul,
dos jogadores e da diretoria do Apagão Futebol Clube.

Contabil idade
Consultoria Empresarial

RQSlh

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 164/2012
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERViÇO
DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO SAMAE EM CARÁTER CONTINUADO.
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 14/11/2012, das 8h 30 às 13h 30
DATA DA ABERTURA: 04/12/2012 10h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na
Rua Erwino Menegotti, n? 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-
9100

Isair Moser Diretor Presidente

11 I t. õ •• % I

www.ocponltne.com.br
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Império do queijo
Focado no mercado institucional-mas
atendendo também os consumidores
domésticos - completa quatro anos

de existência e já consolidou o seu

endereço na Rinaldo Bago.

Retífica Felippi
No dia de hoje comemora 28 anosde atividades
com uma posição consolidada nomercado de
retífica demotores em toda a região.

Trapp
Completa hoje 59 anos de existência esta

empresa que conseguiu construir um
nome muito forte no mercado brasileiro,
sendo referência em roçadeiras e outros

equipamentos voltados para a jardinagem.
Sua recentemudança para novo endereço
no bairro Centenário possui mais
espaço para continuar crescendo.

Empreendedorismo
Começou na segunda-feira, dia 12, e vai
até 18 de novembro, a SemanaGlobal do
Empreendedorismo, onde cerca de 120 países
vão realizar ações e atividades empreendedoras
pelo mundo, para engajarpessoas,

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 828
01 - 06 - 07 - 08 - 09
12 - 14 - 15 - 17 - 19
20 - 22 - 23 - 24 - 25

QUINA
SORTEIO N° 3043
12 - 17 - 37 - 45 - 64
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Charge
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Do leitor

Indignação
Sendo usuária do monopó

lio de transporte público,
ontem, ao entrar no ônibus,
logo atrás de mim, urna se

nhora entre 65/70 anos, por al

gum motivo com dificuldades

para andar e com compras de
mercado na mão, pediu para
o motorista abrir a porta de
trás. Ele disse que não iria abrir.
Ela entrou no ônibus e o condu
tor, arrogante, disse que ela teria
que pagar porque agora "mudou
tudo". Ele não explicou de que se

referia à respeito de novas leis.
Não fez amínima questão de ser
educado. Nem solicitou a cartei
ra de identidade da senhora.

Fiquei indignada com essa

situação. Será que a Canarinho
não dá treinamento a seus fun
cionários de como proceder nes
ses casos? Fiquei sem entender
nada, pois até onde sei a lei dá

suporte para idosos a partir de
65 anos para não pagarem pas
sagem de ônibus.

O mais triste é saber que a

senhora, que no momento es-

tava sozinha, certamente leiga
em relação a qualquer urn dos
seus direitos, passou por aquele
momento constrangedor só pelo
simples fato de não saber como
se defender. E para se livrar da

vergonha que estava passando,
teve que procurar moedas em

sua bolsa (com o ônibus emmo

vimento e em pé), pois o moto

rista foi irredutível.
Fica aqui minha indignação.

Somos usuários da Viação Ca
narinho e merecemos respeito
e caso haja mudanças na lei.

Esperamos que a empresa dê o

treinamento adequado a seus

funcionários. Que os moto

ristas sejam instruídos a agir
com educação e clareza e dei
xem a comunidade usuária
dos seus serviços informada a

respeito de seus direitos, pois
"mudou tudo" não é explicação
suficiente para ninguém!

EsterCorrêa • Acadêmica de.

Administração da Cató6ca
de SantaCatarina

Compartilhe a sua opinião. Escreva..nos!
Énvie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorrt!iodopovo.com.br

I
. Omedomata.

1\ frase é atribuída a muitos, desconheço o seu "prí
.l'\meiro" autor, mas a aprendi dos lábios de Lam

pião, o cangaceiro. A frase diz que "quem tem medo
se enterra vivo". Uma boa frase para os lábios de urn

cangaceiro, para os lábios de urn valentão. Mas aívem
a pergunta: o que é urn valentão? Há valentões ou o

que há é gente borrada e que diante de urna ameaça,
por desespero, a enfrenta e acaba por sair vitoriosa?
Sem dúvida é isso. Não é de hoje que bem sei que o

verdadeiro herói de guerra é o "covarde', o que dá no
pé para salvar a própria pele. E esse "instinto" de salvar
a pele não é covardia, é vida, é bravura por simesmo.

Estamos, todavia, vivendo numa sociedade de

gente falsa, mentirosa, que vive de aparências, que
treme sobre os sapatos mas que nos tenta passar a
ideia de bravura. Dou logo um exemplo clássico: os
passageiros aéreos, por regra geral, borram-se ao

subir num avião, borram-se, de grandes executivos
.
à gente pobre, minguada, todos se borram ao subir
as escadinhas de um avião.

Então por que o fazem? Não sabem que o medo
mata? Mata na hora ou mata aos poucos, mas

mata, vai matar. Digo isso, leitora, com os olhos

grudados numa notícia do site Terra. Mais um pas
sageiro, num voa interno, aqui no Brasil, morreu
do coração e a bordo. - IIAh, foi coincidência, ele já
era cardiopata, e isso e mais aquilo". Tudo bem, já
era cardiopata, mas o medo-pânico de estar voan
do pode tê-lo matado antes do tempo, por que não
e quem pode ousar provar em contrário?

Meu conselho? Não banque o herói. Tens medos?

Foge deles, evita-os, o melhor é enfrentar apenas os

medos que não matam, com os quais podemos "dia
lagar", mas lá em cima, nurn voo, não há diálogo, há
medo, medo-pânico, que pode matar. Não inventei
essa psicologia, estudéi-a. Emmimmesmo ...

Ditado,

Se já leste aí ao lado, vai ficar mais fácil de en

tender agora, aqui... Quem já não disse "quase
morri de medo" ou "morrer de medo"? O povo na

sua linguagem simples e direta condensa grandes
verdades, o medo mata, sim. Vem daí que é cruel
educar uma criança sobre os medos, medo do pa
pão, medo da bruxa, medo disso, medo daquilo. A
criança cresce e lá no fundinho da alma ficaram
os medos, e não adianta racionalizá-los depois de
adulto. Ensinemos prudências, cuidados, medos
nunca. Eles entram e ficam.

Manchete
Não aguento mais esta manchete: "Situação

financeira influencia a produtividade". Mas quem
é que não sabe que quando a pessoa está a de
ver uma vela para muitos santos que vai perder
o sono, a atenção, o equilíbrio emocional? E mais

que tudo, vai perder a "tensão" diante do sexo, eu

disse tensão ... Dever tira muito mais o sono que
um briga com a mulher ou com o marido, aliás, a
falta de dinheiro mata qualquer amor, acaba com
os casamentos. Afinal, amor e cabana nem na no

velinha Malhação ...

Falta dizer
Jápensando no Natal, conjurei de fazer urn pedido

ao Papai Noel, coisa pessoal, secreta, sabes como é ...
Minutos mais tarde, dei-me conta de que eu mesmo

posso realizar esse desejo, esse pedido. E foi aí que
"acordei" eu estava transferindo para o Papai Noel
urna fraqueza minha, como que a dizer, ah, foi ele
quem me deu o presente... Desisti. Ter que fazer por
mimmesmo dói, melhor é que o PapaiNoel o faça...

Fale conosco

Diretor: Nelson Luiz Pereira • Chefe de Redação: Márcio Schalinski • marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e Elisângela Pezzutti
• redacao@ocorreiodopovo.com.br· fones: (47) 2106-1919· Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268

·Comercial: 9149-9771· Plantão Entregas: 2106-1919· 99021380· 91614112 ·Horário de atendimento: 8h às 17h30
• Endereço: Av. PrefeITO Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul· SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

Os artigos e opiniões assnacosnãorenatarn necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.
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ei da Responsabilidade Fiscal
\

Prefeitura recorre ao Legislativo
Executivo pede à
Câmara que antecipe
a devolução do que
restou do orçamento
anual da Casa

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

A Prefeitura de Jaraguá do Sul
.l1.solicitou -à Câmara de Ve
readores a antecipação do re

torno ao Executivo de recursos

previstos em orçamento anual

que não foram utilizados pelo
Legislativo. A devolução, que é

obrigatória, restituiria ao caixa
da Prefeitura a quantia de R$
1,65 milhão.

Normalmente, o valor é de
volvido pela'Câmara no final do
ano, porém, com a dificuldade
de fechar as contas de 2012,
a administração pediu que o

dinheiro fosse enviado antes.

CiO recurso vai ser direcionado,
principalmente, para dar conti-

DECURSO Papp diz que dinheiro será usado principalmente na saúde

nuidadeaos convênios já fir
mados na área da saúde", afir
mau o secretário da Fazenda,
José Olívio Papp.

Na última segunda-feira,

Papp reuniu-se com o pre
sidente da Casa, o vereador
Francisco Alves (PT), para
tratar do assunto. Agora, o pe
dido será analisado pelos par-

lamentares. De acordo com

a assessoria de comunicação
do Legislativo, a antecipação
da devolução do dinheiro a

pedido do Executivo deve ser

feita através de Projeto de Lei,
assinado pela prefeita Cecília
Konell (PSD).

Por conta da queda na arre
cadação - que deixou de repas
sar ao município cerca de R$
4,5 milhões - o Executivo tem

encontrado dificuldade para
cumprir com a LEü da Respon
sabilidade Fiscal, que não per
mite que prefeituras encerrem

o ano com atrasos no paga
menta das contas. Como me

dida de contenção de gastos, a
atual administração exonerou

120 comissionados em outubro
e prevê novas dispensas para o

mês de novembro.

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

Mais de -70% das
contas tem pendências

OS cartórios eleitorais estão traba
lhando para concluir as análises

das prestações de contas até o prazo
para que os eleitos e suplentes possam
ser diplomados. Os eleitos de Massaran
duba e Schroeder já tiveram as contas

analisadas. Em Guaramirim, o trabalho
deve encerrar hoje. Contudo, nas duas
Zonas Eleitorais (Guaramirim e Iaraguá
do Sul) a quantia de contas com pen
dências são superiores a 70%.

Mesmo que o número aparente ser

elevado, a chefe de cartório da 17a Zona

Eleitoral, Simone Ladeira, afirma que
é comum que sejam requeridos novos

documentos para justificar os valores

apresentados. "Após detectadas as pen
dências, o candidato é comunicado e

tem 72h, após Q recebimento da noti

ficação, para entregar os documentos

solicitados", explica. Depois deste ato é

que serão julgadas as contas, podendo
ser aprovadas - com ou sem restrição -

ou desaprovadas.
Em qualquer uma destas situações,

o eleito poderá ser diplomado. As de
núncias de irregularidades serão en

caminhadas pelo Ministério Público
Eleitoral. "Por isso, todas as prestações
de contas são enviadas ao Ministério
Público para ele ter ciência do que ocor
reu", conta Simone. Caso for comprova
da alguma irregularidade o eleito pode
perder o mandato.

Os julgamentos das prestações de
contas precisam estar concluídos até
oito dias antes das diplomações. Em

Corupá, Guaramirim, Massaranduba e

Schroeder o prazo é 5 de dezembro e em

Jaraguá do Sul no dia 9.

RICARDO PORTELINHAIDIVULGAÇÃO

Chiodini e Tamanini no Dnit
O deputado estadual Carlos Chiodini (PMDB) (D) e o prefeito Luiz
Carlos Tamanini (E) estiveram reunidos com o superintendente do
Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (Dnit) João José dos
Santos para saber das obras que estão para iniciar na BR-280, na região
de Corupá. Do superintendente receberam a notícia de que as obras
do programa Crema 2 já foram licitadas e serão contratadas até o final
de novembro. Neste programa estão contempladas as construções de
acostamentos, recuperação de vias, a construção do trevo de acesso

.

ao bairro Ribeirão Cavalo e outras melhorias na rodovia.

BR280
No mesmo encontro o Deputado Estadual Carlos Chiodini recebeu a

informação do Superintendente do DNIT João José dos Santos, de que no dia
26 de novembro vai acontecer a abertura das propostas para a duplicação da
BR 280, Lote 1 - trecho que compreende Guaramirim a BR-I01. A abertura
acontecerá na sede do DNIT, em Florianópolis ..

Máquina enxuta
Dieter Janssen (PP) se reúne hoje
no fim da tarde com os partidos
coligados, com ameta de fechar
um novo e enxuto organograma
da estrutura de governo, onde os

aliados conhecerão os postos onde
poderão contribuir. Ummomento

importante para a definição de uma

equipe que deve ser formada por
servidores públicos de carreira, gente
da comunidade e cargos políticos de
uma aliança que terá a oportunidade
demostrar que tem o real interesse
em fazer uma administração para
a comunidade, deixando de lado
interesses próprios e aplicando os

recursos gerados por essa economia
em benefício do município.

Educação
Outro nome que está sendo ventilado

para área de Educação é o de
Elisabeth Harmel (PT), conhecedora e
experiente no meio educacional.

Leilão em

Guaramirim
o leilão realizado pela Prefeitura
de Guaramirim rendeu em torno

de R$ 120 mil aos cofres públicos.
O valor superou os R$ 100 mil

esperados pela administração.

Concurso·
da Câmara
o mandato do presidente Francisco
Alves (PT) deve ficarmarcado pela
não aprovação do Concurso Público
para o Legislativo jaraguaense.
Mesmo que não dependa somente
dele, o peso cairá sobre o último
presidente da legislatura. Para
piorar, parece que falta vontade dos
parlamentares em aprovar a lei que
regulamenta o processo do concurso.

Trabalhando

para 2014
O PR de Jaraguá do Sul vai dedicar
o próximo ano para se preparar
para 2014. O presidente da sigla
Eduardo Bertoldi diz que o partido
deve ter candidato na disputa para
deputado estadual ou federal. "Tudo

depende das alianças no Estado

para definirmos os nossos parceiros
nas próximas eleições", afirmou .

Contorno de

Jaraguá do Sul·
o Superintendente doDnit João José
dos Santos disse que o lançamento
do edital de licitação do Contorno
Rodoviário daBR-280, em Jaraguá do

.1 Sul, açontecerá no dia 30 de novembro. f
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obilidade urbana

Passagem de ônibus
pode 'chegar a R$ 3,25

,-
,

Canarinho solicitou à
Prefeitura o reajuste
de 9% na tarifa do

transporte público.
Proposta é avaliada

contrato que concede à Canari
nho a concessão do transporte
público da cidade, a empresa
tem o direito de solicitar anual
mente o reajuste da tarifa para
cobrir as perdas geradas pela
inflação. Atualmente o valor da

passagem é de R$ 2,75 (anteci
pada) e de R$ 3 (embarcada).

Segundo a planilha apre
sentada pela Viação Canarinho
à prefeitura, o valor da tarifa
módica, ou seja, da tarifa ne

cessária para a manutenção do
sistema e para a realização de
melhorias como o aumento no

número de linhas e a renovação
da frota é de R$ 3,14.

O diretor presidente da em

presa, Décio Bago, defendeu o

aumento, dizendo que ele se

justifica para equilibrar a ta

rifa em relação à inflação dos
últimos meses sem reajustes.

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

Está desde o início de novem
bro na Prefeitura de Iaraguá

do Sul o protocolo e a planilha
de custos da Viação Canarinho
solicitando reajuste de 9% no

valor da tarifa do transporte co
letivo. Se aprovado, a passagem
antecipada passará a custar R$
3 e a embarcada R$ 3,25. O úl
timo reajuste foi de 8% e acon

teceu em lO de julho de 2011,
há 16 meses. De acordo com o

I{Semestralmente protocola
mos um relatório apontando o

desequilíbrio que existe entre a

tarifa e a inflação. Agora precisa
mos do reajuste para equilibrar
as contas e dar continuidade ao

sistema", afirmou.
Desde o início de novembro

a empresa aguarda um posicio
namento da prefeitura a respei
to do reajuste da passagem de
ônibus. Entretanto, o secretá
rio de Administração da atual

gestão, Ivo Konell, mesmo afir
mando não ter conhecimento
da planilha de custos ou da so

licitação da empresa, adiantou

que nenhum reajuste será auto

rízado, "Isso já foi decidido. Não
concederemos aumento na pas
sagem e a questão, quando che

gar até nós, será repassada para
a equipe de transição da futura

administração", concluiu.

REAJUSTE Último aumento da passagem em Jaraguá ocorreu há 16 meses

Futuro prefeito quer explicações
O prefeito eleito de Jaraguá

do Sul, Dieter Janssen, afirmou
que nenhum reajuste será au

torizado até que seja analisada
a qualidade do serviço de trans

porte público prestado pela
AutoViação Canarinho.

Nos primeiros 45 dias de go
verno, a administração deverá
verificar como está a qualidade
do serviço prestado pela empre-

I • , , , � I , j ,

sa à população e o cumprimento
de algumas cláusulas previstas.
pelo contrato de concessão. Die
ter disse que pretende ter um

encontro com a diretoria da em

presa para que sejam feitas as

melhorias necessárias para pro-
porcionar aomunícipe um passe
único mais barato e um serviço
demelhor qualidade.

Entre as mudanças propos-

tas está a ampliação dos ho
rários dos ônibus e das linhas

já existentes e a instalação dos
terminais interbairros previstos
pelo sistema da tarifa única. ''A
nossa proposta é reformar todo
o sistema de transporte coletivo.
Temos de melhorar a qualidade.
Queremos fazer de Jaraguá do
Sul uma referência no Estado
nessa área", prometeu Janssen.

FOTOS EDUARDO MONTECINO
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GASTOS Dona Ivone calcula custo para visitar o
tilho. "Vou gastar R$ 18 reais", diz aposentada

Passagens
Gratuidadepara idosos

depende de subsídios
A Prefeitura de Jaraguá do

Sul não vai interferir na decisão
da justiça que garantiu à Auto

Viação Canarinho suspender a
gratuidade das passagens para
idosos entre 60 e 64 anos.'

O procurador do municí

pio, Mário Sérgio Peixer, disse
que não há mais o que fazer

para reverter a situação. ''A

empresa fez o que autorizava.
o Tribunal de Justiça de San
ta Catarina. Não temos como

obrigá-los a conceder a gratui
dade", ressaltou. Segundo o se

cretário de Administração, Ivo
Konell, não há como interferir
numa decisão judicial. "Não

compete mais decidirmos algo
apenas até o dia 31 de dezem
bro'" concluiu.

O prefeito eleito Dieter

Janssen afirmou' que a par
tir de janeiro deverá se reunir
com a empresa para encontrar
uma solução para o impasse e

devolver a gratuidade para esta
parcela da população. "Já esta
mos fazendo um estudo enão
descartamos a possibilidade
de um subsídio para manter o

benefício", afirmou.
Para continuar oferecendo

a gratuidade aos usuários do

transporte coletivo com ida
des entre 60 e 64 anos, como a

aposentada Ivone da Silva, de
63 anos, o diretor presidente
da Canarinho, Décio Bago, diz
que alguém precisará pagar

esta conta. "O valor do subsídio
será conhecido após um levan
tamento do uso que esta faixa
etária faz do sistema", afirmou
ele. Para Ivone, por enquanto,
o jeito será economizar. ''Ape
nas para visitar meu filho gas
tarei R$ 18", exemplificou, afir
mando que agora passarámais
tempo em casa.

Os usuários maiores de 65
anos tem a gratuidade ampa
rada pela Legislação Federal
e os que tiveram a carteirinha

bloqueada pelo sistema devem
procurar a Administração da
Canarinho para atualizar o ca

dastro e retirar um novo docu
mento. De acordo com o presi
dente do Conselho Municipal
dos Direitos dos Idosos de Ia
ráguá do Sul, Antônio Marcos
de Souza, um ofício será envia
do à prefeitura e à Canarinho
solicitando a manutenção do

benefício, sobretudo para não

prejudicar os mais carentes.

A empresa fez o

que autorizava
a Justiça. Não

temos co�o obrigá
los a conceder
a gratuidade.
Mário Sérgio

Peixer, procurador
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Programação
completa

Festival Cinema
nosMuseus
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Ioeafs De telao
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TAÍS URQUIZAR/ESCRlTÓRIO DE CINEMA

Cinco curta-metragens produzidos na cidade
são projetados pelo Cinema nos Museus

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

_.. O telão insta
lado no Mu
seu Emílio
da Silva, na

Praça Ângelo
Piazera, serão

projetados filmes com cenários
bem conhecidos pelos jaragua
enses. Cinco curta-metragens,
produzidos pelas mãos de mo
radares. da cidade, ganharam
destaque na programação do
décimo dia de apresentações

. do projeto Cinema nos Mu
seus. Os curtas integram o tema

"laraguá na Tela". A exibição
acontece nesta quarta, às 15h.
A entrada é gratuita, mas os

ingressos devem ser retirados

antecipadamente nos museus.

O projeto segue até o dia 28 de

novembro.
A ideia é homenagear e di

vulgar as produções locais. O
curta "Quando a gravidez é ado

lescente", foi produzido e dirigi
do por Nelson de Faria Campos.
Os outros quatro filmes que vão
à tela são fruto do projeto IIMos_
tre a cara do seu bairro", realiza
do em 2011, pelo Escritório de
Cinema. A ideia é mostrar a re
alidade dos bairros, sob a ótica
dos jovens moradores do Santo

Antônio, Águas Claras, Jaraguá
84 e Tifa Martins. O resultado
foram as produções I� Caixa"{
"Tribos', "84" e "Presente a Ma

ria", respectivamente.
Durante a produção dos cur

tas, 20 jovens de 14 a 19 anos

aprenderam a fazer um filme de
forma descomplicada, mas com

assistência e equipamentos pro
fissionais. I� partir do momento

que eles tiveram de pensar o bair
ro onde vivem, tornou-se uma ..

experiência reveladora. Alguns
não conheciam os problemas lo
cais. Então, eles passaram a olhar
a realidade sob outra ótica, não
só da fotografia através da lente,
mas uma ótica política", explicou
a produtora Sandra Simioni,

A segunda rodada de curtas

desta quarta-feira começa às

19h30, no Museu Weg. O tema

"Sucesso de Público" reúne os

famosos "Cerveja Falada", "Espa
lhadas pelo Ar", "Lápide" e "Ca

lango Lenga".
No sábado, no Museu Wolf

gangWeege, no Parque Malwee,
serão exibidos "Disque N para
Nascer", "Laurita" "Depois das

Nove", IIEu e Crocodilos" e "O
Bolo".

Veja a programação comple
ta no quadro à esquerda.
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Previsão do Tempo
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

Canoinhas

.....
14° 19°

SãoMiguel
do Oeste

.....
13° 26°

Joaçaba
.....
11° 22°Chapecó

.....
, 12° 24°

Lages
.....
10° 20°

......
I

Tempo instável
predomina
Sol commais nuvens e

condições de chuva isolada
naGrande Florianópolis,
Litoral Norte e noVale do

Itajaí devido à circulação
marítima. Nas outras

regiões, o calor pode
provocar pancadas isoladas
de chuva. Temperatura
mais baixa namadrugada
de quarta, com chance de

geada fraca nas áreas altas
do Planalto Sul.

Nublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
Direção do vento Velocidade Umidade

do vento relativa (%)

• 6h Sul-Sudeste 6km/h 97

• 9h Sul-Sudeste 6km/h 96

• 12h Sudeste 8km/h 79

• 15h Leste-Sudeste 12km/h 70
2mm

40%
• 18h Leste-Sudeste 13km/h 68 de possibilidade
• 21 h Leste-Sudeste 9km/h 79 de chuva,

Instável Parcialmente
Nublado

Ensolarado

Humor

Organismo pontual
Um homem foi ao médico acompanhado pela esposa.
- Doutor - diz ele. - Estou com um problemamuito sério! Todos os dias

eu urino às 6 damanhã e evacuo às 7 horas pontualmente!
- Eu não vejo problema nenhum - diz o médico. - Aliás, isso significa

que o seu organismo está muito bem regulado.
- O problema, doutor - intervém a esposa. - É que ele só acorda às 8!

Sudoku

, I

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.
I I'! I!,

�
.

Joinville

.....
16°24°

Jaraguá do Sul
.....
13° 23°

HOJE

Jaraguá do Sul

� Região

Óculos de sol

/

Rio do Sul
.....
12° 20°

Blumenau
.....
16°26°

AMANHÃ
MíN: 13°C
MÁX: 24°C

SEXTA

MíN: 13°C
MÁX: 25°C

SÁBADO
MíN: 14°C
MÁX: 27°C

Florianópolis
T ....
19° 26°

São Joaquim
.....
7° 20°

Laguna
.....
20° 25° São Francisco do Sul

• Preamar
• 3h21: 1,8m
• 16h19: 1,4m
• Baixamar
• 7h21: 0,4m
• 20h26: 0,1 m

Itajai
• Preamar
• 2h02: 1,2m
• 14h36: 1m
• Baixamar
.10h08: 0,3m
• 21h32: 0,1m

Florianópolis
• Preamar
• 2h06: 1,2m
• 14h41: 1m
• Baixamar
• 1Oh19: 0,4m
• 21 h08: 0,2m

Imbituba
• Preamar

.1h56: 0,7m
• 13h43: 0,5m
• Baixamar
• 9h23: 0,2m
• 20h54: Om

CriciÚlna
.....
12° 24°

MINGUANTE 7/11

NOVA 13/11
Tábua

das marés

CRESCENTE 20/11

Palavras Cruzadas

CHEIA 28/11

HORIZONTAIS

1.· Cortar completamente os cabelos de alguém /
Onomatopeia do ruído de um tapa

2. Governar / As iniciais da cantora e compositora
Lee

3. Propagado
4. Abreviatura de Nordeste / Abrir à força
5. (Fig.) Atormentar

'

6.Andar de um edifício /As ínrciais da escritora Lya.
de "A Sentinela"

7. Grau de intensidade de um som / (Pop,) Reprova
ção em exame

8. Preposição que forma diversas contrações I

(Ingl.) Comando muito utilizado em programas

de computador
9. Um sistema para achar

10. Administrador de bens alheios ou de propriedade
agrícola / O meio da... narina

11. Que pode ser posta em prática
12. Sigla do estado de Itabaiana / Passagem suave

de uma a outra cor

13. Abreviatura de Estados Unidos da América do

Norte I Homem novo.

VERTICAIS

1. Que não tem. capacidade / Momento sucessivo

e difemnte

2. Uma consequência do medo ou do frio / O cantor

e compositor Gomes
3. Abreviatura (em português) do Peru / Pequena mó

usada para polir metais
4. (Pop.) Açãode namorar de forma sensual,
com beijos, abraços, carícias etc. / Revolta em pe

nitenciária
5. Periferia I Adorno de penas para a cabeça usado

pelos indígenas
6. Cosmético para colorir cílios e supercílios / Nome

dos capítulos do Alcorão, dispostos segundo o

seu comprimento
7. Tatear / (Ingl.) A sigla das pessoas importantes
8. Provocar sensação de calor / Mórbido apego ao

dinheiro

9. (Fig.) O que há de melhor, ou mais representativo
/ Infantil.

3 4 5 6 7
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RESPOSTAS NA MESMA EDtÇÁO
36 PÁGINAS • APENAS R$ 4,90

MAIS UMA REVISTA MENSAL
COM QUALIDADE A RECREATtVA

CONFIRA AS ,NOVIDADES
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Elijaite Jung
J

UlÚversotpm@ocolTeiodopovo.com.br

Dica da vez
A dica da vez vai pra todomundo que vai receber uma parcela
do 13° salário já na próxima semana e que já tem coceira nos

dedos pra gastar: Cuidado com as dívidas e com gastar tudo

de uma vez, com coisas desnecessárias. Vale se programar,

pagar contas primeiro, comprar o que precisa ser realmente
comprado e depois, fazer aquele agradinho a simesmo...

rtin as

1) Vem acontecendo um

montão de bazares e

feirões com precinhos
camaradas e a gente
agradece.�astambém
registra o que vê de ruim
e deixa a dica: precisa
ter organização: repor
mercadorias e não

deixar filas oumultidões

esperando, né?

2) É véspera de feriado
e para quem vai viajar,
emendando o fim

de semana, algumas
diquinhas espertas:
revisão do carro, malas

otimizadas com o que
vai realmente usar,
documentos na mão,
cuidados com o sol e

atenção na estrada. No
.

E' ,maIS ... nJoy.

3) Tô em vias demudar
de casa e ando naquela
fase IIPor onde começo?".
É desmontar tudinho,
pensar no transporte,
deixar em ordem a casa

de onde estou saindo,
limpar caprichosamente
a casa pra onde estou

indo, montar tudo outra
vez ... Ah, desespero!

Divã com
Arianne
A1brecht

Onde trabalha e o que faz:
vendedora na Patisi Modas,
Eu sou: persistente! O que
me alimenta é a vontade
de crescer. Homens são:
certos e errados. Os certos
nos fazem feliz ... Mulheres
são: umamistura de força
e delicadeza. Semeu
relacionamento fosse um
ritmo seria: uma valsa.

Desço do salto quando:
percebo falsidade. Parame
ganhar basta: ser sincero!

. - Se eu fosse celebridade
seria: gostaria de ser várias,
mas nada como ser você
mesma! Roubaria o closet
de: MarianaXimenez. Meu

coração batemais forte quando: lembro que me caso em

dezembro! Eu sou ótima em: fazer aquilo que me proponho
como meta. Eu sou péssima em: aturarmentira e pintar
unhas. Uma noite perfeita pede: um friozinho à noite faz

muito bem, acompanhado demuito chocolate e bons

filmes. Um casal apaixonado precisa: confiança e passar
muito tempo juntos. Com 50 reais eu: vou ao cinema.

Com ummilhão de reais eu: comprariaminha casa, carro,

ajudaria familiares e, de quebra, viajaria.

Criatividade no guarda
roupa. É isso, eu até já falei
muito sobre reciclagem e

customização, mas hoje
vou dizer o que é flash
mesmo: a facilidade de achar
materiais pra customizar e

a facilidade aindamaior de
fazer o trabalhinho. Compre
tachinhas, spikes, glitter e
tinta de tecido e manda ver.

É legal ... bem flash!

�
Acreditar é o

primeiro passo.

"

E a treva
Achar que pra formar um

look bacana precisa combinar
sapato, bolsa e acessório. Não

precisamesmo, viu? Aliás, a
tendência é variar estampas
e cores. Vale usar um dos
itens com estampas, outro
metalizado e ainda outro

de cor vibrante. É só casar
bonitinho e abandonar esse

negócio de usar tudo sempre

igual! Trevinha!

.

.

...................................................................................................
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CON,.AINER@
ECOLOGY STORE

Rua: Reinaldo Rau, 44 - Centro I (47) 3370-5324

Retratos da vida
Du tenho uma amiga
Dque tinha quatro
aparelhos de celular: Tim,
Vivo, Claro e Di.A ideia,
claro, era fazer as ligações
para os amigos com o

celular compatível com a

operadora deles.Mas dia
desses, no ônibus, amoça
ao meu ladofez uma
ligação pra alguém e começou a conversa: "OiFulana, podes
falar? Sim? Tá, só me diz, esse teu celular é da Vivo,_ né?Não?
Fez a portabilidade?Equal é? Tim?Tá,já te ligo.Não.. vou ligar
do meu chip da Tim. Daípago menos. Esse que te liguei éVivo
pois pensei que o seu tambémfosse..."E blá, blá, blá.Nofim das

contas, eu desci do ônibus e a moça ainda tava explicando como

funcionava.Ainda na ligação com o chip da Vivo!
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3370-3242

Bom dia!
Roje é quarta-feira, dia 14

de novembro de 2012. E

o tempo voa! Em menos de 30
dias úteis estaremos festejando
o Nataü, De qualquer forma, a
semana continua normal, po
rém, mais que pequena! Neste
sentido, vamos à nossa coluna

social de hoje, que está bom

bada de boas notícias emuitas

energias positivas! Vamos que
vamos, urbe sorriso!

Merece
Para não destoar, Iaraguá
'também começou a semana

do tipo "tricolor do coração".
E, por conta, haja gozação
para cima dos palmeirenses e

flamenguistas em queda.Vamos
deixar com sorriso de orelha

a orelha, os amigos Rodolfo
Kohlbach, ReinoldoMurara
e Geremias Rozza. Mas, por
enquanto...Vem troco!

Almoce
muito rneJhorn() Kayrós
PO!,apenas "R?"21�90.

f
KAY�ÓS
HO"El

FOREVER LIVING
PRODUTOS NATURAIS

47 3370-8820
NUTRIÇAO ' BElEZA. ESTtTlCA , GERENOAMENTO DE PESO

Moa Gonçalves
,

FOTOS MAURICIO HERMANN/DIVULGAÇÃO

TIM TIM O industrial Renato Freiberger (BeU'Arte) ,com
a esposa Lurdes e os rllhos Thayse e Crystian Freiberger,

segunda-feira, durante as comemorações de seu aniversário

"Ser solidário"
Notícia gostosa de dar. Primeiro porque
somos entusiastas desse tipo de iniciativa.

E também porque temosmuito apreço

pelas pessoas envolvidas. A Clínica SER,
uma das mais conceituadas da região,
capitarieada porMariaAugusta Grubba,
está à frente da campanha "Ser Solidário".
Uma tarefamuito bacana, com intuito de
arrecadar brinquedos novos e usados para
um Natal mais feliz às crianças carentes
de nossa comunidade. Participe! Os
brinquedos podem ser entregues até dia
14 de dezembro, na' rua Coronel Bernardo
Grubba, 62 - das 7h às 21h , e também

naAvenida Parque Malwee, 70, na Barra
do Rio Cerro, das 7h30 às 19h.
Mais informações no fone 3371-6022

Niver da Mayara
Por favor, não ousem esquecê-la: na
condição de darling das darlings da
cidade, Mayara Krauss, da Mayara Pilates,
recebe hojemil cumprimentos pela
estreia de mais um aniversário. Quem
manda ser querida. Cheers!

Teo & Edu
Hoje-à noite, a The Living Club vai ferver!
Desfilarão por lá os pezinhos famosos
dos sertanejos Teo & Edu, a dupla mais
aplaudida no sul do país. Imperdível! O
mulherio entra free até 23h30. As mesas

estão esgotadas.
Lúis Bogo e Marli

Forlin deram rasante na Scar
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LINDA, Marina Lenzi nos corredores da

Epic Concept Club, no último sábado

Boteco
Cá pra nós, a programação de fim de semana na televisão

aberta é tão chata, que está levando todo mundo a usar

controle remoto, optando pelos canais fechados. Quem não

tem tv por assinatura prefere o boteco mais próximo.

Coisa chata
Nadamais desagradável do que se deparar com o seguinte aviso:
"Sistema de cartões de débito e crédito fora do ar. Desculpem-nos o
transtorno". O aviso chateoumuita gente no sábado passado num
espaço bem bacana de Iaraguá do Sul. O que é pior, o episódio já
tinha acontecido semanas atrás. Pense no cliente que não carrega
dinheiro e nem talão de cheque?' Sai soltando fumaça.

moagoncalves@netuno.com.br

as rodas
• No jantar de segunda
feira rolou supermoqueca
de peixe ria casa da amiga
RobertaZinders,
O tempero ficou por conta
do empresário e amigo
da hostes Paulo Norberto

Filho, que arrasou no
-. '

qu�sitOJllOlh() branco.
IaraPadrinho também

,
-

ANTENADAS CarlaWulf e Heloísa lIinnig
conferindo as últimas da rede, sexta-feira, no
baile de reabertura das piscinas do Beira Rio

Nesta quarta-feira, o
músico Enéas Raasch
movimenta o badalado
Restaurante Vila.

• O boa praça Felippe
LeierFolchini é o grande
aniversariante de hoje.
Mil vivas!

<

• Meu abraço de hoje
cheio de energias positivas
vai para o amigoMauri
Cani, que ao lado do
filho Djeimes, comanda o

concorrido Campeonato
Uodles de futebol suíço,
no ComplexoEsportiva
Iaraguâ. Aquele abraço.

• NovembroAzul é a onda
.de hoje em alusão aoDia
Mundial do Diabetes.

..

PATROCI NADOR

OFICIAL

o pessimista se

queixa do vento, o
otimista espera que
ele mude e o realista

ajusta as velas.

WilIian GeorgeWard

II
Bradesco

Onde comer bem

em Jaraguá
Hoje, a partir das 15h, a
minha amiga Georgete
Damm, recebe open

house na Confeitaria Bela

Catarina, para uma tarde do
tradicional Café Colonial.

Quase,

parando
De um amigo frequentador
assíduo das rodinhas na

prefeitura: Hem fim de governo,
nem sequer café requentado
se tomamais por lá,
atualmente". Faz 'sentido.
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Elyandria Silva,
escritora

Ela dobrou a esquina naquele exato
momento em que a fila de carros fazia

cortesia para um senhor passar. O tempo
dosmotoristas, visivelmente apressados,
asfixiado pelo desfile lento do homem

que parecia não se preocupar com nada
na vida, essas calmaria:s típicas dameia
idade e que dão inveja a qualquer jovem.
Volto à esquina e acompanho o trote

desajeitado da morena que avançava a

passos urgentes com as combinações
esfuziantes de umamoda suja e

assustadora, porém, admirável, pela
coragem de usar aquela roupa. A
calça fuseau laranja com o vestido

estampado em tons misturados de rosa
e amarelo, de alças, berrante, por cima
da calça, lembrava uma alegoria de
escola de samba. Observo seus cabelos

esvoaçantes, revirados de forma cruel

pelo vento. Ao passar pelo canteiro de
flores se confunde com elas, laranjas,
vermelhas, roxas, cores e mais cores,
e o jardineiro é arrancado de sua

concentração pela moça furta-cor. Aquele
vestido tinha jeito de ser feito de fazenda,
com estampa escolhida, commodelo

Novas

Crônica

Pela volta das fazendas
tirado de revista, mesmo com o resultado
desastroso que adentrava a Reinaldo Rau.

Era costume, em épocas festivas, Natal,
aniversário, ganhar de presente uma
fazenda. Ganheimuitas fazendas na

vida, gostava tanto, tinha ansiedade
ao abrir o pacote, que geralmente era
molinho e acusava o que era, para
descobrir qual a cor, qual a estampa, o
tamanho e o que realmente daria para

Ganhei muitas fazendas na

vida, gostava tanto, tinha
ansiedade ao abrir o pacote (...)

fazer com ela. Pensou que eram hectares
de terra? Não, eram pedaços, metros
de tecido que ganhava para fazer um
vestido, blusa, saia, 'enfim, alguma peça
de roupa. Costume de família, coisas
de tias e madrinhas. Então, firmava-se
o compromisso, a obrigatoriedade de
achar uma boa costureira para fazer a

roupa que seria exibida, em grande estilo,

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18R
Catarina avisa que quer alugar o teatro e Diva não gosta. Jurema se pre

ocupa ao saber que Berenice ainda gosta de Zé Maria. Edgar se revolta com a

chegada de Laura. Caniço e Berenice deixam os clientes aflitos com suas atitu

des na confeitaria. Celinha avisa a Assunção sobre a volta de Laura. Zé Maria

pensa em Isabel. Constância conhece Esther e decide casar Albertinho com ela.
Laura fica desconfortável com Melissa. Caniço abraça Berenice, �ssim que avis
ta Zé Maria. Laura avisa a Jurema que Isabel está voltando para o Brasil. Laura

desconfia da ansiedade de Jurema em falar com Isabel. Catarina faz o papel de
Diva e todos aprovam sua atuação. Edgar procura Laura na casa de Constância.

GUERRA DOS SEXOS - GLOBO - 19R
Roberta não consegue dar a poção para Nando. Zenon arma uma

festa para Ulisses. Nenê pede que Semíramis guarde mais um de seus

pacotes. Ronaldo se irrita por não conseguir ficar com Juliana. Fábio se

irrita ao encontrar Manoela na casa de Felipe. Roberta desmaia depois de
dançar com Nando. Charlô afirma a Dino que vai descobrir quem sabotou
a fábrica. Nando admira Roberta. Os policiais avisam a Otávio que seu

iate foi encontrado. Ulisses teme um encontro entre Zenon e Carolina.

Felipe pergunta se Juliana sabe quem é a mulher por quem Fábio se

apaixonou. Kiko se espanta que sua mãe não tenha dormido em casa.

Roberta acorda e procura Nando. Fábio fala com Juliana e Carolina ouve

a conversa dos dois. Otávio flagra Roberta e Nando em seu iate.

SALVE JORGE - GLOBO - 21R
Antônia enfrenta Celso e assina o contrato do imóvel. Lívia termina

seu romance com Haroldo. Jéssica tenta conversar com Adam. Zyah tenta
impressionar Bianca. Demir sugere que Tamar fuja com ele. Esma e Ke
mal se revoltam com Sarila. Theo avisa a Morena que vai pegar Junior na
creche. Haroldo estranha que Lívia tenha pedido o telefone de Ricardo.
Lívia finge querer o apoio de Ricardo. Lena entrega o endereço de Thomp
son para Morena. Áurea se surpreende ao ver Junior chamar Theo de pai.
Aisha não entende por que Berna não quer falar sobre sua adoção. Vo
landa confirma sua presença na festa funk e Caique pede para Salete não

contar para Amanda. Lívia diz a Wanda que se encontrou com Ricardo.
Celso se desculpa com Antônia. Morena procura Thompson.
* O resumo dos capítulos é de responsabWdade das emissoras.

em outra comemoração, onde todos
estivessem presentes.
Sou arrancada da nostalgia pelo
desaparecimento damoça do vestido de
fazenda. As cores se foram, até o sinal

parece ter adormecido no vermelho. Os

pretos e os brancos voltam a tomar seu

espaço no cenário urbano cotidiano. Um

desejo! Quem me dera, em alguma data
festiva, ganhar de alguém uma fazenda,
bem bonita, para fazer uma roupa. E com
essa vontade lanço uma campanha pela
volta das fazendas, pela volta dos tecidos
dobrados e dados em belos pacotes com

laços em cima. Ganhar uma fazenda
de presente depende de quem deu e de

quem ganhou porque, 'se o presenteado
não providencia para fazer a roupa o

tecido morre, fica lá, em algum canto,

jogado, esperando para ser ressuscitado.
Passo pela banca e leio na capa de uma
revista que amoda do verão é de cores
radiantes e fosforescentes. Abraços
nesses tons para amorena que anda
faceira pelas ruas sem se importar com
o que os outros vão achar de seu vestido
carnavalesco. Admiro gente assim!

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

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
daAjapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Clique animal

Lindos

gatinhos
para
adoção.
FaJarcom

Marlene

no telefone
3054-4600

ou com

Carmen no
3370-0690
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e sua obra.Apreocupação
comas questões sqciàisfoi
fUndamentalpara. ll10 ..

à trilogiaMillenn1 TIar
anotável figura de Lisbeth
Salander - que encmna,

. junto '&�m o jornalisfaMikael.
.

Blomkvist, os ideais de luta
contra as injustiças. Ele
morreu.subitamente, aos
cinquenta anos, de ataqüê
cardíaco, antes que pudesse
ver seus livros publicados.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponline.com.br QUARTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2012 113 I VARIEDADES

Tirinhas

P€R�iTf.\·mE uf'ffl
çerooNsTAAefi(L

•

,fi

I
3

Cinema

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 17:45, 19:35, 21 :30
• Hotel Transilvânia - Dub. - 14: 10, 15:50
• ARCOIRIS 2
• Ted - Leg. - 14:40, 16:50, 19:00, 21:10
• ARCOIRIS 3
• 007 Operação Skyfall - Leg. - 13:30, 16: 1 O, 18:50, 21 :30

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC1
• 007 - Operação Skyfall - Dub. - 13: 1 O, 18:50
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 16:00, 21:40
.GNC2
• Até Que a Sorte Nos Separe - 13:20, 15:35, 19:40
• Possessão - Leg. - 17:40, 22:00
• GNC3
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 17:10, 19:10, 21:10
• Possessão - Leg. - 13:30, 15:20

JOINV'ILLE 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 - 14:20, 16:30,
19:10,21:20
.GNC3
• Argo - Leg. - 14: 1 O, 16:40, 19:20, 21 :50
.GNC4
• 007 - Operação Skyfall- Leg. -15:00, 18:20, 21:10
• O Diário de Tati - Dub. - 13: 15
• GNC5
• O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões à Vista -

Dub. - 13:45, 15:45,
• Ted - Leg. - 17:40, 19:50, 22:00
• GNC6
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 19:30, 21 :30
• Frankenweenie (3D) - Dub. - 13:30, 15:30, 17:30

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• O Mar Não Está Prá Peixe: Tubarões à Vista! (3D) -

Dub.-13h50, 16hOO
• 007 - Operação Skyfall - Dub. - 18hOO, 21 hOO
• CINÉPOLlS 2
• Três Histórias, Um Destino (Estreia) - Dub. - 14hOO,
16h15,18h30,20h50
• CINÉPOLlS 3
• Frankenweenie (3D) - Dub. - 13hOO, 15hOO, 17hOO

• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 19h1 O, 22h10
• CINÉPOLlS 4
• Argo - Leg. - 14h30, 17h20, 20hOO
• CINÉPOLlS 5
• O Diário de Tati -13h10, 15h20, 17h30, 19h40
• Possessão (Estreia) - Dub. - 21 h50
• CINÉPOLlS 6
• E a Vida Continua ...

- 13h20, 15h50, 18h20, 20h40
• CINÉPOLlS 7
• Até que a Sorte nos Separe -14h10, 16h40,

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• 007 - Operação Skyfall - Dub. - 16:00. 18:50
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 21 :40
• Atividade Paranormal4 - Leg. - 14:00

.GNC2
• Atividade Paranormal4 - Leg. - 22:00
• Frankenweenie (3D) - Leg. - 13:30. 15:30. 17:30
• Frankenweenie (3D) - Leg. - 19:30
• GNC3
• 007 - Operação Skyfal,l- Leg. - 15:00.18:20.21 :10

.GNC4
• O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões à Vista - Dub.

- 13:20.15:10
• Possessão - Leg. - 17:00. 19:00.21 :20
• GNC5
• Até Que a Sorte Nos Separe - 14:30. 17: 15. 19:45,
21:50
• SALVA VIP
• Ruby Sparks - a Namorada Perfeita - Leg. - 14:15

16:30, 19:15,21 :30

PARK EUROPEU BLUMENAU
.• ARCOPLEX 1
• 007 Operação Skyfall - Dub. - 18:50
• 007 Operação Skyfall - Leg. - 21 :30
• O Mar Não Está Pra Peixe 2 (3D ) - Dub. - 13:50,
15:3,17:10
• ARCOPLEX 2
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 14:00, 15:50, 17:40,
19:30, 21 :20
• ARCOPLEX 3
• 007 Operação Skyfall - Leg. - 18:00, 21 :00
• Frankenweenie - Leg. -14:20,16:10
• ARCOPLEX4
• Hotel Transilvânia - Dub. -13:20,15:10,17:00
• Ted - Leg. -18:50, 21 :00
• ARCOPLEX 5
• Até Que a Sorte Nos Separe - 15:00, 17:00
• E Agora Aonde Vamos? - Leg. - 19:00, 21: 1 O I
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Psy pode vir para o

Carnaval carioca
A Inocentes de Belford Roxo, escola que

estreia no Carnaval carioca, vai convidar o
cantor sul-coreano Psy (o fenômeno mun
dial com sua música Gangnam Style) para
seu desfile, em 2013. O enredo da escola fala
sobre a imigração coreana. A forma como
a convocação será feita é original: a escola
pretende postar noYouTube, umvídeo com

integrantes da agremiação cantando e dan- -

çando em homenagem ao coreano .

_ 2': OmeDtor
é O strip de Lautner
A atriz Kristen Stewart disse que, para

ela, a melhor cena de "Amanhecer - Parte

2" é aquela em que o lobisomem Jacob,
papel de Lautner, tira a roupa em frente ao

pai de Bella. O intérprete de Jacob, que já
revelou não gostar muito de estar sempre
descamisado, também comentou a cena:

"Foi ridículo. E eu tive de tirar minhas cal

ças". O último filme da saga Crepúsculo,
tem estreia no dia 15 de novembro.

Ney Latorraca pode
despertar em breve
o estado de saúde de Ney Latorraca

apresentou melhora nestes últimos dias.
O mais recente boletim médico divulgado
pela Casa de Saúde São José informou que
a recuperação do ator avançou e a retirada

dos aparelhos já está sendo colocada em

prática com o máximo de cuidado e aten

ção da equipe da unidade. Ainda no CTI, o
ator encontra-se em processo de despertar,
porém ainda não há previsão de alta.

Horóscopo
ÁRIES
Ótimo dia para fazer contatos profissionais com pessoas
experientes. Isso pode trazer benefícios à sua carreira.
Fique de olho nas oportunidades e busque a realização
de seus desejos, mas não deixe o seu romance em

segundo plano. Cor: bege.

TOURO
Atividades que possa desempenhar de forma
independente são as malspositvas neste dia. Aposte em
sua determinação para alcançar metas a longo prazo,

pois saberá como obter o reconhecimento que merece. A

dois, não faltará intensidade. Cor: preto.

J[ GÊMEOS
Converse com pessoas influentes e abra-se a

.

oportunidades profissionais. Novos conhecimentos
contam com boas energias. No romance, ouça os
conselhos que cara-metade tem â dar. Se está SÓ, saia
mais e conheça pessoas interessantes. Cor: vermelho.

CÂNCER
É dia de compartilhar projetos e incentivar a participação
de colegas no trabalho. Contagie as pessoas ao seu
redor com seu entusiasmo e as atividades vão render. Na

união, bom humor e alegria não faltarão no contato com
a pessoa amada. Cor: creme.

LEÃo
Vai ter boa disposição física e vigor para realizar tarefas
que exijam esforço. Tente superar obstáculos com
criatividade. Evite criar expectativas altas demais. Seu
par pode ter bons conselhos, ouça-o antes de tomar uma
decisão importante. Cor: bege.

YYk VIRGEM
I I....., Seja mais tolerante com seus colegas de trabalho, mas

não convém contar com ajuda naquilo que é de sua

responsabilidade. Não permita que fatores externos
interfiram na harmonia do seu lar. No amor, valorize os
momentos com seu par. Cor: cinza.

Sheen� homem
com espingarda

A polícia de Los Angeles está investi

gando uma nova acusação contra O ator

Charlie Sheen: a de que ele ameaçou ma

tar um homem com uma espingarda em

outubro. Segundo o relatório da polícia,
o homem alega ser um ex-sócio de Sheen
e diz que está com medo de um torpedo
que o ator teria enviado a uma amiga em

comum. "Vou estourar osmiolos dele com
minha Super 90", teria escrito Sheen.

.o, UBRA
- Mude a sua rotina: faça um trajeto diferente quando

for para o trabalho ou voltar para a casa. Tarefas
desenvolvidas com ajuda de outras pessoas podem
render melhores resultados. Um passeio diferente
também vai agradar seu amor hoje. Cor: bege.

m ESCORPIÃO

11'-. Dia indicado para promovermudanças no trabalho. Não
se empolgue na hora de fazer compras: isso poderá
desequilibrar seu orçamento, gerando arrependimentos.
Expresse o que sente ao seu par, pois isso dará mais cor
ao seu relacionamento. Cor. rosa.

.." SAGITÁRIO I ;
)(.

-

Dê vazão à sua grande energia e curta as vibrações J.

deste dia. Faça planos e estabeleça uma direção para ��
sua vida profissional de acordo com os seus sonhos. I!il,�Na relação afetiva, controle seus impulsos com o par ou . �
poderá criar conflitos. Cor: pink.

III'
,

V\_ CAPRiCÓRNIO �';:�",...',jl'.}J Poupe suas energias, mas não deixe de cumprir suas

I"�obrigações no trabalho. Em casa, seja ágil ao interferir �em um conflito. No romance, fale sobre o que sente.
:
1

Se você expressar frieza na conquista, vai confundir a I ��
pessoa desejada. Cor: amarelo. I

!

AAA AQUÁRIO
AAA Deverá desenvolver projetos em equipe no emprego.

Bom dia para combinar passeios com os amigos

maiS;��,Ipróximos. Anote as despesas na ponta do lápis para
.

termaior controle sobre suas finanças. Se estiver com

vr =as
a dois, resolva já! Cor. mamJI1I.

I'ITr Se você ocupa cargo de liderança, demonstre isso ' �
aos colegas.Acredite na sua percepção e na sua

'I'competência para contornar as dificuldades. Sua alegria Ivai contagiar o romance. Mas, se estiver SÓ, saia de
I

1
casa para conhecer oente nova. Cor: creme. I�"
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La Settimana della Lingua
Italiana nel Mondo e stata tenu
ta per la prima volta nell'ottobre
2001 - anno europeo delle lin

gue - su iniziativa di Prances
co Sabatini, allora Presidente
dell'Accademia della Crusca
e dal maggio 2008 Presidente

Onorario, assieme alla Direzío
ne Generale per la Promozione
e la Cooperazione Culturale del
Ministero degliAffari Esteri.

La Settimana e nata per
promuovere, in tutto il mon

do, la lingua italiana nelle sue

piü varie sfaccettature: proprio
per favorire questo scopo, ogni
anno l'iniziativa, che tradizío
nalmente si tiene nel mese di

ottobre, sceglie un tema spe
cifico, un particolare settore

d'uso della lingua.
L'organizzazione e curata

.

dal Ministero degli Affari Este
ri, dall'Accademia dclla Crusca
e, all' estero, dagli Istituti Ita
liani di Cultura, dai Consolati
italiani, dalle cattedre di Ita
lianistica attive presso le varie

Università, e da altre Associa
zioni di italiani all' estero, sotto
l'alto Patronato del Presidente
della Repubblica.

Di anno in anno, l'iniziativa
ha riscosso un successo crescen

te, arrivando a coinvolgere un

numero sempre maggiore di par
tecipanti attraverso svariati eventi
per ogni tipo dipubblico e dimos

trando, al contempo, la vitalità
dell'interesse per la lingua e la
cultura italiana in tutto ilmondo.

Uno deimomenti dou della
manifestazione e una grande
videoconferenza, un momento
di scambio culturale su larga
scala, che coinvolge Enti e Is
tituti da ogni angolo del globo.
Inoltre ogni anno, nelI'ambito
della Settimana, viene anche
indetto il concorso "Scrivi con

me", riservato agli studenti
delle scuole medie superiori
italiane e bilingui all'estero,
supervisionato e patrocinato
di volta in volta da una diversa

personalità di spicco del mon
do della cultura italiana.

Questa pagina e stata lavorata dal
le professoresse Rosemeri Laurindo e

Rosanna Baldini dei Centro di Cultura
Italiana di Ioinuille, che d'ora in poi
collaboreranno perché.çi siano sempre
delle informazioni che coinvolgano la

lingua e la cultura di questo fantastico
paese che e l'Italia.

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
Lun��ider �Z-�2- Lunettt llalGlzçOj:* C

Grupo LunelJi

"-

I DIVERSI TEMI GIA AFFRONTATI:
• Prima Settimana della Lingua
Italiana nel Mondo: 15-20
ottobre 2001. Tema: La lingua
italiana nel tempo, da dove
viene e dove va.

• Seconda Settimana
della Língua Italiana nel
Mondo: 14-19 ottobre
2002. Tema: L'italiano
e le arti della parola.

• Terza Settimana della Língua
Italiana nelMondo: 20-25
ottobre 2003. In virtü deI
semestre di presidenza
italiana dell'Unione Europea,
i temi trattati sono stati

molteplici:
- In ambito europeo, II
contributo della cultura
e della lingua italiana
al consolidamento
dell'identità nazionale
e, nel contempo, alIa
formazione della
cultura europea.

- Nei paesi extra-europei
con forte presenza di

immigrazione italiana,La

XII Settimana della

Lingua Italiana nel
mondo - Crianças
da rede mw1icipal
de Jaraguá do Sul

se apresentam
no Auditório da
Universidade
Católica SC

Dovuto alIa presenza tra noi
della Professoressa Laura Maria

Zampardi (2007- 2010), siamo
stati coínvolti agli eventi della
settimana dal2007 quando mol
to timidamente abbiamo svilu

ppato iI tema proposto. Un gran
de momento deI nostro lavoro e
stato appunto nel2010 quando
sono stati eseguiti forti pezzi te
atrali come la parodia della Divi
naCommedia diDanteAlighieri.
Durante ogni evento sono stati
lavorati oltre ai pezzi teatrali,
presentazioni canore, mostre

e manifestazioni artistiche dai

professori e alunni deI Centro di
Cultura Italiana e dai professori

letteratura e il giornalismo
delle comunità italiane
alI'estero.

- Nel resto del mondo, II
giornalismo italiano nel
mondo, attraverso gli
articoli di corrispondenti
e inviati speciali sulla
cultura e la società locali.

• Quarta Settimana della
Língua Italiana nel
Mondo: 18-23 ottobre 2004.

Tema: L'italiano come

lingua di poesia.
\

• Quinta Settimana della
Língua Italiana nel
Mondo: 23-29 ottobre 2005.
Tema: La lingua italiana tra
narrativa e cinema dagli
anni settanta ad oggi.

• Sesta Settimana della Língua
Italiana nel Mondo: 23-29
ottobre 2006. Tema: II cibo
e le feste rrella lingua e

cultura italiana.

• Settima Settimana della

Língua Italiana nel

Mondo: 22-28 ottobre 2007.

Tema: La lingua italiana
e il mare.

• Ottava Settimana della

Língua Italiana nel
Mondo: 20-26 ottobre 2008.

Tema: L'italiano in piazza
• Nona Settimana della Língua
Italiana nel Mondo: 19-25
ottobre 2009. Tema: L'italiano
tra arte, scienza e tecnologia

• Decima Settimana della

Língua Italiana nel Mondo:
15-23 ottobre 2010. Tema:
Una Língua per Amica:
L'Italiano nostro e degli altri

• Undicesima Settimana
della Língua Italiana nel
Mondo: 17-22 ottobre 2011.

Tema: Buon compleanno
Italia festeggiava i 150 anni
dell'unificazione dell'ltalia

• Dodicesima Settimana
della Língua Italiana nel
Mondo: 15-22 ottobre 2012.

Tema: L'ltaliano deI Futuro
L'ltaliano dei Territori

VICENDE

redacao@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS D�LGAÇÃO

e alunni dei comuni di Joinville,
Iaraguá do Sul, Massaranduba e

Balneario Camboriu in cui si fa

presente iI progetto extra curri
colare di lingua e cultura italiana
diretto ai bambini e adolescenti ..

Inoltre,e stato creato nel2012 iI
gruppo di teatro StabiIe di Ioinvíl
le costituito da professori,alunni
e ex alunni di lingua italiana iI cui
obiettivo e lavorare e presentare
sempre i temi della settimana
nonché coinvolgere i comuni
che partecipano a questa grande
catena culturale.

Si puo dunque considerare
la Settimana della Lingua Italia
na come la principale manifesta-

zione di promozione linguística.
che, edizione dopo edizione, ac
cresce iI numero di eventi pro
posti: piü 30% ne12006, piü 15%

nel2007mentre, dal2005 al2008

gli eventi sono aumentati di 01-
tre 50%. Nel2008la Settimana,
il cui tema e stato "Lítaliano in

piazza", complessivamente ha
visto la realizzazione di circa
1600 eventi in 95 paesi rnante
nondosi fino a quest'anno.

Cogliete sempre l'occasione
.
di conoscere le attività svolte dagli
enti che lavorano cultura e língua
italiana e anche state attenti a non

perdere la prossima \ -settimana
della língua nelmorido!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



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 R$ 35.340,00. No caso de pagamento à vista, o valor é de R$ 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 R$ 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 R$ 8.390,00 de entrada e saldo financiado em 60 meses a partir de R$ 339,00 a parcela, sendo o valor total do
financiamento RS 20.340,00. No caso de pagamento à vista, o valor é de RS 20.890,00, sem troca. Disponibilidade em estoque: 2 unidades. 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. No caso de pagamento à vista, o valor éde 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 R$
25.740,00. No caso de pagamento à vista, o valor é de R$ 26.990,00, sem troca. Disponibilidade em estoque: 2 unidades. Financiamentos coe 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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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
NO CENTRO DE SCHROEDER
COMOTIMA CLIENTELA,

PONTO DE l3 ANOS

10.000 DVDS
1000 BLU RAY

200 CDS DE PLAY 3

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 Emuito mais.
Apenas 20 vagas por turma Com 50 % de

desconto, aberta a toda a população e ainda

certificado deI 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
20h.

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

pagamento. Tr: 47 3371 6057 c/ 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 c/ 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 llha
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.

• Procura-se casal sem filhos para morar e

cuidar de idoso, a mulher para cuidar da

EMPREGO

casa, cozinhar e olhar pelo idoso o homem

pode continuar a trabalhar fora, sem custo de

aluguel, luz e água. Salário a ser negociado.
Tr: 3372-0879 após as 18:30.

• Precisa-se de pessoa do sexo masculino para
trabalhar em lavoura de palmeira real situada
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 33764110, 9163-
7000 ou à noite pelo 9102-6975

• Atelier de costura Marlene, faz reformas de

roupas. Contato: 3275-4315 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 c/ 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 / 9270-
3638. eza.valdir@yahoo.com.br.

• Preciso de latoeiro e preparador com

experiência - urgência. Tr: 3371-2003 com

Odilon.

• JARGAS Instalações de Gás de cozinha

residencial. TR: 3371-2946/ 92164866

• Disk Frete em geral, caminhão Baú com

capacidade de 4000 k. TR: 8406-2183 /
3276-2190

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

• Compro um triturador. TR: 3273-2347.

• Compra-se um escorregador infantil, ligar,
3374-5906 ou 8802-6423.

• Compro moveis usados para o quarto em

bom estado de conservação. Tr: 3376-3541.

VENDE-SE
• Vende-se Freezer horizontal, mesa c/ 6

cadeiras, cama de casal com colchâo, balcão
de cozinha c/ pia. Valor a combinar. Tr: 8464-
2080.

• Vende-se filhote de Lavrador. R$ 3273-2347.

• Vende-se palmeira real, palmeira fênix.
Contato: Wilson ou Rosa 3376-3716

• 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 e Avon. Contato:
3275-4315 Marlene

• Vende-se adubo de aves. Tr: 3275-2354/
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 combinarTr. 3370-1064

• Vende-se Ar condicionado de 10.000 btus em
bom estado, R$ 200,00. Tr: 9969-5540 ou

3370-2468.

VENDE-SE
• 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 freezer 5 gavetas branco. R$
150,00. Tr: 3273-0884.

• Vende-se uma maquina de sorvete expresso
Italianinha, aceito proposta. R$ 15.500,00. Tr:
3371-3847 ou 3371-4147.

• 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$4oo,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 Universàl, número
1, marca Azert. 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: 3375-1915/ 3375-1039.

• Vende-se ar condicionado quente / frio
Consular 10.000 Btus (escuro) R$ 300,00. Tr:
3371-3993/9973-8281

• 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:
3371-3993/9973 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 / 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) 9122-0300/9647-0865.

,
• 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
suíte, sala e cozinha conjugada, prédio com

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

8838-3955.

• Aluga-se apto no Rau, com 2 quartos R$
545,00. Tr: 9993-2131 com Sandra.

• Aluga-se apartamento no Rau, R$ 500,00. Tr: .

9993-2131 com Sandra.

• Aluga-se 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 Brasília. 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.

• • .... -.. • • • • .. .... .._ • � • • • , .. • • • � • • ,� .. ... I •

• Vende-se apto novo na Estrada Nova com 2

APARTAMENTO

quartos, sala, sacada com churrasqueira.
Entrada de R$ 10.000,00. Valor de R$
120.000,00. Tr: 47 8499-477�.

• 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

• 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 c/ suíte, aceita carro. TR: 8448-8644

CASA'
• Alugo uma casa na praia de Armação, para
temporada. Tr: 3370-8633

• 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 / 2012. Localizada a 5 minutos
de carro sa 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 eletrônico. R$
110.000,00. Na Rua Leopoldo Muller, n 313
-Rio da Luz, perto das lagoas de Peixe. Tr:

3376-2134.

CHÁCARA
• Vende-se Sítio 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 sala comercial com 63 m2 na Vila Rau.

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

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

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

• Aluga-se salâ' 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/ 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: 3275-1185/9912-6200.

SALA COMERCIAL
• Alugo Kitinetes no centro, e na vila Lenzi

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

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

• Alugo quartos. 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$900,00. Valor da Venda

R$ 250.000,00. Fone: 88519651

• Alugo quarto para pensionistas, no Centro.

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

9123-5851

• 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.

TERRENO
• Troco terreno no Vila Rau por casa na praia, de
preferência Barra Velha. R$ 3371-6968

• Vende-se terreno 15x20, no Rio da Luz

próximo a Ceva I R$ 25.000,00. Contato:
Wilson ou Rosa 3376-3716

• 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 construção de galpão. Tr 9654-2206.

• Vende-se terreno no Bairro Nova Brasnia c/
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

lzabel, 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 nO 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: 8448-8644 /
9936-7400

• Vende-se terreno -2-500 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 ltajuba R$
30.000,00 escriturado, 300 m2• TR: 8448-
8644

CHEVROLET
• Vende-se um Chevette 89, preto a gasolina,
1.6 em ótimo estada de conservação. R$
5000.oo.Tr: 3379-2303/9114-5998.
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CHEVROLET
• 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-seCaminhoneteSl0cabine estendida,
ano 98, cor verde metálica, 4iugares, direção,
ar, a gás GNV e gasolina, Elétrica e mecânica

revisada, pintura e latoaria impecáveis. R$
13,000,00. Tr: 3371-2699/ 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-se Vectra Elegance, ano 2009
modelos 2010, com 45.000km. Valor R$
37.500,00. TR: 33762776.

• Vende-se Montana 2007 linda apenas R$ 25,
700,00 Tr.(47) 9157-7525 Neto

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

• 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.

• 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.

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

• Vendo ou troco Montana Made Off roud, 1.8
prata, ano 2005, completa, rodas 17.Tr: 3276-
0826 ou 9973-5960.

PEU EOT
• Peugeot 206, ano 2004, 4 portas, 1.0, ótimo
estado, particular. R$ 15.000,00. TR: 3273-
7644 ou 78134785

• 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.

• 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.

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

• Renault Clio rll.0 8v Ano 2002, cor branca.
R$ 11.500,00. Contato: Carlos (9102-
9254)

• 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.

• Vende - se Sandero Stepway 2011, 1.6, 16
v, Flex, preto metálico, TOP de linha, Airbag
duplo, freios ABS, 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

• Corsa Wind 96, preto, particular, revisado,
injeção 4 bicos super econômico. R$
8300,00. TR 3397-2050.

• Clio Sedan Privilege 1.0 16 v ano 2004,
cor prata, completo. Ar Cond, Air Bag
Duplo, Direção hid, Vidros elétricos, Volante
com regulagern de altura, Controle som

no volante, IPVA pago. Sem troca. R$
16.000,00. Tr: 8410-0000 Fabio.

VOLKSWAGEN
• Vende-se Golf 1.6 vermelho 8v Sportline
completo com banco de couro, 4 pneus
novos.Todo revisado e EPVA 2012 pago.Tr:
Adilson 3374-5709/8808-6313

• Vende-se Gol, ano 2004, no GNV, com ar
condicionado. R$ 14.000,00. Tr: 9944-2025.

• Vende-se Gol GTS 1.8 Álcool 1993 Bordô -

AjC - V.E. - TR.E. - E/E - Alarme - Manual, NF e

Chave res. Fone: 9163-9276

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

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

Sandra ou Junior.

• Vende-se um Gol, ano 1994, azul, único dono,
em ótimo estado de conservação. Tr: 3372-
3626.

• Vende-se Gol G5 2008/2009 completo 1.6

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

84136088

• 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

crédito, viabilízarnos troca, garantia de um

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

30321400.

• 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.

• Vende-se Uno Mille fire flex ano modelo 2006,
cor preta, R$ 18.000,00. Interessados Tr: (47)
3373-8388ou8803�698

• Vendo um Stilo 2007, ótimo estado,
completo. TR: 15.000,00 + prestações. (não
precisa transferir). TR: 3273-7644.

FIAT

• IdeaAttraticve 2012Completo, 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 0,98% .. Fone 3032-1400.

• Imbatível - Novo Uno Vivace flex 2012, R$
19.990,00, entrada R$ 990,00 + 48x R$
599,00, viabilizamos troca, fone 3032-1400.

• 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.

• 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

• Vendo Palio Branco, 4 portas, ano e modelo

2002 fire, vidro elétrico na frente, limpador
trazeiro. R$ 11.500,00. Tr. 9114-3374 com

André ou 9243-8500 Néia.

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

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

• 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.

• Vendo uma Pampa, ano 92. R$ 5.500,00. Tr.
3370-0719/ 9953-3878

FO D
• Vendo Ford Ranger 2011, completa, ar

condicionado, dir. hid, vidro elétrico, trava
elétrica, alarme, modelo cabine dupla,
prata, XLT 4x2, 2.3, gasolina e GNV. Falar
com Paulo no telefone (47) 9966-2597

• Ford Fiesta, ano 99, 4 portas, cor azul, R$
8.500,00. Tr. 3370-1161.

• Ford Ka 97 bordo impecável por

R$7.500,00 Tr: 33719313/9918-8665

FORD

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

couro Ótimo estado de conservação, Tr:

9101-1881/33704091.

• Vende-se Ford Ranger XLT Limited 4x4,
diesel 3.0 eletrônico, 2008, completa (air
bag, 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.

• 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.

• 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.

• Vende-se Fiesta 2006, 4 portas básico,
R$ 13.800,00. Tr. 9962-3664

CAMINH 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.

• Vende-se caminhão Mercedes 1513 todo

revisado, direção hidráulica, turbinado

freio a ar, km baixa, ano 81. Tr: 3372-1173

/9997-0019.

• 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

• 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

• Vende-se uma camionete Hyundai. H.R

CAMINHÃO
2010. Com câmera fria. Tr. 9991-7943
Hemes.

OUTROS

• Vende-se jogo de rodas de liga leve, aro 15
com pneus. R$ 1200,00. Tr: 3276-0340 /
9197-9084.

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

3376-3961/9136-0049 Cassiano

• Vende-se um Bugue amarelo bonitão. Valor
a negociar. Contato Zito (47) 3370-7994.

• Vende-se um Fusca branco ano 83. R$
4.000,00. Todo reformado. Tr. 8825-5544.

• 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.

MOTOCICLETA
• Vende-se Yamaha xt600 azul, ano 2004. Em
ótimo estado. R$ 12.000,00. Tr: 9926-1717
com Marcos.

• 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.

• Moto CB 300, ano 2010/2011 com 7 Mil KM,
cor dourada. Valor a negociar. Contato Zito

(47) 3370-7994.

• Moto Titam, prata ano 2001 - Baixo km, doc.
2012 pago. R$ 2.500 TR: 8452-0178

• Vende-se uma Biz 100, ano 2001. R$
2000.00.Tr: 3273-0884.

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

• Moto Honda CB 300 2010 com 3800 km

original IPVA 2012/2013 pago. Moto estado

nova, sem troca R$ 9800,00. Tr. 47 9138-

9592 c/ Rodrigo.
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(47) 3084 - 0408
Plantão:

(47) 9655 - 5663
Atendemos finais de semana e feriados
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corretor de;I»tÓV�
C reei. .19.368

l
inha Casa

Minha Vi,da

D223-Casa nova c/157m2
c/I suite+2dor.R$320mil.

D151-Apto no centro c/151m2
priv.CIl suite + 2dor.

R$280mil.

TERRENOS

D22I-Apto lsuite+2dor no
centro c/115m2 privo R$228.900

D178-Ten-eno c/5LOm2.R$76mil.
Pequena entrada e saldo direto.

D159-Terreno comercial em
frente a Malwee c1l814m2•

R$379.900
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VENHA CONHECER O NOVO CllROEN C3.
O CARRO OFICIAL DO lHE VOICE BRASIL .

1\1 KM 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

•

------+----t-------t-----r--�---r--

AIRCROSS 3 x R$ 109,00 3 x R$ 174,00 3 x R$ 166,00 3 x R$ 174,00 3 x R$ 174,00

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITRoe:n
r

1- Preço à vista, sem troca, não inclui pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên AirCross GLX 1.6 Flex 12/13 com valor à vista de R$ 54.990,00 e COC realizado pelo Banco
PSA com entrada de 55% + 36 parcelas com 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 Banco
PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. *0 motor 1.6 mais potente da categoria B Cross no mercado nacional, considerando a comparação entre as potências
informadas nos sites. ?as m?ntadoras Ford, Renault, Peugeot e Volkswagem, consultados n� dia Faça revisões em seu veículo regularmente.11/06/2012. Oferta valida ate 21/11/2012 ou en uanto durarem os esta ues. Ima ens Ilustrativas.
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www.kla.com.br

ICIASORENTO
üdar IBm \lI1JeIldasda rat!egOlia.

Sal. (amboriú; 473360-9777
Blumenau {loja (entro): 47 3236-8000

Blumenau (loja BR): 473323-7171

Jainville (Shaw Roam): 473435-0885
joinville: 47 3435-3595
Florianópolis: 48 3248-0777
São José: 48 3288-0777

Power Imports
Blumenau • Bal. Camboriú .. Jaraguá do Sul

Jolm/ille .. Florianópolis" São José

Cin_t__d_s_e_u_'r_nç_8_,'_s_a_lv_a_"_v_i_d_a_s_liI_J
I

;. Preços válidos até 10/11/12 para Sorento cód; 5.253.23, Optima cód.: V.5S1.23 e Cerato cõd: E.223,23. Frete não incluso no valor de
I RS 2.000,00. Estoque de 5 unidades para cada código. Garantia de 5 anos ou 100.000 Km, o que ocorrer primeiro, para cobertura básica.
: Fotos ilustrativas.
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TAXAS COMPARTILHADAS COM O MERCADO

CARROS COM PROCEDENCIA

COMPRE ENIAUTO!

Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (47) 3370-7500
... PROMOÇÃO

RS 31.500.00
FIAT PUNTO SPORTING 1.8 2008.

COMPLETAÇQ JABS

,._
.. _._.__ .. _ .._._.__._._.,-_._._._ ... _. __... _ ....._ ..__ ..__ .._._ ..__._--_ ...

I
WJ GOL GN 4P 2009 COMPLETD
WJ �1l 1.6 2006 COMPLEID

HONDA CMC EX 1.7 2006 ABS

I HONDA Fff LX 1.4 2009 COMPLEID

I SANOElRO EXP. 1. 6 2011 COMPLETO
lOGAN 1. o 2008 COMPLEID

CUO SEDAN PRMLEGE 1. o 2005 COMPLEID
CORSA SEDAN MAX 1.4 2008

CORSA HATCH 1.82005 COMPLEID
FIAT IOEA ElX 2006 COMPLETA

C4 PAUAS GLX 2..0 AT 2008
..

PEUGEOUT 207 �SSION 2010
PICASSO EXCWSN 2, O 2003

PICASSO GLX 1. 6 0912009 PRETA CINZA

I GM AGILE 1.4lJZ 2010 COMPLEID

I
FIAT PUNlD 1.8 SPORTING 2008
GM ASTRA SS 2008 COMPLETO ABS

FORD TAURUS 3..0 1997 U.OONO

I GM MERNA 1.8 2004

I GM ZAFIRA ELEGANCE 2005 7 WGARES

I FIESTA SEDAN 1.6 2005 COMPLETO

I
FORD ECOSPORf FREESTYLE 2007 PRETA

I C3 XTR 1.62007 ABS

I
C3 EX2oo4
BMW 130 HATCH 3. O 2008

HONOA CB 300 2010

I HONDA 1UYSTER 04\2007
GM VECTRA GLS 2000 BRANCA
FORD KA 2007 PRATA
CUO SEDAN 2005/2006
CUO HATCH 05/10111
PEUGEoUT 206 1.4 2007

" TOYOTA FILDER 1.8 AT 2005
, ._.__ .. , ,__,__ ,__,_._. .. ...J

HONDA Fff EX 1.5 AT 2005
PALIO ElX 2007
PRISMA JOY 1.4 2OCl9
CEITA 4P D4JQ7
C3 EXCWSNE 2008
SCENIC PI\l 1.6 05,05,2006
CEITA OFF ROUO 2006

HONDA 8lZ 2002
CHERRY Q Q 1_1 2012 COMPLETO

I UNO ECONOMY 4P 2010

CORSA HATCH 2002

L_Ij!!:!:l�_§�-ª:.QXqg-ª_ª_�� .__,_

FORD/FIESTA SEDAN 1,6 2005 ,!ICOMPLETO/GNV.[_
,-------,--,-----,_ ..,-_._----�

C3 EXCLUSIVO 1.62004
COMPLETO.·-·�IfI',,·..

...."".1Iu!lMIIJIB

!
FOR KA 1.0 2nn7. KIT VlSI/AO/TRiPP Il_iU/líillJillwJ:_ I

1__.-.. J_._�_.�._�_,_�_._,_.__ .__M_..:.M_ ..__" __

I

l PALIOWEEKENO ADVENTURE LOKER

1.82010.COMP!.fB_
__._._.__._. ,_,_._. N__ •• • ....:... _

REI\UUl" SCEI\IC 1.6 PAI\II..EGE
2004. CD\IIPI.E1JlABS.�_'

""".. 'í"
� U I ii! I
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Celta1.0 LS·2013
#1lii�
AP�DE:

60XD'E.R$ 255,00
COMTAXADE
0,98% A.f!f1.<E ENTRADA
�ER$11.890;OO

•Motor1.0VHCE com 78CV
11 Novo votante
" P.ra""Choques nacordovefculo
" BraRe light
• Novograftsmodo�ineJ '

..Avisosonoro de�afÔIs ligados

ClassIc 1.0 LS2013
�_�KiF.j.)f

..

�..

ItPAf«'tlU)'E: .

R$24.19

CONFIRA OUTRAS OFERTAS NO SITE: WWW.CHEVROLET.COM.8R/OFERTAS

. Celta lS tO, Flexpower (Config. R9A), ano/modelo 201212013, oom preço promocional à vista li partir de R$ 22.690,00 ou através de plano de financiamento com 51,29% de enbada (R$11.89O,OO), ii)
prestaçõesmensais deR$ 254,25 com taxa 0,98% a.m.CEl: 15,53% a.a. Valor total financiado: R$ 27.145,05. Classic lS tO, Rexpower (Contig. R6R). anoImodeIo 201212013, com pntÇO promocional à vista
a partir de R$24.790.00 ou através de plano de financiamento eom 51.78% de entrada (R$13.090,OO). 60 prestaçõesmensais de R$ 274,52 com taxaO.� a.m. CET: 15._ aa Valor total fitanciado: R$
29.561,13, Ofertas vâlidas para o periodo de 14 a 17 de novembro de 2012 pera o Estado de Santa Catarina, para veiculas Chevrolet O km adquiidOs nas� ChevnlIeL oreftas não vüdas ou
cumulativas com modalidade de venda direta da fãbrica, taxistas e produtores rurais. Consulte oondiçôes em sua concessionâria Che�l Os veiculos ChevroIet estão em confOrmidade como PROCONVE
- Programa de Controle da Poluição do Ar por Veiculos Automotores. www.chevrolet.oom.br - SAC: 08007024200, Ouvidoria GMAC - 0800 122 6022

ConteComigo

GMAC Respeite os limites de velocidade.
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Ponto de Vista
Raphael Rocha Lopes,
advogado e professor

Ficha limpa emúsica
'l Jolto ao tema das leis que
V ficaram conhecidas como

ficha limpa. Algumas pessoas
discutem se essas leis são vá

lidas, do ponto de vista social.
Não vou entrar, aqui, nas dis
cussões jurídicas. Parto do pon
to de vista que, pela sua impor
tância sócio-política, alguns
paradigmas devem ser quebra
dos. E quando isso acontece

surgem evoluções.
A grande discussão sócio

filosófica é sobre a necessidade
de se criar uma lei para fazer o

povo não votar em pessoas com
a ficha suja. Seria ideal que isso
não fosse necessário, que as

pessoas tivessem discernimen
to suficiente para, por si só,
fazerem o filtro na escolha dos
candidatos aos cargos eletivos.

De certa forma, concordo.

Porém, a realidade brasileira,
infelizmente é outra. Não vi

vemos no reino de Utopia, de
Thomas More. Foi necessária
a mobilização de diversas en

tidades, dentre as quais a OAB,
a CNBB e o Ministério Público,
para gerar a repercussão gigan
tesca que a proposta ganhou
e seu sucesso nas votações no

Congresso Nacional.
A população, ou considerá

vel parcela dela, começou, de

fato, a prestar atenção no fator
ficha limpa. Infelizmente ainda
há o eleitor que troca seu voto

por uma cesta básica, por uns
litros de combustível, por alu
guel de placas no quintal, por
dentaduras, carradas de brita,
favores e outras coisas. Essas

pessoas são tão criminosas

quanto os políticos que as com

pram. É, contudo, o início de
uma nova era política no Brasil.

Em Iaraguá do Sul aconte
ceu outro exemplo que envolve
a ficha limpa. Neste caso a lei

impede que o administrador

público traga para cargos de

confiança pessoas com restri

ções junto à Justiça ou proble
mas com dinheiro público, en-
tre outras situações. \

Esta lei eu considero ainda
mais importante que a anterior,
pois tenta evitar que na surdi
na mamem no erário pessoas
comprometidas com o lado
nefasto da política. Óbvio, não
é, esta lei, panacéia que trará
a solução para todos os males
dentro do paço municipal, mas

dá margem a uma fiscalização
mais objetiva e aumenta sen

sivelmente a responsabilidade
do prefeito.

O outro tema do título é mú
sica. Pensei nisso vendo, neste
último domingo, o concerto da

Orquestra Filarmônica de Ia
raguá do Sul, na Scar. Nem de

longe sou especialista em músi

ca, quanto mais erudita. Apenas
gosto muito. E fico ainda mais

extasiado quando vejo que a

qualidade dos grandes compo
sitores mundiais é muito bem
retratada pelosmúsicos locais.

O espetáculo de um concerto

consiste basicamente na regência
de ummaestro e aunião e sincro

niadosmúsicos. Devez em quan
do se destaca um solista, mas que
não teria o mesmo brilho se não

houvesse todo o conjunto. Cor
das, metais, percussões fazendo
um trabalho uníssono.

No final das contas, é isso

que se espera de um prefeito (ou
governador ou presidente): que
consiga reger sua orquestra de
secretários e funcionários pú
blicos como um maestro. E que
os trabalhos, ao longo da gestão,
fluam como boamúsica.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 163/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
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RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 14/11/2012, das 7h30 às 13h30
DATA DA ABERTURA: 29/11/2012 10h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul
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Isair Moser Diretor Presidente

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPUBLICA FEDERATIVADO BRASIL ESTADO DE SANTACATARINA
Novo endereço:Rua CeI. ProcópioGomes deOliveira, 380-Centro

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

EDITALDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC,
para a devida ciência ao responsável, segue a relação de titulas apresentados a protesto nes

te Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo
facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua

recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROIESID:

Apontamento: 227928/2012 Sacado: AlDEMIR PIRES MENEZES Endereço: GERAlDO
HARNACKN 155 - VIlA lAlAU - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-340 Cedente: CENTRO
FORM COND LES IlDA EPP Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 30690 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 228,00 - Data parapagamento: 20/11/2012-Valor total a pagarR$305,28
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 228,00 - Juros: R$ 3,11 Emolumentos: R$l1,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.984,52 - Data para pagamento: 20/11/2012- Valor
total a pagar R$3.327,Ol Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.984,52 - Juros: R$ 263,63
Emolumentos:R$11,60 - Publicação edital:R$23,10 Condução:R$23,20 - Diligência:R$ 20,96

Apontamento: 228254/2012 Sacado: PP PLASTINDUSTRIAL lIDA Endereço: RUAERWlNO
MENEGOTI10 1460 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-000 Cedente: CWB - CLlCHERIA
LIDA Sacador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 64/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.047,30
- Data para pagamento: 20/11/2012-Valor total a pagarR$1.l25,12 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$1.047,30 - Juros: R$ 2,09 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 228291/2012 Sacado: ALVINO ADAM Endereço: RUA PREFEI1DWllll GER

MAN..O GUESS NRl - CORUPA -SC - CEP: 89278-000 Cedente: MERCOPECAS INDUSTRIA E

COMEROO IlDA Sacador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 005306/01- Motivo: falta de pagamen
toValor: R$ 455,91 - Dataparapagamento:20/ll/2012 - Valor total apagarR$566,47Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 455,91 - Juros: R$ 1,21 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$'23,lO Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 228130/2012 Sacado: PEDRO PAULO DE SOUZA BASIDS Endereço: ANTON
FRERICHS,965 - VIlA RAU - JARAGUADO SUL-Se - CEP: 89254-290 Cedente: N R OFICINA
lAT PINT COM PECAS Sacador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 733/A - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$I.097,84 • Data para pagamento: 20/11/2012- Valortotal a pagar R$1.l83,08
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 1.097,84 -Juros: R$ 9,51 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 228013/2012 Sacado: KAEIlXINDUSTRIATEXTILIlDAEPP Endereço: RUA
IDABRIOl 55 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89250-000 Cedente: ZANOITI $A Sacador: - Es

pécie: DMI - N" Titulo: 0126958/01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 392,23 - Data para
pagamento: 20/1lI2012-Valor total a pagarR$467,57 Descrição dos valores: Valor do título:

R$ 392,23 - Juros: R$ 1,17 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 228331/2012 Sacado: SUPERMERCADO FRONTAL lIDA Endereço: AV. PREE
WAlDEMAR GRUBA 305 - VIlA lAlAU - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-500 Cedente:
BIKEDO NORDÉSTE SA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 14373A - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 1.048,85 - Data parapagamento: 20/11/2012-Valor total a pagarR$1.l26,16
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$1.048,85 - Juros: R$ 3,14 Emolumentos: R$11,60-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo",
na data de 14/ll/2012. Iaraguã do Sul (SO, 14 de novembro de 2012.

Apontamento: 228448/2012 Sacado: LEANDRAMARIEUITERALVES Endereço: RUASANTA .

PAUllNA, 100 - CAIXA DA AGUA - GUARAMIRIM-SC - CEP: Cedente: BANlF-BANCO IN- ManoelGustavo GriesbachTabelião Substituto
TERNAOONAL DO FUNCHAL (BRASIL)SA Sacador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 505692171 Total de títulos publicados: 7

EElétrica F

47-3370-4273

47-9700-4089
Instalação e

Manutenção Elétrica
Res. Com. Ind.

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

�;,(
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Empresa do Ramo de Alimentação
Corporativa em Expansão

CONTRATA:

OPORTUNIDADES PARA: SCHOROEDER, JARAGUA E JOINVILLE

Desejável pró-atividade, boa comunicação,
domfnio do Excel, foco em processos e foco no cliente.

Oferecemos possibilidade de crescimento profissional, plano de saúde,
alimentação gratuita, cesta básica e salário compatível com a função.

Interessados, enviar currículos para
carolinerh@manadobrasil.com.br ou (47) 3467-1337
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ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá dó Sul na Vara Cível.
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá do Sul-SC - E-mail:

jaragua.civeI2@tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Ezequiel Schlernper
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL.DE" lNTlMAÇÃO DA PENHORÁ - EXECUÇÃO - COM PRAZO [)E 45 DIAS

Execução de Sentença n" 036.97.002323-0/001
..

Exequente: Agostínho Cesar Voltolini <.

Executado: Adolar Machado e outro

Intimando(a)(s): Adolar Machado, brasileito(a), Casado com Emília: Machado, RG 2/8-1.473.681, CPF
310.587.289-20, Rua Leopoldo Malheiro, 15, Apartamento 101 - Edifício Gardênia, centro - eEP 89.251·

490, Fone (047), Jaraguá do Sul-SC e Emília Machado, brasileiro(a), Casada com Adolar Machado,
Comerciante, CPF 891.9090419-91, Rua Leopoldo Malheíro, 15, Apto 205, Centro - CEP 89.251-490,
Fone (047), Jaraguâ do Sul-SC.

Valor d� Débito: R$ 11.565,60. Data do Cálculo: 15/06/2010. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s)
.

acima identificadats), atualmente em local Incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) deque, neste Juízo-de
Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como INTlMADA(S) da penhora via BÀCEN
IVD no valor de RS I.909,iS , bem como para oferecer(em) IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO DE

SENTENÇA,_ querendo, em 15 (quinze) .días, contados- do transcurso do prazo deste edital.

OBSERVAÇAO: Recaindo a penhora em bens imóveis, resta, .igualmente, procedida à intimação do

cônjuge do executado. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o

presente edital, o qual será afixado. no local de costume e publicado. 1 vez(es), com intervalo de O dias na

forma da leí.

Jaraguá do Sul (SC), 17 de outubro de 2012.

O referido é verdade, do que dou fé.

.'Ana Lucia Rozza
Chefe de Cartôrio

"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ibu ai o Júri

Réu deve cumprir
pena de 24 anos

Morador de rua ainda aguarda o julgamento
de outros dois casos de homicídio em se

JARAGUÁ DO SUL
� .

Débora Remor

!
!
,

OTribunal do Júri de Jaraguá
do Sul condenou na tarde

de ontem Ezequiel Oliveira dos
Santos, de 41 anos, a dez anos

de prisão pelo assassinato de
Ernesto Felix da Silva, em janei
ro de 2008. Os dois eram mora

dores de rua e teriam se desen
tendido por causa da esposa
do réu. Sob o efeito de bebida

alcoólica, Ezequiel teria agredi
do violentamente a vítima, nas

-

proximidades da antiga Estação
Ferroviária, no Centro.

Na noite de 27 de janeiro de
2008, os-moradores de ruaErnesto
Felix da Silva e o casal Isabel Cris-

\

tina Correia da Silva e Ezequiel
Oliveira dos Santos dividiam os

alimentos e dormiam na antiga
estação ferroviária de Jaraguá do
Sul. Enquanto Ezequiel dos Santos
saiu em busca de comida, Ernesto
Silva teria tentado abusar de Isa

bel, que teve a blusa rasgada.
Ezequiel encontrou a compa

nheira chorando e quando sou-

Natural de Porto Alegre, San
tos está no Presídio Masculino
de Lages, onde já cumpre pena
de 14 anos por outro homicídio
e por roubo. Os advogados de
defesa Daniel de Mello Massi
mino e Mario Cesar Felipe Fi
lho pediram a redução da pena
e .desqualificação. Corno o réu
confessou o crime e o motivo foi
defesa da honra, e não fútil, a ju
íza _Cândida Brugnoli acatou os

atenuantes. A pena inicial que
era de 15 anos foi reduzida para
dez anos. A defesa ainda não de
cidiu se vai recorrer da decisão.

Para - a acusação, feita pelo

Entenda o caso:

be da tentativa, passou a agredir
Ernesto com socos e chutes na

cabeça e depois ainda desferiu
urna facada na barriga da vítima.
Ernesto foi levado ao Hospital
com traumatismo craniano e

perfnaneceu mais de uma se

mana sem identificação. Urna

pessoa reconheceu a vítima e o

levou para Realeza, no Paraná.
Ernesto ficou morando com a

irmã por dois meses e faleceu 70

dias após o crime.

Ministério Público, o crime foi
de urna violência desproporcio
nal e, através dos antecedentes,
fica comprovada a conduta do
réu. I� condenação é um resul
tado justo para banir a crimi
nalidade em Iaraguá do Sul",
declarou o Promotor de Justiça
André TeixeiraMillioli.

Sornadas as penas, Ezequiel
Oliveira dos Santos deve cum

prir 24 anos de prisão. Ele ainda

aguarda o julgamento de outros

casos, onde é acusado por dois
homicídios em Barra Velha. Du
rante a leitura da sentença, a juíza
Cândida Brugnoli incentivou o

réu a trabalhar e ter bom com

portamento' e com isso buscar a

ressocialização. "Sempre há opor
tunidade, só depende de você."

Ezequiel Oliveira dos Santos
foi condenado em 2009, em La

ges, pelo homicídio qualificado
de Deoclécio Antunes da Rosa.
No ano seguinte, seria preso por
roubo em Itajaí, e também con

denado. Antes de vir para Iara
guá do Sul, em 2008, Ezequiel
passou uma semana em Barra

Velha, onde teria participado do
homicídio de outros dois mora
dores de rua. Estes crimes ainda
não foram a julgamento.

Corupá'
Ladrão é preso
Um homem de 27 anos foi preso em

flagrante depois de arrombar e furtar
urna lanchonete às margens da BR-280,
em Corupá, na noite de segunda-feira.
Quando o alarme do estabelecimento
foi acionado, PQr volta da meia-noite,
urna testemunha contou à Polícia que
o suspeito estava em cima do telhado.
A PolíciaMilitar abordou e prendeu em
flagrante o homem enquanto ele fugia
de bicicleta com os objetos do furto.

Vandalismo

Adolescente é detido
Um adolescente de 17 anos foi detido por volta das

9h de ontem, na ruaWalter Marquard, enquanto con

duzia urna motocicleta furtada. Poucas horas antes, o

jovem havia arrombado e depredado urna loja de ma

terial de construção, no bairro Nova Brasília, de onde
roubou amoto. Quando os funcionários chegaram para
trabalhar notaram que as tintas estavam espalhadas

, pelo chão e caminhões haviam sido pichados. As câme
ras de vigilância do estabelecimento flagraram a ação e

ajudaram a identificar o suspeito, que foi levado para a

Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente.

Caixa Econômica Federal

Linha de crédito registra
crescimento na região

Urna linha de crédito des
tinada a pessoas físicas e que
utiliza corno garantia-real um
imóvel. Essa é a base do Crédí-

, to Aporte da Caixa Econômica,
Federal, modalidade que regis
trou um crescimento de mais
de 100% no último ano na re

gião norte de Santa Catarina.
"As pessoas têm tido conhe

cimento, esta é uma linha de
créditomuito difundido em pa
íses mais desenvolvidos com a

alienação de imóveis", comen
tou o gerente geral da agência
de Iaraguá do Sul, Donaldo Ko
bus. No município, o saldo atu
al é de 3,5 milhões e na região o

valor chega a R$ 20 milhões.
O gerente atribui o cresci

mento do Crédito Aporte ao

Programa CaixaMelhorCrédi
to, lançado pelo Governo Fe
deral para reduzir as

°

taxas de

juros em operações de crédi
to. "É urna linha de crédito ba
rata, mais fácil, não precisa de
avalista e não tem destinação
específica", destacou Kobus.

Com um de imóvel urbano
comercial, residencial, terre-

no, imóvel rural ou terreno

rural no valor mínimo de R$
30 mil é possível conseguir o
financiamento. Não é preci
so dar entrada, o valor é do
crédito será proporcional a

70% do valor do imóvel, se

gundo a avaliação da Caixa.
Os prazos vão até 360 meses,
e as taxas variam de 0,89% a

1,48% ao mês.
Existe também a modali -

dade Caixa Aporte Auto para
automóveis com até cinco

anos, e o valor de crédito ob
tido fica entre 50% e 70% da
tabela FIPE. As regras são as

mesmas, mudando apenas o

bem oferecido corno garantia.
Segundo Donaldo Kobus,

a linha de crédito acaba sen

do muito procurada por pes
soas que buscam quitar ou
tras dívidas pela flexibilidade
oferecida e principalmente
por não haver finalidade no

investimento. "Comparado
com outras operações de cré
dito corno o cheque especial,
os juros chegam a ser de ape
nas 20%", explicou.

MARCELE GOUCHE

FLEXIBILIDADE Kobus diz que linha de crédito �
bast;_mte procurada para quitar outras dívidas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Projeto para a

revitalização
da estrutura é

amparado pelo
Fun-do Municipal
de Cultura

JARAGUÁ DO SUL

Diego Porcincula

/\ antiga Praça do Expedicio
.l\.nário, no Centro de Jaraguá
do Sul, foi ponto de encontro de
muitas pessoas. A Padaria Co

roa, construída em 1923, tam
bém reuniu muitos jaragua
enses no seu espaço. O tempo
passou e o comércio se foi.

O imóvel, quando abando

nado, .vírou ponto de vanda
lismo e prostituição, além de
servir de abrigo para usuários
de drogas. O cenário. desola
dor contribuía para desgastar a
imagem do antigo casarão.

O destino dele era o desapa
recimento pela ação do tempo
e descaso. Mas depois da inicia
tiva do dono do imóvel, esse es-

arte a istór·a

EDUARDO MONTECINO

REVITALIZAÇÃO A casa edificada em 1923 abrigou a Padaria Coroa

paço está prestes a renascer.

O responsável pelo imóvel,
Adernar Horst, resolveu dei
xar viva a memória do imó
vel e cultivar as lembranças
familiares. Assim, iniciou o

ARQUIVO HISTÓRICO

Imóvel começa a ser restaurado

..

DECADA 50 No destaque, onde funcionava a antiga
Padaria Coroa, ao lado da Praça do Expedicionário

,
projeto de restauro.

O prédio, tombado pelo Pa

trimônio Histórico, está rece

bendo ás obras de melhorias no
telhado e nos pisos. As obras de
restauração começaram e faz

parte de urn investimento ga
rantido pelo Fundo Municipal
deCultura, no total deR$ 40mil.

Os operários trabalham
com atenção especial ao te

lhado, pois a chuva atrapa-

lhou boa parte desta etapa nos

últimos dias. "Alguns itens fo
ram preservados, como o te

lhado, que é uma característica
marcante deste tipo de cons

trução", explicou o arquiteto do
Patrimônio Histórico da Funda

ção Cultural e também da obra,
Carlos Baratto. A fachada será
reconstruída como a original e
novas janelas serão instaladas.

Baratto explicou que as obras
de preservação patrimonial da
Casa Horst é uma maneira de
mostrar a evolução da cidade. "A
história é ativada quando pre
servamos o que temos. Revitali
zar estes imóveis é umamaneira
de unir o antigo ao novo e en

tendermos a cidade", destacou.
Não há previsão de quan

do toda a obra será finaliza
da. Também não foi definida

por restauração.
Já no Ribeirão Grande do

Norte as obras se concentram

na residência de Eurides e Hil
da Silveira. Os trabalhos estão

concentrados na recuperação
das trincas e rachaduras nas pa
redes. A pintura do imóvel tam
bém está sendo realizada.

Todas estas obras são be
neficiadas com os recursos do
Fundo Municipal. i� aplicação
destes investimentos mostra a

preocupação do município em

preservar a sua história", comen
tou o arquiteto Carlos Baratto.

-

a funcionalidade da estrutura

após a reconstrução. Confor
me Baratto, a ideia de restauro

não pode ser associada ao con

ceita de conservadorismo, pois
o objetivo de recuperar é inte

grar os ambientes antigos com

o moderno, mas sem apagar as
características originais.

Outros imóveis em fase de restauração

os projetos somaram cerca de

R$ 160 mil. Este recurso per
manece em uma conta e só é

repassado para os editais apro
vados pelo Conselho Municipal
de Cultura. Baratto explicou
que cada edital tem direito ao

valor de R$ 40 mil para serem

utilizados nas obras. "Este tipo

de pagamento é necessário

para que os trabalhos sigam
etapas como recuperação de

piso, telhado e outros espaços
do imóvel", disse Baratto.

Cada edital deve prestar con
tas dos recursos do Fundo, mas
não impedem o morador de uti
lizar investimentos particulares

Ele reforça que a comunida
de precisa despertar o interesse
em preservar a cultura jaragua
ense. Além de estarem novos,
estes imóveis realizam uma inte

ração com os novos moradores,
pois cada urn resgata a história
de urna época marcante. "Não

podemos congelar ou apagar a

nossa própria história", disse.

Outras informações sobre

recuperação de prédios an

tigos no blog www.patrimo
nioculturaldejaraguadosul.
blogspot.com

Existem mais quatro imó

veis que passam pelo processo
de restauro. As obras de paisa
gismo da Igreja 'Evangélica do
Bairro Santa Luzia estão sendo
finalizadas. A estrutura já foi re
formada e apenas aparte frontal

, do terreno precisa demelhorias.
A casa no estilo Enxaimel

de Lili J Fridel, no bairro Ami

zade' recebeu novos blocos de
concreto e de modificações nos
telhados. O imóvel de Ivone

Borchardt, no bairro Vila Rau,
também teve a cobertura mo

dificada e as fachadas passam

Prédios tom a os

Fundo ajuda a preservarahistória da cidade
A comunidade de Jaraguá

do Sul pode pedir o tomba
mento dos imóveis históricos.
O apoio com recursos para os

projetos são financiados pelo
Fundo Municipal de Cultura,
através da Fundação Cultural.

Os valores são divididos por
etapas e só podem ser liberados

de acordo com o andamento das
obras. "O município também
auxilia os propríetãríos com con

sultoria e encaminhamento para
profissionais especializados nes
tes trabalhos de revitalização",
informou o arquiteto e fiscal da

Fundação Cultural, Carlos Barat
to. O orçamento deste ano para

nas obras. A expectativa é de que
para 2013 o valor ultrapasse os R$
200 mil. A projeção depende das
reuniões do Conselho Municipal
de Cultura, pois osmembros ava
liam cadaprojeto e a necessidade
da aplicação destes recursos. Na
cidade são aproximadamente 50
imóveis tombados.
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Primeirapartida
emsolojaraguaense

Jogo amistoso aconteceu durante o 'Rugby
Day', realizado no domingo, na Menegotti

JARAGUÁ DO SUL

Hentique Porto

OdOmingo foi de novidade emIaraguá do Sul. Pela primeira
vez a cidade sediou uma partida
de rúgbi, modalidade que apor
tau por aqui neste ano .. O 1110 Ru

gbyDay" aconteceu naRecreativa
Menegotti e foi organizado pelo
recém-fundado Rugby Clube Ia
raguá do Sul. Teve como principal
objetivo aproximar a comunida
de do tradicional esporte.

Na ocasião aconteceu tam

bém um treino aberto, onde os

interessados puderam praticar
a modalidade e conhecer um

pouco mais sobre os fundamen-
_

tos do jogo. Também puderam

treinar algumas jogadas e assis

tir a uma partida amistosa, con
tra o Joinville Rugby, quando foi
possível entender melhor como
funciona a dinâmica de uma

partida. "Corno foi uma partida
de exibição, não houve a conta

gem de pontos", lembrou Tiago
Bernardi, um dos pioneiros da
modalidade em Jaraguá do Sul.

O evento contou com a par
ticipação do argentino Javier
Ignacio Padilha, que ajudou a

fundar vários times de rúgbi no
Brasil, incluindo o de Joinville.
O Iavier veio com o objetivo de

passar dicas, mas acabou en

trando em campo e jogando um
pouco com a camisa do Jaraguá.
IIVi um grupo motivado, esfor-

çado e que jogou firme. Tem to

das as possibilidades de crescer

e desenvolver o rugby na cidade
e na região", disse.

"Este dia, para mim, é his
tórico. Ajudei um amigo que fiz
dentro do rúgbi a dar um im

portante passo e lançar a idéia
em Iaraguá' do Sul, mostrando
para seus jogadores a realida
de de uma partida, mesmo que
amistosa", afirmou o argentino.
O amigo mencionado por Padi
lha é Samuel Freccia de Olivei

ra' um dos fundadores do Ru

gby Clube Iaraguá do Sul.
110 mais importante é que o

pessoal do Rugby Clube Jaraguá
do Sul já está entendendo a filo-.
sofia do esporte, que é de cama

radagem e respeito pelo adver

sário, que nos faz crescer como

indivíduos a partir do esforço
coletivo", concluiu Padilha.

á odle's Cup

Segunda fase inicia no feriadão
A Iaraguá Oodle's Cup já co

nhece as equipes classificadas

para a segunda fase da com

petição. Vinte equipes seguem
na disputa pelo título e voltam

para quadra nesta quinta-feira.
Agora elas estão agrupadas em
cinco chaves, com quatro equi
pes cada, onde jogam em turno

único. Os melhores avançam ao

mata-mata, assim como os três
melhores segundos colocados.

" O Grupo A2 conta com Ter

mo Frio, Baga, Severo Constru
ções eVemQuem Qué. O Grupo
B2 é formado porDenan, Sortu
dos, London Pub e Global Pisos.
No Grupo C2 estãoMegaTranze
o Pé, Internacional, Sósqsobro
e Parceiros do Gole. Tecnosol,
Couve-Flor, Iaraguã e Móveis.
Boeing disputam o Grupo D2.

Já o Grupo E2 é composto por
Arkala, Unidos por um Cuba,

Bravos e EstrelaVermelha.
A rodada de quinta-feira

inicia com a partida entre Ter

mo Frio e Vem Quem Qué, às

13h35, na quadra 2 do GT So

ciety. A programação de jogos
segue até às 17h55, quando De
nan e Global Pisos entram em

quadra para encerrar a rodada,
que terá nove jogos.

A competição tem uma pre
miação total de R$ 8mil.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

ATRAÇÃO Público tem comparecido em bom número aos jogos da Oodle's Cup

DIVULGAÇÃO
�

AMlZAJi)E Argentino Javier (E) atendeu ao pedido
do amigo Samuel (D) para ajudar a diflUldir o rúgbi

.

Juventus

Geninho eMauro reforçam
oOleio de campo tricolor

O Grêmio Esportivo Iuven
tus anunciou duas contrata

ções para o Campeonato Cata
rinense de 2013, ambas para o

meio de campo.
O volante volante Mauro

(Mauro Emmanuel Cardoso

Santos) já atuou nos parana
enses Londrina e Iraty, além
do Corinthians (AL), Portu

guesa Santista (SP) e Mato

nense (SP). Tem 23 anos, 1,76
metros e 68 quilos. Seu forte é
a marcação, aliado a um bom

toque de bola. O atleta tem no

currículo uma participação na

Copa do Brasil e uma no Cam

peonato Brasileiro da Série D.
Já o meia-atacante Geni

nho (Emerson Rogério Sena

Araujo) tem 28 anos, 1,79 me
tros e 72 quilos. Passou pelo
Flamengo em 2005, por solici

tação do então técnico Cuca.

Disputou o último estadual no

Camboriú, onde figurou por
duas vezes na seleção da roda
da da pesquisa Top da Bola.

AtletislDo

Ivanildo
Futebol

[araguá
O velocista jaraguaep.se Iva- Em preparação para a

nildo Souza Pinto, de 56 anos, temporada 2013, o Jaraguá
embarca hoje para representar renova pelo terceiro ano can-
a cidade no Campeonato Sul- secutivo a parceria com a em-

americano de Atletismo Más- presa Usapeças. Segundo o

ter, que acontece na cidade de .

\ proprietário Adilson Papp, a

Arequipa, no Peru. Especialista continuidade da empresa no

nos 100 metros com barreiras, projeto se deve aos resulta-

o atleta tem por objetivo prin- dos positivos obtidos dentro

cipal conquistar o recorde des- e fora de campo, que fizeram

sa modalidade, em prova que com que a marca 'Usapeças'
acontece no dia 17. Ivanildo fosse amplamente divulgada
competirá ainda no salto triplo. na região e no Estado.
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Brasil pegaaColômbia
no seumilésimo jogo

Amistoso pode marcar a redenção de Mano
Menezes, que atravessa um bom momento

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

1\ pÓS viver momentos de ins

rltabilidade no comando da

Seleção Brasileira, Mano Mene

zes parece começar a recuperar
a confiança dos torcedores com

bons resultados. Porém, os críti
cos encaram o amistoso contra

a Colômbia como determinante

para a análise da gestão.
Maestro da reação do Brasil,

omeiaKaká comandou as golea
das contra o Iraque e Japão, mas
acredita que precisa ter uma co-

laboração ainda melhor. "Eu me
senti muito bem, mas não estou

consolidado. Participei de forma
ativa, fiz gols, dei passes, mas

ainda faltamuita coisa", afirmou.
Em seis jogos com a camisa

Canarinho, Diego Alves ainda

não sabe o que é sofrer gols e

espera continuar com o mesmo

sentimento após o confronto

com a Colômbia. Porém, sabe

que do lado contrário está o ata

cante Falcão Garcia, do Atlético
de Madrid, considerado um dos
melhores do mundo na atualida

de. uÉ preciso ter cuidado, pois

ele costuma decidir os jogos",
afirmou o goleiro.

Além de decisivo para Mano

Menezes, o amistoso sul-ame

ricano será o milésimo jogo da

história da seleção brasileira, se
gundo os dados da CBE O treina

dor faz mistério, mas a provável
escalação deve ser Diego Alves,
Daniel Alves, David Luiz, Thia

go Silva, Fabio Santos, Ramires,
Paulinho, Oscar, Kaká, Lucas

e Neymar. O confronto ocorre

nesta quarta-feira, às 22h30, em
Nova Iérsei, nos Estados Unidos.

Brasil e Colômbia

fazem amistoso

hoje, às 22h30,
em Nova Jérsei.

RAFAEL RIBEIRO ICBF

RENOVAÇÃO Em grande fase, Neymar Iid�ra o esquadrão brasileiro nos EUA

Ciclismo

Armstrong
seafasta

Do céu ao inferno, essa é a
vida do ex-ciclista Lance Ar

mnstrong. Considerado sím

bolo de superação esportiva,
sua carreira foi manchada

pela constatação de doping
em seu exame. Perdeu seus

títulos, foi banido do esporte,
mas mantém a "boa condu

ta". Ele anunciou a demissão

da fundação que criou contra
o câncer, na tentativa de pre
servar a imagem do projeto.

Fórmula 1

Espanhóis
•

emcnse

Lanterna da temporada,
a escuderia espanhola HRT'

está à venda. Os atuais donos

estão em busca de um inves

tidor. Além disso, há boato

de um possível comprador
chinês. A situação é similar a
ocorrida em 2011, quando a

família Carabante vendeu a

HRT para a Thesan Capital,
atual dona. O piloto Pedro de

La Rosa possui contrato com
a equipe até o final de 2013.

I

Kart

Alonsoestá

confirmado.

O Desafio das Estrelas é

sempre atração no cenário

automobilístico brasileiro. Em

2013, a edição será realizada
no Kartódromo Beta Carreiro

World, na cidade de Penha,
em Santa Catarina. Organiza
dor do evento, Felipe Massa

- anunciou a participação do

espanhol Alonso e confirmou

a negociação com o alemão
Schumacher. O evento ocorre

nos dias 12 e 13 de janeiro.

'rênis

Djokovic conquista o
Torneio dos Campeões

Novak Djokovic já havia confirmado o ano triunfante encer

rando como líder do ranking mundial, mas não se contentou

e conquistou mais um título na sua carreira. No último evento

do calendário de 2012, o sérvio venceu o suíço Roger Federer e
conquistou o Torneio dos Campeões, que reúne os oito melho

res tenistas da temporada. Contabilizando a conquista, Djokovic
encerra como líder do mundo pelo segundo ano consecutivo. A

última vez que o sérvio venceu o torneio havia ocorrido em 2008.

DIVULGAÇÃO

, ,

IMBATIv;;EL Dono de wn estilo e hwnor unpar

'Djoko' fechou a temporada com chave de ouro

CA, PEONA�ro BRASltEIR() - SÉRIE, A,
CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS

36arodada

17/11
19:30 Coritiba x Vasco
19:30 Santos x Rgueirense

18/11
17:00 Ramengo x Palmeiras
17:00 Atlético-MG x Atlético-GO
17:00 São Paulo x Náutico
17:00 Ruminense xCruzeiro
17:00 Bahia x Ponte Preta
19:30 Internacional x Corinthians
19:30 Portuguesa xGrêmio
19:30 Sport x Botafogo

19 Figueirense 30 35 7 9 19 37 63 -2628,6%

20 Atlético-GO 26 -35 6 8 21 33 63 -3024,8%
Classificados Copa Sul-Americana

Rebaixados para Série B

CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS

37" rodada

16/11
21:00 Paraná x ASA-AL

17/11
16:20 Joinville x VItória
16:20 Boa-MG x ABC-RN
16:20América-RN x América-MG

16:20 Ceará x Bragantino
16:20 lpatinga xGuaratinguetá
16:20 Barueri xAvaí
16:20 São Caetano x Goiás
16:20 Criciúma x Atlético-PR
16:20 CRB x Guarani-5P

6 Joinville

36 19 i10 7 155 36 i 19 162,0%
l i 1 i

59 36 17 i8 11 :56 37 i 19 :54,6%
58 36 18!4 :14 143 39 14 153 7%
52 36 14!10 b 157 58 i-l 148:1%
51 36 1516 lI5159 56 13 147,2%
48 36 1319 114 147 46 ! 1 !44,4%
46 36 12110 :14 :49 49 i O !42 6%

: : I ::'

44 36 13 's 118 !46 50 1-4 140,7%
43 36 11110115 !48 50 1-2 139,8%
43 36 11!10 :15 151 60 :-9 i39,8%

i i! I j

41 36 10:11 ;15 34 43 -9 38,0%
38 36 10 '8 .18 40 52

.

-12 .35,2%

7 Avaí
.

8 América-RN

9 América-MG

10 Paraná

11 Ceará

12 ASA-AL

13 ABC-RN

14 Boa-MG

15 Guarani-SP

16 Bragantino
17 Guaratinguetá 37 36 11 4 21 36 60 -24 34,3%

18 CRB 36 36 10 6 20 41 64 -23 33,3%

19 lpatínga 31 36 8 7 21 35 67 -3228,7%

20 Barueri 27. 36 6 9 21 35 67 -32 25,0%

=Gla�lf1ciàtJos I:.ili!e.rta$õr�s:!
Classificados Copa Sul-Americana

Rebaixados para Série B
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BOA VONTADE Com Igor no colo, Jassy ouve as orientações da equipe

Banco de Leite

Doações são sempre
muito bem vindas

Hospital Jaraguá incentiva as mães a

doarem para evitar a falta do alimento
(veja quadro) e a equipe técnica
repassa todas as orientações.

Antes de doar, as mulhe
res passam por uma bateria de

exames, que podem ser feitos

dentro do Hospital ou em casa .

O material de coleta também é

doado, a própriamãe aprende a

fazer a coleta seguindo uma sé
rie de cuidados e a equipe bus

caem casa.

Atualmente, o banco de lei
te conta com uma média de 10

a 15 doadoras, um número que
teria que dobrar para alcançar a
quantidade ideal. "Mantemos as

necessidades das unidades de

terapia intensiva e de cuidados

intermediários, o que vai além

disso, é para casos bem criterio

sos. A quantidade teria que ser

maior para' atender a todas as

necessidades", explicou Roseli.

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

tou a coordenadora geral de

enfermagem, Roseli Schauss.
O número de nascimentos

não pode ser previsto - amédia
mensal é de 200 bebês - mas a

intenção é preparar um esto

que máximo para os meses de

dezembro e janeiro. Para isso, o
banco de leite precisa da cola

boração de mães interessadas

em doar.

"Hoje precisamos de muitas

doadoras, precisamos de todo

apoio para que não falte o lei

te", destacou Roseli. A doação
é muito simples e as mães com

excesso de leite podem entrar

em contato com amaternidade

Natália Trentini

Com. a chegada do fim de

ano, a equipe responsável
pelo Banco de Leite do Hospital
e Maternidade Iaraguá preci
sa preparar os estoques. Nesta

época de férias, as doadoras

acabam saindo em férias o que
costuma diminuir a quantidade
de leite disponível.

"No último ano a gente se

deparou com essa situação.
Nossa equipe foi buscar em

Balneário Camboriú, de uma

doadora que tinha grandes
quantidades de leite", comen-

MAIS DO QUE
UM INGREDIENTE,

É UM TOQUE
DE MESTRE.
", \"'b'j.............. .'

www.amosefecta.com

Conscientização
Mães conhecem a

importância da doação
Mesmo aproveitando os

primeiros instantes com o

pequeno Igor, Iassy Francine

Schade, 20 anos, ouviu atenta-

,mente as informações repas
sadas pela equipe do Banco de
Leite. Sempre após o parto, é

feita uma avaliação para iden
tificar possíveis doadoras.

"As mães com grande li

beração de leite logo após o

parto recebem as orienta

ções para que possam doar",
comentou a coordenadora

geral de enfermagem, Roseli
Schauss.

Iassy já conhecia o traba

lho do banco de leite e sabe

da importância deste trabalho.
"Algumas mães não têm como

amamentar seu filho. Se eu

tenho leite sobrando, por que

não ajudar?", questionou.
Mesmo com três filhos em

casa, Iacilda Furtado, 32 anos,

recebeu mais informações so

bre a doação de leite só ago
ra, depois do nascimento de
Maria Luiza, ocorrido nesta

semana. Ela não sabia como

doar e agora pretende entrar

no grupo. "Se eu puder com
certeza eu vou doar", disse.

Além do trabalho com o

Banco de Leite, a equipe tra

balha com todas as orienta

ções referente à amamenta

ç-ão. "Qualquer mulher com

problemas ou dúvidas pode
entrar em contato com a gen
te. Fazemos todo o trabalho

de conscientização, até pales
tras sobre a amamentação",
ressaltou Roseli.

Para contribuir:
A coleta do leite pode ser feita em casa ou

no Hospital e Maternidade Jaraguá. Ela é

realizada de segunda a sexta-feira, das 7h às

21h.lnformações 3274-3000 ou 3274-3053

APOIO "Se eu puder com certeza eu vou doar",

garantiu Jacilda Furtado, mãe de Maria Luiza

lecta·
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