
Devoção
Mais de cinco mil fiéis

'devotos de Nossa Senhora
da Conceição Aparecida

participaram da

procissão realizada
ontem, em

Jaraguá do Sul.

Teatro
Mistura de monólogo com stand up,
a comédia 'Esse pastor é uma piada' '

promete fazer o público rir muito nesta

sexta-feira. Os ingressos já estão à venda
e são encontrados na secretaria da Scar

aos preços de R$ 20 e R$ 10.

NAS RODAS
Fique por
dentro dos

acontecimentos
sociais que
agitam a

cidade e

região.

MOA GONÇALVES
Páginas 12 e 13

DIA FELIZ

Tarde das Crianças marca

último dia da Schützenfest
A TARDE DE ONTEM NO PARQUE MUNICIP. L DE E ENT S

foi uma animação só. Milhares de crianças participaram da

programação montada especialmente para elas, com lan

ches' muita brincadeira e sorteio de brindes. Páginas 4 e 5

Polícia vai investigar>
,

.

causas de incêndio
A Polícia Civil aguarda o re- ra em uma empresa de usi - auxiliaram no atendimento
sultado da perícia que apu- nagem de cimento, no bairro à ocorrência e tiveram traba

ra as causas de um incêndio Centenário, em Jaraguá do lho para conter as chamas.

que destruiu cinco cami - Sul, na madrugada de ontem. Ainda não há levantamento

nhões e uma retroescavadei- Bombeiros de Guaramirim sobre prejuízos.

Página 23

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

Dia das Crianças sem

presente para o [uve
Comércio exterior
estará eD1-pauta
NOS DIAS 20 E 21 DESTE MÊS, EMPRESÁRIOS
e especialistas se reúnem em Iaraguá do Sul

para discutir temas relacionados ao comércio
exterior. Evento acontece na Scar. Página 6

Alético de Tubarão, mas perde por 2 a 1 fora
de casa, em partida com lance polêmico e

manifestação racista contra Nino. Página 21
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Lourival Karsten

Raumak
Aconteceu no último dia 5 a

segunda mostra do Programa
Interno de Melhorias - PIM - da

empresa. O objetivofoi a divulgação
dos trabalhos e para tanto estiveram

presentes não só funcionários como

representantes defornecedores e

de grupos de outras empresas. Na
ocasião também foram realizadas
as premiações sendo que o grupo
que mais acumulou pontos pode
desfrutar de uma agradável viagem
ao Beto Carrero World.
A história das empresas poderia

Jovens empreendedores
Em mais uma demonstração de sua articulação e participação
nos movimentos ligados aos Jovens Empreendedores em todas
as esferas, no último dia 7, quando a realização da Assembléia
Geral Extraordinária da entidade estadual, o Núcleo de Jovens

Empresários da Acijs-Apevi assumiu cargos. São eles:
O ex-coordenador do Núcleo de Jovens Empreendedores da

ACIJS-APEVI, Marcelo Noronha, foi nomeado presidente do Cejesc
(Conselho Estadual do Jovem Empreendedor de Santa Catarina,
até 2013. Ao lado dele, passam a integrar o Cejesc Graziela Bordin,
atual diretora de Eventos do NJE ACIJS-APEVI (primeira secretária);
Marcos Vieira, atual diretor de Ações Sociais e de Capacitação do

NJE ACIJS-APEVI (vice-presidente para a Região Norte), Guilherme

Vogel, também ex-coordenador do NJEACIJS-APEVI (Diretor para
Assuntos Estratégicos) e Tiago Coelho, atual coordenador do NJE
ACIJS-APEVI (Diretor Estadual do Feirão do Imposto).

.

Para os integrantes do NJE ACIJS-APEVI a-representatividade junto
ao Conselho Estadual é consequência da força do associativismo na

região e do trabalho forte que vem sendo realizado na instituição,
com ações efetivas junto à comunidade.

Muito duro
Apesar dos protestos, o

governo grego decidiu que
promoverá demissões, cortes

de pensões e de salários ainda
este mês. Estas medidas

"

fazem parte das providências
necessárias para que possa
continuar recebendo ajuda e

possa em um futuro remoto

equilibrar suas contas.

I UDI'Ul'wm!'@ '!Im,::w� '( WNI c:
• ,I ,9(mJIj JI W�" '�'I. Uf/ilJ':J

DUPLASENA

SORTEIO N° 1010
Primeiro sorteio

04 - 07 - 23 - 37 - 38 - 42

Segundo sorteio

11 - 18 - 34 - 40 - 41 - 42

QUINA
SORTEIO N° 2719

04 - 11 - 40 - 60 - 67

), i

Um' fenômeno

Ikarsten@netuno.com.br

ser dividida entre antes dos

programas de melhorias e depois
dos mesmos. Os beneficios
são múltiplos e muitas vezes

até inesperados, tanto para
as empresas como para os

colaboradores.

,

empresa, onde estão fotos
de peças das diversas grifes

.

produzidas pela Elian.

Crescimento
Governo brasileiro já admite rever

para baixo a projeção de crescimento
da economia do país para este ano.

Por enquanto o Banco Central ainda
trabalha com o percentual de 3,5%
para o PIB de 2011. Por enquanto,
este novos números não são reflexos
da crise externa e sim das medidas
adotadas pelo próprio governo.

O jato executivo Phenom 100 é pequeno em seu tamanho mas, em 2010

foi o fato de sua categoria com maior volume de unidades produzidas
e entregues aos clientes. Agora, uma prestigiada escola de pilotagem da
Austrália não só adquiriu um exemplar como também um simulador
de vôo para o mesmo com a intenção de realizar o treinamento de
seus alunos. Além de ser pequeno, este jato conta com uma aviônica

de ultima geração o que permite a formação de pilotos com os mais

avançados recursos. Este é um exemplo do Brasil que já deu certo.

Construção
A Confederação Nacional da
Indústria (CNI) que apura a

Sondagem da Industria da

Construção, apurou uma baixa
no crescimento da atividade no

mês de julho. A causa apontada
é a redução da atividade das

pequenas empresas.

J A SERV DE LOC MAO OBRA
CONST CIV LTDA.

Rua ELISA VOLKMANN MAASS 380

Jaraguá do Sul, .

Sr. CLEVERSON LUIZ VIEIRA, portador da
CTPS 6920767 - série 001-PR

Esgotados nossos recursos de localização
e tendo em vista encontrar-se em local não

sabido, convidamos o Sr. CLEVERSON

LUIZ VIEIRA, portador da CTPS 6920767
- série 001·PR, a comparecer em nosso

escritório, a fim de retornar ao emprego
ou justificar as faltas desde 18/09/2011,
dentro do prazo de 2 dias a partir desta

publicação, sob pena de ficar rescindido,
automaticamente, o contrato de trabalho,
nos termos do art. 482 letra i da CLT.

Conferência
A Offshore Tenology Conference
(OTC), evento que aconteceu no

Rio Centro, no Rio de Janeiro,
entre os dias 04 e 06 deste mês,
é reconhecido como um dos
mais importantes do mundo,
pois ganhou muita força depois
do descobrimento das reservas

de petróleo do pré-sal na costa

brasileira. AWeg esteve presente
com um stand onde podiam

,

ser observados os produtos
desenvolvidos especialmente
para este setor Oil & Gas. O setor

de petróleo - especialmente
as plataformas marítimas -

necessitam produtos muito
confiáveis e resistentes às

condições agressivas em que
vão operar. AWeg desenvolveu
não só produtos como também
tintas especialmente para estas

aplicações.

BOVESPA '�r 1,06% 12.0UTUBRO.2011

POUPANÇA. 0,6205 12.0UTUBRO.2011

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7580 1,7595 f. -0,26%

DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,6900 1,8300 "I/bt 0,55%

EURO,(EM R$) 2,4218
' 204236 t· 0,78%

LIBRA (EM F!,$) 2,7661 2t,'7685 'Uhl' 0,27%
!'';'

igJtiUI,i$���Jl:1�Ibif'/'I/S

Segundo a FAO -, agência das Nações Unidas para a

Agricultura, � a alta nos preços dos alimentos deverão

permanecer elevados e voláteis por diversos anos.

A demanda - tanto para a população como para
os biocombustfveís ,., está crescendo e a produção
nã.o está �lcolnpanhando pelos rnais diversos

contraternpos que vão de fatores cllmãtícos a fatores
ambientais, Para o Brasil é uma boa notícias pois
somos o grande fornecedor do Inundo mas, para
os brasileiros nem tanto pois, todo aumento lá fora
acaba se refletindo Imediatamente no custo da

alimentação aqui d/entro e, também, no preço dos
conlbustíveis por conta do álcool.

Turismo
egundo estudo da Organização Mundial do Turismo
- OMT - os países emergentes deverão receber mais
turistas do que os países desenvolvidos. De acordo com

o estudo, o fluxo de turistas para a América do sul deverá

passar dos atuais 24 milhões para 56 milhões em 2030.

Na avaliação de pessoas acostumadas a viver em outros

países, o Brasil ainda tem muito por fazer para que se

realize esta previsão. Embora tenhamos muitas atrações,
falta estrutura para quase tudo. Claro que a maioria dos

países desenvolvidos passam por uma degradação em

função do aumento de desempregados e imigrantes pelas
ruas tentando obter algum dinheiro dos turistas.

Tecnologia para o pré-sal
Seguem os investimentos no desenvolvimento de

tecnologias ligadas à exploração do petróleo do pré-
. .sal e a Petrobrás acaba de anunciar um acortílo de R$

·60 milhões com a BdBrasil para esta finalidade.
Este é um mundo de oportunídades.
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As vezes me sinto perdido. Não são

poucas as vezes em que me pergun
to sobre como agir. A emoção me diz, faz
isso, não faz aquilo ... Já o lado racional
me diz enfático: não faz. Ele sempre me

diz não faz.
Estou dando estes giros porque aca

bo de lembrar de uma história que ouvi
e de um trecho que li no livro As 48 Leis
do Poder. "\

A história contou-me uma amiga,
três dias antes do Dia das Crianças.
Contou-me que tinha decidido dar um

presentinho para uma menina de uma

família pobre, cuja mãe lava e passa

Da minha caixa de sapatos cheia de

frases: - ((O inferno está no agir incons

ciente, o paraíso está no consciente':
Tudo bem, só que o inconsciente é quem
nos comanda, ele é dinâmico e aparece
disfarçado de consciente. É psicanalíti
co. Não temos defesa. Agir no consciente
é uma magnífica ilusão.

DO LEITOR

I

INFERNO

Observam-se em cadernos de

opiniões e nas mais diversas
mídias muitas críticas com res

peito ao hábito de leitura do povo
brasileiro. Com base em pesqui
sas e hábitos antigos, discorre-se
a respeito do quão pobre é o inte
lecto leitor do cidadão. Contudo,
atesto esses fatos, com ressalvas.
A juventude de fato lê mais do

que a juventude de 20 ou 30 anos

atrás, e entre vários "porquês"
podemos destacar o apelo midí
ático dessa prática, o convite à
leitura difundido como ação que
permite galgar degraus maiores
em direção ao sucesso pessoal
e profissional. Contudo, o que
acontece é a falta de preparo, e

de certa forma estímulo, quanto
ao fomento da atividade leitora.
Os ditos clássicos são muito pou
co procurados, quando são rejei
tados, taxados de "livros chatos

que somente se leem na escola".
E nesse caso, temos aí um grande
problema, uma vez que a escola
ao invés de atrair leitores, ape
nas fará com que eles se afastem.

FALE CONOSCO

redacao@ocorreiodopovo.com.br

roupas para fora, e que mora perto da
casa dela.

Pensou em dar uma linda boneca de

pano que ela vira num loja não longe de
onde mora. Decidiu-se e foi à loja. Pegou
a boneca, apertou-a, achou-a bonita e ... E
desistiu de comprá-la e dá-la à menina.

Não me choquei quando a amiga me

contou da razão da desistência porque
já li e ouvi muito sobre o que a impediu
de levar adiante a ideia do presente.

Minha amiga me disse que desistira
do presente porque não ia faltar quem
na família da menina viesse a dizer que
aquele era um presentinho de nada

dado por uma mulher rica e que bem

podia ter dado algo de melhor...
E ela tem toda a razão. Não raro, você

faz um especial esforço para agradar al

guém e não recebe o devido reconheci

mento, recebe críticas.
E quanto ao trecho do livro do Poder,

é este: - "O que é oferecido de graça é pe
rigoso - em geral é um ardil ou ali tem

uma obrigação oculta. Se tem valor, vale
a pena pagar. Pagando, você se livra de

problemas de gratidão e culpa...

"

E agora, peço socorro a quem? O ser
humano é o pior produto da Natureza,
um caso psiquiátrico.

'f
.

. , ',"_ •

eamemoI ,", 1
,

' °lizarasfd
e ser bastante aguardada ,

pelos pequenos. É um bom
momento para analisar que
tipo de educação eformação
está se ,.' repassada às no,!flS
g�rlJÇ- tais doque,ó ap.ellJ "

, ','li' f,
'! I "�,I! ,

I comercm , ciâata deveria ser

um momento para reunirpais
efilhos em uma conversa sobre
ética, responsahilidade, direitos
e deveres. Sementes de hoje que
germinarão amanhã.
,um ou

I,"

,(o que chama
;',

INFÂNCIA
A base da estrutura da personalidade de todos nósfor

ma-se nos primeiros anos de vida, somos como esponjas
a sugar tudo o que nos chega aos sentidos. Essas impres
sões ficam e caem nos porões da mente, leia-se caem no

"esquecimento": Esquecemos no consciente, vivemos pelos
impulsos do inconsciente, sem saberde nada. Beco sem sa

ída. O quefomos e recebemos na primeira infância nunca

mais nos vai deixar, é o que somos hoje.

DESEJOS
Os budistas dizem

que os desejos são a fon
te dos sofrimentos. Não
discordo. Mas um sábio

que saiu da minha caixa
de frases diz que quando
cessam os desejos a mente

morre. E agora?

CHARGE

f;,
, ,

OJm.tem taIRI�8PJéln foi O

Dias das Crianças,
ama das datas mais

das pelo
e tlia'de

?
fIII

É necessário trazer o contexto

histórico, e se possível incutir

situações que remetam à atua

lidade, de forma a prender esse

leitor, além de utilizar também
textos de autores contemporâ
neos, nacionais e estrangeiros. O

que se observa também é a "fixa

ção" em alguns poucos autores,
os mainstreams do momento.

Dessa forma, até como prestígio
social, a leitura fica presa em al

guns poucos volumes e séries as

quais muitas vezes não possuem
um diálogo literário interessante,
são as ditas "literaturas de merca

do". De forma alguma reprováveis,
esses títulos servem muito bem
a um ideal de prazer, à literatura
por diversão. Contudo, acredito
que a função da literatura não seja
só essa. É necessário também se

encharcar de dúvidas, enxergar
além do não-escrito e se inda

gar constantemente. E é isso que
está faltando ao povo brasileiro.

PO(S ESSA VAI
OclXAJ� 5AU'OAOej

\
'

Philipe Macedo Pereira,
estudante de Letras

a atenção é o despertardos

jovens do Vale do Itapocu para
manifestações de relevância

_

nacion; l,e regional, çomo a

,ii�� r ,,' fI«�;':
'

()nt�in 4
,

na, Ilrar;,a ,ngelbPiazera,
apesar l!onúmero reduzido
de participantes. Somente'
o engajamento genuíno em

prol.d.·
'..

·c� e da moralidade

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br Chefe de redação: Patrícia Moraes' redacao@ocorreiodopovo.com.br· Projeto Gráfico: Márcio Schalinski

.: ,j I
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Tarde de ontem foi dedicada às crianças, com brinquedos, distribuição de lanches e ingressos para o parque de diversões, além de sorteios

SCHÜTZENFEST
,.."

DIVERSAO E BmNCAI )EIRAS
,

ULTIMO DIA
Tarde das Crianças mobilizou famílias
e levou muitos pequenos para a Festa

dos Atiradores pela primeira vez

JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

/\ lém do movimento nor

rlmal, os olhares curiosos dos
-

pequenos tomaram o parque
municipal de eventos na tarde
de ontem, durante a Tarde das

Crianças, o destaque do último
dia da maior festa de Jaraguá do
Sul. Vários dos pequeninos es

tavam visitando a festa pela pri
meira vez, aproveitando as ativi

dades e os brinquedos oferecidos
no evento, assim como o parque
de diversões montado para todo
o período da Schützenfest.

Este é o caso do pequeno Davi

Luiz Sousa, de apenas um ano e

quatro meses. Apesar da surpresa
com o barulho e o grande núme

ro de pessoas, o menino parecia
se divertir com a movimentação.
O pai, o pintor Marcelo Henrique

Sousa, 42 anos, afirma visitar a

Schützen todos os anos, e que
quer manter a tradição com o fi
lho. "A festa está ficando cada vez

melhor, e não podemos deixar
isso acabar", comenta.

Já a garotinha Maria Fernan

da Conte, sete anos, teve a chan
ce de atirar junto com a mãe,
a empresária Magali Conte, 40

anos. "Eu achei a festa toda bem

legal, especialmente as brinca
deiras", disse a menina, vestida
com trajes típicos. Visitando a

Schützen pela primeira vez, a

empresária já tinha prática com

tiro, e elogiou a festa. "Eu já havia
atirado antes quando era crian

ça, e estou surpresa com a exce

lente organização da festa. Está
muito bonito", declara.

Se divertíndo em uma das pis
cinas de bolinhas, a pequena Luiza

Bini, de quatro anos, não se inibiu

perante a câmera,e fazia questão
de aparecer nas fotos. "Eu gostei
muito (lo pula-pula e do trenzinho
da lagartixa", conta. A mãe, a pro
fessora Rosiane de Macedo Bini,
38 anos, diz visitar a Schützen to

dos os anos, mas somente este ano

trouxe a filha. "Eles montaram um

espaço bem legal para as crian

ças' e todo o resto está muito bom

também", afirma.
Entre a criançada, quem real

mente ficou surpreso foi Welling
thon Moco, cinco anos. O garoto
foi um dos premiados no sorteio
de brindes no final da Tarde das

Crianças e ganhou uma bicicleta.
"Eu gostei bastante dos brinque
dos, e ainda mais da bicicleta",
declara, bastante tímido. A mãe,
a dona de casa Silvia Schevinski

Moco, 37 anos, também ficou ani
mada. "Nunca ganhei nada em

sorteio, e nunca tinha vindo na

Schützenfest antes, e saio da festa
com uma bicicleta pro meu filho,
foi muito bom', diz. Foram sorte
adas outras seis bicicletas, três no

tebooks e dois televisores de LCD.

Rosiane de Macedo
Bini, professora

SORTUDO Wellingthon Moco, cinco anos, foi um dos

sorteados. Ele ganhou uma bicicleta nova
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teso "Se não chegarmos lá vai
ser por muito pouco, e pen
sar que disseram que nós
estávamos loucos com; essa

FOTOS MARCELE GOUCHE

PRIMEIRA VEZ ., casal Marcelo e Horades trouxe o pequeno Davi, de wn ano e quatro meses

Marcelo e Haydée vieram de Indaial para prestigiar a Festa dos Atiradores

Limpeza do local impressiona visitantes
o casal de namorados de In

daíal, Haydée Fernanda Loppnow,
27 anos, funcionária pública, e

Marcelo Poffo, 32 anos, gerente de

marketing, se impressionou com

a qualidade do evento, que visita
vam pela primeira vez. Segundo
Haydée, a 23a Schützenfest foi em
sua experiência a mais limpa festa
de outubro. "Nós estamos vindo

da Oktoberfest, e em nenhum
ano vimos uma festa tão limpa
e organizada quanto esta aqui,
praticamente não se vê lixo no

chão", comentam. Esperando

para praticar o tiro chumbinho,
o casal que pratica o tiro esporti
vo em todos os anos nas festas de
outubro, comenta também sobre
a alimentação, "Nas outras festas

é tudo muito caro e não tão bom,
aqui os preços ainda são altos,
mas é uma comida muito boa e a

gente viu uma boa variedade", de
clara Marcelo.
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Comércio Exterior é
,

tema de seminário
Especialistas se reúnem em Jaraguá
do Sul para discutir o que há de mais
atual em projetos deste segmento
JARAGUÁ DO SUL
..........................................

"

GUSTAVO CIDRAL

Qmaior evento de Comércio Ex
terior da região Sul acontece na

próxima semana. A l2a edição do
Seni (Seminário de Negócios Interna-

" ciónais) será realizada no Teatro Scar
nos dias 20 e 21. O evento promove a

discussão de estratégias e soluções da
área de Comércio Exterior.

O Seni deve reunir um público
voltado para empresas importado
ras e exportadoras, despachantes
aduaneiros, seguradoras, profissio
nais liberais e de comércio exterior,
lideranças públicas e privadas, além
de público acadêmico. O evento é

promovido pelo Núcleo de Comér
cio Exterior da Associação "Empre
sarial de Joinville (Acij).

As inscrições devem ser feitas no

site www.senisc.com.br.

SEIIVI(;;O
o quê: 12° Seni - Seminário de

Negócios Internacionais

Quando: 20 e 21 de outubro
Onde: Teatro Scar, em

Iaraguá do Sul

Inscrições: www.senisc.com.br

Informações: (47) 3461-3357

Il China é o principal
mercado e o principal

investidor para o Brasil.

China é a melhor oportunidade,
afirma Sérgio Amaral

Um dos destaques na

edição deste ano será a

participação de Sérgio
Silva do Amaral. Ele é

presidente do Conselho

Empresarial Brasil-China

(CEBC). Amaral também

já foi embaixador do Bra

sil em Londres e em Paris e

ex - ministro do Desenvol

vimento, Indústria e Co
mércio Exterior. Também
é Conselheiro da Fiesp e

membro do Conselho Di
retor da WWF e do Con
selho de Administração de

algumas empresas, entre

as quais o Conselho In-

ternacional da Total, uma

das maiores empresas de

petróleo e gás do mundo.
Já presidiu o Conselho de
Ministros para o Comér
cio Exterior (Camex) e do
Conselho do Banco Nacio
nal do Desenvolvimento
Econômico e Social (BN -

,

DES).
O diplomata falará no

dia 21 no Seni e abordará
o tema "O Brasil e as novas

fronteiras do comércio".
Amaral concedeu entrevis
ta ao O Correio do Povo e

deu uma prévia do que vai
dizer do seminário.

O Correio do Povo - Quais são as novas fronteiras do
Comércio Exterior?

Sérgio Silva do An)aral- O comércio era centralizado
antes em grupos pequenos e a regulação era medida com

a passagem dos produtos pelas fronteiras. A regularização
se dava por taxas e cotas. Com o tempo, o comércio foi ga
nhando fronteiras e a regulação também. A preocupação
é atingir normas técnicas, como as de proteção ao consu

midor e as que tratam da conformidade do produto.
Outra fronteira são as normas do próprio consumidor.

Ele pode não querer comer um alimento que não obede

ça a certos quesitos da vigilância sanitária. O consumidor
aos poucos começa a impor a sua preferência. Nesta era

. global o comércio está se expandindo muito. Mas, para
exportar, não basta ter um bom produto, é necessário
atender um conjunto de exigências do consumidor.

OCP - Qual a posição do Brasil perante essas novas

fronteiras?
Amaral- O Brasil tem procurado acompanhar as no

vas tendências, mas às vezes isso não é apenas ação do go
verno, exige parceria entre governo e exportador. Exportar
gado para alguns países que exigem a rastreabilidade, por
exemplo, é um caso em que temos uma cooperação entre

poder público e poder privado. O público estabelece as

regras e o os produtos são adequados pelos exportadores.

OCP - O cenário econômico brasileiro mudou muito
desde a época em que o senhor era Ministro do Desenvol
vimento da Indústria e Comércio Exterior?

Amaral - O cenário mudou consideravelmente des
de 2002. Os volumes de importação e exportação hoje
são quatro vezes maiores. Houve diversificação não só
de produtos para exportação, mas também de países que
compram. As mudanças foram positivas. Há outro as

pecto: antes os produtos eram manufaturados, hoje, são

commodities, que precisam de tecnologia avançada. É di
ferente exportar minério de ferro e aço, e isso se reflete em

bons salários. A mesma coisa para a soja e o óleo de soja.
O desafio hoje é exportar mais valor agregado.

OCP - Você é Presidente do Conselho Empresarial
Brasil-China (CEBC). Como uma parceria com a China

pode ser encarada pelo Brasil em tempos de crise?
Amaral- A parceria com a China é muito importante,

pois nos tem .permitido um salto de exportações. A Chi-.
na é o principal mercado e o principal investidor para o

Brasil. Isso significa mais recursos no Brasil. A China cer

tamente contribuiu para melhorar a renda e impulsionar
o desenvolvimento,
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Eles pularam fora do PR para apoiar a 'prefeil�
O PR de laraguá do Sul perdeu duas

lideranças importantes para a base de

apoio do governo da prefeita Cecília
Konell (PSD). Isair Maser, vereador
licenciado para.dirigir o Samae, decidiu
sefiliar ao PRB, partido que irá compor
uma aliança com o PSD na corrida

majoritária de 2012. Decisão parecida
tomou seu suplente na Câmara.

Afonso Piazera, que ocupa a vaga de
Isar Maser no Legislativo desde o ano

passado, também pulou fora do grupo
e trocou o PR pelo PSD da mandatária

de Iaraguá do Sul. "Tentei articular uma

aproximação entre PR e PSD para as

próximas eleições, mas não deu certo.

Mas tenho certeza que podereifazer mais

pela população junto com o governo da

prefeita Cecília'; declara Piazera.

Segundo o presidente da legenda, Eduardo
Bertoldi, o Diretório do PR do município
deliberou que não vai solicitar o mandato
do suplente e nem do titular da vaga
na Câmara. "Mas, isso não quer dizer

que o diretório estadual tome algum
posicionamento. Não sei como vaificar

porque não conversamos. Mas para
nós, eles sempre colaboraram com o

partido. Perdemos o Dica e o Piazera, mas

ganhamos outras lideranças'; afirma.
O ex-prefeito Moacir Bertoldi é um

dos nomes recentes que ingressou ao

PR e que provavelmente disputará a

administração da Prefeitura no ano

que vem. Nessas circunstâncias, as
.

possibilidades de uma coligação com

a atual gestão em 201? acabaram, o

que, consequentemente, influenciou as

desfiliações de Dica e Piazera.

ARQUIVOOCP

Receita da Ullião
o primeiro relatório de Receita
do Orçamento de 2012 prevê
um acréscimo líquido de R$
25,6 bilhões sobre as receitas.
previstas no projeto original do

governo, de R$ 911,7 bilhões.
O relatório foi entregue pelo
senador Acir Gurgacz (PDT
RO), na Comissão Mista de

Orçamento. A principal razão

para a revisão foi o fato de que
o governo está arrecadando
mais que o previsto em 2011.

Portanto, a base de cálculo para
a receita do ano que vem deve
ser maior do que a utilizada

pelo governo quando enviou
o projeto do Orçamento, em

agosto. As informações são da
Agência da Câmara de Noticias.

Mais do mesmo
Ao tecer alianças com o novo PSD
na política nacional, o PT vem

perdendo sua identidade ideológica e

enfraquecendo a esquerda no país. Já
o PMDB, açostumado a pegar carona

com quem está no poder, deve estar

preocupado com seus postos na estrutura

administrativa do governo federal depois
do registro da legenda de Gilberto Kassab.

Previsões de bastidor
Nos corredores do Paço municipal, o nome

do secretário da Defesa Civil da Prefeitura,
Jair Alquni, presidente da executiva

provisória do PSB, é cotado como um bom
candidato a vice da prefeita Cecília Konell
(PSD) em 2012, caso a mandatária decida
tentar a reeleição. Nos tempos de chuvas
e temporais, os dois fizeram um trabalho
eficiente em parceria. Quem recebeu a

ajuda com certeza vai lembrar.

··Raci·smo é crime inafiançável··
A deputada Manuella D'Ávila (PC do B-RG) mandou um recado para seu

colega Jair Bolsonaro (PP-RJ) na tribuna da Câmara, referindo-se aos supostos
comentários racistas que ele teria feito ao falar sobre mulheres negras. "Como

presidente da Comissão dos Direitos Humanos e como deputada estou tomando
todas as medidas dentro e fora desta Casa para que nenhum parlamentar
envergonhe a Constituição que nós juramos. Racismo é crime inafiançáveL .. ".

HOMENAGEADO
O vereador João Carlos Gottardi, presidente da Câmara de Vereadores de
Corupá, recebe Título de Consagração Pública do Instituo Excelência, em

reconhecimento ao trabalho e serviços prestados à comunidade de Corupá.
�
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ICO ZIMMERMANN
Os Irmãos Coragem
Antônio Zimmermann ou Ico Zimmermann como era conhecido

nasceu no dia 13 de junho de 1918 na cidade de Gaspar. Ico era o

décimo entre os onze filhos do casal Carlos e Ana E Zimmermann. O
menino tinha seis anos de idade quando os pais faleceram. A família
permaneceu unida, os irmãos mais velhos fizeram o papel de pai e

mãe para os mais novos. Onde não há medo, não haverá também
nenhuma coragem, necessária para viver. Tornaram-se os verdadeiros
"Irmãos Coragem': Seguiram o caminho do bem, da justiça, da ética e da

dignidade. Amparados por uma fé em Deus inabalável e agindo como

verdadeiros guerreiros se tornaram o exemplo e o orgulho de sua cidade.

Baependi Pentacampeão- 1958 - Em pé: 'oão, Aldo
Prada (técnico), Piazera, Zico, Octacílio, llmericano,

Taranto, Schünke, Gaulke e Ico Zimmennann (diretor de

futebol). - Agachados: Samir, Tião Ayroso, Guido Fischer,
.

'anot, Turíbio, Arnoldo, Horst e Hamilton Garcia

Estudos e trabalho

noviça Iria Maria Raizer, da Congrega- - Pensei que em futebol se levasse a bola
. ção Notre-Dame passava férias com a com o pé.

família an�es de embarcar P
,

'Fran.,. - E com <:1 pé.
'

'�,."ónije,; cQmp:letaTia os est I
- Mas,aq�elB lá. es�á l�v�nd0 enab�jX1oj4Q brà�o,'

,

convídadaa dar uma mãozinha nos trab os do' - Aquele é Ojuiz, e os dois que o aoompanham
Cartório de Registro Civil de Rodeio, pertencente são os bandeirinhas; quando o bandeirinha
a um amigo da família, Valmor Scoz. Solícita, ela levanta a bandeira o juiz apita impedimento.
foi. Próximo �o prédio do cartório funcionava a

- E o que é que o bandeirinha faz com o

Exatoria Estadual onde o Ico trabalhava. Em um impedimento?
encontro casual... Foi amor à primeira vista! To- O leo não aguentou mais, olhou para a

dos ficaram preocupados quando o 100 e ,�.. Iria amada e sussurrou ao seu ouvido:

começaram a namorarporque cedo ou tarde ha- .. Quer casar comigo? .

veria um choque cultural. Ico era louco por fute- - Sim, quero!
bol. Iria só sabia que futebol se jogava com os pés, Casaram no dia 16 de maio de 1953.

ou. aquilo seria voleibol? No domingo lá estavam Receberam as bênçãos de Deus, do padre
os dois à beirada do gramado. Iria agarrou-se ao vigário e da madre superiora da Congregação
braço do leo. Notre-Dame. Dona Iria tornou -se uma

,

catedrática em futebol. Do amor nasceram as

filhas: Nanci Solange, Neide Jane, Denyse Méri
e Deise Iaqueline: os netos: Jean

".

Raphael, Zaira, Joana e Antônia.

- Você vai me explicar tudo, não. vai? Gol de
longe vale três pontos?
- Não. Vale um.

Ico e Iria
Zimmennann

.. :Uh1éllffida.
'

história
de éIIJIor.

(Baile de
debutantes

no Bae�ncli)

/'Ii
, 1" ",,',

ca'- lc'O to, !egrante do MoviIl1,�l1to
Integralista criado por Plínio Salgado, cujo
manifesto percorreu a Nação como um

'

rastilho de fogonas décadas de 30 e 40. O
movimento era apoiado sobre a trilogia: Deus,
Pátria, Família. leo foi tesoureiro da instituição

, e redator do jornal O Integralista,
'

, " ii' r,' �!l

',0
,I .,,1.,' oi '",' ',... I,' I' ,,' .,r

'I
',f ': I '\,

Fqteból Clube e, foi seu prinieíro pres dente.
Durante o seu mandato, em uma verdadeira
epopeia, o Nacional conquistou o título de

Campeão da 2a Divisão da Liga Blumenauense
de Futebol. Foi também ali em Rodeio que Ico
obteve a maior-de todas as suas conquistas: O

coração da mulher amada.Iris Maria: Raízer,
'Juntos formaram a família de seussoríhos,
Ico viveu feliz na terra que o acolheu como

'

filho (Jaraguá dó Sul), e teve a vida que pediu
aDeus.

, '

No mundo dos esportes-Ice transcendeu 0

suor da competição, até alcançar a dimensão
de baluarte do esporte. Participou da

fundação do Esporte Clube Brasil que em

1943 fundiu-se ao Baependi. No time Azurra

Ico foi tesoureiro, vice-presidente, presidente,
, . diretor de futebol e membro de comissões

'

pa,taa cbri�truça,ô qa,sede soCial � dó BstáClio"
MaxWilhelm. Paratanto sempre contou com

o. engajamento e a cumplicidade da esposa,
Dona Iria, que também vivia intensamente
as diversas atividades do clube fazendo

parte da comissão organizadora dos bailes
de, debutantes, tomáximo da sociedade,

.se" �

leo Zimmermann iniciou os estudos em Gaspar. Aos 15 anos (1933) veio
morar com à sua irmã Olga em nossa Jaraguá. Aqui estudou na Escola
Particular do professor Mário Rey Gil. Concluiu o curso de Contabilidade
Prática com o professor FritzVogel.Trabalhou no setor contábil das

empresas: Reinaldo Rau, Indústrias Reunidas Iaraguá, Comércio e Indústria

Breithaupt, Schultz e Cia. Ltda. e Porcelana Schmidt em Pomerode. Em 1951,
leo prestou concurso para Fiscal da Fazenda do governo do Estado de Santa

Catarina:foi aprovado em primeiro lugar. Em 1952 efetivou-se na Exatoria

Estadual no município de Rodeio, onde permaneceu até 1956, quando foi

transferido para Jaraguá do Sul, que o recebeu-de btaços abertéa í � J • I" i I I I
-

fIIIíIIIIilIiIiÍlflHllillillí__IIIiIlIIÍJIIJII__
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o CORREIO DO POVO

TEATRO

Comédia
paraembaar
as risadas
'Esse pastor é uma piada'chega
ao teatro da Scar; na sexta-feira
JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

ar a largada ao fim
de semana emba
lando a noite de sex

ta-feira com muitos
risos faz todo senti
do. Afinal, é um jeito

de começar os dias reservados
à folga com boas e ressonantes

vindas. E, dessa vez, quem vai
se responsabilizar por provo
car essas gargalhadas é o co

mediante José Passinato, que
apresenta, no Centro Cultural
da Scar, a peça 'Esse pastor é
uma piada'.

Mesclando vários gêneros,
como o stand up comedy e o

monólogo, ele transforma o

palco em uma espécie de divã.

Mas, ao invés de descrever a

rotina pessoal, o humorista en

carna um pastor e conta à pla
teia os momentos mais cômi-

cos vivenciados no cotidiano da

profissão.
Além dessas particularida

des engraçadas, o texto também
envolve passagens bíblicas. Elas
se misturam à hilariante narra

tiva através de personagens que
marcaram a história, porém, na

montagem, todos aparecem em

estilo descontraído e de maneira
informal. Para completar o car

dápio, Passinato ainda busca a

interação constante com os es

pectadores.
Aos mais tradicionais, en

tretanto' vale lembrar que o in
tuito do comediante não é sim

plesmente fazer chacota com

as crenças alheias. Por isso, o

respeito tem servido de base ao

espetáculo.
Em turnê pelo Sul do Brasil,

'Esse pastor é uma p-iada' pas
sa, além de Jaraguá do Sul, por
cidades como Itajaí, Balneário

Camboriú, Joinville, Blumenau,

Criciúma e Tubarão. Depois,
segue na estrada pelo Paraná e

�
Rio Grande do Sul.

O comediante José Passina
to sobe ao palco às 20h. Os in

gressos podem ser comprados
na secretaria do teatro. Os aces

sos custam R$ 20. Estudantes e

idosos, mediante comprovação,
pagam apenas R$ 10.

oClube Ido LaII1be-Ê�be de Jara�á'do Sul está viajando peM
Bstado. Ü grupo de'''atQres começa, �lFna.nhã) uma nova turnê

que conta com14 'apresentações espa111ados por dife'r'étltes
palcos d� Santa Catarina. Nesta quinta- feira, a trupe formada
por artistas. de várias companhias locais 'desembarca na cidade ,;

de Canoinhas. Já na'sexta-feira, o,pláblico de São Bento do
, Sul,recebe os aftistas. A agenda ainCd� prevê encenações em

Joinville, BarraJ7elha"Gaspax, Blumenau: Brusqué, Tijucas,
'Itajaí, Florianópolis, Rio do SUl e Vida! Ramos, N6 município de

origem, <") ClulJ� do I;ambe-Lambê'so apresenta na Fuadação
Cultural, às 15ft, na segunda-feira, dia 17.,

o mefho: plano de s-aúde é v ver.

O segundo melhor é Unimed.
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PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. Ter plena convicção / Último, em inglês
2. Ser anterior
3. Líquido incolor, oleoso, com ligeiro odor a alho,

vesicante e venenoso, usado como gás de guer
ra

4. Jogar para longe, com ímpeto e força / (Ingl.) Ca
neta

5. Ostentação de luxo
6. As iniciais do poeta italiano Dante (1265-1321),

de "A Divina Comédia" / Diz-se que é duro de
roer quando algo é penoso de se suportar, de se

aceitar
7. Juiz de futebol
8. Não permitir / O início da ... hora
9. Diz-se de alimento que quem quer emagrecer

deve evitar
10. O músico Johnny (1929-2010), da bossa-nova /

Mulher que tem muitos anos

11. (Pop.) Senhor / Que se manifesta com intensi
dade

12. Unha adunca de feras e aves de rapina / Nos
1"

países de língua inglesa, título dado a cavaleiro "

ou baronete, figuras notáveis da antiguidade, lor-
13

des, etc.
13. O sangue que sai dos ventrículos do coração.

VERTICAIS
1. (Fig.) Ação ou empreendimento decisivo ou arris

cado / Saída-de-banho
2. Sigla do estado de João Câmara e Mossoró / Tor

nar idiota ou confuso
3. Conjunto de princípios morais que devemos ob

servar no exercício de uma profissão / O médico

psiquiatra Roxo (1877-1969); emprestou seu

nome a um bairro da Cidade do Rio de Janeiro
4. Dividido em partes / A segunda nota musical
5. Pasta usada para dar brilho ao assoalho / Estabe-

lecer o preço de determinados serviços
6. Inteirar-se do que está escrito / Muito quente
7. Gordo / Automóvel fabricado pela GM
8. Um número primo / Agressivo
9. Linda praia situada na cidade baiana de Porto Se

guro / Abreviatura de aeronáutica.

•
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SÁBADO
MíN: 15°C
MÁX: 28°C

Quer desafios
maiores?
Adquiro

nossos coleções
de revistos

já publicados.
São 5 revistos

em cada volume '

por um preço especial!

DOMINGO

MíN: 13°C
MÁX: 25°C

- Olha, eu tive um dia cansativo hoje e só quero ir para casa. Dê uma boa

desculpa e eu o deixo ir.

O sujeito pensa por um momento e diz:
- Há três semanas minha mulher fugiu com um guarda. Quando eu vi seu

carro no meu retrovisor, eu pensei que estivesse tentando devolvê-la!

SUDOKU

6 5 8
-

8 2 5
----

3 1 219
,

7 8 4 9

4 1 3

3 5 8

9 6 7 5

2 9 . 6

7 4 2

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

-

Tempo é instável

em todo o Estad '

A quinta-feira será marcada

pelo temp� instável em Sant
Catarina. O sol aparece entre

nuvens, mas há previsão de
chuva e risco de temporal
com descargas elétricas e

granizo isolado. Os ventos

podem chegar a 60

quilômetros horários.

HOJE

MíN: 15°C

MÁX: 22°C

SEXTA
MíN: 16°C

MÁX: 24°C

Ensolarado e'lI!.'
No sábado, do Oeste ao Meio

Oeste, já ocorrem breves aberturas
de sol. Ele aparece entre nuvens.

Nas demais regiões, o dia começa
com previsão de chuva. O tempo,
muda no decorrer do fim de
semana. Os termômetros registram
temperaturas em elevação. Os
ventos são fracos a moderados.

SE VOCt ,RI PARA..•

"'GU S
BRANCAS

A quinta-feira é de sol, mas

também com de muitas
nuvens no céu e pancadas
de chuva a qualquer hora
do dia em Águas Brancas.

As temperaturas ficam
entre 15°C e 23°C.

CRESCENTE 4/10

•

CHEIA 11/10

MINGUANTE .20/10

NOVA 26/10

Assim como hoje, amanhã, o tempo
permanece instável. As temperaturas

. sofrem pouca variação entre as

mínimas e máximas previstas para
a sexta-feira. No entanto, elas são

superiores às registradas nesta

quinta. Os ventos sopram na direção
sul e já não são tão fortes quanto os

esperados para hoje.

Parcialmente
Nublado

Nublado Trovoada
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beatriz.sasse@terra.com.br I 4784330306

FESTA COLORIDA
o Clube Atlético Baependi anuncia

para o dia 5 de novembro a já
tradicional Noite Mares do Sul, a partir
das 23h, com decoração temática
havaiana e uma tonelada de frutas.
Atesta que rola nas piscinas do clube
terá animação das bandas Scorpions e

New Scorpions, de Araranguá. Ingressos
antecipados de 24 a 28 de outubro: R$
15 sócio e R$ 30 não sócio; do dia 31 até
dia 4 sócio paga R$ 15 e não sócio R$
40. Já no dia 5 e na hora, R$ 25 sócio e

R$ 50 não sócio. Reserva de mesa R$ 40

por pessoa e mediante a aquisição de

quatro ingressos. Agende-se!

AFTER
BOUR

MARCELO ODORIZZIIDIVULGAÇÁO

Comemoração
Todos os anos, a Uniasselvi promove uma festa em homenagem aos professores de
todas as unidades (Indaial, Blumenau, Guaramirim, Brusque e Rio do Sul) e, em 2011,
o tema foi "Anos 80". A homenagem ao Dia do Professor teve show com a banda Titãs,
decoração especial, DI, telão com clipes da época, comidas vinculadas ao período e

um lounge com jogos e brincadeiras típicos daquela saudosa década. O evento reuniu

quase três mil pessoas e aconteceu no Matahari Club, em Indaial, no último sábado.

Movimento
.

Dia 18, na Scar, lançamento
do Iaraguá em Dança, que
ocorre de 26 a 31 de outubro.
Também abertura da

exposição "A bailarina mais

popular do Brasil", contando
a trajetória de Ana Botafogo .

.-

PROGRAME-SE!

DIA 13
LONDONPUB

Pagode PontoCom e Fernando Lima

agitam a noite do mês especial de
aniversário da casa.

KANTAN
Festival de Sushi e chope em dobro
das 19 às 21 h. Também promoção,

compre um balde de Eisenbahn ou de
Devassa e ganhe uma porção de

bolinho de bacalhau.

DIA 14
ZUM SCHLAUCH

"Keep the Groove - arte ao alcance de

quem sabe o que quer" é a balada que
rola com os DJs Gui Getelina, Jean

Villegas, Erick Jansen e Mark.us e mais
Iive paint com Markora Vegas.

I ngressos somente na hora a RS 10

para elas e RS 15 para eles.

MOVING UP - Schroeder
Pagonejo com sertanejo universitário de
Elton & Fernando e pagode com o grupo
Entre Elas, mais DJS residentes Adrian P
e Eddy Amaranto. Elas free até meia noite

e eles pagam RS 15. A partir das 22h.

SEVEN CHOPERIA -

Guaramirim
Sambanejo com grupo Di Presença

.

e Batidão Brasileiro e mais DJ Alan e

convidados. A partir das 22h.

CENTRO CULTURAL
DASCAR

Comédia "Esse pastor é uma piada" com

o comediante José Passinato, às 20h.
I ngressos na bil heteria do teatro, no valor
de RS 20 (inteira) e RS1 O (estudantes e

maiores de 65 anos). Mais informações
no www.essepastoreumapiada.com.br.

LICO BAR
Som da banda Máquinas Rotativas

tocando muito rock.

CONTATOS e OUTRAS OPÇÕES
LONDON ·3055-0065. BIER HAUS· 3275-4866.

SACRAMENTUM PUB· 3370-1727. ARRIBA· 3371-1160.
MADALENA CHOPE E COZINHA· 3055-3058.

ESPAÇO OOOCA· 3370-9160. ZUM SCHLAUCH· 3376-4822.
UCO BAR· 3054-0855. KANTAN LOUNGE· 33711584.

ENOTECA DECANTER· 3370-0220. MOVlNG up· 8856-8389.
SEVEN CHOPERIA· 9951-4497. MR. BEEF • 3275-2230.

CACHAÇARIA AGUA DOCE· 3371-8942.
FUEL EVENTOS· 8433-0083. PATUA MUSIC· 3054-0800.

Ao lado, Titãs durante show para a plateia formada por professores do
Grupo Uniasselvi. Acima Marlon, Malcon e Marlen, sócios-proprietários
e membros do Conselho de Administração do Grupo Uniasselvi, com o

, , I I I • 'J f I ,pai, e fundador. da Instituição, professor -José Tafner·
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LezaLez
Amanhã, mais conhecido como sexta

feira, a Coleção Alto Verão 2012 da Lez
a Lez chega às lojas da marca, nas cidades
de Balneário Camboriú, Blumenau, Ioin
ville e Jaraguá do Sul. Com o tema Sunri

se, a nova coleção apresenta o mix empol
gante entre o agito urbano e as belezas da

praia, o verdadeiro urban beach para este

verão, abusando das cores quentes e vi
brantes da estação. Bom demasi!

Falha nossa
Registrei na minha coluna de ontem

que Cynthia Schuler teria avionado

para Atlanta, nos Estados Unidos. Falha
nossa! O Correto é Andreia Chiavini. A

fisioterapeuta foi curtir férias e buscar
novidades para sua concorrida Studio
Arte Pilates, na Clínica Ser. Enquanto isso,
a profissional Cynthia responde por ela.

Prateleirtas
Para a turminha que adora, os panetones
já estão começando a chegar às

prateleiras dos supermercados em

Iaraguá do Sul, juntos a outros itens "

de Natal. De olho no poder aquisitivo,
principalmente das classes C e D, que
estão aderindo às novas compras, a

indústria resolveu antecipar os negócios,
além da oferta de sabores. Agora,
tradicional é coisa do passado.

fgmurbanaarquitetura

Fona.3371- 7

Moa Gonçalves

MAURICiO HERMANN

BELDADES Patrícia Marciano e Ilarina

Helena, duas belas na noite jaraguaense

MAURICIO I-IERMANN

Dourada
Comenta-se nas rodas de comadre que um jovem boa pinta e

bem colocado na área de engenharia colocou uma aliança de
. compromisso na mão direita da bem-nascida namorada. Pede

para não divulgar por causa dos invejosos. A família da ex dele
.

ainda faz bico quando encontra os dois juntos. Fala sério, só

pedindo mesmo uma copo bem gelado do chope Konigs Bier.

Nota dez
Arthur Carlos e Melissa Conde formam o casal destaque de hoje.
Sempre de bem com a vida e super apaixonados. É isso aí amigos

__ .

HAPPY Fabiani Forlin e Marcelo Sabei
conferindo o Restaurante Madalena

� 3055-0024
Dica de quinta-feira
Almoçar na Confeitaria Bela Catarina. Um
dos melhores buffet do sul do mundo.

MAURICIO HERMANN

moagoncalves@netuno.com.br

MAURICIO HERMANN

www.lmoveiscapital.net

4733702900

• Dia 25 'de outubro,
com concorrido coquetel,
Claudinei Machado
inaugura, em ]araguá do.
Sul, uma filial da Batizem -

Móveis Pl:anejado.

'.,Dia 28 de outubro,
acontece, na London Pub, a

.

posse dánoua diretoria da
ABa. Após o cerimonial, os

convivas participarão da
tradicional Festa 'do Vinil.

, '

NOITE Gustavo Borba, Priscila

Zanguelini e Dagmar Borba nos

lugares da moda

�"

.,No sábado, a par,tir das
11 horas, na Sociedade
João Pessoa, 'acontece um

,

animddo risoto.

.

'. Iaçson Siega jáprepara o

tempero do churrasco. para
. comemorar, no pr(lximo
dia oito denovembro, a

idaâe'nova.'
'

.' �

o homem

..ão.morre
,quando
deixa de

. vivé;r, mOJ!re

quando
deixa de

,

amar.·

cJmRLES,
cwuaLIN

'essica Cristina nos corredores da London Pub

Faz parte
Pelo meu fio vermelho fiquei sabendo que
um profissional liberal separado deixou a

segunda mulher e está de coração acelerado

pela primeira. O amor falou mais alto.

Lindo De volta
A arquiteta Laryssa Tarachuky ,

da Ponto Arquitetura&Design,
está de volta à cidade

após participar da Bienal
Internacional de Arquitetura
de Buenos Aires. Na bagagem,
certamente muitas novidades
do mundo da arquitetura.

Os jovens Eduardo Luiz
Nascimento e alinda
Carine Scheuer viveram
um momento muito feliz
e importante, no último
sábado. O casal marcou a

data de casamento para o

próximo ano.

Ciúmes
Soube aqui em Apiuna que um

noivinho da área da saúde está
com estranho comportamento.
Aparece no serviço sem

avisar e desconfia de todas as

saídas da noiva, de maneira
desconcertante. Há quem diga
que ele dá as escapulidas e, por
isso, tem medo de traição até
da sua sombra - vê maldade,
porque faz igual. Será?

No mais ...

Tem muito gente aqui na

cidade de Jaraguá do Sul
cantando uma velha música
do Chico Buarque, muito em

moda nos tempos da ditadura
militar. A letra diz: "Hoje você é

quem manda / Falou, tá falado
/ Não tem discussão, não ... / ...

Apesar de você / Amanhã há de
ser outro dia / Você vai se dar
mal, etc e tal.,"

RETORNO O casal Ronaldo Raulino
e Stella, ele trabalhando para voltar
à Camara de Vereadores

Visite nossa Casa e prepare-se
para a época mais bonita do ano.

RuaAngelo SchiO€he�35S - Centro-]araguádoSul- 33716859

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

41 3311-9159

CASA DI DÉLIA
Decoração
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RÔNICA
ALEXAHDRE PERGER.

JORNALISTA

,

E PROIBIDO
SER PERFEITO

Sento-me em frente ao computador e tento

escrever algo perfeito, infalível. Mas que
perfeição é essa que não existe? Ela consome

meu tempo de sobra, morde com suas man

díbulas ferozes a minha paciência. Estou aqui
há dois minutos, nada de perfeito saiu, ape
nas loucuras de um cara que não sabe o que
escrever. Escrever, o que é isso afinal? É um

ato de amor ao próximo? Mostrar aos outros o

que se está pensando? As respostas não che

gam. Sinto-me angustiado. Quero perseguir
uma linha. Posso buscar atalhos ou ficar preso
na mesma forma que está me deixando ner

voso. Bem que os fios de pensamento pode
riam brotar em nossa cabeça, aí seria tudo tão

simples. As almas estariam mais completas. Os
risos seriam mais frouxos. Que nada, tudo tem '.

que ser mais difícil. A graça de se estar na lama
é poder chafurdar nela, "como criança.

Passam os

minutos nn

pacientés, ir
ritados com a

minha demoraQue nada, tudo tem

que ser mais difícil.
.II graça de se estar

na lama é poder
chafurdar nela,
como criança.

em escrever

algo perfeito .

Talvez se eu for

imparcial eu

consiga, Boa
ideia. Vou es

crever assim, então. Agora me deparo com a

falta do que acreditar. De que lado estou? Ide

ologias saltam aos meus olhos, todas seduto
ras. Acho melhor seguir uma delas. Mas es

tou preparado para tomar tamanha decisão?
Pensando melhor, vou ficar no meu canto e

esquecer essa tal de imparcialidade. A perfei
ção não está nela, nossas escolhas podem ser

percebidas em cada palavra utilizada. Então,
sejamos mais sinceros e vamos reconhecer
nossa falta de perfeição.

Rodeado de sombras, continuo sentado
na frente do computador. Meu corpo parece
sentir a fraqueza da minha mente e começa
a dar sinais de sonolência. Não desisto, meus

dedos continuam a percorrer o teclado, na

tentativa de me animar. Meus olhos se fixam
na tela. A concentração parece ser questão
de tempo. Paro de escrever, penso, acho que
estou viajando além dos mundos que coe

põem nosso espaço. Talvez isso faça parte da

concentração. Mas também pode ser uma ar

madilha do cansaço. Busco uma cerveja, pre
tendo gelar minha garganta, já que não posso
soltar gritos, os vizinhos estão olhando. Acho

que agora voltarei a escrever. para terminar
essa frustrante tentativa de ser perfeito. Utili
zei artimanhas, mas o colorido não veio. Dei
xo para a próxima.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

A Nina precisa urgentemente de um lar, mesmo que temporário. Ela foi
encontrada nas ruas, está muito magra e assustada e já sofreu maus

tratos, inclusive, de pessoas que se deparam com ela, abandonada e

carente nas sarjetas e calçadas. Se você se solidarizou com a situação e

quer abrigá-Ia ou adotá-Ia, entre em contato pelos telefones (47) 3376-
6400 e 9938-1118 ou no e-mail: mariapitucha@terra.com.br.

NOVELAS

• FINA ESTAMPA

Solange critica Celeste por aceitar as grosserias
de Baltazar. Quinzé fala com Dagmar sobre o encontro
com Teodora. René e Guaracy convidam Griselda para
jantar e Amália arruma a mãe. O mafioso que invadiu
o apartamento de íris chega ao Rio de Janeiro. René
e Guaracy ficam boquiabertos ao verem Griselda ar

rumada. Vanessa conta para Patrícia que Griselda
está no restaurante. Pedro deixa outro recado para a

avó avisando que vai fugir da casa de Danielle. Letí
cia fecha o vidro do carro, ignorando Juan, que fica

indignado. Celina fica desesperada ao ouvir o recado
do neto e liga para Danielle, que se apavora ao ver

que o sobrinho não está no quarto. Um caminhoneiro
oferece carona para Pedro. Tereza Cristina chega ao

Le Velmonte e pergunta para Renê o que ele está fes

tejando com Griselda e Guaracy.

tenta acalmar Manuela. Cícero combina de conversar

com Alice assim que eles voltarem para casa. Rodri
go e Manuela vão ver Júlia e descobrem que Celina
está cuidando dela. lná recrimina Eva por ter acusado
Manuela pelo acidente. Manuela se recusa a contar

para Rodrigo o que Ana queria falar com ele. Vitória
sai do clube apressada ao saber do acidente de Ana e

destrata Dora na frente de Marcos. Jonas se irrita com

o filho por não ter ido à empresa. Lourenço consola
Rodrigo. Lúcio fala para Eva que o estado vegetativo
de Ana pode se estender indefinidamente.

• MORDE & ASSOPRA
A emissora não disponibilizou o resumo do ca

pítulo de hoje.

• VIDAS EM JOGO
Zizi discute com Adalberto. Francisco vai à casa

de Rita. Zizi se arruma para dormir e isso deixa Adal
berto furioso. Ele decide bater na esposa com a toalha
molhada. Zizi, com dor e chorando, decide tomar um

frasco inteiro de comprimidos. Rita escuta o recado da

mãe, fica apavorada e liga para ela, que não atende.
Lucas e Andrea arrombam a porta da casa de Zizi e

a encontram desmaiada com o frasco de comprimi
do ao lado. Rita, nervosa, briga com o pai e o acusa.

Welligton e Cacau transam pela primeira vez. Divina

pede a Ernesto que conte a verdade sobre a explosão,
mas o comerciante exige saber antes se Jaqueline é
mesmo sua filha.

• A VIDA DA GENTE
Eva se descontrola com o quadro de Ana. Alice se

desculpa com Iná por ter emprestado o carro. Eva cul

pa Manuela pelo acidente e ela fica inconsolável. Iná

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRI4SC· 606269/0
! ;')fI�' e: .,.;f!srfln

,COínootêw:r'

Creclibilidade

WWVi.gumz.com.Dr

(47 3371-4741

EI.p�n; ·e'J
� �1'Qn'�d!}lH:�dr

Qualidade

Contiança

UMA mCERIA QUE flÁ CERTO.

gumz@gurnz.com.br

Des�e 19?�1 . ( t_

David Norris (Matt Damon) é
um jovem polítiCO com uma

carreira promissora, mas um

escândalo atrapalhou a sua

corrida ao Senado. Tão logo
perde a disputa pela vaga,
ele conhece Elise (Emily
Blunt), bailarina por quem se

apaixona. Contudo, homens
com estranhos poderes de
interferir no futuro aparecem e

começam a pressioná-lo para
que ele não dê continuidade
a este romance, porque isso
poderá atrapalhar o futuro de
ambos. Sem saber ao certo

quem são essas pessoas, a

única certeza que David possui
é que precisará reunir forças
para enfrentá-los e encarar o

que o destino lhe reserva.

Wynton Marsalis e Eric Clapton,
dois gênios da música,
apresentam um repertório
de canções selecionadas
por Clapton e arranjadas por

iiI Marsalis, acompanhados pelos
membros da Orquestra de Jazz
do Lincoln Center. O resultado
é um espetáculo mágico,
registrado em CD e OVO. O
OVO traz uma faixa bônus,
a performance do clássico
"Stagger Lee". A banda explorou
um setlist diversificado, indo do
swing de "Ice Cream", de Louis
Armstrong, passando por"Joe
Turner's Blues", de W.C. Handy,
e "Joliet Bound", até o boogie
woogie de "Kidman Blues".
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TIRINBAS Mulher de 30.www.mulher30.com.br

.a.s 3 DA lYAPRUGADA oa UMA N01Tti QUAl.GUl:Rm

ONTEM ao FU! veR o Be.B�.
"'OJi a A $'!JA ViU

seMPRE ESQU�O QUE
FIZ: � PROOUÇAO

IWOeFENCiNTE.#.

P ADROEIR,A.

ENTAo QUER PlZER QUE ,A PADROElaA É
UMA CRIANÇA QUE cnou UM fEmPO?

�ÃO. 'J$SO QUER p� Q�
f MAlS,tI, fERIADO e QuE:
voei! NÃO PRUlSA se,
IMPORTAR COM o MOTIVO.

'� _'C__

POR QUE O PlA DA5 ClUANÇAS t FEIUAJ)O?

tá FERIADO PORQUE. é PIA DA PADROEIRA
PO eRAS]:,.,. NOSSA S�tK)�A APAm;ClO,A,

"",

GIGANTES DE AÇO
Nesta aventura de 1 07 minutos
de duração, Charlie (Hugh
Jackman) é um ex-boxeador

que está, agora, envolvido no

ramo de lutas de boxe entre
robôs. Ao lado do filho Max

(Dakota Goyo), de quem tenta
se reaproximar, ele passa a

treinar um robô descartado, no

intuito de torná-lo um grande
campeão dos ringues.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Os três mosqueteiros - Leg (14h40, 17h, 19h1 O e 21 h20)
• Cine Breithaupt 2
• Amor a toda prova - Leg (16h40, 19h e 21 h20)
• Os Smurfs - Dub (14h10)
• Cine Breithaupt 3
• Conan, o bárbaro - Leg (17h)
• Kung Fu Panda 2 - Dub (14h30)
• Larry Crowne - Leg (19h1 O)
• Sem saída - Leg (21 h30)

• A hora do espanto - Dub (14h15)
• A hora do espanto - Leg (19h20)
• Os três mosqueteiros - Dub (16h45)
• Os três mosqueteiros - Leg (21 h50)
• Cine Neumarkt 2
• Os três mosqueteiros - Leg (14h, 16h30, 19h e 21h30)
• Cine Neumarkt 3
• Amizade colorida - Leg (17h40, 19h50 e 22h)
• Os Smurfs - Dub (13h20)
• Winter, o golfinho - Dub (15h30)
• Cine Neumarkt 4
• Sem saída - Leg (22h10)
• O zelador animal - Dub (13h30, 15h40, 17h45 e 22hJ
• Cine Neumarkt 5
• O filme dos espíritos - Nac (13h45, 16h15, 18h45 e 21 h)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Família vende tudo - Leg (14h45 e 19h10)
• Um conto chinês - Leg (17h e 21 h15)
• Cine Norte Shopping 1
• A hora do espanto - Dub (16h30 e 21 h)
• A hora do espanto - Leg (14h15 e 18h45)
• Cine Norte Shopping 2
• O zelador animal- Dub (13h55, 16h05, 18h15 e 20h30)

• Cine Norte Shopping 3
• Premonição 5 - Dub (15h30 e 17h40)
• Conan, o bárbaro - Leg (22h)
• Lanterna Verde - Dub (13h)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h45)
• Cine Norte Shopping 4
• Eu queria ter a sua vida - Leg (14h30, 16h50, 19h15 e

21h45)

• Cine Norte Shopping 5
• Família vende tudo - Nac (13h15 e 17h25)
• Um conto chinês -Leg (15h20, 19h30 e 21 h30)

• Cine Norte Shopping 6
• O filme dos espíritos - Nac (14h, 16h15, 18h30 e 20h50)

• Cine Norte Shopping 7
• Manda-chuva - Dub (13h45 e 18h)
• Os Smurfs - Dub (15h45)
• Amizade colorida - Leg (20h e 22h)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Os três mosqueteiros - Leg (14h15, 17h, 19h20 e 21h40)
• Cine Garten 2
• Sem saída - Leg (17h45, 19h50 e 22h)
• Os Smurfs - Dub (13h30 e 15h40)
• Cine Garten 3
• O filme dos espíritos - Nac (14h, 16h30, 19h e 21h10)
• Cine Garten 4

,. Eu queria ter a sua vida - Leg (16h e 21h20)
• Família vende tudo - Nac (13h45 e 18h45)
• Cine Garten 5
• Manda-chuva - Dub (14h45)
• Amizade colorida - Leg (16h40, 19h1 O e 21 h30)
• Cine Garten 6
• A hora do espanto - Dub (14h30)
• A hora do espanto - Leg (19h30)
• Os três mosqueteiros - Dub (16h50)
• Os três mosqueteiros - Leg (21 h50)
• Cine Mueller 1
• Os três mosqueteiros - Dub (14h, 16h30, 19h e 21h30)
• Cine Mueller 2
• Fechado.

• Cine Mueller 3
• O zelador animal- Dub (15h30, 17h40 e 19h50)
• Os Smurfs - Dub (13h20)
• Premonição 5 - Dub (22h)
BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1

Ana Hickmann diz

que passou frio
A apresentadoraAna Hickmann passou por
muitas dificuldades no início da carreira.

Ela, que completa 14 anos de profissão, está
comemorando em Paris, cidade na qual
deu a largada à vida de modelo. Casada com

Alexandre Corrêa, Ana viajou à França logo
depois de firmar a união com o empresário.
"Passamos muito frio e vários perrengues. Só

depois minha carreira decolou", disse.

Luana Piovani

quer beber cerveja
Grávida de quatro meses, Luana Piovani

aproveitou o Twitter para dizer que não vê
a hora de poder degustar aquela cervejinha
gelada. Ela cortou a bebida do cardápio
até o dia do parto por causa da saúde'
bebê. Porém, depois, a atriz quer tomar o'

suficiente para "desbancar" Zeca Pagodinho
do posto de bebedor oficial de cervejas. O
neném de Luana nasce em março.

, Filho de Beyoncé
nasce em fevereiro
A grávida Beyoncé divulgou, durante um

programa de televisão, que o filho nascerá
em fevereiro de 2012. liA gravidez mudou
a minha vida. Eu e meu marido (Iay-Z)
estamos juntos há dez anos. Eu senti que
era a hora certa e estou agradecida por ter

sido abençoada com o maior dom que o ser

humano poderia ter", comentou. Segundo
ela, a gravidez foi adiada por várias vezes.

Johnny Depp çai
bêbado na rua

o astro de Hollywood e galã Iohnny Depp foi
filmado em uma situação nada agradável. Em
um vídeo que circula na internet, ele aparece,
literalmente, caindo de tão bêbado na saída
de um restaurante. Para levantar do chão, o

ator precisou da ajuda de um segurança.
Dias atrás, Depp fez comentários

polêmicos sobre estupro e acabou
sendo condenado pela opinião pública.

HORÓSCOPO

Wanessa processa
Bafinha Bastos
A cantoraWanessa decidiu não ignorar a

piada de mau gosto feita por Rafinha Bastos
relacionando ela e o bebê que espera. Junto
do marido, o empresário Marcus Buaiz, está

processando o humorista. Grávida de sete

meses, a filha de Zezé di Camargo se ofendeu
com o comentário, que, depois, levou ao

afastamento do comediante e a um pedido de
demissão ainda em avaliação na Band.

. ,

J..JI.L;tnMr'lO es a s o

ocleI
Leonardo DiCaprio não tem perdido tempo.
Segundo o jornal The SundayTelegraph, ele
está saindo com duas modelos da Austrália
durante a estada no país, onde grava o novo

longa - metragem da carreira, The Great

Gatsby. Na semana passada, o ator teria
sido visto ao lado da participante do reality
Australia's next Top Model, Alyce Crawford,
e também com a modelo Kendal Schuler.

ÁRIES
É hora de traçar prioridades e se concentrar nas atividades que
possam fazer vócê crescer no trabalho. Mantenha-se em uma '

posição mais reservada. Há maior estabilidade no relacionamento
com a pessoa amada.

II,] TOURO
ótimo momento para ampliar os contatos e a clientela. Mostre-se
mais disponível para viajar e divulgar o trabalho. O convívio com a

pessoa amada terá muita importância agora.

GÊMEOS
Jogue as energias no trabalho e veja como o humor melhora. Suas
ideias vão fervilhar; daí o sucesso com tudo que envolva concentração
e pesquisa. O seu progresso vai repercutir na relação a dois.

CÃNCER
Procure dar espaço ao seu lado criativo. Atividades que envolvam

publicidade, marketing ou entretenimento contam com a ajuda
especial. As parcerias em geral serão favorecidas.

LEÃo
Aproveite para rever as pessoas que andavam distantes. Hoje, você
estará mais solidário e amável. Há grandes chances de realizar as

esperanças no amor. siga em frente e não se arrependerá.

VIRGEM
Estará mais bem-humorado, de modo que a interatividade com os

outros será facilitada A fase é ideal para quem deseja se dedicar à
atividade prazerosa A dois, a segurança e a lealdade são prioridades.

.. LIBRA

-iii' O astral revela a chance, de ganhar dinheiro com atividade que
possa fazer em casa. Confie em suas ideias, pois serão muito
lucrativas. No amor, estabilize os vínculos e oficialize a união.

ESCORPIÃO
Mercúrio em seu signo aguça o sexto sentido e a capacidade de

perceber as coisas antes dos outros. No campo afetivo, você tende
a se retrair. Respeite a sua necessidade de ficar só.

..
SAGITÁRIO
A ajuda financeira que precisa pode vir de onde menos espera.
Cuidado com o que diz, é melhor pensar antes de falar. Na vida a

dois, alicerces mais sólidos podem ser construídos.

CAPRICÓRNIO
Terá sucesso para lidar com o público e trabalhar em equipe. Suas
ideias estão fervilhando. Há uma tendência a priorizar as questões
profissionais em detrimento da vida amorosa.

AQUÁRIO
Não comente seus projetos mais ambiciosos. Mercúrio traz a

possibilidade de se destacar em atividades que envolvam meios
de comunicação. Mantenha sigilo sobre a vida íntima.

PEIXES
Invista mais no aprimoramento intelectual. As atividades mentais
são amplamente favorecidas. No campo afetivo, esta é uma fase
de definições, seja pelo sim ou pelo não.
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TURISMO

Caminhos m
Geralmente, as estradas são apenas

um meio de chegar a algum lugar.
Os destinos finais é que interessam para
a maioria dos viajantes. Mas, em casos

especiais, elas podem se tornar uma das

partes mais prazerosas ou perigosas. do

percurso inteiro. No caso desses caminhos
listados logo abaixo, a segunda opção
é a que predomina. Consideradas as

pistas mais amedrontadoras do mundo,
elas exigem atenção extra e, por vezes,
até mesmo autorizações especiais aos

interessados em percorrê-las.

ESTRADA DA MORTE, BOLÍVIA
A Estrada da Morte não requer muitas

explicações, pois o próprio nome já diz tudo.

.

Considerada por muitos a mais perigosa do
mundo; ela é estreita; sem proteção para evitar

quedas montanha abaixo, e, ainda, segue-em
mão dupla. O tráfego de ônibus e caminhões
com motoristas imprudentes é comum.

PASSO DELLO TEVIO, ITÁLIA
A estrada contorna os alpes italianos e está a 2,7 mil metros de altura.
Com 24 quilômetros de extensão e mais de 50 curvas fechadas, o

Passo dello Stevio é tão desafiante quanto às belas paisagens alpinas.
Neve e gelo tornam a pista escorregadia ao extremo.

A537, INGLATERRA
Tida como a mais amedrontadora da Inglaterra, aA537, no

leste do país, vai de Buxton a Macclesfield. Ela tem curvas cegas
e fechadas, causa de um grande número de acidentes fatais.
Estima-se, aliás, que um motorista dirigindo na A537 tenha 30
vezes mais chances de se envolver em um acidente do que se

estivesse dirigindo em qualquer outra estrada da inglesa.

SIUPPERS ROAD, NOVA ZELÂNDIA
Construída no século 19 para garimpeiros terem acesso ao

cânion de Skippers, rico em ouro, essa estrada é outras das
mais perigosas do planeta. Tanto que os motoristas precisam
de uma autorização especial antes de passar por ela, que é

desprotegida e situada a mais de 180 metros de altura. Para
-deixar a situação ainda pior, grande parte das companhias
de seguro não cobre acidentes no local. Embaixo dela, no rio

Shotover, os visitantes podem praticar bungee jamp e rafting.

estranh s!

NlSCIl.CUSGO. PERU
Com 662 quilômetros
pautados por curvas,
subidas e descidas, a

estrada parte de Nasca
e passa por Puquio,
Chaluanca e Abancay,
antes de chegar a Cusco.
Por ela, deixa-se o

deserto para alcançar
as montanhas, primeiro
áridas e depois verdes.
No trecho, porém, há

pontos nos quais a

altitude chega 4,4 mil
metros acima do nível
do mar.

TRIlNSFAGIlRASA,
ROMÊNIA
A Transfagarasa
é um verdadeiro

ZIguezague que
percorre cerca de
90 quilômetros de
extensão. Ela está a

dois mil metros de
altura nas montanhas
dos Cárpatos e foi
construída nos anos

de 1970 durante a

ditadura de Nicolae
Ceausescu. Para

compensar o

número elevado
de curvas, túneis
e viadutos, há
belas paisagens
montanhosas ao redor.

,
,
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CONTRA A CORRUPÇÃO

riu na motivação dos manifes
tantes, que pintaram seus rostos
de verde e amarelo e empunha
ram cartazes e a Bandeira do Bra
sil. A primeira edição do protesto
foi no último 7 de setembro, Dia
da Independência.

O presidente do DCE (Dire
tório Central dos Estudantes) da
Católica de Santa Catarina, Luís
Fernando Almeida, acadêmi
co do 7° semestre de Direito na

Católica de Santa Catarina, fez

questão de comparecer ao ato.

Recentemente, Almeida se filiou
ao PP de Iaraguá do Sul. "Corno

representante do DCE, apoiamos
a causa por lutar pela transparên
cia nas ações públicas, pelo voto

aberto e pela aplicação eficaz da
Lei da Ficha Limpa", declara.

Segundo Almeida, não basta o

candidato ter ficha limpa,
II é pre

ciso também que tenha caráter
e compromisso com o interesse

público". Para ele, a pouca ade
são ao protesto ocorre porque 110

povo não está acostumado a se

manifestar, mas não adianta ficar
em casa reclamando".

110 jovem está querendo par
ticipar diretamente da política, e

a internet é uma ferramenta que
precisa ser usada. Queremos ser

ouvidos", complementa o moto

boy Éderson Gevieski.

Jovens realizam ato de protesto
Manifestantes

aproveitaram o

feriado de ontem

para se mobilizar

pela transparência
e ética na política

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

os "carapintadas" estão de
volta. O movimento que

causou furor na década de 1990
e resultou no Impeachment do
então presidente Collor de Mello,
dessa vez voltou repaginado e

aterrissou na praça Ângelo Pia

zera, no 2° Protesto contra a

Corrupção. Depois, rumou para
os pavilhões do Parque Muni

cipal de Eventos, no último dia
da Shützenfest (Festa dos Atira

dores). A iniciativa foi encabeça
da por estudantes da Católica de
Santa Catarina e outros jovens de

Jaraguá do Sul, através das redes
sociais. Eles se dizem preocu
pados com os rumos da política
nacional.

A manifestação iniciou por
volta das 14h. O número reduzi
do de participantes não interfe-

MARCELE GOUCHE

cp\

,

CONSCIÊNCIIl Participantes se dizem preocupados com os rwnos da política nacional

Saldo positivo
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Em função da ameaça de chuva, os voos só iniciaram

depois do mQio_l�� de 70 pilotos

Feriado teve Festival de

Alegorias no voo livre
O tempo amanheceu fechado, mas logo São

Pedro contribuiu e o céu de laraguá do Sul ficou
mais alegre. Eramparticipantes do 12° Festival de

Alegorias, promovido pelo Iaraguã Clube de Voo

Livre, realizado durante todo o dia de ontem.

Com fantasias que apontavam os mais
variados temas e personagens de história em

quadrinhos, cerca de 30 inscritos sobrevoaram
o céu de parapente. No total, foram cerca de 70

participantes que decolaram do Morro da An
tena em direção ao Jaraguá Clube de Voo Livre,
ponto de chegada.

Em função da ameaça de chuva, os voos

só iniciaram depois do meio-dia. Com o apoio
da Prefeitura, brinquedos foram colocados no

gramado em comemoração ao Dia das Crian

ças. A pequena Pietra Stahllun, de um ano e

nove meses, se divertiu no pula-pula.
Caio Henrique Buzzarello, 10 anos, brincava

com o seu parapente no gramado. Esperava o

tempo melhorar para realizar o que mais gos
tar de fazer; voar. Caio pratica voo livre desde
os cinco anos. Começou no voo duplo e agora
não tem o menor de medo de sobrevoar o céu
sozinho. Aprendeu o esporte com o pai, Luis Car
los Buzzarello, que voa há 16 anos.

O presidente do Iaraguá Clube deVoo Livre,
Célio de Castro, comemora o sucesso do even

to que não ocorria desde 2006. 'Apostamos em

uma versão menor e contamos com a partici
pação de cidades catarinenses, gaúchas e pa
ranaenses. Foi um sucesso", afirma.

Caio aprendeu com o

pai e pratica voo livre
desde os cinco anos
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DO LEITOR

AUTENTICIDADE NA
RESPONSABILIDADE

SOCIAL
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CRIS
WATZKO, ESTUDANTE

DE DIREITO

Quando tinha meus 12 a 15 anos de ida
de, para mim não havia nada melhor do

que fazer duas coisas, elas eram: ir ao cinema
com meu pai e assistir filmes junto com meu

avô Amadeus Mahfud. Foram esses momen

tos que me fizeram ser um amante da arte

do cinema. Ainda me lembro muito bem das
várias tardes que passei junto com meu avô
na sala de 1V da casa dele, assistindo filmes,
porém teve dois filmes que tiveram um signi
ficado especial para mim.

O primeiro deles é "Forrest Gump - O
Contador de Histórias". A história do filme
é sobre a vida de Forrest Gump, um homem

simples do Alabama (Estados Unidos), e

que viaja ao redor do mundo, encontrando

figuras históricas e influenciando a cultu
ra popular. É um belo filme. O filme inicia
com Forrest sentado numa parada de ôni
bus qualquer, e assim ele vai contando a

história da sua vida para os ouvintes que
param ao seu lado. Se eu tivesse que esco

lher uma frase desse filme, escolheria a que
a mãe de Forrest diz para ele, eis a frase: '�
vida é como uma caixa de bombons, você
nunca sabe o que vai encontrar".

Para mim, meu avô sempre foi o "Forrest

Gump" de Iaraguádo Sul. Sempre que as pes
soas lhe perguntam sobre fatos e histórias de

reoee
CONFIR

E

,.

nossa cidade, com toda a calma e paciência
que o tempo e a vida lhe ensinaram a ter,
ele conta as histórias de nossa cidade para
as pessoas. Cresci vendo meu avô, sempre
preocupado em proteger o patrimônio cul
tural de Jaraguá do Sul, e vejo o quanto isto
é importante para as gerações futuras, pois,
somente através da história é que podemos
aprender lições, seja para continuarmos fa
zendo coisas que deram certo, ou seja, para
aprendermos e mudarmos o que foi feito de
errado. Ele sempre diz que "devemos lembrar
e aprender com o passado, viver o presente, e

que devemos respeitar o futuro".
O outro filme é "Karate Kid - A Hora da

Verdade", de 1984. Lembro de ter assistido
o mesmo, a primeira vez com meu avô,
quando devia ter meus 12 anos de idade. A
história deste filme é sobre um jovem luta
dor que quer muito aprender Karate, e que
convence um experiente mestre a lhe dar
aulas, mas que no fim se transformam em

lições de vida. Este é um filme para se as

sistir com a família. Devido ao sucesso que
teve, foram feitos dois longas em seguida, o

Karate Kid II e o III. Sendo que no ano pas
sado, foi feito um "remake" do mesmo, em

que Iackíe Chan revive o Sr. Miyagi.
Para mim este filme me marcou pela

amizade que o jovem Daniel San tem com o

Senhor Miyagi, e como podemos aprender
e muito com as atividades cotidianas do
dia-a-dia, pois o Senhor Miyagi ensina Da
niel San a arte do Karate através do simples
ato de limpar o carro, pintar uma parede e

até de lixar o chão.
Por último quero partilhar uma das

conversas entre Daniel San e o Senhor

Miyagi. Numa das cenas do filme, Daniel
fica maravilhado com os bonsais que o .

Senhor Miyagi tem e cuida. E a conversa

que segue é esta:

Senhor Miaygi: - Vem você tentar,
Daniel San: - Não sei como se faz. Sou

capaz de estragar tudo.
- Sentar aqui. Fechar olhos, confiar,

concentrar. Pensar só árvore. Fazer ima

gem perfeita. Limpar sua mente. Tudo
menos árvore. Nada existir no mundo a

não ser árvore.

Após um tempo e depois de uns cor

tes, Daniel pergunta: "Já está boa?"
Senhor Miyagi diz: - Abrir olhos. Fazer

imagem correta. Confiar imagem.
Daniel então pergunta: - Como é que

sei que é a certa?
E eis a singela resposta do Senhor Miyagi:

- Se vir de dentro de você, ser sempre a certa.

Responsabilidade social é um dos

imperativos do mundo corpora
tivo moderno. Para algumas organi
zações isso se resume meramente a

práticas de cunho assistencialista. A

distribuição de ovos de páscoa em

abril, uma campanha do agasalho or

ganizada durante o inverno, brinque
dos distribuídos no dia das crianças e

cestas básicas ofertadas' no Natal fun
cionam como pequenas indulgências
ao empresariado. A sensação de legar
uma contribuição à comunidade con

segue amainar o espírito e promover o

bem, ainda que de forma pontual.
Outras empresas são eficientes em

praticar marketíng social. O impor
tante não são as realizações, mas a

repercussão midiática das ações tidas
como sociais. Assim, investe-se mais
em material publicitário e assessoria
de imprensa do que nas pessoas bene
ficiadas. Contudo, a autêntica respon
sabilidade social é exercida por com

panhias com visão de futuro, capazes
de iniciativas de longo prazo, autos

sustentáveis e passíveis de serem repli
cadas, transformando positivamente a

realidade dos envolvidos.

Tom Coelho, educador,
conferencista e escritor

PEtA 'Ia VI!Z�
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DEVOÇÃO

Fiéis prestam
homenagens
àAparecida
Feriado que revencia a "Padroeira
do Brasil" atraiu milhares à missa

campal, rio bairro Ilha da Figueira

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

Milhares de fiéis de Nossa Se
nhora da Conceição Apa

recida reforçaram sua fé do dia
de ontem, feriado nacional, em

Iaraguá do Sul. A programação
começou com a carreata, com

aproximadamente 1,5 mil con

dutores, que levou a imagem de

Aparecida da igreja matriz São
Sebastião em carro dos Bombei

ros, por cerca de sete quilôme
tros, até o templo que leva seu

nome, na Ilha da Figueira. Lá,
mais de 5 mil devotos a aguarda
vam para a missa campal, reali-

. zada no pátio.
A celebração litúrgica foi

�rezada pelos padres Felício Gi
relli e Alcides Brancher. A missa
também- contou com a presença

FOTOS MARCELE GOUCHE

do padre Geraldo Deretti, de 81

anos, e de lideranças políticas e

comunitárias. No caminho que
levava à comunidade, o ministro
Antônio Miguel Cunha, 62 anos,

abençoava a todos com água
benta. A Bênção dos Motoristas,
feitas das 9h30 até por volta das
11 horas, em frente a um super
mercado, atraiu uma fila ininter

rupta que se estendeu ao longo
da rua José Theodoro Ribeiro.

Os motoristas eram abenço
ados e recebiam chaveirinhos
com a imagem de Nossa Senh0-

" n!i�Ii:I�!W��ff�/!J/'j�l�i:.r�WJ;1i�ftjl@11#"1iQ��'!íi�I�lIiH!iII;!:'lt,��!�q!l&w�r�!Wl!�!;I%W#li�I!ifi!jW!Iiff,\��ffi!I

ra Aparecida. Antônio conta que
sempre viveu na Ilha da Figueira,
sempre ligado à-comunidade ca

tólica. Se sentia honrado e emo

cionado ao desempenhar seu pa
pel. "A emoção é muito grande,
principalmente na hora em que
a imagem dela passa."

Ad' chegar na igreja, as vagas
de estacionamento se manti
nham totalmente tomadas até o

final da celebração, que teve pé
talas de rosas vermelhas e fogos
fogos de artifício. A programação
seguiu com almoço no salão de
festas e bingo, com renda rever

tida para a igreja.
A aposentada Íris Vasel, 68,

.doís filhos e dois netos, caprichou
no visual para reverenciar Nossa
Senhora Aparecida. "Rezo todos
os dias. A fé me ajuda na saúde e

espero que Aparecida me atenda
na saúde e atenda meus pedidos.
Ela se preparava para participar
do bingo realizado durante a fes
tividade. A também aposentada
Delícia Schmidt, 66, elevou suas

orações pelas vítimas da fome no

continente africano. "A gente tem

que ter muita fé e proteção. Hoje,
na África, tem muita gente mor

rendo de fome. Pedi para que ela
.

olhe para isso." Já Sandra Regina
Marquardt Rocha, 36, auxiliar de

escritório, foi acompanhada da
família. Levava pela mão a afi
lhada Calíne Filippe, 10. Conta

que é coroinha na igreja Nossa
Senhora do Rosário, em Nereu

Ramos, e que gostou bastante de
ter participado da missa campal.

Íris VaseI, 68 anos, diz que é devota e

reza para Nossa Senhora todos os diêIs

Delícia ScIunicIt, 66 anos, conta qu�
orou pelas vítimas da fome na África
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Moleque fica
sem presente
no returno
No Dia das Crianças, [uventus joga
melhor mas perde por 2 a 1 para o

Atlético de Tubarão, no Sul do Estado
J.A1U\GUÁ DO SUL

GUSTAVO CIDRAL

O time do Juventus foi ao Sul
do Estado enfrentar o Atléti

co de Tubarão na abertura do se

gundo turno da Divisão Especial
do Campeonato Catarinense. O

Moleque Travesso jogou melhor,
mas não conseguiu superar o

adversário. A equipe de Jaraguá
chegou a empatar a partida, mas

o gol foi anulado pelo árbitro
num lance duvidoso.

O primeiro gol do Atlético
saiu aos nove minutos do pri
meiro tempo. Em cobrança de
falta pelo lado direito, a bola
foi levantada na área, enco

briu o goleiro Darci e sobrou

para Thiago Rodrigues pegar de

primeira na ponta esquerda' e

mandar para a rede.
A partida estava truncada e,

apesar do gol sofrido, o luventus
marcava forte a saída de bola do
Atlético. O tricolor insistia pelo
meio e teve algumas chances,
mas faltava pontaria dos atacan

tes. Os últimos 15 minutos do

primeiro tempo foram domina
dos pelo Moleque. Na saída para
o intervalo, Nino disse que seu

time estava jogando melhor. "O

jogo esteve na nossa mão", disse,

o técnico do Iuventus.
A equipe de Iaraguá voltou

um pouco sonolenta para a se

gunda etapa. O time começou a

melhor após a mexida de Nino
aos 15 minutos: entrou Matheus
no lugar de Danilo, que' estava

apagado em campo. O apoiador
entrou para explorar as laterais e

abrir espaço para o atacante Ro
berto.

Aos 20 minutos, num lance de
azar para o juve, o defensor Ed
son Galvão tentou cortar e a bola
acabou indo em direção ao pró
prio gol, sem chances para Darci.
O atacante Anderson Lobão, do
Atlético, ainda conseguiu tocar

a cabeça na bola, que já estava

entrando.
A entrada de Alison no lugar

de Max, aos 24, deu velocidade
ao luventus pelo lado esquerdo.
O Moleque conseguiu diminuir a

diferença no placar dois minutos

depois da substituição. Matheus
fez uma linda jogada da pon
ta para o meio, passou por três
marcadores e chutou com o pé
direito no ângulo esquerdo do

gol adversário.
O tricolor dominou a partida

e o gol que seria de empate saiu
aos 36 minutos. Em cobrança
de escanteio, o lateral Paulinho
marcou de cabeça, mas o árbi
tro anulou o gol, alegando falta
de Carlinhos em cima do go
leiro Rodrigo. O Iuventus con

tinuou pressionando até o fim
da partida, mas não conseguiu
alterar o placar.

"Tomamos dois gols de bo
beira. Mas saímos de cabeça
erguida, pois jogamos melhor",
disse Carlinhos.

F'Ique POr dq entrue OCOnt .

o de tudece no o

regiõo

<-:IOdopOvo

MARCAÇão Meia Danilo disputa a bola com os defensores do AOético de Tubarão

[uventus reclama da

arbitragem no fim da partida
O gol anulado deixou a equi

pe do Juventus indignada com

o juiz. "Ninguém viu a falta no

goleiro. Fomos prejudicados",
afirmou o lateral Carlinhos. O
técnico Paulo Padilha, o Nino, foi

perguntar ao árbitro Edmundo
Alves do Nascimento o que ha
via acontecido no lance, mas não
obteve explicação. "O próprio
goleiro não reclamou do lance",
disse Nino.

O treinador do Juventus tam-

bém se queixou por ter sido ví
tima de racismo. Segundo ele,
torcedores do Atlético de Tuba
rão teriam chamado ele de "ma
caco". "Me xingaram de 'macaco'.
Chamei o quarto árbitro, mas

ele disse que não tinha ouvido
nada", contou Nino, que chegou
a discutir com alguns torcedo
res. "É normal xingar no estádio,
mas Deus me deu esta cor. Não
admito que me discriminem",
declarou.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ .

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA I;)E PREÇOS 014/11 -

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia
para construção do centro de educação infantil no Bairro Bomplandt,
incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, ferramentas e

equipamentos, conforme projeto arquitetônico, orçamento, cronograma,
memorial descritivo e quantitativo anexos,

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 11/10/2011,
às 09hOOmin do dia 27/10/2011,
INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia
27/10/2011
TIPO: Menor Preço.

.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LlCITATORIO: No

endereço Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443 e

também no site Http://www.corupa.sc.gov.br.
.

HORÁRIO: Das 8h às 12h e das 14h às 17h
Telefone (47) 3375-6500

.

Para recebimento do edital é imprescindível que a licitante retire o ar

quivo de itens junto ao setor de licitações pelo email: compras@corupa.
sc.gov.br.
Corupá, 10 de Outubro de 2011.

lUIZ CARLOS TAMANINI

PREFEITO MUNICIPAL

JOGOS
Abertas as
. .-

Inscrlçoes

Festlval
escolar
Foi divulgada a tabela
do 9° Festival Bscolar
Municipal de Schroeder.
O evento é organizado
pela Prefeitura de
Schroeder e será
realizado entre os dias
17 e 21 deste mês no

Ginásio de Esportes
A1ftedo Pasóld. Ao todo,
11 escolas vão participar,
em oito modalidades. Os
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ADJ terá partida
decisiva hoje
Equipe precisa apenas de um empate
para garantir a classificação entre os

quatro primeiros do grupo B
JARAGUÁ DO SUL

ALEXADRE PERGER

OS jogadores da ADJ não estão
tendo folga nesses últimos dias.

Depois de golear o Moitas por 7 a 2
na última terça-feira, hoje é a vez de
encarar o Ibirama em urn jogo de
cisivo. Para garantir a classificação
à próxima fase, o time jaraguaense
precisa de, no mínimo, urn empate,
já que o adversário é concorrente

direto na briga por urna das quatro
vagas. A partida está marcada para
às 20h, na Arena Jaraguá.

O elenco não teve descanso
nem no feriado de Dia das Crian

ças. O treinador Renato Vieira co-

locou todo mundo para treinar.
Mesmo tendo um certo favoritis
mo por vir de uma goleada e estar

jogando em casa, o técnico prefere
manter a cautela e acredita que
não será um jogo fácil. "Vamos
enfrentar uma equipe qualificada,
com bons talentos, precisamos
jogar em cima e definir nos deta
lhes", ressalta o treinador.

Com o passar das rodadas e

com a chegada de alguns refor

ços, o treinador acredita que a

equipe foi amadurecendo e está

preparada para encarar a se

gunda fase, caso a classificação
se confirme. "Tomamos só um

gol de bobeira no último jogo.

A mescla entre experiência e

juventude está dando certo na

equipe", comenta Renato. Para

ele, o primeiro passo é assegurar
a vaga e depois ir atrás do título.

Sobre a torcida, que vem

comparecendo cada vez em

maior número na Arena Iaraguá,
o treinador frisa que é importan
te fazer uma boa campanha e

conseguir resultados para con

quistar a confiança da torcida e

trazer o público de volta. "Eles '

precisam confiar no time e nós
entendemos isso, o torcedor vem

comparecendo", diz o técnico.

SERVIÇO
o quê: ADJ x Ibirama
Quando: Hoje, às 20h
Onde: Arena Jaraguá
Quanto: R$ 5

Atacante Luís Fabiano não levou nenhum perigo ao gol do Intemacional

São Paulo empata com Inter em 5º jogo sem vitória
O São Paulo não passou de

um empate por O a O com o In
ter na tarde de ontem, na Arena

Barueri, ela 29a rodada do Cam

peonato Brasileiro e completou
cinco jogos seguidos sem vitória
na competição. Com o tropeço, o

time tricolor vê mais longe a pos
sibilidade de título.

O time paulista vinha de um

empate por 3 a 3 com o Cruzeiro
e teve Luis Fabiano pela terceira
U�7 no Nacional, mas o atacante
fez nouco. Em um jogo disputa
do, faltou capricho nas finaliza

ções a gol.
O técnico Adilson Batista

manteve Rivaldo como titular,
no apoio ao' ataque formado. por
Dagoberto e Luis Fabiano, com

Cícero um pouco mais recuado.
Já Dorival Iúnior, sem poder con

tar com jogadores como Leandro
Damião e Iô, deixou Dellatorre
isolado na frente.

Na próxima rodada do Bra

sileiro, o São Paulo visita o Atlé

tico-GO, no Serra Dourada, en

quanto o Inter recebe o Avaí, no

Beira-Rio.

MARCELE GOUCHE

Figueirense surpreende
Grêmio em pleno Olímpico

Grêmio perdeu por 3 a 1 para
o Figueirense, pela 29a rodada do
Brasileiro, ontem. Com o resul
tado, o time de Santa Catarina

passa o clube gaúcho na classifi

cação. O Figueirense está com 41

pontos, enquanto rival estacio

nounos)9.
O primeiro gol saiu aos 34

minutos. Aloísio pegou rebate e

chutou forte, sem chances para
Victor. Dois minutos depois, o

meia Elias, do Figueirense, chu
tau fraco, Victor falhou e a bola

entrou lentamente.
Na segunda etapa, a equipe

gaúcha insistia nas jogadas aére
as, enquanto o rival apostava nos

contra-ataques. Aos 23 minutos,
em cobrança de escanteio, Ed
carlos subiu livre e diminuiu.

Sete minutos depois, Welling
ton Nem recebeu passou por Gil
berto Silva, driblouVictor e tocou

para o fundo do gol gremista. O

Figueirense ainda perdeu duas
chances claras de gol, para a: irri

tação do treinador Jorginho.

rUGA DA DEGOLA
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Incêndio destrói seis veículos
Bombeiros levaram
mais de três horas

para conter as

chamas. Polícia vai

investigar o caso

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Um incêndio foi registrado
na madrugada de ontem,

no interior de uma empresa de

usinagem de cimento, no bairro
Centenário, em Jaraguá do Sul.
Cinco caminhões Ford Cargo
e uma retroescavadeira foram
consumidos pelo fogo.

Os bombeiros voluntários
de Jaraguá foram acionados por
volta da meia-noite por vizinhos

que acordaram com o barulho

provocado pelo fogo. A Polícia
Militar isolou o local para que os

bombeiros pudessem trabalhar.
Para controlar as chamas, foram
necessários cinco caminhões dos
bombeiros de Jaraguá e dois de
Guaramirim. Ao todo, 15 homens

participaram da operação. Em
mais de três horas de trabalho,
foram utilizados nove mil litros
de água e 300 litros de espuma.

Segundo informações da Polí
cia Militar, o portão estava aber
to quando policiais chegaram ao

local. A Polícia Civil realizou a

perícia que vai apurar a causa do
incêndio e aguarda os resultados

para instaurar o inquérito. O lau
do será concluído nos próximos
dias.

O proprietário da empresa
registrou boletim de ocorrência
na delegacia. A empresa ainda
não calculou os prejuízos e não
foi confirmado se os veículos ti
nham seguro.

FOTOS MARCELE GOUCHE

Caminhões e umaretroescavacleiforalnqueimaclosnamadrugadade ontem

Depois de mais de um ano

parada, as obras da nova sede da
2a Companhia do 14° Batalhão
da Polícia Militar, em Guarami
rim, voltaram com força total. Há
duas semanas, a AJM, empresa
jaraguaense vencedora da licita

ção, acelerou os trabalhos.
Toda a parte de saneamen

to básico está concluída, apesar
das dificuldades enfrentadas por
conta das rochas existentes no

local. Agora, segundo informa
ções do comandante da PM, ma

jor Iofrey dos Santos, a empresa
trabalha na terraplanagem e pre
para o solo para asfaltamento e

colocação de calçadas. As obras
internas da edificação devem fi
car prontas no prazo de 90 dias.
"Se tudo der certo, até o início
de janeiro, inauguramos a nova

sede. Assim que o acesso estiver
.

pronto, já iremos nos mudar",

enfatiza Jofrey. Em janeiro, a PM
de Guaramirim inaugura tam

bém o novo sistema de vídeo
monitoramento na cidade.

Novo quartel
O novo quartel está sendo

construído no alto do morro, na

ruaZê de Agosto, em frente ao

Corpo de Bombeiros. As obras
iniciaram em 2009 e deveriam
ter sido entregues em outubro
do mesmo ano. Desde então,
passou por uma série de entra

ves. Um dos motivos da parali
sação dos trabalhos seria a falta
de um aditivo no contrato com a

empresa vencedora da licitação,
que venceu no início do passa
do. Para que as obras pudessem
continuar, um aditivo teria que
ser realizado durante a vigência
do contrato, fato que não ocor-

Previsão da PM é de que a nova sede seja
inaugurada em janeiro do ano que vem

,I
.'

Fomm� IS boinbeitOs .,";,� dO SUl e GuâramDilne� CéInünhões de êoQIbatêa'�para contei' as chamâ.S

Obras aceleradas depois do retomo
reu. Um novo edital foi lançado
e a AJM venceu mais uma vez a

concorrência.
Novas acomodações - O imó

vel tem 350 metros quadrados. O
terreno de oito mil metros qua
drados foi doado pela Prefeitura.
A mudança para uma sede pró
pria é um desejo antigo da cor

poração de Guaramirim. Hoje, os

policiais trabalham em um imó
vel alugado de apenas 150 me

tros quadrados, espaço inade

quado para realizar os trabalhos.
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PROLIANEGRA: A PÍLULA ANTI-FOME!
gordura, o que contribui multo para a perda de

peso.

�t:.\RA DE JARAGUA 00
<l'O SÚ(.
Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas· Fitoterápicos

Extraída de uma planta indígena e utilizada há
séculos como bebida medicinal, a Pholianegra é o

mais novo fitoterápico indicado para quem quer
perder peso e diminuir" medidas.
A Pholianegra age na saciedade, ajudando a retardar
o esvaziamento gástrico, ou seja, a comida demora
mais a sair do estômago para o intestino, assim não
se sente fome por mais tempo do que o normal.
Além de possuir efeito diurético, reduzir os níveis de

glicemia no sangue e aumentar o HDl (colesterol
bom).
A Pholianegra também acelera o metabolismo, ou

seja, acelera o gasto energético e a queima de

Benefícios:
- Retarda o esvaziamento gástrico, provocando a

sensação de saciedade.
• Queima gordura localizada, principalmente na

região abdominal.
- Diurético.
• Reduz a formação de celulite.
- Antioxidante.
- Reduz o cansaço e a fadiga do dia a dia, dando mais

energia e disposição.

r

Conheça também o CREME DE MASSAGEM HIPERTERMICO. Com extrato de centella e ginkgo. Ativa a circulação,
combate gordura localizada e celulite, diminuindo o aspecto "casca de laranja".

A Farmácia Ekilíbrio sempre atenta no que tem de melhor para seu bem estar!

Consulte seu médico ou nutricionista!

Faça-rios uma visita e conheça estas e outras
fórmulas que auxiliam na perda de peso .

Nua:eo tIAS
CONCESSloNÁRtAS

DE VE'CUI..OS
ACIJS-APfNl

.WWW.vw.com.brPromoção válida até 13/10/2011 para veículos com pintura sólida. Frete incluso. Novo Go11.0 2011/2012, 4 portas, código 5U11C4, com preço promocional à vista a partir de

R$27,990,00. Novo Go11.0 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12, completo,com preço promocional à vista a partir de R$ 33.990,00. Novo Fax 1.0, 2 portas, código 5Z31 R4, com preço promocional
à vista a partir de R$30.490,000, Fax 1,0, 2 portas, ano mode 11/12, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 34.990,00 ou financiado com entrada de R$ 16.795.00 (48%) e mais
48 prestações mensais de R$ 557,00, taxa de juros: 1,29% am e 16,63% aa. Total da operação: R$ 43.531,00. Promoções válidas apenas para veiculas disponíveis em estoque. IOF,
Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrõnico das operações inclusas na operação e no CET.-Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2011, sem limite de quilometragem,
para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km), É necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de

manutenção .. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado, Crédito sujeito a aprovação. SAC: 08007701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de
fala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800 701 2834. Veículos em conformidade com o Proconve.

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOlKSWAGEN 47 3274 6000

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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