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Tombado, Rio da Luz
tem regras para
se desenvolver
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EDUARDO MONTECINO

FINADOS
Milhares ele pessoas, assim como VaIérioRincus, 71 anos, dedicaram o feriado de ontem

para homenagear seus entes queridos e aliviarmn poUCO.a saudade. Páginas 20 e 21

DESDE 1919

Projeto auxilia
mães a cuidar
de seus bebês
INICIAnvA NASF

deApoio à Saúde da Família
de Schroeder) acompanha
mães e bebês recém-nasci
dos oferecendo informação
e atendimento. Página 6

EXCLUSIVA
Arthur Müller laIa
sobre a demolição
do ginásio e Murillo
de Azevedo sobre a

pista de atletismo.

" t

JosÉ AUGUS-rt,�Ja.JONI
Página 8

Juveperde
o sexto jogo
no returno
AS CHANCES DE

classificação, que já eram
remotas, terminaram após a
derrota para o.Porto por 1 a O,
na tarde de ontem, em Porto
União. Tricolor continua
na ga colocação: Página 22
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PATRIMÔNIO HISTÓRICO

OS DOIS LADOS DA
MES MOEDA
Tombado pelo Iphan, Rio da Luz tem
regras para se desenvolver e receber
investimentos públicos e privados
JARAGUÁ 1)0 SUL

DAlANA CONSTANTINO

basta observar o cenário do bairro

que mais parece com a pintura de
um quadro com suas montanhas
e campos verdes, fora os ranchos
e as casas enxaimel construídas,
principalmente, por imigrantes
alemães e italianos. Lá a vida é

simples, porém, concentra po
tencial econômico que precisa
ser mais bem aproveitado com a

valorização dos minifúndios, das
atividades agrícolas. Tudo isso sem
esquecer de cultivar a identidade e

o perfil dos moradores.
O Iphan tombou os Núcleos

Nacional (Iphan), o bairro Rio da
Luz, junto com Testo Alto, de Po
merode, formam o único núcleo
rural tombado que apresenta ex

pressivas características paisagís
ticas e arquitetônicas.

A preservação patrimonial do
Rio da Luz ainda é pouco conhe
cida pela população. Mas, para
compreender o que isso significa,

Parte da herança da imigração
no Brasil está presente de ma

neira marcante no Estado de San
ta Catarina, em municípios como

Jaraguá do Sul, por exemplo. Neste
contexto, segundo o Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico

Rurais de Texto Alto e Rio da Luz,
nos municípios de Pomerode e Ia
raguá do Sul, no final de 2007. Mas,
o interesse em preservar esta área
é antigo. Em 1989, o governo fe
deral iniciou o cadastramento de
famílias e logo identificou suas

características. Nesse mesmo

período, o bairro jaraguaense foi
incluído no roteiro nacional da

imigração. Em 1994, as casas de
interesse histórico e arquitetôni
co também forammapeadas.

Passado todo esse tempo, o

governo notificou o tombamento
dos núcleos rurais. Mas, hoje, este
registro talvez não seja bem visto

por todos em Jaraguá do Sul. Pois,
de 2007 para cá, os interessados
em instalar empresas, abrir lo
teamentos, construir edifícios e

condomínios, entre outros proje
tos no bairro, tiveram que procu
rar o escritório do Iphan em Flo

rianópolis para solicitar análise

Um plano de
desenvolvimento

urbano para o Rio da
Luz faria perder o

sentido do tombamento.
li princípio, todo tipo
de condomínio no

modelo do programa
Minha Casa, Minha

Vida é completamente
incompatível com a

área tombada.

MariaRegina
Weissheimer, técnica em
arquitetura do Iphan

que autoriza ou não a ação plei
teada. Fato que tem gerado dor
de cabeça tanto para moradores
como para a Prefeitura, dividin
do opiniões entre a população.

EDUARDO MONTECINO

o bairro é
considerado
uma área
urbanado

-

município.

MaristeIaMenei,
secretária de

Habitação

Buscando uma saída para mora
dores e governo municipal, iniciou
nesta semana um ciclo de reuniões
entre a Prefeitura de Iaragua do Sul
e o Iphan de Santa Catarina . .o ob

jetivo é afinar diretrizes destinadas
à preservação do bairro Rio da Luz.
O trabalho acontece em parceria já
que, desde 2007, quando a área foi
tombada pelo Iphan, a administra
ção não recebeu, além da notifica

ção oficial," orientações de como

administrar o desenvolvimento e os

investimentos na localidade. --

PRESERVIlÇÃO
Paisagem do Rio da Luz é 1UD dos

aspectos protegidos pelo Iphan

Condomínio pode não sair do papel
De acordo com Maria Regina

Weissheimer, técnica em arquitetu
ra do Iphan de Florianópolis, o ide
al é que as diretrizes de preservação -

sejam incorporadas ao Plano Dire
tor da" cidade. Pois, a própria Pre
feitura tem interesse em investir no
bairro e, inclusive, deve submeter à
avaliação do Iphan, nos próximos
dias, o projeto de construção de um
condomínio do Programa Minha

Casa, MinhaVida na localidade.
Nestes casos, Maria Regina ex

plica que toda intervenção em áreas

tombadas deve passar por análise
técnica do instituto. "Qualquer tipo
de intervenção da área urbana deve
ser compatível com os valores pai
sagísticos e históricos. Um plano
de desenvolvimento urbano para
o Rio da Luz faria perder o sentido
do tombamento. A princípio, todo
tipo de condomínio no modelo do

programa Minha Casa, Minha Vida
é completamente incompatível com
a área tombada", adianta,

Por outro lado, a secretária de

Habitação da Prefeitura, Maristela

Menel, está otimista e acredita que
não haverá problema em instalar
um condomínio popular no Rio
da Luz. "O bairro é considerado
uma área urbana do município",
defende. Se o Iphan liberar a obra,
80 apartamentos serão constru

ídos. Os beneficiados serão pes
soas atingidas pelas chuvas dos
últimos anos. O terreno fica antes

da empresa Seara, e foi doado pela
Defesa Civil do Estado, custando R$
425mil, com contrapartida de R$ 25
mil da Prefeitura.
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Pesquisa estáem
andamento desde
o início do ano

De acordo com o pesquisador do Patrimônio
Histórico de Iaraguá do Sul, Egon Jagnow, desde o

começo deste ano, urn levantamento dos imóveis e
urn cadastro das famílias está acontecendo no bair
ro Rio da Luz. Há intenção de colocar em prática
ações para desenvolver o turismo como urna das
economias da localidade e ao mesmo tempo valo
rizar a produção local com o comércio de produtos
coloniais, pratos típicos, café colonial, almoço e

jantar que podem ser preparados e oferecidos nas

próprias residências dosmoradores.
A ideia é valorizar o que existe lá sem precisar

abrir grandes empreendimentos que fujam das

regras de preservação das características da loca
lidade e assim utilizar a própria estrutura física do
bairro para tomar a economia local sustentável. Se

gundo o pesquisador, há também no bairro espaço
ocioso que pode ser utilizado para pousada. "Acre
dito que o potencial econômico do Rio da Luz não
está sendo aproveitado por falta de infraestrutura,
informação e conhecimento das pessoas. O que
justifica a necessidade de estabelecer as restrições
e diretrizes junto ao Ipham para que a Prefeitura

possa investirno Rio da Luz".
Ainda segundo Ego, o tombamento da área

do Rio da Luz não significa que a região deve

parar no tempo. "Pelo contrário, a área deve se

desenvolver preservando seus aspectos paisa
gísticos, arquitetônico e econômico", enfatiza.
Carlos Barato, fiscal do Patrimônio Histórico,
defende o mesmo. "É preciso conservar o tipo
de uso da área do Rio da Luz. A instalação de
uma empresa no bairro ou o asfaltamento das
ruas, por exemplo, pode comprometer o mo

delo de vida rural que ali existe", ressalta.

o potencial
econômico do Rio
da Luz não está

sendo aproveitado
por falta de

infraestrutura.

Egon Jagnow,
pesquisaclor

PESQUISADOR
Egon Jagnow vê com bons olhos a

preservação patrimonial dos Núcleos
Rurais de Jaraguá do Sul e Pomerode

FOTOS EDUARDO MONTECINO

CRESCIMENTO
Próximo à área rural do bairro algumas construções sinalizam o desenvolvimento urbano

TOMBAMENTO

Montanhas, casas, ranchos,minifúndios do Rio ela Luz são protegidos pelo Iphan desde 2007

o que pensam osmoradores
Logo na entrada do bairro Rio da

Luz é visível o desenvolvimento urba
no e pouco aparecem as característi
cas pelas quais a área foi tombada pelo
Iphan. Passados alguns quilômetros
adiante, após as instalações da em

presa SearaAlimentos, o verde, os ran
chos e as casas enxaimel preenchem o

ambiente. Além da placa sinalizando o

fim do perímetro urbano da localida

de, este limite é facilmente perceptível
aos olhos.

Na sexta-feira da semana_ passada,
a reportagem do O Correio do Povo

percorreu a rua Eurico Duwe, princi-

pal acesso do Rio da Luz, que inclu
sive é a única estrada asfaltada de lá.
Conversamos com duas famílias de

regiões extremas para saber o que elas

pensam sobre o lado urbano e o lado
rural do local.

No alcance da área rural vive Arno

Iungton, 64 anos, com sua esposa Ru-
. bita, 67 anos, filhos e netos. Eles des
conhecem a existência do tombamen
to do Iphan, mas dizem que o local
onde vivem não deve ser urbanizado,
mas preservado. "Eu prefiro assim
como está. Gosto de viver aqui", disse
Iungton que ainda cultiva alimentos e

. . .

ena animais.

A família Iungton vive em uma casa

enxaimel. "Não faz muito tempo que o

pessoal da Prefeitura passou aqui para
medir minha casa", contou. Questiona
do sobre o que acha da preservação da
sua residência, o agricultor respondeu
que ficariamuito contente.

Já Adila dos Santos, 54 anos, que há
11 anos tem comércio e vive no Rio da
Luz acredita que o desenvolvimento ur

bano é necessário. "Penso que devemos

respeitar os agricultores que chegaram
primeiro aqui, mas sou a favor de mais
infraestrutura no bairro", explica.

AGRICULTOR
limo JIUIgton

gosta de
viver do

lado rural
do Rio do

LadoA instalação de
uma empresa
no bairro ou o

asfaltamento das

ruas, por exemplo,
pode cQmprometer
o modelo de vida
rural que ali existe.

Carlos Barato,
&scaI do Patrimônio

Histórico
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Formandomães aindamelhores
Mulheres com
filhos pequenos
participam de
encontros para

aprendermais
sobre os bebês

1

SCHROEDER

GUSTAVO ClORAL

Um projeto em Schroeder
tem ajudado várias mães

na criação dos filhos que estão
nos primeiros meses de vida.
Elas se reúnem a cada bimestre

para aprender sobre o desenvol
vimento motor e psicológico das

crianças, saúde bucal infantil,
alimentação e outros assuntos

referentes aos bebês.
A iniciativa é do Nasf (Nú

cleo de Apoio à Saúde da Famí

lia), da Secretaria de Saúde de
Schroeder. A equipe resgatou as

mães que participaram do cur

so de gestante para continuar o

acompanhamento com os bebês

já nascidos. Já foram realizados
dois encontros, que abordaram
os limites da criança e a saúde
bucal. A média de presença é de
20 mulheres. A próxima reunião
será em fevereiro.

As mães se cadastram com as

agentes comunitárias, que co

brem 100% da cidade. Não é pre
ciso ter participado do curso de

gestante, basta ter um filho bebê.
Pode ser com alguns dias de vida
até um ano e meio de idade. Os
encontros são realizados na So
ciedadeVitória.

"O projeto tem como objeti
vo estreitar ainda mais o vínculo
entre a equipe e as mães" con
ta a psicóloga Thaís Schauffert.
Para isso, enfermeiras, dentistas,
psicólogos, farmacêuticos, tera
peutas ocupacionais e médicos

preparam o encontro para que
as participantes possam apro
veitar ao máximo a oportuni
dade de aprender novas formas
de estimular o desenvolvimento
dos filhos. Além disso, ao final da
reunião, as mães sugerem o que
gostariam de aprender na próxi
ma edição.

Thaís Schauffert,
psicóloga

A jO\'em·.Car� está aprendendo,a
cuidarmelhor da filha Ai1a Beatriz

'i I

I l'
I I'

FOTOS MARCELE GOUCHE
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Os encontrns'têm ajudado amãe de Ril!firn�jra "

viagem Carla Beatriz da Cruz, de 19 anos. A

gravidez inesperada gerou a pequena Alia,
Beatriz de Oliveira, de cinco meses.'A familia
de Carlamorano Paraná, mas ela tem a ajuda
do mando e da sogra.

'

Carla já havia participado do curso palia
gestante, que, segundo ela, "foiuma Base para

fi

os cuidados �a gestàção". !'Agora, as reu,ni0es
têm sido essenciais para o desenvolviri).ento
do bebê e ajudam bastante em questões, que
eu não sabia"; conta.'

:

o cuiClado com crianças pequenas não
,

"

I

As reuniões têm sido
essenciais para o

desenvolvimento
do bebê e ajudam

bastante em

questões que
eu não sabia.

Carla, l:Jeatriz
-

da C1IIt'UCZoo mãe

A gente nunca
pode estar
fechada

para novas

informações.
IIlaflfD,fi 'fau..i!"Iyjljy�fj,IJI.'�
,ta SOva, loãe
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Patricia Moraes 2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br
Colaborou Daiana Constantino

.A agenda de Colombo
Aagenda do governadorRaimundo

Colombo (PSD) na região amanhã
'já está definida. Ele chega às 15h e como

primeiro compromisso participa da
inauguração do ginásio de esportes da
Escola São José, em Guaramirim. Lo'go
em seguida, participa da inauguração
das obras demelhorias da EscolaJulius
Karsten, em Iaraguâ. Depois, foz uma
visita à sede da Secretaria Regional,
onde se reúne com Lio Tironi (PSDB).
Na saída, vai aos hospitais da cidade,

PTxPMDB
A relação de respeito do

governador Raimundo Colombo
(PSD) com a bancada petista
naAssembleia tem gerado
ciumeira no PMDB. Deputados
da base governista reclamam
da decisão do governador de
conferir ao PT uma das frentes
na negociação que deve dar
fim à terceirização da merenda
escolar. Já Raimundo avisa

que tem recebido tratamento

privilegiado por parte da

presidente Dilma Rousseff e

precisa retribuir. Além do mais,
não vê a questão da educação
com cor partidária, mas como
alvo de interesse de todos.

f:'ID�Çf) 'li1rf'l�inCfi�,;",
Segundo relatório das

Na�:ões Unidas prura o
Desenvohrirnento (Pnud),
dlvldgado onteln� o

desenvolviluento hurnano
no Brasil. csesce: no tílthno
ano, rnas elU ritnlo nlais
lento que até fi�ntão. O Brasil
subiu UJna posição no
rankíng global, passando da
.posição numere 85 para o
84° Iugar, O indicador passou
de 0,715 paraO,718, umaalta
de 0,410/0,mantendo-se no
grupo de desenvolvim.ento
elf.�:vado - quantomais perto
d�� 1 p nuu.s desenvolviulento
hUluano," :No ano passado,
o Brasil havia aVtulç:.ado
quatro pOSi�;Õf;S, pulao.do
do 7'7° para o 73° lugar. Os
nÚIneros nrud.l�uanl porque
18 países fonun incluídos no
lev;(lnt(unento,� agoraconl
lB7 naçôes.

os dois têm recebido investimentos

pesados do Estado para obras de
ampliação.
No final da tarde, se encontra com
a prefeita Cecília Konell (PSD) e,
por último, apresenta o balanço dos
investimentos no Cejas. A expectativa
é grande em torno do anúncio do

governador sobre a obra de duplicação
do trecho urbano da BR-280, que já foi
confirmada por seus aliados, mas ainda
não está detalhada. O trecho de cerca

de nove quilômetros entre Iaraguâ do
Sul e Guaramirim é um dos principais
gargalos do trânsito regional,

.

por isso, a ansiedade.
A visita faz parte do programa
implantado por Colombo e chamado de
Governar o Governo. Das 36Regionais
do Estado, o governador visitou 21. E

hoje, estará em Blumenau. O principal
objetivo é conhecer as demandas de
cada região e apresentar as
políticas desenvolvidas.

DIVULGAÇÃO
I/IIlIIUIlllmlmm/Ul/lnmllml!llmllJllllnmllllliUm!P/IlIIlllllpmllll!!l/JlIIl!II�N�l!li'/"&'

�[CEASSUME
prefeito de Corupá, l,uiz Car..
los liumiudni (I]bl\!�:nB) passou
o cargo ao vice, Cados Diete:r
Wer.neI' DH). O ato aconte-

ceu na terça-feira. Até o dia 20 'Iarnanini
estará em férias. Enquanto isso,Werner diz

que espera dar a sua contribuição acompa
nhando os trabalhos em andamento.

�11!UmU/llllmlnilllllilldldmlhI/Jl/hJliiunllJll/JJ}I#lIIJI;nt�HIi!lIO!lIunfflllill!Jll/JJ}IU1JWiUII)#IÓO/llldllililliliuôliJnilull/u/uIIIJIIUIÚIlIIIWllllilhlllffl:lm.lJinlllJll/JI/l!iuIIIIOJIIUOlllJlllllfl/,lIIIID1lff1U/iUlJildJ#JJlil/HIlIIUlJ/ffIH/1JlI/UUmIiUUhiUilnmnmmlldlullIIll/IIUII,lJiJIiIi,llIIIUulmilnllll/ullnIÍIJllml/llm;UlI1Iff,jIilIIIlIhUI/l/JJ}nllnollmlhinJl_'lllnul/UmIHlillll/ilinmmndUlnnl/Jl!IUnlil/nUfJmlnlU/dmUlmmllll!lihifll�Wn1I1UI

Transporte
Na sessão que votou os projetos que
regulamentam o sistema de transporte
coletivo deGuaramirim,vereadores �

criticaram seriamente o serviço prestado
pela atual concessionária, aViação
Canarinho. Entre as deficiências citadas, o
peemedebistaOsniBylaardtmencionou
que os ônibus que circulamno interior do

. município estão fora de condições de uso.
Mas o governista esquece que omunicípio
tem poder de fiscalizar a empresa.

Sábado Cidadão
Não é a primeiravez que o vereadorDiogo Iunckes
(PR) acusa o prefeito de Guaramirim, Nilson
Bylaardt (PMDB) de fazer política de pão circo na
cidade com as ações do Sábado Cidadão. Mas, desta
vez, o parlamentar proferiu o discurso em sessão
daCâmara. Para quem desconhece, o programa da
Prefeitura acontece geralmente umavez pormês
em localidades diferentes levando o atendimento
de alguns setores da administração àpopulação,
além de oferecer gratuitamente doces, bebidas,
entre outros divertimentos.

FII/turO
O senador Casildo Maldaner
(PMDB) voltou a destacar na tribuna
do Senado a Importância parao
Brasil da realização de refonnas e
il1vestitnentos pensando no futuro.
Entre as prioridades dtadas pelo
pm:lrullentru� estão a infraestTutura

logisdca eUlna refonrullaç,ão nas
regras tributárias.Maldaner lernbrou

que o BrasU alcançou a sexta pllJsição
entre as nmJores econornias do

Inundo, ultrapassa.ndo o PIB do
Reino Unido, o qUie (�da UIU cenário
cheio de oportunidades, nlas
tm]]béIIl de desaJios.

Controle
O governo do Rio Grande do Sul,
chefiado pelo petista Tarso Genro,
articula a criação de um Conselho
Estadual de Comunicação. O Estado

já promove debates e tenta formatar
modelo para um órgão que teria como

atribuições "propor e acompanhar
políticas de comunicação". Na
semana passada, houve um encontro

com aAssociação Riograndense
de Imprensa, que manifestou
preocupação com a ideia, também
debatida pelo governo federal.

Sem irregularidade
Foi o próprio presidente da
Assembleia Legislativa, Gelson Merísio
(PSD), que na semana passada
divulgou à imprensa estadual o
resultado da 'varredura' que aconteceu
entre os chamados funcionários
fantasmas. Deixou claro que o caso

do arquiteto jaraguaense, Otávio
Pamplona, não apresenta nenhuma
irregularidade, já que ele está cedido
à Secretaria Regional desde 2005.

Pamplona, inclusive, é o único

profissional na região que tem registro
junto àAnvisa para habilitar obras na
área da saúde.
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José AUgusto"
Caglioni

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Uma invenção e tanto
Steve Iobs, criador da Apple e inventor do iPhone e do iPad, mal chegou
ao paraíso e já está aprontando das suas: criou um dispositivo que se

tornou possível através do "iPhone 4", captar as imagens do Paraíso, aqui
na terra. Munido de uma destas engenhocas, por casualidade, captei a
TV Paraíso ... No exato momento em que o jaraguaense, João Germano
Rudolf, o Cascudo, recém-chegado no céu estava sendo abordado sobre
as novidades de Jaraguá e região. Entrevista interativa e, o apresentador...
Nada mais, nada menos do que o próprio Jesus Cristo.

'

A entrevista
o primeiro internauta a intervir foi o ex-prefeito,
desportista e fundador da Liga Jaraguaense de Futebol,
Senhor ArthurMüller:
- Como estão: o esporte e a política de Jaraguá?
- Ah, seu Arthur! Estão querendo derrubar o Senhor.
- Como assim?
- Em meados da década de 70, foi construído um Ginásio
de Esportes e, para homenageá-lo, batizaram a "Catedral"
do esporte jaraguaense como o seu nome. Hoje está em

ruínas, pelo tempo e pela falta de manutenção. A Prefeitura quer derrubá-lo e

construir no local o Terminal Rodoviário da cidade; os desportistas exigem a

reforma e a manutenção do local para fins esportivos.
- Que se derrube o Ginásio e que se construa outro no mesmo local: moderno,
funcional, dentro dos padrões que amodernidade exige. O jaraguaense merece!
E a política?
- Tem novo partido político na praça: o PSD (Partido Social Democrático).
Não aquele adversário (inimigo) da sua UDN (União Democrática Nacional).
Outro ... Inventado pelo Gilberto Kassab.
- E a presidente Dilma?
- Com ela não tem "segundo tempo", "pisou na bola" é expulso de campo.

O segundo internauta a se conectar foi o Dr. Murillo Barreto
de Azevedo, ícone do esporte jaraguaense e catarinense:
- Conte sobre o atletismo, a natação... Enfim, fale sobre as

grandes conquista dos atletas jaraguaenses.
- Foi construída uma "Pista Olímpica", e a batizaram
com o seu nome, Dr. Murillo. Eis que, foi contratada
uma empresa "especializada" para a colagem do piso de
borracha... Utilizaram "goma-rábica", em toneladas, é
bom que se diga... Descolou tudo. A "Pista Olímpica" está

abandonada... Já a natação é comandada pelo Kiko Fructuozo e vai muito bem.
O Otávio, seu filho, foi protagonista de um instante mágico durante os 50° Iasc
realizados em 2010 na cidade de Brusque. Competindo por Jaraguá do Sul,
bateu o recorde mais antigo da natação de Santa Catarina (10 anos), na prova
de 200m borboleta. Otávio, atleta esplêndido, não teve o reconhecimento que
merecia, na terra nataL Blumenau o contemplou com uma bolsa de estudos:

competirá doravante pela terra da Oktoberfest.

AUDADES&LEM RANÇAS
Viverão eternamente

Ontem/oi o dia de lembrarmos-nos dos nossos entes queridos que partiram para a morada
eterna: pais, parentes e amigos. Alguns dos personagens do livro "Campeões para Sempre':

onde é narrada a trajetória dos grandes desportistas da nossa região, já não estão mais entre nós,
porém, o fim da vida não vem com a morte, vem com o esquecimento. Jamais serão esquecidos.

Padre Elemar Scheidt, fundador do Iuventus, do Grêmio da

juventude e da Unerj, conectou-se a seguir:
- Quais as novidades do futebol e do futsal da região? O Iuventus
está conquistando tudo? E a Unerj?
- Sinto muito, Padre Elemar. O seu Iuventus vai muito mal, este ano
disputou a Divisão Especial e não decolou. Fundaram um novo

time em Jaraguá utilizando a estrutura do Botafogo da Barra do Rio
.

Cerro. O Sport Club Iaraguá: estrutura boa, time em formação. O
futsal viveumomentos de grandes conquistas. Bancado por ótimo

patrocinador e tendo em suas fileiras jogadores do porte de Falcão, Chico, Leco eValdim,
tornou -se o segundo melhor time do mundo. Era a base da seleção brasileira. Quando o

patrocinador retirou-se ao adotar uma nova estratégia de marketing, o time foi desfeito.
Há muitas versões pela falta de novos investidores para que a equipe seja mantida. Amais
aceita é de que o time comia muito. Comprovado por notas fiscais: teve dia em que o time
consumiu 380 rodízios de pizza. Outro dia 450 refeições ... Quanto a Unerj, agora virou
PUC/SC - (Pontifícia Universidade Católica de Santa Catarina).

Roland Ianssen, o pai do Tiro Olímpico da
nossa região não perdeu tempo, acionou o

gatilho, isto é o seu "iPhone 4":
- Como está a modalidade de Tiro Olímpico?
E a Schützenfest?
- O tiro vaimuito bem.Seu discípulo, Samuel
Lopez vem fazendo bonito, tornou-se
campeão brasileiro e atleta olímpico. Esta
ministrando cursos de tiro sob a tutela da

Associação dos Clubes e Sociedades de Tiro
doVale do Itapocu. A Schützenfest é sucesso
de público e diversão. O que preocupa são
as prestações de conta ...
Jesus finalizou a entrevista convidando
todos para o almoço. Cascudo indagou:
- O que temos para comer?
O irreverente Nike (ex-jogador do Estrela e

do Acaraí), gritou lá da turma dos boleiros:
I

_ Hoje tem caldo de cascudo... Gargalhada geral.

i$�I��:rJI. ,
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oCORREIODO POVO

FESTIVAL

No palco, a voz
dos estudantes
Evento, que acontece, hoje, na Scar, tem 27jovens
disputando o título demelhor cantorda cidade
JARAGUÁ DO SUL

KELLYERDMANN

Festival Estudantil da Canção já
é uma tradição no município. E,
assim sendo, tem lugar de desta

que na agenda cultural deste mês
de novembro. Com quase três de
zenas de inscritos, o evento está

marcado para acontecer na noite de hoje, a
partir das 19h, no Centro Cultural da Scar.

Os participantes, todos na faixa etária
dos dez aos 15 anos, representam 19 ins

tituições de ensino públicas e privadas de

Iaraguá do Sul. De acordo com Emerson

Guimarães, da comissão organizadora, o

objetivo é despertar nos adolescentes o ta

lento musical e também incentivá-los a se

apresentar ao público.
Ainda conforme o gerente de Eventos

da Fundação Cultural, ao contrário do que
ocorria nos anos anteriores, neste, as esco

las puderam escolher mais de um estudante

para a competição. Por isso, o número de in
teressados quase triplicou, passando de ll,
em 2010, para os atuais 27.

Entre eles está Lucas Maria, de 12 anos. O

garoto, que, nesta quinta-feira, também en

frenta o colega de classe Luis Diego no palco
da Scar, é uma das apostas do colégio Max
Schubert. Segundo a diretora da entidade,

IuliaAmérico, nas últimas semanas, a inicia
tiva movimentou as salas de aula.

Com a música 'As andorinhas', do Trio
Parada Dura, o menino pretende agradar a
plateia e os jurados. Isso porque, quer garan
tir um dos prêmios em dinheiro oferecidos

pela organização aos cinco melhores colo
cados e, depois, doá-lo à mãe. "É para aju
dar a pagar as contas", explica. Acostumado
a se apresentar ao lado do irmão gêmeo, ele
ensaia apenas quando caminha, nas idas e

vindas da escola, e já canta em eventos reali
zados no bairro onde mora.

Quem quiser assistir ao espetáculo pode
buscar os acessos na Fundação Cultural ou
com os estudantes inscritos no festival. Os

ingressos são gratuitos, porém, precisam ser

retirados com antecedência. Até ontem, res
tavam apenas cerca de 30 convites disponí
veis na recepção do órgão público.

SERViÇO
Idall ��lluíl;�: Festival Estudantil da Canção
1$;:I�fI�;,)gll'1j,l�4JH[:�II�Jb� hoje, quinta-feira
'�;�f,lJ/iWle 'ffU/I'�,:�i1iHl@ulf,;�i,�i a partir das 19h
q$,)i#��jWLJ'k,�::, no Centro Cultural da Scar,
em Jaraguá do Sul
'lg;�;'1U!if'li'1�:"'/fJul 11�::;;�4,J�illUI{'IU!%,,:� gratuito (ingressos
devem ser retirados com antecedência)
Wflt�KWi"I�J$,1M�&�I'�111M/j;;?t)i�t:!u,,:: (47) 2106-8700

• Machado de Assis
• Maria Nilda Salai Stahelin
• Albano Kanzler
•Waldemar Schmitz
•Vitor Meirelles

ESCOLAS PARTICIPANTES

REDE MUNICIPAL:
• CristinaMarcatto
• Professor Henrique Heise
• Marcos EmílioVerbinnen
• Max Schubert
• Ribeirão Molha
• Ricieri Marcatto
• Antônio Estanislau Ayroso
• Anna Tõwe Nagel

REDE ESTADUAL
• Professor Giardini
Luís Lenzi

• PorfessoraValdete Inês
Piazera Zindars

•Alvino Tribess

REDE PARTICULAR
• Senai (Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial)

• Colégio Marista São Luís
• Colégio Evangélico Iaraguá

CURSO INTENS VO
DE

HARMONIA POPULAR

Ministrante: Professor Celso Veagnoli
ProfessorTItulardeHannoniaPopular - UNICAMP - SP
CoordenadordaBigBanddoConservat:óriodeTatuí - SP
Professorde Saxofone e prátícade RepertórioD,O curso de

)CpBnmzdoCon��odeTabá-SP

Dia: 05 de novembro de 2.011

Idade Mínima: 15 tinos - Número de Vagls: 25

Horários do Curso: Manhã: 08:30 às 12:00; Tarde: 13:30 às 17:00;
Noite: 18:30 às 21:30

'
-

Local: SESC - Jaraguá do sur - se

Forneceraos participantes ferramentas teóricas e práticas que
propercionem um aperfeiçoamento artístíco, através da unrão
da técnica com a criatividade.

As aulas serão expositivas, com espaço aberto para debates, quando for
pertinente. Todo () conteúdo será abordado maneira dinâmiC3J
interca'andoexercíctos teóricos com sua aplicação' prática. Haverá
distribuição de apostilas, contendo resumos e exercícios.

Inscrições até dia 03.11.2011:
Enviar maU para bethmuefler@almaUvre.com.br, solicitando inscrição e
informando: Nome, Idade, Endereço, telefone paira contato, formação,
ccnheclmento e/ou expetiência musical.

Fundo
Municipal
deCullma
!",�;j9u .... SUI

Festival
Universitário

Paralelo ao Festival Estudantil da Canção, a Fundação Cul
tural também organiza a versão universitária do evento. Os in
teressados em participar devem consultar o regulamento no

site da instituição (http://cultura.jaraguadosul.com.br/). A ins

crição é gratuita. As apresentações acontecem em 19 de novem
bro, tambémno teatro da Scar,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. Xícara para chá, café e outras bebidas
2. Estrutura em alvenaria sobre a qual se constrói e

apoia um edifício
3. Lesão por Esforço Repetitivo / Museu da Imagem

e do Som
4. Essência de alguma coisa / O meio do ... salto
5. Prefixo: fora de / Apor selo de chumbo em (placa

de automóvel) para sua autenticação
6. (PaI. ingl.) Cromo emoldurado para projeção
7. Que não se refere ou não pertence a uma pessoa

em particular
8. Espécie de boné sem pala
9. A poderosa voz do leão / (Abrev.) Sem Data, usa

da em bibliografias
10. Forma feminina de, um pronome pessoal / (Fig.)

Âmago, parte interna e central
11. Chegar de lugar afastado / Famosa rede norte

americana de TV
12. Endurecido, robustecido
13. Doença articular de natureza degenerativa.

VERTICAIS

234 5 fi 7 8 9
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A RECREATIVA

Pllll
SE VOCÊ ACHA
QUE SABE TUDO,

MATE ESTA!

-

PREVISAO DO TEMPO

1. Nota musical de duração igual a uma medida de
13

quatro quartos
2. O polegar do pé / O Rouge, famoso cabaré fran

cês
3. Mais adiante / Gosma peculiar das galinhas \

4. Devido a agentes patogênicos / Elem. de comp.:
vinho / Tomar determinado caminho

5. As iniciais da cantora Elisete / Sobrenome de fa
mosos violonistas paulistas, que formam um duo
reconhecido internacionalmente / As iniciais do
ator norte-americano Travolta, de "Grease - Nos

Tempos da Brilhantina"
6. O neônio, para os químicos / Consolidação das

Leis Sociais / O ator Magrini das telenovelas
7. (Fig.) Homem muito grande e forte / Prefixo usado

em química, significando interno
.8. Engano, insídia preparada em prejuízo de alguém

/ (Vale dos) Região gaúcha que engloba cidades
como São Leopoldo, Novo Hamburgo e Canoas

9. Diz-se do ovo frito, sem ser mexido.

NAS BANCAS

\..

SUDOKD
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.

DIVIRTA-SE

-

Umamassa de ar seco
e friomantém o tempo
firme com presença de
sol em todo o Estado,
nesta quinta-feira. No
Planalto Sul, há chance de
formação de geada fraca no �amanhecer. Durante o dia, � �11#�
as temperaturas se elevam. '"

Quinta é
ensolarada

\
\,

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 14°C
MÁX: 25°C

AMANHÃ
MíN: 15°C
MÁX: 26°C

DOMINGO

MíN: 16°C
MÁX: 28°C

'18,
o sol, que já deixa o dia claro e

seco nesta quinta-feira, também
irá brilhar, amanhã e no sábado,
em toda Santa Catarina. Por isso,
o fim de semana terá de tempo
firme com temperaturas em
elevação. Já os ventos vão soprar na
direção nordeste. Eles são fracos a
moderados com rajadas.

Segundo o Ciram, órgão que avalia
as condições do tempo em Sarita
Catarina, a primeira quinzena de
novembro tende a ser de tempo
mais seco no Estado. Uma frente fria
deve trazer chuva pouco significativa
apenas entre os dias 13 e 14. A

temperatura segue mais elevada
durante os dias.

Ensolarado

CHAPECÕ
JOAÇABA
.......
140' 28°

Parcialmente
Nublado

SEGUNDA

MíN: 15°C
MÁX: 28°C

Nublado Trovoada

MAFRA
.......
6° 19°

CANOINHAS
.......
5° 18°

IJARAGUÁ DO SUL
......
14Q 25°

RIO DO SUL
...
11° 23°

BLUMENAU
......
13° 26°

13

iJOCÊVAI PARA....
ÁGUAS MORNAS

A quinta-feira será de
sol com poucas nuvens
no céu. Também não
há previsão de chuva

para a cidade, hoje. As
temperaturas ficam entre

os 13°C e 25°C.

CRESCENTE 2/11

CHEIA 10/11

NOVA 25/11
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beatriz.sasse@terra.c::om.br I 47 8433 0306

CLIQUES
A Scar realiza, de 9 a 12 de novembro, mais uma edição do curso defotografia
ministrado porFabiano Souza, o Chan.A capacitação se destina a amadores
e profissionais que queiram aprender novas técnicas emaneiras diferentes
de usar amáquinafotográfica, explorando o potencial criativo e expressivo
dafotografia demaneira prática e dinâmica.As aulas teóricas vão ocorrer
das 19h30 às 21 h50, nos dias 9 a 11, e a aula prática, no dia 12 (sábado), em
horário alternativo. Informações pelo 3275-2477ou curso@scar.art.br.

AFTER
BOUR

ERre DE LIMAIDNULGAÇÃO

Só para elas
o Vale Tudo Sex Shop promove
workshop somente para
mulheres, no dia 9, às 20h,
no London Pub. Jantar com
comidas exóticas (mexicana
e japonesa), palestra sobre
produtos de sex shop, higiene
pessoal e saúde feminina,
vendas de produtos eróticos
e lingerie e som da DJ Paty
Lems. Adquira seu ingresso
antecipado a R$ 40 (jantar
incluso) naVoilà Concept Store,
Mentawaii Surf Store, Siga O

Charme, Salão de Beleza Zoom
Hair Desing e Santa Stephania
Multimarcas. Na horà ingresso a

R$ 50. Mais informações no MSN
sac@valetudosexshop.com.br ou
pelo telefone 9633-5789.

PROGRAME-SE!

DIA3
LICOBAR

Shaw com Seu Celso, batucada cheia
de swing. Vá curtir a noite no

bar que está de cara nova.

KANTAN LOUNGE
Festival de Sushi agora com iscas de peixe.

LONDONPUB
Shaw sertanejo universitário com

Henrique & Michel e DJ Felipe Adriano
com música eletrônica. Ingressos na

hora a RS 10 elas e RS 15 eles.

DIA4
KANTAN LOUNGE
Double chope das 19h às 21 h,

às terças e sextas.

SEVEN CHOPERIA -

Guaramirim
Jean Carlos & Mafra e mais eletro/house
com DJ Alan e convidados. Elas entram
free até 23h30 e eles pagam RS 15.

CONTATOS eOUTRAS OPÇÕES
LONOON. 3055-0065. BIER HAUS· 327.5-4866.

SACRAMENTUM PUB· 3370-1727.ARRIBA· 3371-1160.
MADALENACHOPE ECOZINHA· 3055-3058.

ESPAÇOOOOCA·3370-9160. ZUM SCHLAUCH • 3376-4822.
UCO BAR· 305>4>-0855. KANTAN LOUNGE. 337� 1584.:

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

CACHAÇARIA ÁGUA DOCE· 3371-8942.
FUEL EVENTOS· 8433-0083. PATUÁMUSIC· 3054-0800.
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www.imoveiscapital.net

Palestra
1\ -To próximo dia 17 de novembro, será
1 \' realizada, durante o 5° Encontro Re

gional deJovens Empreendedores doNorte
Catarinense, na Scar, a palestra Profissão
Empreendedor. Ela é ministrada pelo jor
nalista e apresentador do programa Glo
balProfissão Repórter, Caco Barcellos.

Quintaneja
Hoje à noite, todos os caminhos têm uma

direção. O sentido certamente é a London
Pub. Pois é lá que rola, nesta quinta-feira, a
Quintaneja. Festa imperdível com a presença
da dupla Henrique &Michel.

,
.

T Ily
.

Pelo meu iPhone tenho escutado

elogios sobre a Tutty Pizzas Grill, naMax
Wílhelm, pilotada pelo boa gente Flávio
Rodrigo Oliveira. Lá você encontra as

melhores pizzas, rodízio de carnes nobres
e a la carte. O melhor: a entrega é a

domicílio. Vale conferir!

Passeio
A Revista Nossa promove, no dia quatro de

dezembro, em Iaraguá do Sul, a 3a Pedalada
Famosa. A concentração será às 9h30min,
na PraçaÂngelo Piazera. O percurso será
até a empresa Malwee. Após o passeio,
além da distribuição de milmudas de
árvores frutíferas, camisetas, bonés e

,

outros brindes, haverá o sorteio de uma
bicicleta e de mil reais. O apoio é da Fujama,
Lunender, 105 FM e O Correio do Povo. Mais

informações no fone 3370-2900.

f""'-�",""., ........�."_.....�;..._..�._"",,,..............._�.__.._�.-�.,....,.-�-.,_�,-._,,_..

�.,)

473.37D,2900

Moa Gonçalves

VINIL O amigo navio e a esposa Sabrina

Vieira, na Festa do vinil, na London Pub

DIEGO LUIS JARSCHEL

BELA
Patricia

Eberhardt faz

pausa para
foto durante a
Green Beats,
no Parque de

Eventos de

'araguámoagoncalves@netuno.com.br

Zé Ramalho
No domingo, às 20
horas, na Scar, tem
show com o cantor e

compositor Zé Ramalho.

Workshop
O boa gente Naoto
Otao, doVale Tudo Sex

Shop, movimenta, dia
nove de novembro,
na London Pub, um
importante workshop
só para elas. Na
ocasião, acontecerão
palestras, jantar
japonês emexicano e

boamúsica com aDI
Paty Lems. Boa pedida.

Fi De: 3371 ..17

Háo
suficiente no
mundo para
lodas as

necessidades

hqmanas,
nãoháo
suficiente
para a

"cobiça
humana.

,,�bA@
·.-.aw

Ispirit Ibiza
No próximo dia 12 de

novembro, vai acontecer,
naArena laraguá, amaior
festa housemusic de
Santa Catarina: Ispirit
Ibiza. Vai perder? Direto
de Ibiza, Espanha, a ,

presença do famoso DI
IavíMufíoz. Agendem!

Rasteira
Dá cintura pra baixo
tudo passa a ser 'canela'

quando as eleições batem
à porta, mais tardar a
partir de março, do ano

que vem. É o que prevê a

turma do bico doce .

MAURICIO HERMANN

BARTZEN Claudinei e ClaudineiMachado, proprietários da Bartzen, e o casal de
arquitetos Rafael e Ilevde Cavalcanti, no coquetel de inauguração da loja, em 'araguá

, . ,

6 3055-0024,
I

, '

UPPER k\d�

Dica de

quinta-feira
Curtir as delícias do Restaurante
Madalena. Não esqueça de

pedir um Beiruth.

11 � � ,

",� I, {. '; 1 r. (:; I:' Çi"" � I 't., 141 /I. ANFITRIÃO MarcioMenegotti Schünke , diretor daMenegotti
�,"

i " , ' Máquinas e Equipamentos, recebe empresários de todo o(?!: m 'I ,r t ti- r ti ,f' e rJe t t a I Brasil, em dezembro, para festejar os dez anos da Associação
-'�=�-"-"'==-;-'_""�T�'--;-��:!:��:. _"=,�t,!,.I" .. � I, ,���,mrlfe���es de Tubos de Concreto (ABTC)

t rhotel
ACORDE COM A MELHOR VISTA DE FLORIPA

Reservas:

(48)
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CRÔNICA
ALEXANDRE PERGER,

JORNALISTA

DEMOCRACIA:
ISSO NÃO ME É
ESTRANHO

No dia 15 de novembro, daqui a uma
semana, o Brasil comemora os 120 anos

da proclamação da república. Fato esse que
marcou a passagem do Brasil império para
um Brasil democrático, onde o povo passava a

escolher seus governantes. Mas que democracia
tivemos até agora? Nesse período, nosso país já
passou por dois golpes que instalaram no poder
governos ditadores que tiraram do povo toda sua

liberdade de expressão. Será que sabemos de fato
o que é democracia? Nossos primeiros anos de
experiência democrática forammarcados pelo
voto de cabresto e pela restrição do voto para
mulheres, negros e analfabetos.

Nos dias que precedem essa data comemorativa,
veremos diversas demonstrações de patriotismo,
orgulho do nosso passado.A república veio através
de outro golpe. Do que estamos nos orgulhando?
O que estamos celebrando? Uma ilusão que
já duramais de um século. É fato que hoje
podemos votar, somos livres para escolher nossos
candidatos. Mas asmesmas práticas do passado
continuam a ser vistas: políticos comprando votos,
ameaçando os eleitores e fraudando eleições.
Além-disso, a promiscuidade e a falta de ideologia
estão impregnadas no senado, no congresso, nas

câmarasmunicipais e no poder executivo. Isso
tudo afasta ainda
mais o povoda
política. Talvez por
ironia do 'destino, o
primeiro presidente
escolhido por voto
direto após 20
anos de ditadura
foi cassado depois
de dois anos de
mandato. E por
outra ironia, 14

anos depois, ele foi eleito senador da república.
Quem sabe isso seja uma demonstração da nossa
falta dematuridade eleitoral.

Se formos transformar tudo isso em uma

matemática qualquer, veremos que o Brasil tem

cerca de 80 anos de democracia, frente amais de

500 anos de história. E esses 80 anos se alternam
entre período de colonização, monarquia e duas
ditaduras. Isso é suficiente para acostumar um

povo com um determinado sistema político?
Talvez a pergunta que deveríamos fazer é qual
democracia queremos. Essa que nos ilude dando
uma falsa impressão de que todos nossos direitos
são assegurados ou algo real, ond= todas as

pessoas tenham livre acesso a tudo o que lhe é

de direito? Precisamos almejar um futuro onde o

povo saiba de fato o que é democracia.
Poderíamos lançar uma campanha nesse

dia 15 de novembro: depois que proclamaram
a república, agora proclamem a liberdade e a

democracia. População brasileira una-se.

Talvez por ironia do

destino, o primeiro
presidente escolhido
'por voto'direto após
20 anos de ditadura
foi cassado. depois
de dois anos de

mandato.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

A Fiona desapareceu no sábado, dia 24 de outubro, nas proximidades do CTG do
Trote ao Galope, em Jaraguá do Sul. A família tem a procurado incansavelmente

desde então. Se você tem alguma informação sobre a cachorra entre em contato

pelo telefone (47) 8478-9654 ou pelo e-mail taniaoliveira28@yahoo.com.br.

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Marcela conta para Wallace sobre encontros

entre Teodora e Ouinzé. O filho de Griselda afirma

que não vai deixar a ex-mulher chegar perto do filho.
Danielle liga para Paulo, mas ele bate o telefone na

cara dela. Tereza Cristina pede que Crô investigue o

que vizinhos estão falando dela. Zambeze empresta
dinheiro para que tia íris e Alice peguem uma van.

Griselda flagra Enzo falando ao telefone e fica descon

fiada. Antenor leva Patrícia à casa da mãe e ela ganha
um abraço da futura sogra. Ouinzinho some e Ouinzé
vai atrás de Teodora.

• A VIDA DA GENTE

Lourenço se surpreende com o valor do cheque
que Jonas lhe dá. Iná se preocupa com o atraso de

Rodrigo. Cris fica radiante quando Jonas afirma que
vai resolver o problema para engravidar. Laudelino se

recusa a contar para Lorena o que está acontecendo.

Rodrigo chega em casa e tenta se explicar para Iná.

Lourenço pensa em aceitar a proposta de Jonas e Ce

lina fica furiosa. Vitória reclama por ter ido buscar as

filhas no colégio. Rodrigo se desculpa com Manuela.

Lourenço aceita a proposta de Jonas.

• AQUELE BEIJO
Dalva encontra Olga com Cleo. Ana Girafa vence

o concurso de dublagem. Belezinha é eleita prince
sa e é obrigada a beijar Orlandinho. Maruschka não

consegue falar com Alberto e decide ir à delegacia
para buscar a mãe. Camila insinua que Claudia ficou
nervosa com a presença de Vicente e Rubinho fica

intrigado. Raíssa leva Orlando e Mirtes à delegacia,
mas o delegado não libera o bilhete premiado. Camila
se reconcilia com Ricardo. Lucena avisa a Amália que
voltará para o Brasil. Damiana se insinua para felizar
do. Alberto cogita desistir de construir uma nova loja
na Vila Caiada.

• VIDAS EM JOGO
Ivan admite que é responsável pela explosão do

restaurante, mas diz que não é culpado pela envene

namento do bolo. Maurício rouba o uniforme de um

guarda e parte em direção à saída. A turma do bo

Ião é ameaçada pelos capangas de Ivan. A tropa de

choque invade a penitenciária e todos são obrigados a

fugir. Na correria, Ivan tropeça. Uma bomba de fumaça
é lançada. A turma do bolão observa Ivan morto no

chão, vítima de um golpe na cabeça. Fátima: contrata
um detetive para descobrir mais informações sobre os

irmãos de Francisco. Ernesto é trazido algemado. Rita,
Zizi e as outras detentas se preparam para o número
de dança.

ANIVERSARIANTES

3/11
Alexsander Krueger
Alvaro Neumann
Antonio M. Demarchi

lsa R. Bosse
Ivone G. Prieli
Loni D. Wilbert
Maria S. Koehler
Marines Kurcheski
Marizete T. Reitz
Michael Bahr
Priscila Baader
Ricardo Bachmann

Robson M. dos Santos

Sérgio A. Minei

Sérgio Casagrande
Sonia de Oliveira
Tereza Schmidt
Valdinei S. Kowski
Wilson A. Junior

Carim Kuhn
Cristiane Bregochi
narci Moretti
Débora Ulrich

Epidio L. da Rosa Jr

Com a morte do autor, Douglas
Adams, parecia absolutamente
improvável queArthur Dent, Ford
Prefect, Tricia McMillan e Zaphod
Beeblebrox voltassem a aprontar,
depois de tantos anos perdidos
no espaço, sem que ninguém
tivesse notícias deles. Mas, como
a improbabilidade é o que move

o universo de Adams, eis que
surge Eoin Colfer para resgatar os
heróis e metê-los em confusões
ainda mais alucinantes ao lado
de vogons, peixes-babel, deuses
desempregados, computadores
irascíveis e alienígenas que
dedicam sua imortalidade
a ofender todos os seres do
Universo.

o filme conta a história de
uma das milhões de mulheres

americanas, solteiras ou

descasadas, que a cada ano se

mudam para um apartamento
para morar sozinha pela
primeira vez. Não sabem

quem viveu ali antes delas, não
conhecem seus senhorios e

não se preocupam em trocar as

fechaduras.-Após a separação, a
bela jovem médica Juliet Dermer

(Hilary Swank) começa uma nova

vida no Brooklyn. O deslumbrante
e espaçoso apartamento parece
bom demais para ser verdade,
quando ocorrências misteriosas
fazem-na acreditar que ela não
está sozinha.
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TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

CINEMA

OS TRÊS
MOSQUETEIROS
D'Artagnan é um jovem do interior treinado pelo pai
para se tornar um mosqueteiro. Ele segue para Paris

para realizar o sonho, mas logo enfrenta proble
mas. Após esbarrar com Athos, Aramis e Porthos,
D'Artagnan agenda duelos com eles. O quarteto
acaba lutando junto contra os guardas do cardeal

Richelieu, o que faz com que o jovem se aproxime
do trio. Athos, Portos e Aramis estão desanimados e

sem função definida, após serem traídos pela Milady
em uma missão em Veneza. Eles voltam à ativa
ao lado de D'Artagnan quando Richelieu e Milady
tramam contra a rainha Anne, tentando forjar um
romance entre ela e o Duque de Buckingham.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• O zelador animal- Dub (15h, 17h, 19h e 21 h)
• Cine Breithaupt 2
• Gigantes de aço - Leg (14h, 16h30, 19h e 21 h30)
• Cine Breithaupt 3
• Amizade colorida - Dub (19h1 O e 21 h1 O)
• Os três mosqueteiros - Leg (14h40 e 17h)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Atividade paranormal 3 - Leg (13h45, 16h15, 19h e 21 h30)
• Cine Garten 2
• Gigantes de aço - Leg (Hlh, 181'150 e 21 h20)
• Winter, o golfinho - Dub (13h30)
• Cine Garten 3
• O filme dos espíritos - Nac (14h15 e 18h40)
• Os três mosqueteiros - Leg (16h30 e 21 h)
• Cine Garten 4
• O palhaço - Nac (15h1 O, 17h1 O, 19h10 e 21 h1 O)
• Cine Garfen 5
• Contágio - Leg (14h45, 17h, 19h20 e 21h40)
• Cine Garten 6
• Os três mosqueteiros - Dub (14h e 16h45)
• Os três mosqueteiros - Leg (19h30 e 21 h50)
• Cine Mueller 1
• O retomo de Johnny English - Leg (14h, 16h50, 19h e 21h30)

• Cine Mueller 2
• Meus pais - Nac (14h20, 16h30, 19h15 e 21 h15)
• Cine Mueller 3
• Fechado.

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• A hora do espanto - Dub (14h45)
• Os três mosqueteiros - Dub (17h15)

• Os três mosqueteiros - Leg (19h30 e 21 h50)
• Cine Neumarkt 2
• O retorno de Johnny English - Leg (13h50, 16h30,
19h e 21h40)

• Cine Neumarkt 3
• Atividade paranormal3 - Leg (14h15, 16h45, 19h20 e 21 h1 O)
• Cine Neumarkt 4
• Gigantes de aço - Leg (16h, 18h45 e 21 h30)
• O zelador animal - Dub (13h30)
• Cine Neumarkt 5
• Capitães de areia - Nac (15h45, 17h45 e 22h)
• O filme dos espíritos - Nac (13h40 e 19h40)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Contágio - Leg (14h30, 17h, 19h50 e 22h10)
• Cine Norte Shopping 1
• Contágio - Leg (14h15, 16h35, 18h55 e 21 h15)
• Cine Norte Shopping 2
• O retorno de Johnny English - Dub (13h15, 15h40, 18h10
e 20h30)
• Cine Norte Shopping 3
• Gigantes de aço - Leg (18h45 e 21 h30)
• O homem do futuro - Nac (14h e 16h20)
• Cine Norte Shopping 4
• Gigantes de aço - Dub (14h45, 17h30 e 20h15)
• Cine Norte Shopping 5
• Capitães de areia - Nac (14h30, 16h50, 19h e 21h05)
• Cine Norte Shopping 6
• O filme dos espíritos - Nac (13h e 15h30)
• Atividade paranormal - Leg (11h45, 19h45 e 21 h45)

• Cine Norte Shopping 7
• Winter, o golfinho - Dub (13h25)
• Gigantes de aço - Dub (15h50)
• Os três mosqueteiros - Dub (18h30)
• Os três mosqueteiros - Leg (20h50)

I. I

Zezé e Zilú podem
estar separa os

Depois dapolêmica que envolveu o nome
do sertanejo Zezé diCamargo e o irmão,
Luciano, no fim de semana, agora, o cantor
volta àmídia com outro problema. Segundo
os fofoqueiros de plantão, o casamento dele
comZilú pode ter acabado. Ela estabeleceu
residência emMiami e as filhas estariam
tentando reverter a situação.Amigos
garantem que o casal já formaliza o divórcio.

Top foi proibida
de engravidar
Amodelo FernandaTavares será o
rosto da próxima campanha da loja de
departamentos inglesaMarks & Spencer. E,
por isso, assinou um contrato no qual está
terminantemente proibida de engravidar
ou ganharmedidas durante, pelo menos,
um ano. Ela será clicada no fim do mês, no
Sul da Itália. Fernanda é casada com o ator

globalMurilo Rosa, com quem tem um

filho, Lucas, de dois anos.

Transexual motivou
término de noivado
A filha de Oz:zyOsbourne, Kelly, explicou o
motivo do fim do noivado com LukeWorral.
Ela terminou o relacionamento após
descobrir que ele a atraiu com a transexual
Elle Schneider, que aguarda cirurgia para
umamudança de sexo.v'Todomundo me
dizia que ele nãome respeitava, mas eu
nunca acreditei. É difícil saber que você está
sendo enganada", comentou.

Gianecchini fará
um transplante
Acometido porum câncer no sistema

linfático, Reynaldo Gianecchini vai fazer
um transplante autólogo de células-tronco
após completar o ciclo da quinta sessão de
quimioterapia.A técnica capta células-tronco
do sangue ou damedula óssea. Amigos do
ator teriam dito que ele está otimista com
o tratamento. No mês passado, Gianeccini
perdeu o pai, também vítima da doença.

HORÓSCOPO

Sandra de Sá deu
fim a casamento
A cantora Sandra de Sá voltou à solteirice.
Ela terminou um relacionamento de 12

anos com a produtoraAdriana Milagres.
Além do fim do romance, a cantora
também colocou um ponto final na
parceria coro a Nega Produções, que
cuidava da sua carreira. A empresa
pertence à ex de Sandra de Sá. Ao que
tudo indica, o estresse entre as duas virou
até caso de Justiça.

Justir Bieber é
acusado de ser pai
o astro teen Iustín Bieber está enfrentando
um processo judicial de reconhecimento
de paternidade. Ele é acusado de ser pai de
uma criança de três meses. O cantor, de 17

anos, teria se envolvido brevemente com a

californiana MariahYeater, 20. Mariah exige
que Bieber ajude a pagar as despesas do
filho. Ela alega que fez sexo com o cantor

nos bastidores de um show dele.

ii ÁRIES II LIBRA

Evite conflitos no emprego. Hoje, sua distração pode causar Mantenha-se em uma quietude estratégica e não se envolva

aborrecimentos. Dê mais atenção à sua alma gêmea e pense com fofocas. Em seu lar, precisa resistir às pressões ou
melhor antes de falar. Tenha cautela em suas ações. poderá aumentar os conflitos.

t;J
TOURO •

ESCORPIÃO
É melhor manter a discrição com assuntos profissionais e Tente resolver conflitos antes que eles se tomem grandes
assumir as responsabilidades. No setor afetivo, discussões problemas. Situações familiares devem ser resoMdas. No amor,
não estão descartadas. Abra-se ao diálogo com o par. encontrará todo o apoio de que precisa no contato com o par.

II
GÊMEOS

•
SAGITÁRIO

Evite se envolver em intrigas e conflitos alheios. Lembre-se Pode ter que lidar com um problema de saúde em família

de que a saúde merece atenção. A dois, não iluda a pessoa que precisa ser tratado imediatamente. Faça a sua parte,
amada prometendo aquilo que não consegue cumprir. mas delegue tarefas sempre que possível.

&I
CANCER

•
CAPRICÓRNIO

Não convém dar ouvidos a conflitos ao seu redor. Centralize Não se iluda com promessas de ganhos fáceis. Consulte a

seus esforços para alcançar seus objetivos profissionais. pessoa amada antes de tomar qualquer decisão. A dois, as
Cuidado com falsos amigos e pessoas oportunistas. conversas estão favorecidas.

RI
LEÃO

II
AQUÁRIO

O dia é dos mais indicados para desenvolver tarefas que exijam Hoje, as coisas vão parecer um pouco confusas. Momentos

criatividade. Os astros indicam que terá muitas conversas ao lado dos amigos serão bem-vindos, chame a pessoa
divertidas com o par, aproveite ao máximo esses momentos. amada para participar de tudo o que puder.

II VIRGEM • PEIXES

Converse com outras pessoas antes de comprar o que quer. Em Coloque as conversas em dia, mas saiba separar o que deve

familia, uma boa conversa pode trazer a harmonia de volta ao e o que não deve ser levado a sério. No trabalho, cuidado
lar. No romance, cuidado para não sufocar a pessoa amada. para não se distrair. No amor, dê mais atenção ao par.
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Ele é oMister Gay
de Santa Catarina

PERSONAGEM DO VALE

Fabrício Santos diz que

jamais sentiu qualquer
tipo preconceito por ter se
assumido homossexual

GUARAMIRIM

KELLYERDMANN

Foi tudo muito que de repente. Até pouco tempo atrás, o cabeleireiro Fabrício dos Santos, 25
anos, nem cogitava vestir uma faixa com a escrita

'Mister daBelezaGay de SantaCatarina'. Mas, ago
ra, ele tem omaior orgulho da conquista e já repre
senta o Estado frente ao restante do país.

Chegar ao primeiro lugar do pódio do con

curso foi uma passagem surpreendente da vida

do joinvilense radicado em Guaramirim. Segun
do ele, o convite partiu da própria organização,
após çontato despreocupado em uma rede so

cial da internet. O difícil foi Santos topar a ins

crição. "Não aceitei, logo no princípio, porque
achava que não tinha corpo para isso, mas de

poisme convenceram a tentar", explica.
Uma semana antes da disputa, o cabeleireiro

enviou fotos à produção e, no dia do desfile, nem
• do ensaio geral participou e, muito menos, con

vidados levou para compor a torcida na plateia.
"Foi tudo na espontaneidade", confessa. O ner

vosismo deu lugar à outra confusão. "Não olhei

a faixá, em qual posição tinha ficado, achei que
era o terceiro, só em casa fui ver que, na verdade"
era o primeiro", complementa. Passadas as dúvi
das iniciais, ele percebeu a importânciado título.

Em março de 2012, Santos vai representar
Santa Catarina na etapa nacional do Mister

Gay, a ser realizada na cidade de São Paulo.

Antes, no fim deste mês, ainda assume o posto
de jurado do concurso que escolhe o partici
pante paranaense da competição. Os critérios
a serem levados em conta são a beleza, a de
senvoltura e a simpatia.

Cursando a faculdade de Psicologia, San
tos mora em Guaramirim há três anos, mes

mo tempo no qual se dedica à profissão de
.

cabeleireiro. Ele trabalha no salão de Sergio
Luiz dos Passos, com quem, além de dividir a

rotina profissional, também reparte o com

panheirismo da vida pessoal.
Discreto, não considera a homossexualidade

um tabu. Desde que se assumiu nunca sofreu

qualquer tipo de agressão e nem se abala com

possíveis piadas. "0 preconceito está dentro das

pessoas, de quem é gay e tenta esconder. Se há
um xingamento, ele só atinge se o próprio alvo o

tiver em si", ensina.
Certo da opção sexual desde os 17 anos de

idade, hoje, Fabrício dos Santos tem '0 apoio de

toda a família. Antes, porém, precisou ter uma
conversa séria com mãe. "Ela mudou, aceitou
de verdade porque sabe que eu continuo sendo

o mesmo, o filho querido dela", complementa.
Com a compreensão de quem o cerca, o cabelei

reiro deixou de ser um jovem introvertído e tími

do para virar omister da beleza gay catarinense.

o preconceito está dentro das pessoas,
de quem é gay e tenta esconder. Se

há um xingamento, ele só atinge se o

próprio alvo o tiver em si mesmo.

fabricio dos Santos, cabeleireiro

EDUARDO MONTECINO

Emmarço
cio próximo
ano, I'abrício
dos Santos

participa
da etapa

nacional do
concurso de

beleza, na
cidade de
São Paulo

20h .. SeAR

Os fatos inusitados, os casos de sucesso, as dificuldades e barreiras

que enfrentou e ainda enfrenta diariamente em sua carreira. Em sua

trajetória é sempre acompanhado de palavras como: persistência,
ética, verdade, trabalho, respeito. Palavras que o tornaram um

profissional de tanto sucesso, um empreendedor nato!

Adquira suas credenciais no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul - CEJAS

Informações: 47 3275-7045 e 47 3275-701'2

eventos@acijs.com.br - nucleos@acijs.com.br

lote 1 - 300 unidades*

RS 20,00 nucleados ACIJS-APEVI e estudantes

RS 30,00 associados do CEJAS

R$ 40,00 demais interessados

Lote 2 - 600 unidades

R$ 25,00 nucleados ACIJS-APEVI e estudantes
RS 40,00 associados do CEJAS

R$ 50,00 demais interessados

Antes de
me assumir

gay,eu
carregava
um peso
nas

costas, era
introvertido

e muito
tímido.

*Disponiveis até 30 de outubro

L{_.
Lunehder (47) 2106 1919
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DO LEITOR

EMPATIA

CRIS

WATZKO, ESTUDANTE
DE DIREITO

No sábado que está por vir, dia 5 de

novembro, é uma data especial, pois,
neste dia é comemorado o Dia do Cine
ma Nacional. Acabei sabendo desta data
de uma maneira inusitada, enquanto
estava na Casa Lotérica para pagar uma
conta, olhando os bilhetes da Loteria Fe

deral, em um deles vi o desenho de um
rolo de fita de filme de cinema e escrito
embaixo 5 deNovembro - Dia do Cinema
Nacional. Poucos sabem, mas o cinema
brasileiro tem duas datas festivas, sendo
elas: 19 de junho e 5 de novembro.

O dia 19 de junho é em razão de que foi
nesse dia queManso Segreta, o primeiro
cinegrafista e diretor brasileiro, chegou
ao Brasil e fez as primeiras cenas da Baía
de Guanabara. E o dia 5 de novembro é

para relembrar o aniversário da primei
ra exibição pública de cinema no Brasil,
mais precisamente no ano de 1896, ou
seja, há 115 anos. Porém existem contro

vérsias quanto à data da primeira sessão
de cinema no nosso país, pois, segundo
informações históricas, também se tem a

informação que foi no dia 8 de julho de

1896, que tivemos a primeira sessão no

Brasil. Quanto à questão de qual data é a

certa, ou qual é a que devemos comemo-
. rar, não é algo que deve ser considerado

I
8

PONTO DE VISTA

DIA DO CINEMA
N CION

o mais importante, afinal todas as datas
têm sua importância para a história do
cinema brasileiro.

O filme "Central do Brasil", lançado
em 1998, e que chegou até concorrer

ao Oscar, é uma amostra que o cinema
brasileiro pode produzir filmes de ex

celente qualidade. Só para se ter ideia,
naquele ano, Fernanda Montenegro foi
indicada ao prêmio na categoria de Me
lhor Atriz, concorrendo com Gwyneth
Paltrow, Cate Blanchett, Meryl Streep
e Emily Watson. O prêmio acabou fi
cando 'com Gwyneth Paltrow pela sua

atuação em "Shakespeare Apaixonado",
mas isto não tira o mérito de Fernanda

Montenegro, pois, foi à primeira latino
americana a concorrer a tão cobiçada
estatueta do Oscar.

Infelizmente, crescemos dando valor
ao cinema estrangeiro, principalmente
ao norte-americano, e muitas vezes dei
xamos de lado belos filmes que foram

produzidos no Brasil. Aos poucos, esta
mos começando a dar valor para nossa

arte e cultura e cada vezmais o Brasil tem

produzido filmes de excelente qualidade.
Também é necessário valorizar o in=.

centivo que muitas empresas têm dado
ao cinema nacional. Devemos ter orgulho

de saber que uma empresa que começou
sua história na nossa cidade, incentiva e

apoia o cinema nacional. AWeg através
da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rou
anet), patrocinou o documentário "O
Mundo em Duas Voltas", filme que relata
as aventuras da família Schürmann ao re
dor do mundo, utilizando a rota navega
da pelo português Fernão de Magalhães,
há 500 anos. Lançado em 2007, o filme foi
distribuído para 22 países.

AWeg também patrocinou o filme "As
Melhores Coisas do Mundo", um belo fil
me.Mano é um jovem rapaz com 15 anos,
adora tocar guitarra, rir com os amigos e

andar de bicicleta. Um acontecimento na
família faz com que ele perceba que virar
adulto nem sempre é tarefa fácil: a popu
laridade na escola, aprimeira transa, o re
lacionamento em casa, as inseguranças,
os preconceitos e a descoberta do amor.

Vale a pena assistir.
AWeg chegou até a criar o Grupo de

Análise de Patrocínio e Doações, se unin
do aos grandes e mais tradicionais patro
cinadores do cinema brasileiro ao criar
esta estrutura. O último apoio daWeg é

para as filmagens de "Pequeno Segredo".
Qualquer dia é um bom dia para ver

um bom filme brasileiro.

Quantas vezes ultrapassamos os nossos n.
mites? Falando mais que o necessário, ul

trapassando o nosso oponente, jogando nos

sas opiniões sem terem sido solicitadas.
Isso acontece em casa, no trabalho, na po

lítica, etc.
É assim que muitos casamentos acabam,

quando só um dita as regras e não há espaço
para o diálogo, não existe parceria, a pessoa
não consegue se colocar no lugar do outro, só
vê a si próprio como ser absoluto.

É assim que muitas empresas falham, per
dem funcionários extraordinários, por falta de

empatia, utilizando o poder quando deveriam
exercer a autoridade. Sabe-se que isso ocorre

por pura insegurança, medo de perder o poder,
o indivíduo passa por cima das pessoas, sem se

importar com suas emoções. Falta empatia.
E na política não é diferente, manda quem

pode e obedece quem tem juízo, afinal, quem
quer perder o trono? E a população? O povo
que o elegeu?

E o casal em relação ao casamento ...?
E o funcionário em relação à empresa... ?
E o povo em relação aos políticos ...?
Será que eles estão contentes com as es

colhas que fizeram? A escolha daquela pessoa
para casar? Daquela empresa para trabalhar?
Ou daquele político para governar?

Ah, vamos combinar, é preciso investir
mais em educação, ainda estamos na fase pri
mária, onde o respeito é palavra rara, e empa
tia poucos sabem o real significado.

Ildelaide BrunildeDombusch Ender,
empresária aposentada

'EtA qa VEZ,
A M. I oovr �.
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Núcleo apresenta
balanço à Câmara

de gerencial e o aperfeiçoamento
técnico. Com suas ações busca a

capacitação, a troca de informa

ções e a experiência, melhoria e ge
ração de negócios, relacionamento
e envolvimento social.

Tiago Coelho, coordenador
do Núcleo, falará ainda sobre os

cargos recentes assumidos. "Nos
últimos anos estamos nos des
tacando pelos resultados, pro
va disso vemos nos cargos que
ocupamos nas entidades relacio
nadas ao movimento de jovens
empreendedores. No Conselho
Estadual com a presidência, pri
meira secretaria, vice-presidên
cia Norte, Assuntos Estratégicos,
Feirão do Imposto, Marketing e

Integração, e no Conselho Nacio
nal com a coordenação do Feirão
do Imposto, a coordenação da

Regional Sul e o programa Café

Político", destaca.
Dentre os projetos desen

volvidos pelo NJE estão: Feirão

do Imposto, Mentor de Líderes,
palestras, debates regionais,
Encontro dos Jovens Empreen
dedores, envolvimento político,
ações sociais entre outros.

Recentemente o Núcleo deu

largada ao projeto Educação
Empreendedora onde, confor
me avaliação de Sirley Schappo,
diretora de Ensino Fundamental

da Prefeitura, o envolvimento
dos jovens contribuirá para que
os alunos possam construir uma

visão de futuro elaborando pro
jetos de vida com espírito empre
endedor, tanto no campo pessoal
quanto profissional.

Grupo completa 12 anos e mostra

resultados na sessão de hoje à noite

JARAGUÁ DO SUL

No mês em que completa o

seu décimo segundo aniversário,
o Núcleo de Jovens Empreende
dores Acijs-Apevi terá espaço na

sessão da Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul para falar das
suas atividades e recentes con

quistas. Hoje, às 18h, o Núcleo

apresentará aos parlamentares
um balanço das ações desenvol
vidas junto à comunidade.

O Núcleo de Jovens Empreen
dedores tempor finalidade o desen
volvimento do empreendedorismo
e o aprimoramento dos nucleados,
no que se relaciona com a ativida-

TRÂNSITO

Embriaguez
ao volante
Na véspera do feriado de

Finados, por volta das
23h de terça-feira, um
homem foi preso após se

envolver em um acidente
de trânsito naAvenida
PrefeitoWaldemar Grubba,
bairro Centenário. Um dos
motoristas foi encontrado

pela Polícia Militar com
sinais de embriaguez. O
teste do bafômetro acusou

0,81 mg/l, quantidade de
álcool oito vezes maior QO
que o permitido pelo Código
de Trânsito Brasileiro. O
condutor foi preso em

flagrante, teve a carteira
de habilitação recolhida e

o veículo guinchado. Já na
madrugada de ontem, por
volta das 4h50, outro condutor
embriagado foi flagrado pela
PM, na ruaHenrique Demathe,
bairro Nereu Ramos. O jovem
de 23 anos dirigia um veículo

preto, modelo GMAstra, e
se recusou a fàzer o teste do
bafômetro.APM emitiu o

Auto de Constatação de Sinais
de Embriaguez. O motorista

foi autuado por ultrapassar
o cruzamento, teve a carteira
de habilitação recolhida e o

automóvel foi liberado para um
conhecido do condutor.

-

SEM PERMISSAO-

Menor dirige alcoolizado
Ummenor de idade foi flagrado embriagado dirigindo umamotocicleta,
modelo HondaNXR, por volta das 23h40 de terça-feira, na ruaErnesto
Rucker, no centro de Corupá. Depois de o jovem ter se recusado a realizar

o teste do bafômetro, a PolíciaMilitar emitiu umAuto de Constatação de
Sinais de Embriaguez. Sem permissão para dirigir, o condutormenor de
idade foi autuado e amotocicleta liberadaparauma pessoahabilitada.

AJAPRA DIVULGAÇÃO

Feira de Adoção
A 3a Feira deAdoção deAnimais - 'Adote com consciência", organizada
pelaAjapra (Associação Jaraguaense Protetora dosAnimais), acontece
no próximo sábado, dia 5, das 9h às llh30. O localé omesmo das outras

feiras, naPraçaÂngelo Piazera, fundos doMuseuMunicipal. Se o tempo
não cooperar e chover, o evento será cancelado:Ainda essemês também
acontecemais umaCãominhada, a data é 13 de novembro.

OPOR1�lJNIDA.DES

Vagas de
estágio
o IEL/SC (Instituto Euvaldo
Lodi), entidade do Sistema

Fiesc, está oferecendo cerca

de 400 vagas de estágio em
todo o Estado. As ofertas são

para estudantes de cursos
de graduação, técnicos e

superiores de tecnologia.
Em Jaraguá do Sul e

região as vagas são para
as áreas de administração,
marketing, técnico em

eletrotécnica, técnico em

informática, técnico em

vestuário e ensino médio.
Para se candidatar a uma

vaga é necessário que os

estudantes tenham no

mínimo 16 anos de idade
e estejam regularmente
matriculados em uma

instituição de ensino. Os
interessados devem fazer o
cadastro no site www.ielsc.

org.br1estagioresponsavel.

CtJRSO

Acústica
arquitetônica
o Núcleo de Construção da

Acijs (Associação Empresarial
de Jaraguá do Sul) realiza
amanhã curso de acústica

arquitetônica e desempenho
das construções. A
capacitação objetiva permitir
aos profissionais da área
conhecer a Norma Brasileira

15575/2008, relacionada
aos temas de desempenho
acústico. O curso é voltado
a engenheiros, arquitetos,
administradores de

construtoras, condomínios
e interessados no assunto.

Investimento de R$ 150

para nucleados, R$ 200
para associados e R$ 300
para demais interessados.

Informações e inscrições
pelos telefones (47) 3275-
7012 e 3275-7045 e pelos
e-mailsnucleos@acijs.com.
br e eventos@acijs.com.br.

Dois homens foram presos na noite de terça-feira, por volta das
22h30, na rua Francisco Dutra, bairroAmizade. Eles estavam

": '
..

' ':iI

em um grupo, consumindo bebidas alêoõlicas e'drogas. Um
dos homens se recusou a fazer a revista e recebeu voz de

prisão por desacato a autoridade. Com ele, aPolícia Militar
encontrou sete pontas de cigarros de maconha dentro de
uma caixa de fósforos. Outro homem também foi apreendido
com uma pequena quantidade demaconha. Os dois foram
encaminhados para aDelegacia de Polícia de Jaraguá do Sul.

ENCERRAMENTO

Caminhos
do Vale
A localidade do Rio Manso é

o cenário da caminhada que
acontece no domingo, dia 6,
marcando o encerramento

das atividades deste ano
do Programa Caminhos
doVale, que é promovido'
pela Prefeitura jaraguaense,.
por meio da Secretaria do
Desenvolvimento Econômico

. e Turismo, e pelaVivendo
Agência deViagem e

Turismo. De acordo com os

organizadores, interessados
em participar devem
verificar se ainda há vagas
pelo telefone 3275-2734

ou e-mail para contato@
vivendoturismo.com.br.
A saída está marcada para
as 8h, partindo da Praça
Ângelo Piazera, onde haverá
três micro-ônibus para
transportar os participantes
até o local da atividade.

ROUBO

Motocicletas
recuperadas
No final da tarde de terça-feira
aPolíciaMilitar recuperou
duasmotocicletas roubadas no
bairro Jaraguá 84. Aprimeira
motocicleta, que havia sido
roubada nomesmo dia de
uma revenda de automóveis,
foi encontrada na ruaHerbert
Baumann. O jovem que estava
com amoto disse que seu tio
é quem tinha roubado amoto.

APM chegou até o homem,
que confessou ter roubado
uma segundamoto, em troca

de crack. O traficante também
foi localizado e confessou ter
vendido outramoto roubada
em São Francisco do Sul para
ummorador da ruaHerbert
Baumann. Os quatro foram
detidos pelaPM e encaminhados

para aDelegacia de Jaraguá do
Sul.A operação apreendeu oito
pedras de crack, três aparelhos
celulares, um relógio e R$ 281.
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FERIADO DE FINADOS

MILIIARES TENTAM
·DIMINUIRA SAUDADE
Cemitérios ficaram lotados
no dia de ontem. Chuva

ameaçou atrapalhar as
homenagens, mas durou
apenas 10 minutos

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

Dizem os mais antigos que em Dia de Fi-'
nados chove. Mas, nas primeiras horas

damanhã de ontem, raios de sol tentavam so

bressair. Não demorou muito para que o céu
se transformasse em um cinza. A chuva veio
com pingos fortes, mas não durou mais que
dezminutos. No cemitério do Centro, o movi
mento foi intenso. Milhares de pessoas entra
vam e saiam durante toda a manhã. Algumas
carregavam flores, outras saiam enxugando
lágrimas. Famílias inteiras, de crianças a ido

sos, seguiam rumo ao túmulo de algum ente

querido. Paravam de frente para a sepultura
e fechavam os olhos, provavelmente, fazen
do orações e lembrando de quem já se foi. As

� flores artificiais predominaram no enfeite dos
túmulos, embora as naturais também tenham

aparecido, todasmuito coloridas - um contraste

com a tristeza da lembrança para alguns. Velas
também foram acesas e fixadas nas sepulturas.
Crianças menores pareciam não entendermui
to bem o que faziam por lá. Na saída do cemité- "

rio, um pai explicava para sua filha: "as pessoas
vêm para rezar por quem já morreu". Sentença
simples e talvez incapaz de explicar o que é sen
tir saudade de quem já partiu.

No entorno do cemitério, além das famí
lias interessadas em prestar homenagens aos

parentes falecidos, comerciantes aproveita
vam para oferecer seus artigos. Havia as tradi
cionais velas e flores, mas também produtos
que não têm relação alguma com a data, como
as pipocas coloridas, os churros recheados e

brinquedos, um atrativo para as crianças. Foi
a primeira vez que Paula Aguiar, 20 anos, tra

balhou com a venda de flores. Estava em uma

das barracas para ajudar uma amiga. Segundo
ela,. as vendas estavam ótimas. l'As flores que
mais saem são esses crisântemos menores",
afirmou. A barraca vendia apenas arranjos na
turais, que custavam de R$ 8 a R$ 35. "Quase
sempre faço pipocas emDia de Finados", con
tau Osvaldo Müeller, 71 anos. Ele afirma que
ontem repetiu o sucesso das vendas de todos

r

os outros anos.

"Pois é, filho, mas passa qualquer dia lá em
casa para almoçar", dizia uma senhora para
Osvaldo. Dona Rosa Barcello da Silva, 87 anos, .

é tia do senhor que vende pipocas e constan

temente visita o cemitério. "Moro pertinho e

venho quase todas as semanas. Meu marido
está sepultado aqui faz 24 anos". Ela enfeitou
o túmulo do marido com flores artificiais e

velas. "Meus cinco filhos moram longe, então,
sou eu que cuido".

Il vida é feita de altos e

baixos, alegrias e tristezas.
Não podemos estar com essas

pessoas só em vida e nos

momentos de alegria.
VaIério Rincus, aposentado

FOTOS EDUARDO MONTECINO

�.
VISitantes escolheram a Cruz, naVila Lenzi, para as orações

Dia de lembrança e saudade
O aposentado Valéria Rincus, 71 anos,

estava acompanhado por duas filhas e

quatro netas. A visita era para dois cunha

dos, irmãos de sua esposa, um falecido
há três e outro há 42 anos. Valéria levou
flores e foi representando a esposa, de
saúde debilitada e que não pode sair de
casa. Ele não espera por Finados para ir
até a sepultura dos familiares. IIÀS vezes

venho no aniversário deles", lembra. An
tes de chegar ao cemitério do Centro,
Valéria e as filhas haviam passado pelo
cemitério da Vila Lenzi, onde estiveram
no túmulo dos pais do aposentado; I'A
vida é feita de altos e baixos, alegrias e

tristezas. Não podemos estar com essas

pessoas só em vida e nos momentos de

alegria", declara.

, iii

Preces e outras

homenagens
No cemitério da VIla Lenzi, o

maior da cidade, o movimento era

tão intenso quanto no Centro. Mi
lhares de pessoas circulavam entre

os corredores com o intuito de ho

menagearamigos e familiares faleci
dos. Alguns se ajoelhavam de frente

para a cruz que há na·entrada do lo

cal, ali faziam preces e acendiamve

las. Outros pareciam se perder den
tro de lembranças. Muitos deixaram
para comprar flores na ocasião, boa
oportunidade para os comercian
tes instalados nas dependências do
espaço. A costureira Cristiane Fer
nandes Rosa, 29 anos, aproveitou a

data para complementar a renda.
,

Ela trabalha numa confecção, mas
dedicou-se ao comércio de flores
(naturais e artificiais) durante o dia
de ontem. 'Alguns comerciantes da
manhã disseram que o movimento
está fraco em relação ao ano passa
do, mas não sei como era nos anos

anteriores", ressalta. De acordo com
ela, as naturais vendem mais, em
bora muitos procurem as artificiais
em função da durabilidade.

Há cinco anos, Valdete Hille

sheim, 51 anos, possui uma loja
quase ao lado do cemitério da Vila
Lenzi. As flores são carro chefe da

data, no entanto, durante todo o

ano, ela comercializa granitos, letras
e placas. Segundo Valdete, quando
o feriado de finados se aproxima, as
vendas chegam a aumentar 100%.

São da minha
casa e eu

mesma plantei.
Cuido para
que sempre

fiquem bonitas
nesta data.

EIisete Felipe,
zelaclOl'él

DEDICAÇAO'
SeuValério
Rincus

representa�a

esposa e leva
Dores para os
cunhados
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Cuidado e carinho
"Meu pai morou por muitos

anos comigo, por isso que para
mim é importante estar aqui e

cuidar dele", afirma a zeladora
Elisete Felipe, 49 anos. Ela esta

va acompanhada pelo filho de
12 anos, HenriqueAlberto Franz,
que pouco se lembra do avô, mas

ajudava a acender as velas e fixá
las ao túmulo. A data também
não é a única que leva a zelado
ra à sepultura do pai, falecido há
cinco anos, que descansa ao lado
da avó de Elisete. De acordo com

ela, em todas as datas marcan

tes' como o aniversário de nas

cimento ou de morte, a zeladora
faz questão de ir visitar e arrumar
os túmulos se for preciso. Elise
te parecia emocionada. Nem
a simplicidade nem o cinza da

pedra escolhida para a sepultu
ra foram capazes de esconder a
beleza das flores cultivadas pela
zeladora. "São da minha casa e

eu mesma plantei. Cuido para
que sempre fiquem bonitas nes

ta data", conclui.

Henrique conviveu pouco com o avô, mas
ajuda amãe, EIisete, a acender velas

Flores para familiares
A costureira Marilene Rengel,

47 anos, driblava o pouco espaço
entre as sepulturas com um vaso

de flores nas mãos. Ela havia aca

bado de deixar flores no túmulo
de uma tia e se dirigia para o jazigo
dos avôs. "Tenho pai, mãe e irmão
todos vivos graças a Deus, mas ve
nho sempre para lembrar dosmo-

Pode passar o tempo
que for, a dor jamais vai
passar por completo.

Gilberto Gonçalves
Ferreira, cobrador

Marilene aproveita a data
para homenagear anügos

e parentes falecidos

mentos que tive com quem está

aqui", comenta. "Mesmo ficando

triste, me lembro de que fui feliz
com todos eles, por isso gosto de

homenageá-los", complementa.
Marilene estava junto com o ma

rido e a filha que, ao caminharem
entre os túmulos, pareciam identi
ficar um ou outro nome.

.**,11ir.,r.,t;.._

W COLÉGIO MARISTA SÃO uns

�A\lf
CONTRATA PARA ATUAR EM JARAGUÁ DO SUL

AUXILIAR DE SERViÇOS GERAISl\il.AIUSTA

• Salário compatível com a função
• Jornada de 44 horas semanais - de segunda a sábado
• Vale Transporte
• Plano de Cargos e Salários
• Plano Odontológico
• Plano de Saúde
• Convênio Farmácia
• Previdência Privada

Interessados (as) entrar em contato pelo fone (47) 3371-0313
ou deixar currículo na guarita do Colégio.

FOTOS EDUARDO MONTECINO
''I''

�(D)
passou para a
filha Carolina a

importância de
visitar os entes

queridos

Hábito passado para outra geração
Carolina Wilberstedt ainda nem era nascida

quando seu avô paterno faleceu, em 1988. Mesmo

não tendo conhecido o avô, amenina, de 16 anos,
normalmente visita o túmulo no Dia de Finados.
Vai junto com o pai, que foi quem estimulou a ado
lescente a homenagear os entes queridos. Desde

criança, Garolina acompanha a família. "Sempre
que posso vir, venho e acho importante porque
é o pai do meu pai", acrescenta. ValdirWilberstedt,
46 anos, é pai de Carolina e diz que a saudade ainda

existe, mas a lembrança fica. "Ele criou os filhos com
dificuldades e merece as homenagens", comenta.

Acostumando-se à saudade
Há dois anos, Ismael, Marina

e dois amigos tomaram a estrada

para o Paraguai, como sempre
faziam. Mas, desta vez um gra
ve acidente vitimou as quatro
pessoas que estavam no carro.

Quem contou a história foi o co

brador, Gilberto Gonçalves Fer

reira, 37 anos. Marina era sua irmã
e Ismael seu cunhado. "Estávamos
muito acostumados, pois eles

sempre pegavam a. mesma estra

da. Nesta viagem, eu não quis ir e
eles levaram o Bruno, sobrinho do
meu cunhado", lembra. Gilberto
não consegue esconder a saudade
que sente deMá, que é como cha
ma a irmã. "Éramos muito gruda-

dos e meu cunhado era como um

irmão para mim", recorda. A cada
15 dias, o cobrador visita o jazigo
onde estão enterrados a irmã, o

cunhado e o sobrinho do casal.
"É a maneira mais fácil de lem
brar deles", diz. Marina e Ismael
deixaram um filho de um ano e

oito meses, criado hoje pelos avôs

paternos. "Pode passar o tempo
que for, a dor jamais vai passar
por completo", salienta. No jazigo
onde estão os familiares e o ami

go de Gilberto há flores e muitas
fotos. "Nunca estamos preparados
para isso. Quando acontece com

a gente, dói muito. É uma perda
muito. grande", diz.

Mesmo ficando

triste, me lembro
de que fui feliz
com. todos eles,
por isso gosto de
homenageá-los.
Marlene Reage),

custureira

Gilberto ainda não se

acosbunou com a dor da

perda da irmãMarina

. ,'I
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MARCELE GOUCHE
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Nadadora�Guaramirim está animada e confiante para.as competições

IfATAÇÃO

MariaHelena
treina forte
para disputas
Paratleta participa de dois circuitos
entre o final deste ano e o começo de

2012, com apoio do O Correio do Povo.
JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Embalada pela conquista das
três medalhas de ouro na

natação do Parajasc deste ano, a

paratleta Maria Helena, 54 anos,

patrocinada pelo O.Correio do

Povo, se prepara para as duas

próximas competições que vai
encarar: Circuito de Travessias de
Bombinhas e aMaratonaAquáti
ca de Santa Catarina. O primeiro
desafio está marcado para do

mingo, a 12a Travessia Interna

cional de Bombinhas.

Depois que parou de trabalhar,
hámais de um ano, Maria Helena

passou a dedicar mais tempo à

natação. Os treinamentos acon

tecem três vezes por semana,
durante 50 minutos. A paratleta
ressalta a importância da pre
paração mais intensa. "Quanto
mais treinar, melhor será o meu

desempenho nas provas". Para
evitar um maior desgaste físico,
ela limitou o número de competi
ções em duas, deixando de particí-

par do Circuito Mercosul.
Mesmo com expectativas de

conseguir bons resultado, a com
petidora revela que sua principal
dificuldade será a falta de crité
rios para a separação das parti-

.

cipantes. Pois, não há divisão de

categorias por idades. "Assim
fica complicado, porque as ad
versárias são mais novas e com

grau menor de deficiência", la
menta. O número de inscritas
nessas competições varia entre

seis e oito, entre as quais apenas
mais uma está com mais de 50

anos, segundo ela.

Hoje, Maria Helena afirma

que a natação representa muito
em sua vida e por isso pretende
cont.nuar por bastante tempo
praticando a modalidade espor
liv a, Sem medo de ser ousada,
compara seu desempenho nas

piscinas com o do atleta Cesar
Cielo. "Eu levo um minuto para
percorrer 100 metros e ele faz os.

mesmos 100 metros em 23 se

gundos. O Cielo não tem defici
ência e treina todos os dias", fala.

.

Agendada
paratleta
Circuito de Travessias
de Bombinhas: 6/11 -

Travessia Internacional
de Bombinhas, 20/11
- Travessia de Zimbros,
29/1/12 - Travessia de

Sepultura, 25/2/12 -

Travessia Noturna de
Bombinhas, 11/3/12
- Travessia do Ribeiro.
Circuito de Maratonas

.

Aquáticas de Santa
Catarina: 11/12 - Travessia
Internacional da Lagoa
da Conceição, 21/01/12
- Praia do Porto, 5/2/12
- Balneário Camboriú,
10 /3/12 - Travessia da Ilha
de Porto Belo, 24/3/12-
Travessia do Lago de Itá, j I ,I I I

Juventus perde Q sexto jogo e

estámatematicamente fora
Antes um milagre ainda po

deria salvar o Juventus. Agora é

certo, com a derrota de ontem

por 1 a O para o Porto, o Tricolor
está matematicamente elimina
do do Campeonato Catarinense
da Divisão Especial. Ainda res

tam duas rodadas para o fim do

campeonato e o Moleque Traves
so enfrenta o Caxias, no domin

go, e o Guarani de Palhoça, no
dia 12 deste mês, encerrando sua

-; participação. Os dois jogos acon
; tecem no João Marcatto.
J Em Porto União, o Juventus

foi completamente dominado

pelo adversário durante todo o

jogo e sofreu pressão. Com isso,
no primeiro tempo, o nome do
time de Jaraguá do Sul foi o go
leiro Darci, que praticou grandes
defesas, deixando o placar fecha
do na primeira etapa.

No segundo tempo, o Por
to continuou pressionando e

abriu o placar logo no primeiro
minuto. Maicon recebeu cruza

mento e fez de cabeça. A partir
daí, o Iuventus precisou abrir o

jogo para tentar o empate. Mas
quem continuou no ataque foi a
equipe da casa, que perdeu óti
ma chance depois de cobrança
de falta. O segundo gol poderia
ter saído 'aos 33 minutos, quan
do Luan fez falta emAlan dentro
da área. O árbitro marcou pênalti
e Francistati cobrou para Darci
fazer a defesa e evitar o segundo
gol do Porto. Nos minutos finais,
o Iuventus ainda esboçou uma

reação, mas parou na zaga e nas

defesas do goleiro do Porto.
No final do jogo, Darci la

mentou a derrota e garantiu que
a equipe vai tentar terminar o

campeonato com hombridade.

"Tentamos, mas saímos daqui
com o resultado negativo", diz o

goleiro do Juventus.

TABELA DO CAMPEONATO
CATARINENSE DA DIVISÃO ESPECIAL

CLASSIFICAÇÃO
J P V E D : GP GC SG

Hercílio Luz 10 5 3 1 1 12 5 7

Atlético-I B 10 5 3 1 1 5 1 4

Atlético-TU 10 5 3 1 1 5 3 2

Guarani 9 5 3 O 2 7 4 3

Porto 9 5 3 O 2 7 7 O

Juventus 9 5 2 3 '0 3 1 2

Camboriú 4 4 1 1 2 2 5 -3

XV de Indaial 3 5 1 O 4 4 6 -2

Joaçaba 2 5 O 2 3 4 11 -7

Caxias 1 4 O 1 3 2 8 -6

Jaraguaense
faz estágio

CEJganha
título inédito
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Dagoberto pode-não sairmais
Diretoria do clube paulista quer que o

atacante cumpra seu contrato até o fim

AGÊNCIA FOLHAPRESS

Depois de o técnico Emer

son Leão afirmar que o ata

cante Dagoberto já assinou um

pré-contrato para defender o

Internacional em 2012, começa
ram as especulações sobre o São
Paulo liberar o atleta para a equi
pe gaúcha no início do próximo
ano. Assim, o jogador já faria a

pré- temporada no Inter.
Para que isso aconteça, o São

Paulo quer uma compensação
financeira. "Nenhum atleta nos

interessa. Queremos que o Da

goberto jogue aqui até o último
dia do seu contrato", afirma ca

tegoricamente o vice de futebol
do clube paulista, João Paulo de

Jesus Lopes.
O dirigente afirma que nem

mesmo o volante argentino
Guifiazu, cuja contratação foi ten
tada nos últimos dois anos, inte

ressa. "Falaram de Andrezinho,
Tinga, Guifiazu. Apesar de não ter-

mos notícia de que ele (Dagober
to) tenha assinado com o Inter, se
isso acontecer, queremos ser res

sarcidos. Nove meses atrás o Inter

propôs a troca entre Dagoberto e

Guifiazu e não aceitamos", revela.

Deslalques

Desfalques no empate con

tra o Vasco, no último domingo,
Rogério e Luís Fabiano não par
ticiparam do treino coletivo rea

lizado pelo São Paulo, ontem. O
centroavante, com dores muscu
lares na coxa direita, ainda parti
cipou do aquecimento. O goleiro,
que tem um edema no tornozelo

esquerdo, nem isso.

Segundo o médico José San

chez, que já havia previsto o re

torno deles para ontem, a ten
dência é que ambos participem
do treino de amanhã. Mas a es

calação da dupla para a partida
contra o Bahia, no sábado, não
está confirmada. o Possível retomo de Dagoberto chegou a animal' alguns jogadores do Inter

DIVJJLGAÇÃQ

Diretoria cobra retomo rápido deAdriano
Fora dos últimos três jogos,

o atacante Adriano ganhou urna
cobrança pública ontem. Se

gundo o presidente Andres San

chez, a principal contratação do
Corinthians na temporada está
demorando mais do que o espe
rado para entrar em forma. "Está
demorando um pouco mais do

que esperado para entrar em for

ma, mas ele (Adriano) está traba-

lhando forte", dizAndres Sanchez
em entrevista coletiva concedida
no CT Joaquim Grava.

Questionado pelos repórteres
se a renovação do contrato do atle
ta, que vence no meio do próximo
ano, corria algum risco, Sanchez
foi evasivo. ''A partir de janeiro,
para renovação, vocês perguntam
para o Roberto (de Andrade, atual
diretor de futebol que deve assu-

mir a presidência interinamente)".
Ainda de acordo com o presi

dente corintiano, a expectativa é

de que o atacante esteja melhor
nos próximos jogos. "Vamos ver se
nos próximos jogos ele está 70%,
80%. Um cara com 100 quilos a

50%, fica difícil." Adriano foi con
tratado em abril e, antes de estrear,
sofreu uma lesão em um dos ten- .

dões do, tornozelo esquerdo.

BRASILEIRO.

Foco é·····tirar
_ac;a do rival
o goleiro Deola foi
claro: além de se livrar
definitivamente do

E

Milan admite
AVe de atleta
Pela primeira vez o Milan
admitiu que o atacante

Antonio Cassano sofreu
umAVC (AcidenteVascular
Cerebral) isquêmíco. O
jogador foi hospitalizado
no último domingo,
mas o time italiano
não divulgou o motivo,
conrratiancío os jornais ,

esportivos locais. OMilan
anunciou ontem uma

nota oficiál explicando "
!.

para seus torcedores o que
aCON.teoeu €om.,.@a;ssap0·
e informou que o jogador
será submetido auma

',:",;'1_ ,',iii I,
o,'

I::

péquéría intervenção
cirúrgica cardiológica nos
p'rcl'Mm6snia§, J:):e1bacordo'···1 ,.

com o clube, somente
"an9� a cit��gi� sesã

.
.'

possível itÍformar'd tempo
de recuperação do atleta.
No,sálJâdo/ éíe esteve em
campo na vitória doMilan
sobre a RomapoIt,3 a 2.
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Nem toda a tecnologia do Jetta vai

aiudar você a, escolher entre Sedan. e Variont.
JeHa, agora a família está completa. I

!
A.

Cinto de segurança salva vidas.
www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN I 47 3274 6000

,

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

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

gordura, o que contribui muito para a

perda de peso.
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.

Consulte seu médico ou

nutricionista!

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

, .

PHOLIANEGRA: A PILULA ANTI-FOME!
f\

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".

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

Ainda dá tempo! A Farmácia de Manipulação Ekilíbrio traz fórmulas exclusivas para quem quer perder peso com saúde.

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

��\RA DE JARAGUÁ DO
�o 8�
Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatotóqlcas - Fitoterápicos

3371-8298 I 3371-6087 I Rua João Picolli 110, Centro I contato@farmaciaekilibrio.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




