
Só falta dinlieiro
DefesaCivil apresentaprojetos
voltados à prevenção de cheias
Ameta é conseguir recursos para aplicar políticas
voltadas à Bacia do Rio Itapocu e gerenciar ações com
informações sobre áreas alagáveis. Páginas 20 e' 21

Transição
Comissão do futuro governo
terá apenas três integrantes
o presidente do Pp,Ademir lzidoro, o consultor Sérgio
Kuchenbecker, e a advogada Fernanda Klitzke integram
a equipe do prefeito eleito Dieter Ianssen, Página 4

G ......................__._

Pais, alunos e professores
realizammanifestação
Grupo se reuniu ontem paramostrar insatisfação
com os problemas estruturais enfrentados no
Colégio Estadual Lauro Zimmermann. Página 6
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. ·Repressão nas ruas
PolíciaMilitar contra o
tráfico e a prostituição

/ ..

'AMcr,SOl ;

www.mortsotsa.com.br
""'''
"//"

-, À PM está dando atenção especial ao combate do uso e tráfico de drogas na região central
de Jaraguá do Sul. A operação, que não tem prazo para terminar, também tem por objetivo

coibir a prostituição. Trabalho conta com o apoio da comunidade jaraguaense.
Página19

� ,

AgeJuIa
Acompanhe informações
sobre cursos e eventos
diversos na região.

.1.
Juventus bate o Guarani e é campeão do returno

Tricolor domina o. adversário, vence por 3 a O emantém o direito de sediar a Bual do campeonato no JoãoMareatto. Págbia 22
.,
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'As exportações brasileiras estão andààdô
elatlvamente bem, mas'as importações'
estão crescendo vigorosÇlJQente e o
resultado é uma redução progressiva
do superávit comerdal, Este ano até o
dia 21, o acumulado estava em US$ 17

bilhões, enquanto nomesmo período
de 2011 era de US$ 23,6 bilhões. Como

se pode ver, os limites estão ficando
cada vezmais estreitos e neste ritmo

poderemos ter déficit no comércio
exterior nos próximos anos.

Lucros
Os primeiros balanços dos bancos
depois da quedamais acentuada dos
juros, mostra a redução significativa na
rentabilidade. As instituições financeiras
.pormuitos anos não ti�!3ram grandes
problemas para gerar lucros mas, agora
a situação começa a ficar um pouco
menos favorável, porém a lucratividade
continuamuito alta.A gigantesca
lucratividade dos bancos é uma das

grandes distorções da economia
. brasileira, Não é lógico que emprestar
o dinheiro possarendermais do que
utilizar o dinHeiro para produzir riqueza.

Reservas

cambiais
Segundo o Banco Central do

Brasil, as reservas internacionai,s
do País estavam em US$ 378,7
bilhões. Por este lado, estamos
confortáveis, mas adívida externa que
o presidente Lula alardeou que estava
extinta já está em estimados US$.
309,2 bilhões. Estas dívidas em larga
medida são empréstimos de empresas
privadas mas, tanto o governo como
as estatais - principalmente Petrobras
-, estão constantemente realizando

empréstimos. -

Foi para o mapa
Se havia dúvidas em relação à

localização deAraquarí, isto"está sendo
esclarecido nos últimos dias pela
imprensa. Claro que sediar a primeira.
montadora de carros de luxo do País

.nãe é algo para.passar em branco, I

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Faculdade Senac
1\ Faculdade de Tecnologia S�
.t\.nac de Jaraguá do Sul está

com processo seletivo para cur

sos de nível superior em Proces

sos Gerenciais (conceito 4 junto
ao Mec) e Gestão da Tecnologia
da Informação (conceito 5 - jun
to ao Mec notamáxima).

Com uma proposta pedagógica
única, aliada a uma Matriz Curri-

cular que fortalece o princípio da

interdisciplinaridade e da trans-:

disciplinaridade, a formação pro
fissional propiciada pelo Senac é

pautadana integração não somen
te entre as disciplinas, mas entre as

diferentes competências que per
meiam a gestão. As inscrições vão
de 19 deoutubro a 25 de novembro,
através do sitewww.sc.senac.br.

EDUARDO MONTECINO

Consignado
Este tipo de empréstimo é o predileto das instituições
financeira, pois o risco de inadimplência está muito próximo
de zero e por isto rende um ótimo lucro para a instituição.
A grande disposição dos bancos em realizar as operações
também seduziu a população, em especial aposentados e

pensionistas do INSS. Depois das primeiras experiências não
tão bem sucedidas, no entanto, os tomadores parecem mais

cautelosos e no mês de setembro a redução do volume quando
comparado com o mesmo mês de 2011 teve redução 23,7%.

Oceanografia
Um amplo acordo entre a Petrobras, oMinistério da Ciência,
Tecnologia e Inovação, o Ministério daDefesa, Marinha do Brasil e a
Vale tornou possível o investimento de R$ 162 milhões para a aquisição
de um novo navio hidroceanográfico. A tradição em nosso País sempre
foi a compra de navios velhos de outros países ou adaptação de
navios obsoletos para este serviço. Um avanço significativo.

Comunicamos o extravio

das Notas Fiscais de

serviços nO 001 a 067 e

151 a 250 da empresa
MAYSTEN COM EXP. E

REPRES. LTDA, CNPJ
05.621.813/0001-12,
conforme Boletim de
Ocorrência nO. 223475.

,
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LIBRA (EM R$) 3,2469 3,2501. 0,48%

Transações correntes
o Brasil, como todos os países, recebe ingressos
de capitais estrangeiros de diversas fontes, assim
como acontece a saída de capitais para diversas
finalidades. Estamovimentação é denominada
"transações correntes". Nos últimos anos o Brasil
recebeu um volumemuito grande de dólares,
tanto como empréstimos como principalmente
como investimentos estrangeiros e por isto nosso
saldo ficou positivo, o que valorizou o real em
relação àsmoedas estrangeiras e engordoumuito
as reservas cambiais. Nomês de setembro, o saldo
nesta conta ficounegativo emUS$ 2,6 bilhões,
totalizando no ano um saldo negativo de US$ 34,1
bilhões. Estevalor é ligeiramente inferior aosUS$
36,7 bilhões em igual período do ano passado,
mas já começa a preocupar, pois estamos
gastando reservas. O Banco Central, que comprou
dólares com cotaçãomais baixa e estávendendo
com cotação bemmais alta, está repondo os
valores que gastou no passado paramanter a
cotação demoeda.

Veículos
A expectativa é pela prorrogação até o final do
ano da redução do IPI para os carros. Embora
amatéria ainda esteja em estudos por parte
da área econômica do governo, existem fortes

indícios de que a opção seja pormanter este
setor aquecido. As principaismontadoras
mundiais estão vendo o Brasil como a "bola

da vez". Provavelmente porque um Chevrolet

Camaro continua custando nos EUAmenos

do que umPalioWeekend no Brasil.

Décimo terceiro
Estima-se que os pagamentos a título de 13°

salário alcancem R$ 131 bilhões, ou seja,
10,5% mais que no ano passado. Trata-se
de um volume bem expressivo de recursos

que ficarão à disposição da população.
Provavelmente boa parte dos mesmos irá

para o pagamento de dívidas, mas é provável
que sobre também para o consumo.

I ()'T'''IiIG'R"1/1f Jlilj, Q
Ih I • ,; Jl�'{I, "', JUI....It:',I� Ír�7gp

DUPLASENA
SORTEIO N° 1118
Primeiro Sorteio
01 - 20 - 21 - 25 - 27 - 38

Segundo Sorteio
.

08 - 11 - 21 - 24 - 32 - 35

QUINA
SORTEIO N° 3027
06 - 22 - 40 - 57 - 63
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Cadeia é para todos
/\ corrupção é uma praga.
liNo Brasil, são desviados
R$ 85 milhões ao ano. É mui
to dinheiro, é muita rouba
lheira. O povo não aguenta
mais a enorme carga tribu

tária' o povo não aguenta
mais a malversação do erário

público. Vivemos um estado
de direito absoluto, porém a

praga do corporativismo ain
da é latente, agraciando al

guns setores públicos que os

tornaram "intocáveis".

Aguardamos pois o vere

dito da mais nobre corte aos

mensaleiros. Essa raça de
descarados evidentemente
chefiados pelo barbudão (só
um ,otário não acredita, um
cego), roubou e cooptou' a
metade da câmara. Corruptos'
e corruptores, que a justiça
seja feita, que vocês paguem
na cadeia pelos seus crimes.

Creio no S'I'F ainda que a

ministra Ângela Calmon te

nha afirmado que existe uma
banda podre no Judiciário
brasileiro, mas o CNJ está 'fis
calizando e punindo os ban
didos de toga.

Acredito que são minoria.
Estamos bem representados
por uma nova geração de juí
zes' promotores e delegados. ,

O povo precisa ver ricos
e poderosos presos mesmo,
como .nós pobres. Pagamos se
cometermos atos ilícitos. So
mos iguais perante a lei? Caso
contrário não, acreditaremos

mais. nas instituições. O de

sencanto nos abaterá e, pior,
poderemos viver de fato um

clima de desobediência civil.
Aí, será o caos! Não será

'bom' para ninguém. Nin

.guérn mesmo.
.

Jairo Romão, 1BciIitad._ de'
avaliação profissional

Compa,rti.lhe a sua opinião. Escre'va...nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Mais emelhor
Uma frase ou um cafezinho, hein, Prates, o que

tu preferes? Quem me conhece não faria essa

pergunta, saberia direto que vou sempre dar pre
ferência à frase. A frase me enriquece, me ilustra
o pensar, os comentários, as palestras, os textos, a
vida, tudo, absolutamente tudo. Por vazia ou estú

pida que possa parecer, uma frase sempre pode nos
fazer pensar, como a que ouvi ontem, por exemplo.

Ouvi a frase no rádio, num programa de entrevista
onde duas enfermeiras eram as convidadas.A certa al

tura, uma das enfermeiras disse que - "Estamos enve
lhecendo mais e melhor..." Ouvi esse pedaço da frase
e parei. A frase não pode ser engolida assim, semmais
nem menos. Que estamos envelhecendo mais, sem
dúvida. E nem vale a pena listar razões, a longevidade
hoje é bemmaior do que o presumido há alguns anos,
tudo bem, ninguém contesta. Hoje, uma pessoa com
80 anos anda por aí, faceira, juvenil, saudáveL. Isso há
60 anos era quase um sonho, senão uma impossibili
dade. Mas espere um pouco, dona enfermeira!

Dizer que estamos envelhecendo "melhor" não é
verdade. Envelhecer o corpo qualquer bicho pode en

velhecer com os bons cuidados físicos possíveis, mas
tenho para mim que envelhecer bem é envelhecer o

corpo e não a cabeça, essa precisa estar brilhando, fa
ceira, motivada, atenta... E, infelizmente, isso é para
muito pouca gente, bah, pouquíssimas. Amaior parte
do "rebanho" humano que conheço dá um dedo para
chegar logo à aposentadoria, isto é, ao túmulo, àmorte.
Aposentadoria é morte, morte anunciada, e costuma

resultar de uma pessoa ser ou preguiçosa diante do que
faz ou por não ter sonhos, projetos, investimentos na
mente, ria cabeça. O que faz a velhice "melhor" é a boa

cabeça, sem ela, pobre corpo, pobre de que estiver por
perto. Os investimentos na cabeça, todavia, ou come

çam cedo na vida ou nunca vão começar. Quem não

foi mentalmente ativo para a vida durante o tempo de

semeadura, por exemplo, não o será depois de algumas
décadas de vida. Ou cedo ou nucamais.

Prazeres
Você já espichou os olhos aí em cima? Ah, então

vai entendermelhor agora. Os prazeres damente são
os únicos que valem a pena. Quem estiver "viciado"
em estímulos mentais, vai envelhecer o copo físico,
apenas. As inquietações da curiosidade permanente,
a vontade de saber sempremais emais, de engajar-se
diante do cotidiano, de emitir juízos de valor e desejar
mudar o que está errado e acrescentar o que pode ser

bom, essa pessoa é eterna. São poucas, repito. Mas to
das podiam ser assim, não o são porque passam pela
vida cuidando das materialidades e das "belezas" fu

gazes e inúteis do corpo, isto é, são, foram, estúpidas.

Equívocos
Claro que são mais do que equívocos, são "inte

resses", interesses que enriquecem gente "boa" e, em

princípio, insuspeita... Amanchete diz tudo, diz assim:
- "Seis montadoras de automóveis chegam ao Brasil".
Mas já não bastam as que estão aqui há anos e nos ex
plorando, levando vantagens que os nossos "caboclos"

empresários nem de longe conhecem? Só um ingênuo
burro não consegue ver o que há por trás dessa ganân
cia e desse abuso da nossa soberania e paciência...

Falta dizer

Enquanto montadoras e mais montadoras vêm

para o Brasil com todos os "incentivos" espúrios, as
nossas famílias do agronegócio de, Santa Catarina
morrem de fome, sem ajuda, sem assistência, sem
"grãos", os mesmos - grãos - dados às empresas inter
nacionais de automóveis. Reaja, povo! Daquele jeito...

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

• Comercial: 9149-9771 • Plantão Entregas: 2106-1919 • 9902 1380' 9161 4112' Horário de atendimento: 8h às 17h30
• Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

O artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.
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Mudança de. govern�

Comissão terá
"

tres pessoas
Prazo definido para reunir informações sobre a atual

administração será de 1 de novembro a 11 de dezembro

JARAGUÁ no' SUL
Verônica Lemus

A comissão que fará a transição de go
.t\.verno entre a atual administração e a

futura equipe de governo do prefeito elei

to Dieter Ianssen (PP) será composta por
apenas três membros. Segundo Ianssen,
integram a equipe o presidente do Pp,Ade
mir Izidoro, o corisultor comercial e finan
ceiro, Sérgio Kuchenbecker, e a advogada
Fernanda Klitzke.

Antes dessa definição, asprincipais lide
ranças partidárias da coligação vencedora

das eleições cogitavam uma equipe maior,
com cinco a seis nomes, que chegaram a

ser ventilados. Kuchenbecker disse que a

decisão de ter apenas três pessoas na equi
pe foi definida para facilitar os trabalhos.

'Assim as ações ficarão mais concentradas
e objetivas", avaliou.

Apartir do dia primeiro de novembro, a
comissão faráos trabalhos demeio de cam

po entre a Prefeitura e o futuro mandatário
e será responsável por repassar as informa
ções coletadas à Janssen.

O prefeito eleito deseja tomar conheci-

menta sobre contratos que já seencontram
em andamento, fluxos de caixa e situação

. financeira em geral do Paço e das secreta

rias, assim como a quantidade de cargos
comissionados, de secretarias e os nomes

dos servidores em função gratificada.
A equipe de transição tem até o dia 11

de dezembro para encerrar os trabalhos. O

prazo foi determinado pelaPrefeitura, atra
vés de decreto entregue pela chefe de gabi
nete, Fedra Konell, a Sérgio Kuchenbecker

e Iiuvani Assis Assing, que atuaram como

representantes da comissão na reunião da
última terça-feira. O encontro marcou o

início oficial da transição.
O decreto também estipulou quem for

mará a equipe do atual governo que irá re
ceber a comissão de Janssen. O grupo será

formado pelo secretário de Administração,
Ivo Konell, o controlador Mário Lemke, o
secretário da Fazenda, José Olívio Papp, o
procurador Mário Sérgio Peixer Filho e o

diretor financeiro ElcioAlberton.

Já sobre a formação da futura equipe
de governo do prefeito eleito, Janssen disse
que o prazo para o anúncio da equipe do

primeiro escalão é até 30 de novembro.

Sebroeder e·Guaramirim

Prefeitos eleitos ajustam transição
EmGuaramirim, o primeiro passo para

a transição de governo será dado na próxi
ma quarta-feira, dia 31, quando o prefeito
eleito Laura Frohlich (PSD) irá se encontrar
com o atual mandatário Nilson Bylaardt
(PMDB), às 10h, no gabinete da Prefeitura.
Segundo Frohlich, o objetivo da conversa é

avaliar o interesse de Bylaardt em realizar a

transição, já que este teria se manifestado
ser contra a proposta.

"Vamos ver o que ele quer falar comigo.
Se ele quiser que eu já elabore projeto para
enxugar a máquina ou para aumentar o

vale refeição dos servidores ele pode pedir
que eu já começo a fazer", ironizouBylaardt,
referindo-se às propostas de campanha de
Frohlich. O atual prefeito disse que a tran

sição de governo vai depender dos nomes
.

que o futuro prefeito indicarpara ocupar as
secretarias. ITem que ser nomes bons, não
quero qualquer um, que não tenha conhe
cimento sobre a Pasta", declarou.

Se não conseguir um entendimento,
Frohlich disse que irá respeitar a decisão
de Bylaardt, por entender que está em seu

direito como prefeito. "Claro que facilitaria

para nós, mas se a transição não acontecer
vamos fazer esse trabalho assim que assu

mirmos, em janeiro", afirmou.
Sobre possíveis alterações no quadro

do atual governo, Frohlich disse que aprin
cípio serão mantidas todas as secretarias,
por considerar que são essenciais. Apenas
o número de cargos é que poderá ser alte
rado, na intenção de enxugar amáquina e

trabalhar apenas com a quantidade neces
sária de comissionados.

A respeito dos nomes que deverão ocu
par os cargos, o futuro prefeito disse que
apenas o nome de quem ficará à frente da
secretaria de Finanças e Administração é

que já está definido. 'Entretanto, Frohlich
pretende divulgar apenas quando o res

tante do quadro estiver pronto.
Já em Schroeder, a transição deve ocor- .

rer de forma tranquila, segundo o prefeito
eleito. Osvaldo Iurck (PSDB). Hoje, o tuca
no deve se encontrar com o prefeito Felipe
Voigt (PP) para uma conversa mais infor-

.

mal. "Vamos saber quem será o pessoal da
Prefeitura que vai estar à disposição para

recebernôss� eq�pe"'l ·.s�YIIWRk.' I I! 11'llll I

FABlO MOREIRA

INTEGRANTE De acordo com Sérgio Kuchenbecker, o gTUpo é

formado por três pessoas para tornar o trabalho mais objetivo

SANTINVEST
Empres� genuinamente CA'IARINJNSE atua há 20,anos com
EMPRESTIMO CONSIGNADO a SERVIDORES PUBLICOS

I'Sem consulta ao SPC/SERASA

I'Créditos com excelentes taxas

I'Sem cobrança de seguro e tarifas

li
II

I,

I:
I�

II

Ligue para nós:

Jaraguá do Sul e Região Demais Regiões do Estado

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

Horário de atendimento de segunda a sexta das 8hOO às 17hOO
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Parece que a derrota
nas eleições não foi
ainda absorvida pela
atual administração em .

Guaratnirim.Primeíro e a rI

dificuldade de acesso às

informações naPrefeitura.
Os telefones celulares
foram cortados e são raros
os secretários que podem
ser encontrados durante
o expediente. Para 'piorar,
o prefeito Nilson Bylaardt
(PMDB) disse que o processo
de transição dependerá dos
secretários que o prefeito eleito
Lauro Frõhlích (PSD) indicar.

, .,

Falta respeito
A eleição é parte essencial
da democracia. Delegar ao
povo o direito de escolher
não é tudo. É preciso
respeitar as escolhas, Eis o
granqer:prQble�a 9ue\\�m I

acontecéhdo em Guaramirim.
Laura F�õhlich (PSD) foi

'

escolhído'pelos eleitores
para sêrpreféito, Agora o

�tual pr�fei' 'Nilson ,Byl�ardt '

,., .".
. ...

'

niotad

Vereador na
secretaria
O prefeito eleito de

. Guaramirím, Lauro Frõhlich
(BgD) já' áfi�hiotl que o PT I,

'

terá direito.a dUas secretarias
no município. Porém, o
partido vai abrirmão de uma

vaga e ficará apenas com
a Secretaria de Bem Estar
Social � Habitq.yão.iO nome.

indicado pelo partido é o /

vereador Jaime de Ávila, que
não se reelegeu. Quem deve
estar comÁvila na secretaria
é a presidenta do partido
Maria Inês dos Santos

Lubke, que também foi
" candidata a vereadora.

Uma troca
diferente
A presidente do PT em
Guaramirim, Maria Inês dos
Santos-Lubke, nega que é por
falta de pessoas qualificadas
para o cargo que o partido
abre mão da segunda
secretaria a que tem direito.
Conforme ela, o PT deve
ficar com uma subsecretaria.
É uma troca estranha, mas
deve ter algum fundamento

para os partidários.
I
I

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

A cultura e novo governo
/\ nova administração da Prefeitura de

IlJaraguá do Sul terá um grande desa
fio para os próximos quatro anos. Além de
manter afinada a ampla aliança que com
põe a chapa vencedora no pleito eleitoral,
aindahá questões pontuais. É grande o nú
mero de reivindicações dos movimentos

que reclamam da falta de incentivo.
Dieter Ianssen (PP) conta com uma

grande equipe que está trabalhando

para que o novo ano inicie a todo o va

por. E é preciso, pois existe muita ex

pectativa para que a gestão modifique a

maneira de atuar e atender as reivindi

cações da comunidade.
Preocupado com isso, o prefeito eleito

disse que parte do governo deve ser ocu

pada por pessoas da comunidade. São
elas que sentem no dia a dia as deficiên
cias e os descasos dos órgãos públicos.

Neste ano, várias entidades utiliza
ram o Legislativo para enfatizar as rei

vindicações. Os organizadores do Moto
Giro, da Festa do Strudell e da Festa do
Rock revelaram alguns descontenta
mentos com a falta de apoio. Apenas.
a Associação Húngara conseguiu dar
continuidade ao cronograma e realizar
a Festa do Strudell, mesmo sem receber
recursos da atual administração. Os de
mais tiveram de cancelar os eventos.

Para o próximo gestor caberá a fun

ção de organizar este setor. Ele terá a

missão de dar um basta às ações assis
tencialistas para as entidades e aplicar
uma política de cultura que atenda as

variadas etnias e gêneros. Iaraguá do Sul
tem capacidade de realizar grandes fes
tas e diversidades culturais, basta mu

dar a forma de pensar esse modelo.

Em busca de espaço
Os organizadores do Festival Jaraguá em Rock estiveram na Câmara de
Vereadores para reclamar sobre o cancelamento do evento na cidade.
Os envolvidos no festival aproveitaram o momento para reivindicar um

espaço para divulgar os trabalhos. É mais uma parcela da sociedade que
está à procura de espaço e respeito. Quem sabe na próxima gestão.

Placas de

propaganda
Os candidatos que tiveram as placas
de campanha recolhidas durante
o período eleitoral poderiam ter

feito a solicitação do material junto
ao cartório eleitoral até o dia 11 de
outubro. As placas recolhidas estavam
irregulares. Passadas as eleições
ninguém fez o pedido. O material
está todo depositado no Batalhão da
PolíciaMilitar em Jaraguá do Sul.

Destino
do material
o comando da Polícia
Militar já solicitou junto à

juíza eleitoral Candida Inês
Zoellner Brugnoli para que
o material seja destinado
à corporação. A ideia é
reutilizar as placas para
treinamento. Até agora a juíza
não deu a decisão final, mas
deve atender ao pedido.

Ponto

facultativo em

Jaraguá do Sul
A prefeita de Iaragua do Sul
Cecília Konell (PSD) assinou
o decreto nv 8950/2012 que
estabelece o ponto facultativo
nos órgãos públicos municipais
nos dias 24, 26, 27, 28 e 31
de dezembro de 2012. Os

serviços essenciais devem
sermantidos nestes dias.

Duas sessões
na terça-feira
Na próxima semana, a

Câmara deVereadores de

Jaraguá do Sul realizará
três sessões. Duas delas
na terça-feira, às 18h e às
19h. Amedida adotada
foi para compensar a
reunião cancelada na
semana passada em razão
do falecimento do ex

prefeito DurvalVasel. No
Legislativo alguns projetos
aguardam a votação. São
eles: o da ficha limpa, o do
concurso público, pedidos de
informação e da instalação
do crematório.

VISita àAmvali
O Prefeito eleito do município
de Schroeder, Osvaldo Iurck
(PSDB) aproveitou a visita

que fez ontem pelamanhã à

Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu (Arnvali) para
solicitar informações sobre o

Consórcio Intermunicipal de
Saúde do Nordeste de Santa
Catarina - eIS/Arnunesc. Por
várias vezes Iurck afirmouque
vai dar atenção especial para a

�

área da saúde no município.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MARCELE GOUCHE

PEDIDO DE SOLUÇÃO Pais, alunos e professores se rewrlram paramostrar o descontentamento com a falta de estrutw-a na escola

u
Ih

I r

Manifestação exigemelhorias
Obras e serviços parados atrapalham há
anos o andamento das aulas na unidade

GUARAMIRIM

Natália Trentini

Entre o som de batuques e

apitos, os gritos de "chega
de promessa, o Lauro está com

pressa" chamaram a atenção
das pessoas que passaram pelo
Centro de Guaramirim ontem
de manhã. A manifestação em

busca de uma solução para os

problemas estruturais na Esco
la 'Estadual de Educação Básica
Prefeito Lauro Zimmermann
reuniu pais, alunos e professo
res, que se mostram cansados
com a situação de indefinição'
sobre as melhorias na estrutu-

ra do prédio.
Em dois anos o imóvel pas

sou por três interdições devido
aos riscos aos alunos e profes
sores. As obras de reforma e

ampliação da escola, orçadas
em R$ 1,5 milhão, iniciaram em

agosto do ano passado, depois
que o Estado firmou um Termo
de Ajustamento de Conduta
(TAC) com o Ministério Público.

Agora, os professores ale

gam que há pelo menos dois
meses os trabalham pararam
completamente. "Queremos
chamar a comunidade para co
nhecer os problemas da escola,
para ver porque estamos reivin-

dicando uma solução", decla
rou a professora de português,
Mazilda Fiamoncini.

Pintura nova descascada,
refeitório inacabado, forro ce

dendo, instalações elétricas in
suficientes, poucos banheiros,
piso solto e goteiras nas salas
de aula. Esses são apenas al

guns dos problemas apontados
pela comunidade escolar. "A
nossa sala com piso novo estra

gou' o piso ergueu, tivemos que
mudar para uma sala nova, mas

que tem goteira", contou a alu
na Élida Lara Rosa, de 17 anos.

Por todos os lados há ves

tígios de uma obra inacabada.
Restos de materiais de constru

ção' portas quebradas, falta de
acabamento, pregos e fios elé
tricos à mostra. Na área de ser-

viço dos funcionários, a pia fica
imersa em sujeira, os botijões do
gás ficam ao ar livre, pois o abri

go com a segurança necessária
também não foi finalizado. "Eles
só falam sobre os banheiros e

a rampa, mas tem muita coisa

aqui para terminar. Queremos
saber onde foi investido o recur
so?", questionou Mazilda.

A escola também recebeu
um sistema de ar-condicionado
que permanece desligado pela
falta de uma estrutura elétrica
que comporte o nível de ener

gia exigido pelos aparelhos.
Enquanto isso, a ventilação nas

salas continua sendo feita pelos
ventiladores antigos. A cozinha
onde é preparada a merenda
escolar está' instalada em uma

sala provisória há dois anos.

Sem previsão para repasse

Reforma deve ser concluída com aditivo
Os problemas estruturais da escola

devem estar resolvidos com a liberação
de urn aditivo de R$ 265 mil. O gerente
de infraestrutura da Secretaria Regio
nal de Desenvolvimento de Iaraguá do
Sul (SDR), Otoniel da Silva, afirma que
os trabalhos terão continuidade assim

que o recurso for liberado pelo Depar
tamento de Infraestrutura do- Estado
(Deinfra). Não há previsão de quando
esse valor será repassado.

Mesmo com a exigência de acessi
bilidade e preventivo na parte elétrica
como itens do TAC, Silva afirma que
o projeto não previa essas questões.
"Vamos fazer a revisão elétrica e as'

rampas que não estavam previstas,

será feito tudo de uma vez e vamos

terminar a obra", garantiu.
Para o arquiteto responsável pela

área de infraestrutura da SDR, Otavia
no Pamplona, a manifestação dos alu
nos e professores foi precipitada. "Acho
que nós não podemos julgar a empresa
por uma obra inacabada. Como qual
quer obra estamos tendo alterações"
destacou o arquiteto.

Ele ainda afirma que o aditivo demo
rou por causa do período eleitoral. I� si

tuação está dentro dos trâmites, o recur
so será aplicado no termino da troca de

portas, colocação de azulejos, acessos,
na finalização de urna infinidade de coi
sas. Não vamos deixar de concluir a obra

e depois se tiver algomal feito nós pode
remos procurar responsáveis", explicou.

O dono da construtoraAJM, respon
sável pela obra, AlbertoMarcatto, garan
tiu que a troca dos pisos soltos será feita
dentro de 15 dias. Segundo ele o proble-

. ma aconteceuporque os funcíonáríos da
escolamolharam o piso antes do tempo,
fazendo aargamassaperder a resistência.
"Não está 'pronta a obra, foram feitas
muitas alterações no projeto e o acaba
mento final não foi feito. Nós legalmente
não podemosmexer, não podemos ape
nas trocar omaterial e executar, estamos
esperando a alteração no projeto", expli
cou Marcatto. O prazo de execução da
reforma foiprorrogado até dezembro.

Além disso, os 775 alunos são
prejudicados por outras situa

ções. A reforma do ginásio há
mais de dois anos torna impossí
vel a prática de educação física, o
espaço fica reduzido ao pátio co

berto que também é a área para
o lanche. "Agente só tem pingue
pongue ou ludo porque não tem

ginásio, na hora. do lanche não
temos espaço suficiente. A gente
espera uma boa reforma na es

cola", comentou a aluna Bruna

Iaciara de Souza, de 16 anos.Se

gundo a Vigilância Sanitária de
Guaramirim, que realizou vis
toria no local na última sema

na, a escola não será interdita
da já que a situação não oferece
risco aos estudantes.

Um processo está tramitan
do na Justiça.

o lamento do
filho de Lauro

Observando atentamente a manifestação
estava o ex-prefeito de Guaramirim, Antônio
Zimmermann, 68 anos, filho do também ex

prefeito Lauro Zimmermann, que dá seu nome
à escola. Ele se mostrou indignado com a situ

ação da unidade, onde também foi professor
durante 15 anos. "É uma situação extremamente
vexatória pela falta de planejamento no próprio
projeto, na aplicação dos recursos e na falta de

fiscalização da obra por parte da Secretaria de
Desenvolvimento Regional (SDR)", destacou
Zimmermann. Segundo ele, houve descaso du
rante as obras. "Esse muro verde aí na frente, foi
repintado com sujeira de doze anos. Com o di
nheiro já investido aí, a iniciativa privada teria
construído urna escola nova", avaliou.
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Educação
Para se dar bem no Enem

Instituição abre inscrições para aula de
preparação para o Exame do Ensino Médio

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

Apartir de hoje, o clima é de

contagem regressiva para
os vestibulandos. Novembro
será o mês decisivo para qua
se seis milhões de estudantes
brasileiros inscritos no Exa
me Nacional do Ensino Médio
(Enem). Em Iaraguã do Sul,
neste sábado, um cursinho pré
vestibular vai dar um "aulão"
de preparação pa�a a prova do
Enem. A aula, com início às

14h, na sede daAcij, será aberta
ao público. O ingresso custa R$
8 e um quilo de alimento não

perecível.
Essa será uma oportunidade

para revisar os conteúdos, re

lembrar os assuntos mais atuais
e aprender algumas dicas para
se sair bem nas provas. Uma ca
racterística comum nessas aulas
é a criatividáde e a descontração
dos professores na hora de pas
sar o conteúdo. "Nessa época
o pessoal começa a ficar mais
nervoso, então o aulão ajuda a

dar uma respirada, para não dar
zíca na hora da prova", disse Tia
go Murilo Mafra, professor de

biologia e diretor do Pré-vesti
bular Conexão, que está organi
zando a aula. Em Iaraguá do Sul,
são esperadas 400 pessoas para
a aula de preparação do Pré
vestibular Conexão. Duzentos'

ingressos já foram vendidos.

Preparação
Cerca de dez professores vão

trabalhar com cinco quadros te
máticos, com foco na prova do
Enem. Sintia Eleusa Madel, de
21 anos, é uma dos 200 estudan
tes da região que já confirmaram

a participação. Ela vai prestar
vestibular em três instituições,
para os cursos de Farmácia, En
genharia Florestal e Engenharia
de Mobilidade. Essa é aprímeí
ra vez que vai concorrer a uma

vaga no ensino superior, mas

está confiante. uÉ tenso: eu dur
mo e acordo pensando no vesti
bular", disse. A aposta de Madel
é em Farmácia.

Segundo informações do
Ministério da Educação, 5,7 mi
lhões de pessoas vão participar
da prova do Enem em 2012. Essa
é a edição com o .maior número
de inscrições. Na região de Ia
raguá do Sul a estimativa é que
três mil alunos façam a prova.

FABIO MOREIRA

Santa Catarina
• Universidade Federal de San
ta Catarina (UFSC) - utiliza o

Enem como parte da nota de
seu vestibular

• Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Santa
Catarina (IF-SC) - utiliza o Sisu

para o preenchimento de 20%
de suas vagas

• Instituto Federal de Educação,
/

Ciência e Tecnologia Catarinense
I

(IFC) - utiliza o Sisu para o preen-
chimento de 50% de suas vagas

• Universidade Federal da Fron
teira Sul-SC (UFFS-SC) - utiliza
o Enem como fase única do
vestibular

Instituições da região Sul que aceitam a nota do Enem

Paraná
• Universidade Federal do Paraná

(UFPR) - utiliza o Sisu para o

preenchimento de 10% de suas

vagas e o Enem como parte da
nota de parte de seuscursos

• Universidade Tecnológica Federal
do Paraná (UTFPR) - utiliza o Sisu

para a seleção de estudantes
• Universidade Estadual de Ponta
Grossa (UEPG) - utiliza o EJnem

,

como parte da nota
• Universidade Estadual de Londrina

(UEL) - utiliza o Enem como fase
única de parte de seus cursos

• Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Para
ná (IFPR) - utiliza o Sisu para o

preenchimento de 50% de suas

vagas e o Enem como fase única
de parte de seus cursos

• Universidade Estadual do Centro
Oeste (Unicentro-PR) - uitliza o

Enem como fase única de parte
de seus cursos

• Universidade Federal da Fronteira
Sul-PR (UFFS-PR) - utiliza o Enem
como fase única de seu vestibular

• Universidade Federal da Integra
ção Latino-Americana (Unila) - uti

liza o Enem como parte da nota e

fase única de parte de seus cursos

Rio Grande do Sul
• Universidade Federal do Rio Gran
de do Sul (UFRGS) - uitiliza o.Enen;

, , ' J I. ,I,. : I., I ,1

como parte da nota do vestibular
• Universidode Federal de Santa
Maria (UFSM) - utiliza o Errem
como fase única e como parte
da nota de parte de seus cursos

• Instituto Federal de Educação, Ciên
cia e Tecnologia do Rio Grande do
Sul (IFRS) - utiliza do Sisu para o pre
enchimento de 50% de suas vagas

• Insfituto Federal de Educação, Ci
ência e Tecnologia Sul-Rio-Grande

(IFSul) - utiliza o Sisu para o preen
chimento de 50% de suas vagas

• Universidade Estadual do Rio
Grande do Sul (Uergs) - utiliza o

Sisu para o preenchimento de 50%
de suas vagas e o Enem como par
te da nota de parte de seus cursos

.' :,:' ; I.! li I
, i I,

.

.

Serviço
o quê:Aula de preparação
para o Enem

Quando: Sábado, dia 26, às 14h
Onde:Acijs (ao lado da Scar),
RuaOctaviano Lombardi, 100�
bairro Czerniewicz.

Quanto: R$ 8 e um quilo
"

de alimento não perecível. 0$
ingressos estão à venda na�?ja
GameMania, no piso superíor
do Shopping Breithaupt. ':;t:,:,;\,

"'?&
,

. "'�i;�_:�::�': ':

O que e o Ene.,
• "::1 ':

O Exame Nacional do e,

Ensino Médio (Enem) é tuna
avaliação realizada pelo : '"

,Ministério da Educação para
conhecer a qualidade do ",

ensino no País. A prova será
realizada nos dias 3 e 4 de
novembro. Recentemente, '

algumas universidades
públicas têm usado a nota

da prova como critério
. .

para Ingresso no ensmo

superior. Nas instituições
particulares, o resultado do
Enem pode conquistar até
bolsa integral de estudo.
Diferente das antigas provas,
onde a divisão se dava pelas
disciplinas tradicionais,
as questões do Enem 2012
estarão divididas em quatro
áreas: Ciências Humanas, '

Ciências da Natureza,
Linguagens Códigos e suas

Tecnologias e Matemática
e suas Tecnologias. Neste
ano, a prova de redação
será corrigida por dois
avaliadores diferentes.
Mais informações
em: enem.inep.gov.br.

PROVA Sintia está
entre os 200 alunos
da região que já
conf"lrmaram. a

participação

Fonte: Empresa Brasil de Comunicação

• Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Farroupilha
(IF Farroupilha) - utiliza o Sisu

para o preenchimento de 30%
de suas vagas

• Universidade Federal do Rio
Grande (Furg) - utiliza o Sisu

para a seleção de estudantes
• Universidade Federal da Fronteira
Sul-RS (UFFS-RS) - utiliza o Enem
como fase única do vestibular

• Universidade Federal de Ciên
cias da Saúde de Porto Alegra
(UFCSPA) - utiliza 'o Sisu para
selecionar os estudantes

• Universidade Federal do Pampa
(Unipampa) - utiliza o Sisu para
selecionar os estudantes,
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�mília, estudos e trabalho
Traude Pensky Henschel, ou Traude Henschel como é conhecida, nasceu
em Joinville no dia 11 de setembro de 1936. É filha de Frederico Erich
Pensky e Olga Loffler Pensky. Casou comArno Henschel no dia 2 de.mar�ode 1957, e tem três filhos: Arno Júnior, Carlos Arthur e Katleen Beatnce; OIto
netos: Christofer, Marta, Monique, Caroline, Isabeli, Fernando, Leonardo
e Joana. Uma bisneta: Beatriz. Traude iriiciou e concluiu os estudos,
(fundamental e complementar) na Escola de Ensino Básico Professor
Germano Timm em Joinville. Aos 13 anos passou a trabalhar de balconista
na Casa Suíça de propriedàde do Senhor Leonardo Thüreck. Permaneceu
neste trabalho até aos 20 anos, quando casou. A partir de então se

mudou para Jaraguá do Sul, e, junto com o marido Arno Henschel, foram
protagonistas de grandes eventos sociais e esportivos em nossa cidade.

Atividades sociais f'

Acaraí - No final da década de 1950 e até meados dos anos 1960, Arno e

Traude comandaram o departamento social da S.D. Acaraí. Promoveram
no Salão Doering os melhores bailes da região. Sempre abrilhantados por
ótimas orquestras: Casino de Sevilha, Los Gavilanes de Espana, Francisco
Petrônio e Orquestra. Contando com a colaboração da diretoria do
clube, formada pelos irmãos Levinus e Vergundes Krause, Victor
Emmendoerfer, Paulo Papp, Carlito Chiodini, Lindolfo Maba, Tereza
Fraiberg e Celso Hening, arrecadaram fundos suficiente para adquirir
um terreno próximo ao local onde está instalada aAgência da Fiat .

(Iavel), que posteriormente foi negociado para aquisição do local
onde se encontra instalado o Acaraí nos dias de hoje.
Baependi - Quando Arno Henschel assumiu o departamento
social do Baependi, duas pessoas foram fundamentais: Traude
Henschel e Hilda Meister. Elas fundaram o Grêmio das Orquídeas,
com finalidade de organizar, difundir e executar o "baile das
debutantes". Durante 30 anos, conduziram com sucesso o

"baile branco", o acontecimento social mais elegante do aristocrático
Baependi. Em 1996, por iniciativa de Arno Henschel, que contou com
atolaboração de seu filho Carlos Arthur, do diretor de piscina Elemar
Dierchnabel e do então presidente Lincoln Ristow, foi dado início ao

evento social que agita toda a região: NOITE MARES DO SUL.

..!!.....
__

- ......dão eterna
o mundo social e esportivo de nossa cidade muito se deve ao casal
Arno e Traude Henschel. Ajudaram a transformar o Acaraí, que
era apenas um time de futebol, no segundo maior clube social e

� .

esportivo da região. No aristocrático Baependi, foram os responsáveis
pelo glamour de seus eventos sociais durante 30 anos. No esporte
e nos grandes acontecimentos sociais da cidade, Arno e Traude
estabeleceram uma cumplicidade de sucesso. Viveram também uma

linda história de amor. Em 2008, Arno partiu para a eternidade, ficará
para sempre em nossos corações, bem ali, no cantinho da ,saudade.

www.ocponline.com.br
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TRAUDE PENSK.Y HENSCHEL
AlélD do horizonte

Assim como o mar não termina na linha
do horizonte, as surpresas ao pesquisar
a história dos atletas jaraguaenses do
passado, são tantas "que nem as sonha
um poeta. E nem as canta ummortal",
diria Casimiro de Abreu. A conquista de
Traude Henschel vai muito além da linha
do horizonte. Nós que a conhecemos

como o "braço de ouro" do bolão feminino

jaraguaense, não poderíamos imaginar,
que na década de 1950, com apenas 16

anos, jogando voleibol pelo time do Clube
Ginástico de Joinville sagrou-se bicampeã
estadual, e integrando a seleção de Santa
Catarina no Campeonato Brasileiro
conquistou o terceiro lugar.

Seleção Jaraguaense de
BoIão Feminino.
Em pé: Eda Sasse,
Beatriz Leitzke,

SaraWiele, Carolina
Lessmann, Gladis

Posso, Edila
Emmendoerfer e Arno
Henschel (técnico).
Agachadas: Alvina

lU'eutzfeld, Rose Verch,
Florinda Emmendoerfer

e Traude Henschel

No mundo
dos es ortes
Aos doze anosTraude inscreveu-se no
Clube Ginástico de Joinville e passou
a praticar voleibol, handebol, dança e
teatro.Assim como fora o SportClub
Germânia em Iaraguã do Sul, na década
de 1930, o Ginástico, em Joinville também

. agrega a colônia germânica da Cidade
-

dos Príncipes.A jovemTraude despontou
com grande brilho namodalidade de
voleibol, sagrando-se bicampeã estadual
(1951/52). Convocada para a seleção
catarinense, disputou o Campeonato
Brasileiro de Seleções em outubro de 1952,
na cidade de PortoAlegre. As catarinenses
conquistaram o terceiro lugar. O jornal
Folha daTarde de PortoAlegre, no caderno
de esportes na edição de 25 de outubro
de 1952, dá grande destaque à campanha
do time catarinense, em especial à jovem
Traude Pensky, de 16 anos: excelente no

bloqueio, mortal no ataque. Arrebatou
aplausos e suspiros da arquibancada.

Campeonato Brasileiro
de Seleções - Porto

Alegre (25/10/1952)
Traude em ação

Em Jaraguá do Sul·
Assim que casou comArno, Traude veio residir em
Jaraguá do Sul. Incentivada pelo marido passou a
jogar bolão. Integrou-se ao Clube de Bolão Tudo
Azul, anexo ao departamento de bolão do Baependi.
Competiu em alto nível até 1990. Principais
títulos: pela Seleção Catarinense, conquistou o
Tetracampeonato Brasileiro (1981,82,83 e 85).
Vice-campeã brasileira em 1984. Traude participou
pela seleção jaraguaense em nove edições dos Jogos
Abertos de SantaCatarina, foi campeã em 1980 e

medalha de bronze nos Iasc de 1979 e 1981. Em todas
as ocasiões, o técnico da equipe foiArno Henschel.
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MuseudaPaz recebe o

DiplomaAmigo doBatalhão
Representantes da FEB-Mu

seu da paz recebem, no último
dia 16, no 62° Batalhão de In
fantaria de Joinville, o Diploma
Amigo do Batalhão.

Além do Museu, o prêmio
foi concedido ao secretário da

Associação Nacional dos Vete
ranos da Força Expedicionária
Brasileira (Anvfeb), Ivo Kretzer.
A condecoração, que ocorre

todos os anos, desde 1985, foi
entregue pelo tenente-coronel,
Ronaldo França Navarro, co-

mandante do 62° BI. O prêmio
é concedido a pessoas físicas
ou jurídicas que apoiam ou aju
dam o batalhão.

Do Museu da Paz, partici
pam da solenidade Andréia
Cavalheiro Gonçalves Lopes,
Rosangela Melatti, Elizete
Schultz e Políbio Radtke, di
vulgadores da história da For

ça Expedicionária Brasileira

(FEB). 062° BI conta com 219

anos de criação e está há 94

anos em Joinville.

Lista dos homenageados
Museu da paz - Jaraguá do Sul
Ivo Kretzer, secretário da Anvfeb - Iaraguá do Sul
Rafael José Kraisch, da prefeitura de Joinville
Adriano Koening Pessoa, gerente do Sesc - Joinville
Keila de Oliveira, instrutora do Sesc - Ioinville ,

.

José Gonçalves de Oliveira, do Sleep in Hotel- Joinville
. Marcelo Cavinatti, da Associação Comercial
e Industrial de São Bento do Sul
Carlos Campestrini, do Museu de São Bento do Sul
Rones Rubens Heidemann, diretor da Infraero - Joinville
Daltro Antônio Inácio, funcionário da Transtusa - Joinville
Raimundo Nonato da Silva, militar de reserva de Joinville
Gráfica Horizonte - Joinville

Horários
Com a implantação do Horário deVerão no
atendimento de alguns setores da Prefeitura de
Iaraguá do Sul, a Fundação Cultural, o Museu
da Paz e oArquivo Histórico de Jaraguá do Sul

EugênioVictor Schmõckel têm novo horário de

atendimento, das 7h30 às 13h30. A Biblioteca
PúblicaMunicipal Rui Barbosa permanece
com horário inalterado, atendendo das 7h às
19h de segunda à sexta-feira; e das 8h às 13h,
aos sábados. O Museu Histórico Emílio da Silva
também continua com o atendimento ao público
inalterado. Abre das 8 às 11h30 e das 13h30 às
16h30 de segunda a sexta-feira; das 9h às 12h, aos
sábados; e das 15h às 18h, aos domingos.

MBA em gestão industria
AAssociação Empresarial de Jaraguá do Sul,
em parceria com a Fundação Getúlio Vargas,
oferece o curso MBA em Gestão Industrial.
O curso busca repassar informações e

ferramentas utilizadas nas melhores empresas
mundiais, para análise e tomada de decisão, no
parque fabril das organizações. As atividades
terão início no dia 5 de novembro, com aulas

quinzenais nas segundas e terças-feiras das
18h30 às 22h50, no Centro Empresarial.
Informações pelo telefone 3275-7017 e pelo
e-mail-treinamento@acijs.com.br.

Jantar
O Círculo Italiano/Trentino de Iaraguá do
Sul convida para o tradicional jantar mensal.
Reservas pelo telefone 3370-8636.

Linhas de crédito
o Banco de Desenvolvimento de Santa
Catarina (Badesc) estará em Jaraguá do Sul no
dia 31 deste mês, das 14h às 17h, para prestar
aos associados daAcijs esclarecimentos
sobre linhas de financiamento destinadas
ao fomento de novos negócios ou para
atividades já existentes. Agendamento prévio
deve ser feito pelo telefone 3275-7021 ou pelo
e-mail cra@acijs.com.br.

Curso de iDeIas
-

digita
Continuam abertas as inscrições para mais
uma etapa do curso de inclusão digital, que
ocorre sempre aos sábados, das 8h30 às

11h30, no Telecentro da Biblioteca Pública

Municipal Rui Barbosa. Ainda existem quatro
vagas disponíveis e os interessados devem
fazer a matrícula pessoalmente, na Avenida
Getúlio Vargas, 245, Centro. As aulas, com
duração de quatro encontros, terão início no

dia 27. O curso é ministrado por acadêmicos
da Católica de Santa Catarina. Funcionários

públicos não podem participar.

Jantar dançante
O Clube Atlético Baependi promove nesta

sexta-feira, Jantar Dançante - Anos 60, 70 e

80. Inícioàs 20h30 e animação da Manchester
Band, de Joinville. Ingresso individual para o

jantar e baile a R$ 35 porpessoa, Reservas de
mesas e aquisição de ingressos, na secretaria do
clube ou pelo telefone 3371-0222. Informações
também no site baependi.net.br.

4733739800
A vida acontece aqui.
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Mafra
T •
13° 25°

o
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

Canoinhas
T •
14° 25°

São Miguel
do Oeste
T •
11 ° 26°

Chapecó
T .'�

)

10° 25°

Joaçaba
T.
9° 24°

Previsão de
chuva à noite
Sol com aumento de
nuvens no decorrer do dia
em SC. Durante a noite
a circulação marítima
favorece a entrada de
umidade e provoca chuva
na Grande Florianópolis,
Vale do Itajaí, Planalto
Norte e Litoral Norte.

Temperatura amena.

Lages
T.
8° 25°

InstávelEnsolarado Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão de ventos para hQje em Jaraguâ.
Direção do vento Velocidade Umidade

do vento relativa (%)
• 6h Leste-Sudeste 6km/h 90
• 9h Leste-Sudeste 5km/h 92
• 12h Leste-Sudeste 6km/h 90
• 15h Leste 8km/h 81

5mm

80%
• 18h Leste 9km/h 80

de possibilidade
• 21 h Leste 8km/h 89 de chuva,

HUD10r
Na sala de parto
Aquela 'sirigaita' estava na sala de parto, pronta para ter o bebê, quando
pergunta ao médico:
- Doutor, será que o meu marido pode filmar o parto?
- Claro! - respondeu o médico - A propósito, é muito bom que o pai da
criança esteja presente, participando deste momento tão importante!
- Ah!... Então é melhor deixar pra lá! - retruca - É que ele e o meu marido

f'
não se dão muito bem, sabe? ..

'.

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
.ca
(.)II
::s
-

O
CI)

Joinville

T.
16° 22°

Jara ád S
T •
13° 23°

Rio do Sul
T.
XO ·xo

Blumenau
T •
14° 24°

Proteja
os olhos!

/
MíN: 15°C
MÁX: 19°C

Jeans e

camiseta para
o clima típico
de primavera

MíN: 16°C
MÁX: 25°C

FIo .

anópoli
T •
16° 20°

São Joaquim
T.
8° 21° �,

Criciúma
T •
11 ° 21 °

MINGUANTE 8/1 o

Sp·o F alJcrsco do �Wi
• Preamar
• Oh24: 1,5m
·11h49: 104m
• Baixamar
• 5h36: O,3m
• 16h49: O,5m

Itaia'
• Preamar
• 11 h04: O,8m
• 23h23: O,9m
• Baixamar
• 5h34: O,2m·
.19h02: Om

Fto iatt.ópo t
• Preamar
• 10h30: O,8m
• 23h39: 1,1m
• Baixamar
• 5h49: O,2m
• 19h17: O,4m

Imbituba
• Preamar
• 13h: O,5m
• 22h38: O,5m
• Baixamar
• 4h39: O,1m
• 17h28: O,3m

NOVA 15/10

CRESCENTE 22/10

CHEIA 29/10

Tábua
das marés

I 'I
,

passotemQo . 'A Recreativa o primeiro reVisto de:polQvros cryzodos do Br?Síl
I I II, , I I � , I

HORIZONTAIS
1. Cerveja escura fortemente alcoolizada / Grande

aridez
2. Baixar determinações
3. Certificado de Depósito Bancário I Afinal
4. Cidade japonesa que foi alvo do primeiro bombar-

deio atômico da história
5. Festa anual cristã
6: An�go Testamento / Margem
7; Comunidades EclesJais,de.Bases}Uma cidade .lito...

rânea none-amerícana, na Flórida
8� Famoso grupo de ppp rock brasileiro I As iniciais

do clarinetista de jazz norte-americano Goodman
(1909-1986)

9. (Anat.) O ponto médlo na margem superior do me

ato auditivoj Pedaço de madeira
. 10. Espécie de ámeixa
11. Afastar dos demais
12. Bater o adversário 10
13. Em que lugar? / Ponto de mira que se procura

atingir com tiro.

VERTICAIS 12
1. O compositor alemão Johann Sebastian (1685-

1750), de "Concertos de Brandenburgo" / Lig�do 13

fisicamente
2. (Zool.) Que 'tem duas asas I Meio ... pênsil
3. (Pop.) Fera / O médico sul-africano Christian; re

,

alizou em 1967 o primeiro transplante de coração
humano

4. O símbolo químico do criptônio I Orquestra Sinfôni
ca Brasileira / A capital da Dakota do Sul, nos EUA

5. Comas roupas em desalinho "

6. Proprietária de um prédio alugado ou arrendado I
Cada um dos apêndices pares de um animal usa
do para locomoção ou apoio do corpo

7. Série de coisas ligadas por um fio / Plantação de
certos frutos de forma cônica, comidos in natura
ou usados em doces e compotas

8. O latido de dor dos cães / Resina fóssil amarela I
As iniciais do atar italiano Valentino (1895-1926)

.

9. Equipar para a guerra / Pessoa que, em relação
a outra, não apresenta diferença. de qualidade ou

valor.

1 234 5 6 789

2

II
II

II

'II II
II II
II

II
II

II
II
II

II

3

4

5

6

7

8

11
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TODOS OS MESES NAS BANCAS
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FOTOS ERIe DE LIMA

- ...

contato@poracaso.com @poraeaso

, rd deiro f' vor cido
A citação da coluna de hoje foi retirada do vídeo "Domínio
Público - Olimpíadas e Copa do Mundo pra quem?" O trabalho

é fruto do engajamento de moradores do Rio de Janeiro
denunciando a condição de "limpeza" que está rolando na
cidade, tendo as Olimpíadas e Copa como pano de fundo para

desapropriações e criação de um novo mercado imobiliário.
Os testemunhos são tristes. Acessem a URL catarse.me /

dominiopublico para conferir.

Daniel Mendonça e

Bnma Oliveira dos

Santos conferindo o

recém-inaugurado Jack
Alnerican Bar, o novo

point do roteiro
gastronômico da Cidade ....

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

ii
Pobreza éfonte
de riqueza.

Patuca, morador do

Vidigal, Rio de Janeiro

"

o ui
Começou nesta terça-feira a venda de ingressos para a edição
2012 da Noite dos Mares do Sul, que acontecerá dia 10 de
novembro. Neste primeiro lote os valores estão definidos como

R$15 para sócios e R$25 para não-sócios do Clube Atlético

Baependi. A venda rola até o dia 1 de novembro, depois
os valores sofrerão alteração. Mesas também já podem ser

reservadas. O telefone para contato é 3371 0222.

Alô, garotas fãs das duas rodas: dia 15 de novembro vai rolar

o lo Moto Passeio Feminino de Santa Catarina. Com intenção
de percorrer 180 quilômetros, subindo a Serra Dona Francisca

em direção a São Bento, o evento já conta com mais de 70

participantes inscritas. O prazo para adesões vai até dia 31 deste

mês. Mais informações pelo e-mailmpfemininosc@hotmail.
com ou no telefone 96110412.

.

Grande Leandro e a equipe da Confraria do Churrasco,
time responsável pelo melhor churrasco da cidade

..... -

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

Incubus -

Warning

Pedro Hackbarth

/auxiliar
administrativo

.

Calina Bassi no foco da lente de Eric

de Lbna na la Feijoada do London Pub ./
.............................................................................................................

Hoje na Lico
Coisa fina, a banda
Patifaria juntou-se com o

cover Rodrigos Seixas para
mandar Raulzito e muito
rockn roll noite adentro
no palco da Licoreria, hoje'
à noite. Intitulada como
liamelhor Quinta Rock
de todos os tempos", já
tem a premissa da fineza
confirmada pela linda peça
de divulgação assinada

pelo designer Luís
Fernando Leier. Vamos lá?

"�. �.,!
"

>' ...
�" "::;-

"'" i ��' , _

.�
,I'

"w

.. .' ".," �' '" ""�" � ""� "� ..

Carol Rezende e Lincoln

Alves de AsSW1Ção na
celebração da Sacra-Feira
do Sacramentwn Pub

.'
.................................................................................
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LaboI1llJ,to:ri
1. e n z :

Concorrida

Sem sombras de dúvidas,
um dos eventos mais con

corridos do dia lO de novem

bro será a grande noite Coun

try And House, com a dupla
sertanejaAlex &Willian e oDl
Edu Schwartz. A festa será na

Epic Concept Club, uma cine

matográfica casa de eventos,
no antigo F12. A noite é para
500 pessoas e o convitejá ater

rissou em minha mão. Certeza

que eu vou!

f
KAy-?ós

"

• Quem deu" o ar da graça
em nossa city no final de
semana foi o casal Iader

I

e Franciele Arruda. Veio
conferir o aniversário da
donaAlice, mãe dele, e
aproveitar para rever os
amigos mais íntimos.'

• Enquanto isso, o bar
.

Blackbird vai muito bem,
obrigado! A casa está
sendo super elogiada pelo
seu delicíosó cardápio e

também pelo diferencial
que está apresentando
aos jaraguaenses. Boa
dica para hoje, que tal?

3370-3242
Moa Gonçalves

!MURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

Custos
Está demais o aumento da frota
nacional de carros nos últimos
cinco anos. Principalmente
nos últimos 24 meses com a

redução do IPI. Enfim, tudo
aumentou! A quantidade de
acidentes nas ruas de Iaraguá é
uma loucura. Por exemplo: na
rua Ferdinando Pradi, esquina
com a rua Jorge Lacerda, todo
dia tem um abalroamento. Os
meus amigosTimbó e Florisval
Enke estão preocupadíssimos
com o assunto.

Pop star
Cá pra nós, o Ministro do

Supremo Tribunal Federal
Joaquim Barbosa é o cara!

Se fizermos as contas ele é
o mais aclamado pelo povo
brasileiro. Nem Carminha,
nem Max, nem Dieter

Ianssen ... Ninguém anda tão
comentado como o nosso

super herói. Nas redes sociais

querem lançá-lo como

presidente. Joaquim Barbosa,
nosso super-homem, é o

verdadeiro herói do martelo!

Cristiana e Jean
de Pari� no happy
hour do Madalena,
conferindo o

delicioso beiruth

Deveria·
•

ser assim
Tem mulher que no lugar
de 'solteira' deveria colocar
'havaianas' Porque todo o

mundo usa! Né, não?

RESE ÇA TâniaMara, Sara Fernanda,Meg Morgan e Jack

, 111 m\ �M-j� A«M·� AAJ,I '16, pw1;jndp o show do Cristafari

moagoncalves@netuno.com.br

DIVULGAÇÃO

Dornbusch Ender nas

páginas de O Correio do
Povo. Continue assim.

Rua Barb do Rio Branco, 41 • Cenlro

Fone (47) 3371-2552

• No sábado, a partir
das 9h, as irmãs Scheila
e Scharon de Andrade,
movimentam no Portal

Shopping Iaragua, um
, concorrido coquetel
de inauguração da
Carmelita Cosméticos e
Perfumaria.

• -Muito competente
o casal de fotógrafos
Fabiana e.Valmir Silva,

,

da Chroma Potografia; ,
Continuem assim.

.

• A arquitetaAnaWolf
é outramulher que
merece todo o respeito
da comunidade

jaraguàense; Sempre
que é chamada para
ajudar, se faz presente.

ANTENADA Osmarina, comandante do Centro

de Beleza Shalon, saiu na frente e trouxemil

novidades para o mulherio antenado da urbe

Casamento
Corre um burburinho
no meio social que
um dos novos e mais

queridos casais de
nossa sociedade,
formado pelo promoter
Charles Lux e Elizabeth,
anda pensando em

casamento. A notícia
caiu bem ao seu grupo
de amigos!

Pensando bem
Não importa o que você

é, quem você é, ou o que
deseja na vida. A ousadia em
ser diferente reflete na sua

personalidade, no seu caráter

naquilo que você é. E é assim

que as pessoas lembrarão de
você um dia.

Vip
Envie e-mail para
moagoncalves@netuno.com.
br e escreva o local onde será
realizada a grande festa Green
Beats. Concorra hoje a seis

ingressos vip para curtir, na
faixa, uma das maiores festas

jovens da urbe sorriso.

Uniformes.

Camiseta'e; Personalizadas
�

. .

- �.

Mod�;Masci4Uha I Feminina
,� "

14111",,�I,,"��;:l6-1 378

Rua PastorAlbert Sohneider, 882

Reprografia Daufenbacn
www.rdcopia.s..com.br

-�----

ICOH

A'IJ'. Pref. Waldemar Grubba , N" 3449 f 'VUa taJau r Jar:aguá do SuN J se
EM FRENTE AO os WE:G {NA froTf1.,TÓfUA ,

Leitora fiel'
A leitora fiel de hoje é Débora Cunha. Ela é outra querida
que acompanha a coluna todos os dias. Valeu mesmo!

MAURICIO HERMANN /DNULGAÇÃO
_....�,...

DR.,:m 11 E O casal�ury e Edilaine Teixeira,
sexta-feira, na festa realizada na The Living

Todos caem,
mas apenas
os fracos

permanecem
no chão.

80b lVIarley

Um empresário dos
mais queridos deste
colunista jura de "pé
junto "que seu nariz
é arrebitado desde

pequenininho. T�eu
acredito até em Papai
Noel, mas nessa aí não
dá não!

II AMaximoto
está com grandes
facilidades para, você
levar a sua moto
Kazinski zerinho
para casa. Ecom uma

equipe altamente
qualificada. Procure
o Mauro e sinta a

liberdade na pele.
Boa dica!

Hoje à noite o

saxofonista Ingo
.

Reeck movimento
seu repertório na

Churrascaria Bimbos.

• Mais de cinco mil
pessoas são esperadas
neste sábado, no
ParqueMunicipal de
Eventos, para curtir a
Green Beats.

Não abandone
seu cão.
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Luiz Carlos Amorim,
Escritor e editor

ttp:/Jluizcarlosamorim.blogspot.com

T i amatéria IiOS 'sem lancha' da Cidade
.l....classeX', publicada no jornal O Globo
e reproduzida num jornal aqui de Flo
rianópolis, do repórter Henrique Gomes
Batista. Tem sidomuito divulgado, nos
últimos anos, pelo Brasil e pelo mundo, que
a capital catarinense é um paraíso, que é o
melhor lugar para se viver. A cidade é linda,
suas praias são, talvez, asmais bonitas do
mundo, sua Lagoa da Conceição é a perso
nificação da beleza, sua ponte Hercílio Luz,
sempre em reforma, é um atrativo a mais.
Mas a propaganda que vem sendo feita nas
últimas décadas, continuamente, trazmuita
gente para cá e não é só gente boa, não.
Apesar do objetivo de "reforçar a imagem
de um lugar especial para trabalhar e
viver" o que o senhor repórter do Globo
fez foi afirmar, commuita ênfase, muito
mais do que já vinha sendo dito, que
Florianópolis é uma cidade de ricos, de
cidadãos que podem ter até uma lancha,
além de todo o resto.

Já no começo damatéria, o repórter afirma
que "Florianópolis é a única capital que, até
agora, não contou com qualquer empreen
dimento do programaMinha CasaMinha

Vida", como se a população fosse toda ela
tão rica que não precisasse de financiamen-

Florianópolis, a cidade dos ricos
to para comprar suas casas. Quem foi que
disse isso a ele? Ele foi à Caixa para saber
se havia financiamentos do programa para
moradores da capital?A afirmação já suge
re, de cara, que não há "pobres" em Floripa.
Em seguida, para reforçar, ele diz que lia
cidade tem amaior proporção de ricos
entre as capitais." E publica a afirmação
de Mané Ferrari, presidente da Associação
Catarinense de Marinas: "Hoje, ter um

Deveriam ter contratado

alguém daqui para escrever a
matéria, alguém que vivesse

aqui e realmente conhecesse a

vida na capital catarinense.

barquinho é desejo de muitos aqui, virou
apetrecho familiar". Ora, ter o desejo,
todos têm. Mas daí a virar "apetrecho
familiar"... Tenha a santa paciência.
Depois de dar vários índices e fatores re
afirmando que nossa capital émuito rica,
ele vem com outra pérola: a capital impe
de a ocupação desordenada e preserva a

natureza e a população de Florianópolis é

pequena, apenas 420mil habitantes. Esse

repórter deve ter ido direto para Iurerê e

não saiu de lá. A cidade não temmobili
dade nenhuma, está travada, e a ocupa
ção indevida é constante, em razão, mes
mo, de propaganda como essa que ele fez.
A natureza é cada vez mais desrespeitada,
o poder público parece não se importar
com o meio ambiente, a população vive
cada vez mais insegura, com a violência, o
tráfico e amendicância.
EJemmais: nosso amigo repórter afirma
que na Ilha não existe pobre, que os pobres
são expulsos para o continente. Isso é o

que dá quando alguém semete a falar de

alguma coisa que não conhece. Deveriam
ter contratado alguémdaqui para escrever a
matéria, alguém que vivesse aqui e real
mente conhecesse a vida na capital. Não
é verdade que na Ilha só há ricos e que no
continente só há pobres. O nobre "jornalis
ta" sabia que há favelas na Ilha?
Deveríamos pedir uma retratação, pedir
que fizessem uma.novamatéria sobre o

tema, contando as verdades como elas
são. Para não atrair mais 'personas non
gratas' que vêm para cá atrás das posses
da profusão de gente rica que estaria
vivendo aqui, segundo "jornalistas" como
esse senhor Henrique.

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

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

LADO A LADO - GLOBO - lsd
Edgar e Laura brigam. Isabel e Zé Maria pensam um no outro. Carlota se

espanta com a frieza de Constância. Albertinho desdenha o emprego que Te
odoro conseguiu para ele. Margarida pede que Bonifácio cumpra a exigência
de Eulália. Neusinha recebe seu pagamento e comemora. Diva deixa Mário e

Frederico discutindo sozinhos. Laura implora o perdão de Edgar. Zé Maria se

declara para Isabel antes de partir. Guerra aconselha Edgar a perdoar Laura.
Zé Maria se despede de todos no morro. Edgar e Laura se reconciliam.

GUERRA DOS SEXOS - GLOBO --19H
Juliana tenta despistar Carolina. Fábio e Manoela se tranquilizam ao

falar com o médico. Charlô conta para Roberta que Otávio e Vitória foram só
cios. Kiko sofre por causa de Analú. Felipe aconselha Fábio a não se separar
de Manoela. Nando não consegue abrir o porta-malas do carro e pede ajuda
a Ulisses. Kiko se irrita com a superproteção de Roberta. Kiko discute com

Roberta e ela vai atrás do filho. Charlô vê Ulisses e Nando tentando abrir o

porta-malas e fica intrigada. Otávio sai de casa pela janela. Analú convence

Juliana a sair com ela. Carolina afirma a Manoela que fará tudo o que puder
para manter seu casamento. Dino encontra Nieta com suas malas na porta
de casa. Vânia vê Carolina acariciar o rosto de Fábio.

Filhotinhos
fêmeas e machos,
vermifugados e

com a la dose da
vacina precisam
de um lar. Mestiço
boxer com vira
lata. Contato
Clínica Amizade
3371-2340

SALVE JORGE - GLOBO - 21H
Érica se enfurece com Theo. Theo conta para Morena que Érica era

sua namorada. Wanda tenta aliciar Julia. Raquel pensa em interditar Leonor.
Haroldo faz perguntas sobre Lívia para Celso. Carol avisa a Amanda que
Yolanda chegou à festa. Wanda fala para Lívia que Russo está tendo proble
mas com Jéssica. Lívia convida Antônia para ser sua sócia. Helô tenta falar
com Drica sobre o acidente envolvendo Pepeu. Stenio convida Deborah para
trabalhar em seu escritório e esconde de Helô. Lívia pede para Wanda ir à

Europa. Theo obriga Érica a escutar o que ele tem a dizer. Lucimar critica Del
zuite por pensar em voltar para Pescoço. Zyah retribui o sorriso a uma turista.
Tamar faz perguntas sobre Demir. Celso não aceita que Antônia trabalhe com
Lívia. Jéssica se arruma para ir à boate. Theo e Élcio brigam na rua.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

25/10 Carla C. Marinoso Djennifer A. Vincenzi . Irmgard Voelz

Adilson Kath Catarina Lopes Eder Otto Ismar ANtonio Peters Liliane Buettgem Matheus H. Guths

Agostinho Klinkoski Cerize M. Piazera Edesio R. Junior Jade T. Petry Lucas Rabock Michel kackbarth

Alberto Risso Cintia Friedemann Edwin Hinsching Jair Balbinot Luciane Scheidt Odete A. Vieira

Alcebiades L. Bassani Claudino Porath Efigênia Rengel Janaina F. Benkendor Luiz Carlos de Jesus Silva Osmar José Bussarello

Alexandra Blanck Claudinor Klug Elisia S. Pereira Ketlin C. Fischer Marcelo M. Correa Oswaldino Amaral

Amin Stasuhn Cleiton Lescowicz Emerson L. de Souza Laura Freitas Puff Marcia R. Ferreira Pamela E. Krisonski

Anderson Giese Dária Emirisch Ezequiel Balssani Leonardo Marcarini Marcos J. Gonçalves Paulo C. Martins

Anelise Rejane Pacher Dirce F. Mayer Gilson Joao Mueller Leonardo Marcarini Mariane Feustel Sonia Bueno

Aurea P. Doge Dirse Mayer Hêlton Luiz Hansen Leticia Siewerdt Marildo Costa Vilma Zimmermann

".J�.[ªrf�!�j.9..Lº'.'""""W",:...__,""." ..__...""..gJ.�!E"�!:,��!:..���.._"".",�.....", ..." ...:_ ..�" .. ,",","." .......".!!.!"�"� ..",�,�,�.T"'�'��'''_._''-".�'"�''""'""":.'"'-'.. ",'r"��$f�''§!·�1��"�·���·,Q9,�1,f."""-""".",,,,"�",�EI.�,!,�"".º;".��D"2�!'���1",",,,","","l".Yl,J,�·�!·�·�"(h�j.:?�?����"�'·'T'�"'""'". , I \ \
i.

.. \ r • \.' ,I. I 1 ' I • I .._.I \ \ \ -... � •••• ' • .

IIIAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUINTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2012 115 1 VAIUBDADl\5

Cf\OA PAís TEm f\ QUE MERECE ...

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Hotel Transilvânia - Dub. -14:00, 15:50, 19:30,
21:20
• ARCOIRIS 2
• Madagascar 3 - Dub. - 13:40
• Os Mercenários 2 - Leg. - 19:10, 21: 1 °
• Resident Evil 5 - Leg. - 15:30, 17:20
• ARCOIRIS 3
• Atividade Paranormal4 - Leg. - 14:10,16:00,
17:50, 19:40, 21 :30

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• Hotel Transilvânia 3D/Dub. - 15:50, 17:40, 19:30,
21 :20

• Procurando Nemo 3D/Dub. - 13:50
• ARCOPLEX 2
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 14:00, 15:50,
17:40, 19:30, 21 :20
• ARCOPLEX 3
• Ted - Leg. - 14:30 16:40, 18:50, 21 :00
• ARCOPLEX4
• Hotel Transilvânia - Dub. - 13:40, 15:30, 17:20,
19:10,21 :00
• ARCOPLEX5
• Até que a Sorte Nos Separe - 15:00, ·17:00,
19:00, 21 :00

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
.GNC1
• A Entidade - Dub. - 19:30-
• A Entidade - Leg. - 21 :40
• Hotel Transilvânia (3D) - Dub, - 13:30 15:30 17:30
.GNC2
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 14:00 16:00,
18:00, 20:00, 22:00
.GNC3
• Busca Implacável 2 - Dub. - 14:45 21 :30
'Ted - Leg. -17:1019:20
.GNC4
• Os Candidatos - Leg. - 15:00, 17:00, 19:0021:00
.GNC5
• Até Que a Sorte Nos Separe - 13:50 16: 15,
18:45, 21 :20
• SALA VIP
• E Aí, Comeu? - 14:20
'Intocáveis - Leg. - 16:45 19:1 ° 21 :50

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Hotel Transilvânia - Dub. - 13h40, 16hOO, 18h10,
20h20
• CINÉPOLlS 2
• Atividade Paranormal4 - Leg. - 14h30, 16h45,
19h10, 22hOO
• CINÉPOLlS 3
• Até que a Sorte nos Separe - 12h45, 15h10,
17h45,20hOO,22h25A
• CINÉPOLlS 4
• Os Cándidatos - Leg. - 13hOO, 15hOO, 17h10,
19h25,21h30
• CINÉPOLlS 5
• A Entidade - Leg. - 21 h50
• O Diário de Tati - 13h10, 15h20, 17h30, 19h40
• CINÉPOLlS 6
• Ted - Dub. - 18h50, 21 h20
• E aí, Comeu? - 14hOO, 16h20
• CINÉPOLlS 7
• Procurando Nemo - Dub. - 13h30

• Busca Implacável2 - Dub. - 15h50, 20h1 °

� Busca Implacável 2 - Leg. - 18hOO, 22h30A

JOINVILLE GARTEN SHOPPING .

• GNC 1
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 14:00,
16:00,18:00, 20:00, 22:00
• GNC2
• Até Que a Sorte Nos Separe -14:15,16:20,
18:45,21:15
• GNC3
• O Diário de Tati - 15:00, 17:00, 19:00, 21 :00
• GNC4
• A Entidade - Leg. - 15:40, 19:50
• Busca lrrplacável

ê
- Leg. - 13:30,17:50: 22:10

• GNC5
• Os Infratores - Leg. - 21 :30
• Ted - Leg. - 14:30, 16:45, 19:15
• GNC6
• Hotel Transilvânia (3D) - Dub. - 15:30, 17:30,
19:30

�

• Procurando Nemo (3D) - Dub.. 13:20
• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Dub. - 21:40

SHOPPING MUELLER JOtNVILLE
• GNC1
• Hotel Transilvânia (3D) - Dub. - 13:30, 15:30,
17:30, 19:30

• Looper - Assassinos do Futuro - Leg. - 21 :45
• GNC2
• Até Que a Sorte Nos Separe -14:15,16:30,
19:00, 21 :30
• GNC3
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 14:00, 16:00,
18:00, 20:00, 22:00

Em "OsMercenários 2" o grupo de
mercenários liderado porBarneyRoss
(Sylvester Stallone) se une para uma nova
empreitada. Após perderem um amigo
assassinado pelo temido Vilain (Jean
Claude Van Damme), a turma embarca
-em uma jornada em busca de vingança:
Ao mesmo tempo, recebem a missão de
Church (BruceWilli-s) de evitar de Vilain
coloque as mãos em uma quantidade
impressionante de plutônio enriquecido,
que possibilitaria a produção de armas
nucleares. Ross contará com a ajuda
de Christmas (Jason Statham), Gunner
(Dolph Lundgren), Hale (Terry Crews),
ToU (Randy Couture) e Trench (Arnold
Schwarzenegg���'i ��so se11'ftq��r{n? I i ) \ :

. I

misterioso Booker (ChuckNorris).

Atriz Regina
Dourado é internada'

Com trabalhos na tela da Globo e da

Record, a atriz baiana Regina Dourado, 59
anos, está internadano Hospital Português,
em Salvador.A artista se trata de um câncer.
A assessoria de imprensa do hospital não
está autorizada a passar informações sobre
o estado de saúde de Regina. Desde 2003, a
atriz luta contra um câncer demama. O úl
timo trabalho de Regina na TV foi em "Ca
minhos do Coração", em 2007, na Record.

"Meus pais ainda
vão se reencontrar"

.

No "De Frente Com Gabi" de quarta, a
cantoraWanessa foi recebida pela jornalis
ta Marília Gabriela e falou, entre outros te
mas, sobre a separação dos pais, Zilu e Zezé
DiCamargo. 'Acredito que eles ainda vão se

reencontrar. Pode ser só um sonho de filha,
mas...", afirmou. Wanessa comentou tam

bém a polêmica envolvendo o humorista
Rafinha Bastos, "Era uma situação que-po
deria ter sido resolvida em doisminutos."

j

Jessica Biel já pensa
em engravidar

Nem uma semana após subir ao altar,
Jessica Biel já está com planos de aumen

tar a famíla. Amulher de Iustin Timberlake
está "desesperada" para ter duas crianças:
um menino e uma menina. Se preparan
do para a maternidade há muito tempo, a
atriz estava esperando apenas o casamento
para colocar tudo em prática. A cerimônia
ocorreu dia 19, em Nápoles, no sul da Itália
e custou aproximadamente R$ 12milhões.

Débora e Murilo
Benício juntos

Se na trama de 'Avenida Brasil" a perso
nagem Nina ficou com o Jorginho, na vida
real sua intérprete Débora Falabella prefe
riu o astro que deu vida aTufão,Murilo Be
níeio. Já estavam circulando boatos, agora
o casal se entregou de vez. A atriz passou a

noite do dia 19 (exibição do fim da novela),
na casa do ator. Com amaior parte dos ato
res em um restaurante, o casal achou que
conseguiria despistar os paparazzi. .

ÁRIES
Cuide de suas atividades de rotina sem desgastar
excessivamente as suas energias. A ordem é preservar a
sua saúde e seu bem-estar. Deixe decisões importantes
para outra ocasião. No setor afetivo, dê mais atenção ao

que o seu par fala Cor: aniarelo.

TOURO
Evite gastos impUlSivos ou tomar decisões de maneira
repentina Domine a ansiedade, pois a pressa pode
colocar tudo a perder. Em famHia, .cuidado com injustiça
ao tentar acabar com uma discussão. No amor, ouça o

que o par tem a dizer. Cor: vermelho.

J[ GÊMEOS
O clima é de tensão em seus relacionamentos pessoais
e profissionais. Como você tem uma percepção clara
dos problemas, tente fugir de encrencas. Com a

pessoa amada, um clima de compreensão e de carinho
envolverá o relacionamento. Cor: preto.

� CÂNCER
No trabalho, evite se envolver em brigas. Cuidado para
não ser influenciado(a) pelas ideias de pessoas próximas
- seja firme em suas decisões. No relacionamento
afetivo, seja mais paciente se não quiser ter problemas
com o par. Cor: tons claros.

LEÃo
O dia é favorável para fazer planos a longo prazo, mas
mantenha sigilo sobre seus objetivos para não ter que
enfrentar contrariedades com os demais. Nas finanças,
cuidado com gastos à toa. Ofereça mais segurança à sua
cara-metade. Cor: verde-claro.

yy\-\ VIRGEM

11..f Melhor não se sobrecarregar com suas tarefas. Peça
ajuda dos demais ou poderá ter seu desempenho
comprometido. Em casa, conte com o apoio dos

: .. . I ,,�ili��� acabar com os conflitos. Nos assuntos do

coração, abuse do seu romantismo. Cor: creme.

.n. UBRA
- Acredite mais em seus próprios sonhos e em sua

capacidade para alcançá-los com muito esforço
pessoal. Não dê ouvidos aos que duvidam de você
ou que costumam fazer comentários maldosos. No

campo afetivo, demonstre confiança à pessoa amada
Cor: roxo.

m. ESCORPIÃO. .

Melhor guardar segredo de suas verdadeiras intenções
para não ter problemas com seus amigos. Mantenha
a discrição e não verá seu nome envolvido em boatos.
No relacionamento a dois, ouça o par com atenção
antes de cometer uma injustiça. Cor: vermelho.

)(' SAGITÁRIO
No trabalho, compartilhe problemas e soluções com
os colegas. O momento é favorável para resolver

.

assuntos complicados. Não permita interferências da
família em seus assuntos. A dois, busque conforto e

refúgio ao lado de seu amor. Cor: verde-claro.

'Jo CAPRICÓRNIO
Sua capacidade de resolver problemas pessoais e

.

profissionais estará em alta! Em casa, acabe com as

divergências entre irmãos, mas não se envolva em
novas confusões para desfazer mal-entendidos. No
amor, fique longe de atritos. Cor: verde-escuro.

�
.AAA AQUÁRIO

Trabalhe com afinco e não gaSte seu dinheiro com
bobagens. Guarde sua grana para realizar um desejo
pessoal. Hoje, não convém dar ouvidos a pessoas
insistentes. No romance, motnentofavorável para
compartilhar seus sonhos com o par. Cor: lilás.

tf PEIXES

Hoje, use sua imaginação e encontre maneiras
diferentes de desenvolver o mesmo trabalho. Os
cuidados com a aparência Se encontram favorecidOS':

aproveite! No campo sentimental, converse com sua
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Quer publicar sua foto' gÉ só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.
.

As

amiguinhas
RafaeUa,
Ana Carolina
e Sebnana
lia Mostra
de Dança
Infantil, em
Florianópolis,
no dia 21

No dia 19, os alunes
do Colégio Mari$ta

São Luís participaram
do Troféu Ernani Volpi
Coitinho de Natação,
realizado no Acaraí,

em Jaraguá do Sul. O
Colégio ficou campeão
geral da competição,

conquistando, ao
todo, seis medalhas de
ouro, cinco de prata e

duas de bronze

-
.

O Colégio Marista participou no dia 20, no
Grande Teatro da Scar, do 5° Festival Nacional

de Dança de Jaraguá do Sul, com as coreogTafias
"Funck" e "Vou te levar"

� f
t (

I

As garotas da Conecta Assessoria Contábil támbém
entraram no ritmo do Outubro Rosa· ! I i

'1I;..'�.1i' ,,..

Evento em celebração ao Dia Nacional da Juventude, realizado no run de
semana passado em Jaraguá do Sul, teve a participação de quase dois mil

jovens. Eles participaram de diversas atividades no ColégioMarista São Luís.
A organização foi da Pastoral da Juventude e a progTalllação foi marcada pela
abertura do Ano da Fé, em comemoração aos 50 anos do Concílio Vaticano D.

UmgTUpode
professores da
Escola Municipal
Aluísio Carvalho
de Oliveira,
de Corupá,
comemorou o

Dia do Professor
fazendo o

passeio no Barco
Príncipe, de
Joinville a São
Francisco do Sul,
p�rcorrendo as
14 ilhas da Baía
da Babi�onga

Enfermeir
Ges or
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Trânsito

Novas áreas de cobrança em espera
Projeto para ampliar
os espaços de
estacionamento

rotativo depende da

recuperação de ruas

JARAGUÁ DO SUL

Diego Porcincula

A proposta de ampliação de va

Ilgas do estacionamento pago
na região central de Jaraguá do Sul
ainda depende de trabalhos deme
lhorias das ruas que serão abrangi
das pela cobrança.

Os novos parquímetros se

rão instalados nas ruas onde não
existe cobrança como a Henrique
Piazera, Francisco Fischer' e Ex

pedicionário João Zapella. As vias
estão no cronograma de obras de

melhorias, mas ainda não recebe
ram a nova camada de asfalto. O

prazo de conclusão é de seis me

ses, mas a expectativa ,da diretoria
de Trânsito é de que até o final do
ano a obra esteja pronta. O pro-

cedimento é necessário para que
a concessionária que administra
o estacionamento rotativo possa
pintar e nominar as vagas, pois
nestas vias existem carros e motos

estacionados no mesmo local.
Os motoristas de carro terão

60 novas vagas, os motociclistas
10, quatro para idosos e uma para
deficientes,

.

carga e descarga e ve

ículos oficiais. Os horários de per
manência dos veículos também
devem ser alterados. Outra mu

dança nas ruas será a retirada dos

espaços. O projeto de ampliação
das vagas já foi aprovado pelo De

partamento Jurídico da Prefeitura
e não teve necessidade de votação
na Câmara de Vereadores.

A iniciativa é da direção de Trân
sito e Transportes e Câmara de Di

rigentes Lojistas (CDL). A ideia é de

implantar novos espaços para car

ros emotos na região central. As va
gas foram criadas para que exista a

rotatividade de veículos enão pre
judique o comércio local, princi
palmente quando o comércio tem

maior movimento como no Natal.

Rotativo

MARCELE GOUCHE

CENTRO Jaraguá do Sul tem 52 parquúnetros e 19 ruas monitoradas

Ampliação visa evitar abusos
O gerente de Trânsito e

Transportes, Márcio Roberto
Ribas, disse que algumas modi
ficações estão sendo aplicadas
para evitar que motoristas esta
cionem em outros locais da ci
dade. "Estamos reavaliando as

áreas de fuga do estacionamen
to como os terrenos baldios
no centro". O procedimento é
realizado para fazer com que o

condutor utilize o sistema rota-

tivo e não fique além do tempo
nas vagas onde não existe co

brança.
A solicitação de ampliação

foi sugerida pelos lojistas da re
gião. Segundo o presidente da
CDL, Neivor José Bussolaro, a

implantação do estacionamen
to rotativo nestes locais é uma
maneira de evitar o.abuso e me

lhorar o comércio local. "Este
modelo é democrático e permi-

\

te que todos tenham acesso a

uma vaga". Neivor explica que
motoristas e lojistas serão be
neficiados com a medida, pois
a circulação de veículos nas va

gas será constante. Só na Hen

rique Piazera são aproximada
mente 40 locais onde não existe
a obrigatoriedade do uso de
cartão. Sem a utilização do bi
lhete o motorista pode ficar por
tempo indeterminado no local.

As outras ruas que devem
receber os parquímetrossão:

• 29 de Outubro (parcial)
• Exp. João Zapella (parcial)
• Clemente Barato (integral)
• Willy Manhke (lato esquerda)

.

• Frederico Bartel [lot.esquerdo)
• Marechal Deodoro da
Fonseca (próx, Marcatto)

• Luiz Kienen (lateral direita)
• Guilherme Weege (lato esquerda)
.• João Picolli (final da via)
• Expo Cabo Harry Hadlich

(inteqrol]
• Fxp. Gumercindo da Silva

(lateral direita)

o sistema de cobrança de estacionamento foi implantado
em julho do ano passado em Jaraguá do Sul. Atualmente, 19 ruas
abrangem o sistema, que tem 52 parquímetros. São 1,2 mil va
gas, sendo 905'para carros, 200 para motos, 53 para idosos, 25
para deficientes físicos e 21 na zona branca.

BANCO REGIONAL DE

DESENVOLVIMENTO DO

EXTREMO SUL
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Agência de Santa Catarina
Av. Herolio Luz, 617
CEP 88020-000
Florianópolis - SC
Fone: (48) 3221.8000
brdeflo@brde.com.br

Escritório de Chapecó .

Av. Getúlio Vargas, 1748-N
CEP 89805-000
Chapecó - SC
Fones: (49) 3.323.4100/9121.4302
paulo.antoniollo@brde.com.br

Escritório de Joinville
Av. Alúísio Pires Condeixa, 2550
CEP 89221-750

.

Joinville-SC
Fones: (47) 3461.3346/9210.7675
nivaldo.presalino@brde.com.br í
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ista
Cristiano MahfudWatzko,

escritor

Osmandamentos da qualidade
Quando comecei a escrever

esporadicamente para o

espaço do leitor deste jornal,
admito. que na época fiz um

acordo comigo mesmo: "Vou
buscar sempre escrever sobre
assuntos que possam levar uma

mensagem de fé e otimismo e

principalmente exercitar' uma
das mais belas artes que o ser

humano pode fazer durante sua

vida: partilhar conhecimentos".
No ano passado, mais pre

cisamente no mês de janeiro,
fui convidado pelo pessoal da.
redação deste jornal, para es

crever um artigo semanalmen-
.

te no espaço "Ponto de Vista",
às quinta-feiras. Prontamente
aceitei o convite. Buscando ser

fiel com o meu acordo acima,
quero partilhar com os leitores
os 10 mandamentos da qua
lidade que recebi por e-mail
da minha namorada na última

semana, com algumas adapta
ções pessoais.

1 - Pensar POSITIVO é qua
lidade: Quando você acordar,
não fique remoendo e pensan
do sobre o que deu errado, no
dia anterior. Este é um novo

dia, por isso, pense positivo.
2 - Ser EDUCADO é qualida

de: Seja educado com as pesso-

as, cumprimente cada um que
lhe dirija o olhar, isso faz bem

.

para você, e para quem você

cumprimenta.
3 - Ser ORGANIZADO é

qualidade: seja metódico, se

organize isso irá facilitar o .de
sempenho de suas atividades
ao longodo dia.

4 - Ser PREVENIDO é

qualidade: não aceite as infor

mações com facilidade, busque
mais dados para que você pos
sa estar mais convicto do seu

ponto de vista, isso sim é ser

prevenido.
S - Ser ATENCIOSO é quali

dade: quando alguém lhe pro
curar e pedir uma ajuda, bus
que adiar a tarefa que esteja
fazendo, pois quem veio pedir
ajuda, confia em você, e mais
do que isso, ficará feliz em sa

ber que você deu atenção e o

ajudou.
6 - RESPEITAR A SAÚDE é

qualidade: Alimente-se bem.
Você deve respeitar as necessí
dades humanas. Por isso cuide
do seu corpo. Isso é saber res

peitar sua saúde.
7 - CUMPRIR O COMBI

NADO é qualidade: Aquilo que
você combinou, cumpra. Isso
sim é ter respeito pelos outros

e com você mesmo.
8 - TER PACIÊNCIA é quali

dade: Para mim, a melhor qua
lidade que cada um de nós deve
buscar desenvolver. Quantas
vezes queremos expor nossas

ideias e os outros não a aceitam.
Muitas. Espere. Saber esperar é
uma bela qualidade. Passado
um tempo, suas ideias poderão
ser aceitas, e então verás que ii
paciência o recompensou.

9 - FALAR A VERDADE é

qualidade: Nunca prometa o

que está além do seu alcance
somente para impressionar
quem o. ouve. Uma promessa
não cumprida pode arranhar o
conceito que levaste anos para
construir. Por isso, fale sempre
a verdade. Seja honesto.

10.- AMAR A FAMÍLIA e OS
AMIGOS é a maior qualidade:
Todo dia agradeça a família e os

amigos que tens, pois são eles

que dão segurança para que
possas desenvolver suas tarefas
com equilíbrio.

Busque desenvolver as qua
lidades acima, elas irão aju
dar você a se sentir melhor e,
mais do que isso, levará a uma

sensação de bem estar para as

pessoas que fazem parte do seu

dia-a-dia.
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Notas e Protesto

EDITALDE INIlMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas daCGJ/SC, paraadevida ciênciaao responsável,
segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, parapagamento no prazo de3 (três) dias úteis, a contardesta
publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro
do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 225691/2012 Sacado: AJ EQUIPAMENTOS unAME Endereço: R DOS IMIGRANTES 500 MODULO 09 - Ja
raguá do Sul-SC - CEP: 89254-430 Cedente: CRIAl1VA COMEROO REPRESENfACAO E FOMENTO MER Sacador: RENTAL
CRANE SERVICOS Espécie: DMI - N'Tltulo; 118-01/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.100,00 - Datapara pagamento:
30/10/2012-Valor total a pagarR$5.185,93 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.100,00 - Juros: R$10,20 Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 • Diligência: R$17,83

Apontamento: 225850/2012 Sacado:AJEQUIPAMENfOSunAME Endereço: RDOS IMIGRANTES 500MODULO 09 • Iaraguá
do Sul-SC - CEP: 89254-430 Cedente: FRANOSCO,BATISfAMOME Sacador: - Espécie:DMI - N"TItulo: 05154 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 954,00 - Data para pagamento: 30/10/2012-Valor total a pagarR$1.034,81 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 954,00 - Juros: R$ 5,08 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$23, lO Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 225995/2012 Sacado: ALISSON GUSfAVO DE oUVEIRÂDE SOUZA Endereço: RUA ROBERfO SEIDEL 1305
CASA • CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.EI. Sacador: - Espécie: CBI - N° TItulo: 540226626 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 10.566,00 - Data para pagamento: 30/10/2012-Valor total a pagarR$13.073,83 Descrição
dos valores: Valor do título: R$10.566,00· Juros: R$ 2.398,48 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 225311/2012 Sacado: ClASSICPNEUMATICOS unA Endereço: ROD BR 280.KM 69 N 10501 - JARAGUADO
SUL-SC - CEP: 89254·000 Cedente: EXPRESSO JAVAli S A Sacador: - Espécie: DMI - N"TItulo: 0141971212 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 50,00 - Data para pagamento: 30/10/2012- Valor total a pagarR$122,84 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 50,00 - Juros: R$ 0,23 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 226091/2012 Sacado: EVALDO DASILVA Endereço: RUAGUSfAVO LESMANN 204 - Iaraguá do Sul-SC - CEP:
89257-200 Cedente: BANCO BMG S/A Sacador: - Espécie: CF - N° TItulo: 187201401 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
6.995,33 - Dataparapagamento: 30/10/2012-Valor total apagarR$11.052,20Descrição dosvalores: Valordo título: R$ 6.995,33
- Juros: R$ 3.978,01 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 ' Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 226110/2012 Sacado: GRACIEU PACHECO STAVICK Endereço: ESTRADAPAUWVOITOUNI 149 CASA - NE
REU RAMOS - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-830 Cedente: BV FINANCEIRAS/A CFI Sacador: - Espécie: CBI - N" TItulo:
251023296 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 8.101,56 - Data para pagamento: 30/10/2012-Valor total a pagar R$9.529,56
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 8.101,56 - Juros: R$ 1.342,15 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

•

Apontamento: 226162/2012 Sacado: GUrrMARA PIRES Endereço: RUA SAUDADE 92 FUNDOS - CORUPA-SC - CEP: 89278-
000 Cedente: HORIZONTE TURTURISMO Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 139/05 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 510,00 - Data para pagamento: 30/10/2012-Valor total a pagar R$620,71 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 510,00
, Juros: R$1,36Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20· Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 226106/2012 Sacado: JONAS FERREIRA DE SOUZA Endereço: RUA JOSE MARTINS 96 PT151 - TRES RIOS
NORrE - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89266-45 Cedente: BANCO FICSA SA Sacador: - Espécie: CBI - N" TItulo: 998803244-8 -

Motivo: falta depagamentoValor: R$ 1.524,92 - Data para pagamento: 30l10/2012- Valor total a pagar R$1.807,78 Descrição
dos valores: Valor do título: R$1.524,92 - Juros: R$ 199,25 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 25,71

Apontamento: 225242/2012 Sacado: MAJARAWOlTER DA COS'D\ Endereço: NOSSA SENHORA APARECIDA 270 - Jaraguá
do Sul·SC - CEP: 89258-810 Cedente: BRlMADEC COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS Sacador: - Espécie: DMI - N" TItulo:
4718/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$135,80 - Data para pagamento: 30/10/2012- Valor total a pagar R$209,79 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 135,80 - Juros: R$ 0,63 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 22608112012 Sacado:MICHELUZZI INDUSTRIA ECOMERCIO DE FIOS EMAlRASunAME Endereço: RUA
BERNADO DORNBUSCH 300 SL 04 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente: OUTECE INDUSTRIATEXTILUDA Sacador: - Espé
cie: CH - N"TItulo:M-000149 O - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.170,00 - Data para pagamento: 30/10/2012-Valor total
a pagar R$4.395,51 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.170,00 - Juros: R$ 152,90 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 225700/2012 Sacado: PRISCIlA POVOAS Endereço: RUA LUCIANO ZAPEUA 193 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89254-060 Cedente: L M PET SHOP UDA ME Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 00002935 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 336,56 - Data para pagamento: 30/10/2012· Valor total a pagar R$4�3,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$
336,56 - Juros: R$1,12 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 226102/2012 Sacado: RONEYDAVID COSTA ALENCAR Endereço: RUA HERCILIO ANACLETO GARCIA 471
- Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89266-270 Cedente: BV FINANCEIRA S/A ÇFI Sacador: - Espécie: CBI - N° TItulo: 131044252 -

Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.533,57 - Data para pagamento: 30110/2012- Valor total a pagar R$2.954,09 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 2.533,57 - Juros: R$ 325,98 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 . Diligência: R$ 36,64

.

Apontamento: 226095/2012 Sacado: SAMUELDEMEW Endereço: RUARI 02 LOIEAMENTO SOUZA 100 - TRES RIOS NOR
TE - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89250-000 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CFI Sacador: - Espécie: CBI - N" TItulo: 131025886
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 802,81 - Data para pagamento: 30/10/2012- Valor total a pagar R$1.l87,47 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 802,81- Juros: R$ 301,05 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 25,71

Apontamento: 225777/2012 Sacado: SOCIEDADE ESPORTNA JOAO PESSOA Endereço: RUA MANOEL FRANCISCO DA
COSTA 4220 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-000 Cedente: FISCHER COMERCIO DETlNTAS E MATERIAISA Sacador: - Es
pécie: Dl\1I- N°TItulo: 12930 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$144,20 - Data para pagamento: 30/10/2012-Valor total a
pagarR$223,68 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 144,20 - Juros: R$ 0,62 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 . Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 226137/2012 Sacado: SONETTI AUMENTOS UDA Endereço: RUA FIDEUS STINGHEN 71 SN - CEN - JARA
GUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-470 Cedente: SEGALAS ALIMENTOS UDA Sacador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 010794711
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 898,20 - Data para pagamento: 30/10/2012- Valor total a pagar R$978,78 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 898,20 - Juros: R$ 3,29 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 226144/2012 Sacado: SONETI1ALIMENTOS LIDA Endereço: R EXPEDIC FIDEUS ESTINGHEN 71- JARA
GUÁDO SUL-SC - CEP: 89265-740 Cedente: COPAPELCOMERCIO E REPRESDE PAPELUDA Sacador: - Espécie: Dl\1I- N°
TItulo: 1481061- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 260,00 - Datapara pagamento: 30/10/2012-Valor total a pagarR$343,01
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 260,00 - Juros: R$ 5,72 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 23,20 - Diligência: R$ 19,39

Apontamento: 225999/2012 Sacado: VITRINE IMOVEIS - CONSTRU1DRAUDAME Endereço: RUA DONA MATILDE, 200
- SAIA 01 - Iaraguá dç Sul-SC - CEP: 89256-280 Cedente: J.M.C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO unA Sacador: . Espécie:
Dl\1I- N° TItulo: N33227/1- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 925,11 - Data para pagamento: 30/10/2012- Valor total a
pagarR$992,59 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 925,11 - Juros: R$ 4,31 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20· Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 226003/2012 Sacado:VITRINE IMOVEIS - CONSTRUTORA UDA ME Endereço: RUA DONA MATILDE, 200
- SAlA 01 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256·280 Cedente: J.M.C MATERIAlS PARA CONSTRUCAO LIDA Sacador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: N32949/1-Motivo: falta de pagamentoValor: R$17,48 - Data para pagamento: 30/10/2012-Valor total a pagar
R$80,80 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 17,48 - Juros: R$ 0,15 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 226004/2012 Sacado: VlITRINE !MOVEIS CONSTRUTORAUDt\. ME Endereço: RUA DONA MATILDE 200
SL 01 . Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-280 Cedente: J.M.C MATERIAIS PARACONSTRUCAO UDA Sacador: - Espécie: DMI
- N° TItulo: N32944/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 491,40 - Data para pagamento: 30/10/2012- Valor total a pagar
R$558,82Descrição dos valores: Valor do título: R$ 491,40 - Juros: R$ 4,25 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data de 25/10/2012. Jaraguá
do Sul (SC),25 de outubro d�012.

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 19
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Operação visa que
área central seja um

, "ambiente saudável"

para a comunidade

Estelionato

Dois são

presos

"

Na terça-feira à tarde,
um supermercado de Gua
ramitim foi alvo de dois

estelionatários, que com

praram mais de R$ 1,5 mil
em produtos e pagaram
com um cheque roubado.
No momento da compra,
o funcionário ainda entre

gou um vale-compras pela
diferença do valor do che

que, que era de R$ 2,5 mil.
Ontem, os funcionários

perceberam que o cheque
era roubado e, quando ou

tra pessoa foi ao supermer
cada tentar retirar o vale, a
Polícia Civil foi acionada.

"Pelo depoimento, ele
disse que aceitou o vale

porque um dos envolvidos
lhe devia dinheiro. Acredi
tamos que ele não tenha

agido de má-fé, e ele nos

levou até os dois acusados",
disse o delegado Daniel
Dias. Os dois suspeitos já
tinham diversas passagens
criminais por furto e roubo
em Guaramirim. "Suspeita
mos que ainda exista uma

terceira pessoa envolvida,
provavelmente o responsá
vel pelo furto dos cheques,
ocorrido há cerca de dez
dias." Os produtos compra
dos pelos suspeitos, como
carnes e bebidas, foram de

vol"7dos ao supermercado.

•

I

PM intensifica os trabalhos
Ação é realizada na região central de [araguá
do Sul e ainda não tem prazo para terminar

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

Débora Remor

/\ região central de Iaraguá do
I\.sul está recebendo atenção
especial da Polícia Militar, que
iniciou na terça-feira uma ope
ração intensa de combate ao

uso e tráfico de drogas e contra

a prostituição. A operação "Sa

turação" está em andamento
24 horas por dia e não tem data

para acabar. A população apro
vou a ação policial na esperança
de vermais segurança nas ruas.

As abordagens às pessoas
suspeitas nas ruas próximas ao

Terminal Urbano, nos fundos
no Mercado Público, ao longo
dos trilhos e até na Praça Ân
gelo Piazera, incluindo os bares
do Centro, tem como objetivo

"saturar o ambiente com a pre
sença da polícia emostrar que a

conduta de usuários e trafican
tes não será tolerada, comba
tendo também a prostituição",
informou o chefe de Comuni

cação da PolíciaMilitar, capitão
AiresVolnei Pilonetto.

APM não informou detalhes
sobre a quantidade de policiais
envolvidos na operação para
não prejudicar os trabalhos.
Também não foi apresentado
um balanço de quantas pesso
as foram abordadas e detidas, e
nem do que foi apreendido.

A ação de policiamento os

tensivo e de abordagem intensa
a suspeitos foi aprovada por al
guns moradores. O aposentado
Maurílio Siqueira, de 51 anos,

presenciou uma abordagem no

bar ao lado do Mercado Público
e aprovou a ação policial. "Acre
dito que é preciso fiscalizar. Sou
a favor deste trabalho de comba
te às drogas. Acho certo revistar,
e quando acontece comigo, não
vejo problemas! Não devo nada:
Só não pode é ter o abuso de au

toridade", comentou. o estudan
te Kaio Britto, de 19 anos, tam

bém analisou positivamente a

presença da Polícia no Terminal.
uÉ preciso combater o tráfico de

drogas aqui", ressaltou.
I� área sempre foi monito

rada, mas agora temos 'a opor
tunidade de intensificar a ação

,

para coibir essas práticas, que
chegaram a um patamar intole
rável", disse Pilonetto. Ele com

plementou: "buscamos tornar

esses ambientes saudáveis para
que a população volte a usufruir
desses espaços". Veja as fotos e

vídeo daOperação Saturação no
site www.ocponline.com.br.

O Centro sempre
foi monitorado,

mas intensificamos
a ação para coibir
essas práticas, que
estão em patamar

intolerável.

Capitão 1U.res
Volne.i PilOJ:U3ttO
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Sust abelidade

Projetos para revitalizar os rios
Entre as propostas
previstas está o Plano de

Contenção de Cheias, que
deverá ser aplicado nos
municípios que integram
a bacia do Itapocu

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

Carolina Veiga

A Defesa Civil de Iaraguá do Sul

apresentou à Associação dos Muni

cípios do Vale do Itapocu (Amvali) e

representantes do governo estadual

projetos que visam à êontenção das
cheias nos municípios ao longo da
Bacia do Itapocu e a revitalização
dos rios que cruzam Jaraguá do Sul,

Com o plano de

contenção teremos
subsídios para "

trabalhar na

contenção das
cheias de forma

Integrada,
Normando Zitta,

geólogo

Para serem viabilizadas, as propos
tas exigem investimentos de aproxi
madamente R$ 13 milhões e devem
ser no futuro, integrados ao Plano
de Manejo da Bacia Hidrográfica do
Rio Itapocu. Esse plano deverá ser

elaborado pelo Programa SC Rural
em 2015 a partir da contratação de
uma empresa terceirizada. Os pro
jetos fora mostrados ontem à tarde,
durante a 8a Assembléia Geral do
Comitê de Gerenciamento da Bacia

Hidrográfica do Rio Itapocu.
O geólogo da Defesa Civil e da

Fundação doMeioAmbiente de Iara
guá do Sul Normando Zitta apresen
touum projeto orçado emR$ 350 aR$
400mil para elaboração de um Plano
de Contenção de Cheias na Bacia do.
Rio Itapocu. Segundo Zitta, a propos
ta levaria 20 meses para ser conclu-

ída e prevê a criação de modelos de
cenários de riscos para que os órgãos
responsáveis tenham. condições de

prever e agir antes da ocorrência de

possíveis tragédias ambientais.
O Plano de Contenção vai de en

contro com a nova política nacional
da Defesa Civil e prevê uma equidade
de informações entre todos os muni

cípios instalados no entorno da bacia
do rio Itapocu. Segundo Zitta, a pro
posta deverá conter um diagnóstico
das áreas alagáveis com informações
sobre onde elas estão localizadas,
quando acontecem, qual a incidência
de chuvamínima para ocorrência dos

alagamentos e quais são as atividades
necessárias para o gerenciamento ou

diminuição da ocorrência das situa

ções de alagamentos. "Com O plano
de contenção teremos subsídios para

trabalhar na contenção das cheias de
forma integrada e técnica, propondo
obras e projetos de prevenção".

A Defesa Civil de Jaraguá do Sul
também entregou cinco projetos,
no valor total de R$ 12,3 milhões em
obras, que preveem a revitalização
das áreas no entorno de cinco rios
da cidade e a diminuição da vulne
rabilidade da população que habita
a região. De acordo com o respon
sável pela Defesa Civil de Jaraguá
do Sul, Jair Alchini, as propostas são

detalhadas e incluem, a partir de um
estudo sócioeconômico e ambiental,
desde a o desassoreamento dos rios
até desocupação de algumas áreas, o
replantio de mata ciliar e a constru

ção de ciclovias. São contemplados
os rios Cerro, Jaraguá, Estrada Nova,
Chico de Paula e Rio da Luz.

Os valores dos projetos previstos
• Plano de Contenção de Cheias
na Bacia do Rio ltcpocu - entre

R$ 350 e R$ 400 mil
• Projetos de revitalização das

áreas no entorno de cinco rios da
cidade e a diminuição da vulnera
bilidade da população que habito
a região - R$ 12, 3 milhões
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Expectativa

Projetos dependem de verbas
A implantação das propos

tas apresentadas pelos técnicos
da Defesa Civil de Iaraguá do Sul
vai depender da disponibilidade
de verbas. O gerente de Planeja
mento dos Recursos Hídricos da
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico Sustentável (SDS),
Rui Batista, afirma que após o

recebimento dos projetos para a

revitalização dos cinco rios que
cortam a cidade e do projeto para
implantação do Plano de Preven

ção de Cheias para Iaraguá do Sul,
alguns tópicos como a estrutura

e os objetivos específicos do pro
jeto serão analisados pelo Fundo
Estadual de Recursos Hídricos.
"Se houver previsão orçamentá
ria para o próximo ano, os R$ 350
mil necessários serão repassados
para implantação do Plano de

Contenção", afirma ele.
O coordenador regional da Se

cretaria do Estado de Defesa Civil
de Santa Catarina, Antônio Edival
Pereira, recebeu os cinco projetos
de revitalização dos rios de Iara
guá do Sul entregues pela Defesa

�

Civil. Ele disse que as propostas .

serão analisadas para saber se po
dem ser contempladas também
com verbas do governo federal.
"Vamos ver se os 'recursos solici
tados entram no PAC e, se forem
beneficiados pelo programa, Ia-

. raguá do Sul será favorecido pelas
obras de prevenção", disse. Pe
reira destacou' a importância dos

municípios se anteciparem na

elaboração dos projetos executi
vos para a viabilização e captação
dos 'recursos pelo governo do Es
tado.

\

P�líticas de manejo
Plano vai definir o uso da água
O Plano de Manejo da Bacia

Hidrográfica do Rio Itapocu será
um dos instrumentos de gestão
das águas da bacia previstos nas

políticas estadual e federal de, re
cursos hídricos e vai definir as se

guintes ações: obras estruturais

que precisam ou não ser realiza
das, a disponibilidade de água e a

demanda de usuários, se há água
suficiente para disponibilização e

que, por fim, terminará no início
do processo de regularização do
uso da água da Bacia do Itapocu.

O gerente de Planejamento dos
Recursos Hídricos da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico
Sustentável (SDS), Rui Batista,
disse que no futuro, essas infor

mações irão embasar a cobrança
pelo uso da água, prevista em lei.
"Com base nessas informações o

comitê irá falar quanto cada um

irá pagar e esse recurso deverá fi
nanciar a implantação das obras

previstas pelo plano. Mas.em San
ta Catarina isso será feito a médio
e longo prazos", projetou.
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Um título em
Sem sustos, Tricolor
bate o Guarani por
3 a O e comemora a

conquista da segunda
fase do Catarinense

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

çue
O Juventus havia sido a

melhor equipe do returno

divisão Especial, os 19 pon
tos conquistados na fase classi
ficatória já demonstravam, in
clusive com a vaga antecipada
na semifinal. Porém, faltava ra
tificar com a conquista do tro
féu da fase e por duas vezes os

comandados de Pingo precisa
ram reverter vantagens dos ad

versários, após derrotadas fora
de casa na semifinal e na final.

Foi assim contra o Atlético
Tubarão e precisava ser contra

o Guarani, na partida realiza
da na noite de ontem, no João
Marcatto. E depois de cinco

jogos acumulando insucessos
contra o adversário, enfim o tri
colar encontrou uma forma de
vencer o Bugre. Foi na hora cer
ta. Com o triunfo por 3 a O, além

ndeestilo

FOCO Agora, os campeões do retlU"DO partem atrás do título do Estadual
./

do troféu, o Juventus ratificou
o direito de sediar a partida fi
nal do campeonato.

Ontem, o Guarani foi me
lhor nosminutos iniciais, mas
aos poucos o Juventus come

çou a se impor e exigir boas
defesas de Rodrigo Rocha.

.

O primeiro gol saiu aos 25',
p

quando Almeida fez um lin-
do lançamento para Lourival,

DIVULGAÇÃO

SUPERAÇÃO Disputa da bocha adaptada exige
estratégia e concentração dos paratletas

I'
I

que ganhou na velocidade e

encobriu o goleiro, com cate

goria. O mesmo Lourival am

pliou aos 37', em um bonito
chute da entrada da área.

Quando se aguardava um

Iuventus recuado na segunda
etapa, Max tratou de mostrar

logo no primeiro lance que
a história ia ser outra, ao ca

rimbar a trave. O mesmo Max

marcou o terceiro, aos 25', em
\

cobrança de falta. A partir daí
sim o tricolor passou a admi
nistrar o resultado e aguardar
o apito final de Edmundo Al
ves do Nascimento,

As equipes voltam a se en

frentar no sábado, às 16h, em
Palhoça, agora pela decisão
do campeonato. O Juventus
joga por dois empates.

Aluno daApae é destaque
de competição nacional

Iaraguá do Sul não possui
tradição no paradesporto, po
rém a situação pode começar a
mudar depois do bom desem

penha de Alex Pereira nas Para

limpíadas Escolares Brasileiras,
realizadas em São Paulo (SP).
Na semana' passada, o garoto
da Apae conquistou a medalha
de bronze na bocha para pesso
as com paralisia cerebral.

O resultado não era espe
rado, já que foi a primeira vez

.
que Pereira participou de uma

competição deste nível. Na

ocasião, representou a seleção
catarinense. Trata-se da maior

conquista do atleta de 20 anos,

que é aprendiz no setor de Edu
cação e Trabalho da Apae. Des
de 2010, é atleta de bocha para
límpica - também chamada de
bocha adaptada, onde acumula

bons resultados em competi
ções estaduais.

Segundo a coordenadora
de educação física da Apae,
Claudia Robertha Arrazão, que
acompanhou o atleta em São

Paulo, a bocha adaptada é um

jogo de estratégias e concentra

ção, requermuito treino e força'
de vontade. "Talvez seja esse o

segredo de Alex, que é extrema
mente comprometido nestes

quesitos", finalizou.
Santá .Catarina terminou a

competição encerrada na últi
ma sexta-feira (19) na terceira

colocação geral. O campeão foi
.

o Rio de Janeiro, que somou 80

pontos. Em segundo acabou
São Paulo, com 69. Os catari
nenses acumularam' 35 pontos
e, voltaram a figuran no pódio
depois de dois anos.

Football

Breakers
•

Jogamporvaga
No sábado (27), o Iaraguá Bre
akers realiza uma decisiva parti
da pelo Torneio Touchdown. Em
Arujá (SP), encara a Lusa Rhynos.
Os 'Quebradores' necessitam da
vitória para semanter no grupo
das equipes que avançam ao

mata - mata. Terão pela frente
um adversário com retrospecto
negativo, acumulando cinco der
rotas em seis jogos. Os Breakers
já venceram três vezes.

Duatlo

Prova é
cancelada

A Fundação Municipal de
Esportes cancelou na tarde de
ontem 3° Duatlo de Jaraguá do
Sul. O evento, programado para
acontecer no próximo domingo
(28); teve baixo número de ins

critos, o que inviabílizou a sua

realização. A decisão foi tomada
em consenso com os pareei-
ros Sesi, Clube de Canoagem
Kentucky, Unimed, Faculdade
Jangada e Over Bike.

JESC

Seis equipes
de [araguá

Seis equipes de Jaraguá do Sul

partem paraAraranguá ama
nhã' onde disputam a etapa
estadual dos Iesc (15 a 17 anos).
O Jangada será representado no
voleibolmasculino e basquete
feminino. O Colégio Evangélico
atuará no basquete masculino.
O Alberto Bauer levará as duas

equipes de futsal, enquanto o

Duarte Magalhães disputará o

handebol feminino.

Futsal

Semifinais do
feminino

Três jogos deram sequência ao

Aberto de Futsal ontem. No pri
meiró, a Olicar rriarcou 4 a O no

União e avançou. Na sequên
cia, Nicocceli e Cruzeiro empa
taram por 2 a 2, com Nicocceli
vencendo nos pênaltis (6 a 5).
Fechando a noite, a Eletropoll
avançou ao bater o Bazar do

Rau, por 2 a O. Hoje acontecem
as semifinais do'naipe femini-

.: no, a partir das 19h30.
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Bruno do KI.B estréia noMMAprofissional
Acreditem! O rapaz vai se

profissionalizar. E se engana
quem pensa que o jovem de 28
anos vai entrar pelasportas da
frente no MMA nacional apenas
pelo talento musical e o prestígio
que isso lhe atribui. Ele, como todo
bom artistamarcial, percorreu sem
preconceitos todos os parâmetros
da luta em si, se especializando
tanto em pé quanto no chão, para
que - como lutador - seja o mais
completo possível. Requisitos
básicos hoje em dia quando se trata

de MMA profissional. Prova disso
são as pessoas que lhe rodeiam
e lhe dão suporte no Mundo da
luta. São eles os lutadores Felipe
Sertanejo eAllan Puro Osso. Bruno
revela que também treinou com o

lendário - e atuante como nunca -

Jorge Pattino Macaco, antes deste
se mudar para os EUA. Se tratando

,

da seriedade com que este grupo
leva a luta, podem ter certeza que
vai dar para apostar em Bruno como
lutador. E uma coisame deixou
mais certo disso foi a declaração
dada por ele a um site especializado,
quando perguntado sobre como
conciliaria a carreiramusical e a de
lutador e também como ele estava
encarando esse novo desafio: "Com
certeza, amúsica éminha vida,
isso só vai somar naminha carreira
musical'. Acho que temos que fazer
tudo que temos vontade, não há
barreiras, basta acreditar". "Estou
muito ansioso. Para mim é uma

responsabilidade maior por terem
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pessoas que não acreditam, mas
acho que temos que mostrar por
que viemos em qualquer profissão,
então estou aí". Bem, não sei quanto
à técnica dele, realmente teremos
que esperar até dezembro para vê
lo estrear em um evento nacional
ainda a ser divulgado. Mas levando
em conta amaturidade com que ele
encara esse processo na vida dele,
mostra o quão bom lutador ou
artistamarcial, como preferir
ele tende a ser. E lembrando
os mais céticos, não se trata

dele vencer ou perder em
sua estréia. O que vale é
as atitudes como lutador,
que vão garantir a felicidade
dele e um bom espetáculo
para público. Podem confiar!

\

* Xitão é lutador, professor e s9cio-proprietário do CT X-Team. Especialista em Karatê, J_uJitsu, Submission, MuayThai, Boxe e Mestre Internacional de Kickboxing.

Futebol
I

São Paulo eGrêmio avançam
naCopaSul-Americana

o futebol brasileiro alternou suas
,

atenções entre o complemento da
32a rodada do Campeonato Brasilei
ro e a Copa Sul-Americana.

Na terça, o Palmeiras decepcio
nou e foi eliminado da competição
continental após ser derrotado pelo
Millonarios, por 3 a O, em Bogotá.

Diferentemente doVerdão, oAtlé
tico-GO foi eliminado com aspectos
positivos. Na partida de ida, havia
perdido por 2 a O para o Universidad
de Chile, fora de casa. Porém, atuan
do de forma valente conseguiu ven
cer por 3 a l, no Serra Dourada, mas
o placar não foi suficiente.

No Morumbi, o São Paulo em

patou em O a O com a LDU de Loja.
Como havia empatado com gols na
partida de ida no Equador, o clube

paulista avanço� às quartas.
Em Porto Alegre, o Grêmio ven

ceu o Barcelona por 2 a 1, no Olím

pico. Apesar das dificuldades, o clu
be gaúcho conseguiu se classificar e

representar o Brasil na próxima fase.
Na Série A, o Vasco perdeu em

casa para o Internacional, pois 2 a 1,
de virada. Em Florianópolis, o Bota
fogo bateu o Fugueirense por 2 a O e

afundou ainda mais a equipe da Ca

pital na zona do rebaixamento.
LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

2 A 1 Em jogo complicado, Grêmio virou sobre os

equatorianos do Barcelona eavançou na Sul-Americana

Champions League
Derrotas surpreendentes na rodada

»:

A UEFA ChampionsLeague segue prota
gonizando surpresas nesta edição. Seis
grandes tropeçaram na rodada de meio de
semana. Na Ucrânia, o Shakhtarvenceu o

Chelsea por 2 a 1. Na Dinamarca, a Iuven
tus empatou em 1 a 1 com o Nordsjelland.

Na Espanha, o Málaga venceu o Milan por
1 a O. NaAlemanha, o Real Madrid perdeu
de 1 a O para o Borussia Dortmund. Na

..

Holanda, o Manchester City perdeu por
, 3 a 1 para o Ajax. Na Inglaterra, o Arsenal
perdeu para o Schalke 04, por 2 a O.

, "" "

,ato CatarioansoCampeon '

, fI
'

, ,lIIpa
("SM futsa\ l( . ore
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"28,/10 • 2(lhArena
•
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Curl'a 'e '"
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cempartllba
Concorra a duas camisas
oficiais e dois ingressos

para o jogo.
www�fat"ebook�"com/(smmuquinasadjfvtsol.btogspot.CQI1\ @OdjJufS'à!
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PATROCI NADOR
OFICIAL

II
Bradesco

a completl para quem quer perder peso! Inibe o ap ile. acelera
lismo e ini a a rção de parle dos carboidratos ingeridos.

Com es tia fórmula:
Cl I

A Garcínia é obtida do fruto da Garcinia camboja. Seu'principal ativo é o'ácido
hidroxicitrico, responsável pela retução no apetite e pela compulsividade por
doces.
Além de atuar como moderador do apetite a Garcínia também controla o

metabolismo e reduz o armazenamento de gordura corporal.
US

Obtido a partir 'da laranja amarga, estudos clínicos mostram que
componentes do Citrus aceleram o metabolismo, promovendo um maior

gasto de caiarias a, conseqUentemente, a queima de estoques de gordura.
O Citrus age ligando-se a receptores enc'Ontrados no tecido gorduroso,
ativando o metaboli'smo e a queima de gordura, sem interferir no sistema
cardiovascular e sem causar nenhum efeito adverso.
,SEO I
Extraída do feijão branco, a Faseolamina é uma glicoproteína que seqüestra
40% do carboídrato consumido, inibindo assim a absorção de uma parte dos
carboídratns ingeridos na dieta. O resultado é a redução dos n�vais de

açúcares e as'calorias atribuidas á eles e umá diminuição, das reservas de
, gordura. Ou seja, são dois pontos a favor da sua cintura: menos carboidratos
absorvidos e menos fome. Daí sua dieta fica magrinha e seu organismo vai
buscarenergia nos estoques de gordura, normalmente instalada na cintura.

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

Conheça também:
CREME DE MASSAGEM HIPERTERMICO SUM
Indicado para melhorar o àspecto da celulite, bem como a

firmeza e elasticidade da pele, além de ajttdarna redução
de medidas em áreas de maior concentração de gordura.
Benefícios do slim:
� Acelera a quebra de gordura nos adipócitos. Age
também sobre o tecido coniuntivo, estimulando a síntese
de colágeno e elastina na pele.
- Inibidor indireto da lipogênese l uma vez que impede
que os ácidos graxos livres sejam reaproveitados na

síntese de novas moléculas de gordura.
- Contém carotenóides, que protegem a pele do estresse
OXidativo, e polissacarldeos que protegem contra a

desidratação cutânea.

��,AADE JARAGUÁ 00
(/\0 8ú<
Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatológicas .. Fitoterápicos
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