
Acidente Da 280
Mulher fica em
estado grave
Uma colisão frontal entre
umamotocicleta e um

Uno, ontem à tarde, na
rodovia em Guaramirim,
deixouMaria de Fátima

Ramos,40,gravemente
ferida. Ela está internada
em Iaraguá do Sul.

Página 21

Aula de mÚSica
Professores
são qualificados
o projeto "Prática musical
nas escolas", desenvolvido
pela EscolaAlbano
Kanzler, de Jaraguá .

do Sul, vai oferecer
cursos para os docentes
ensinarem os alunos do
Ensino Fundamental .

•111
Decoração
Conheças as dicas
paramudara casa
Orientações como
reforma de alguns móveis,
improvisação de vasos,
mistura de copos e pratos
que são poucos usados e

utilização de luminárias são
alternativas para renovar o
ambiente. Página 17

Um mês para as eleições

Campanhaganha força
Faltando apenas 30 dias para a votação, candidatos e partidos
pretendem intensificar amobilização nas ruas para chamar
a atenção dos eleitores ainda indecisos e conquistarmais
apoiadores em busca da vitória nas urnas. Páginas 4 e 5

EDUARDO MONTECINO

Trio armado rouba

R$ 350 de idoso de
65 anos no bairro João

Pessoa e depois foge
pelomato em direção

� a Schroeder. PM usa

cão para ajudar nas
buscas, mas não

consegue localizar
os assaltantes.
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Vendedores
I

Capacitar represeútarítes
de vendas é o objetivo de
curso nos dias 15, 22 e 29
de setembro, no Centro

Empresarial de Jaraguá do
Sul. A promoção é da Apevi.

o convite para um evento

daApple, no próximo dia
12 de setembro, em São

Francisco, deixou todos
os fãs da UléU:ca namaior .

torcida para que seja
finalmente o anúncio do
iPhone 5. O convite traz

indicações enigmáticas, o
que só aumenta o suspense.
Eles continuam sendo
imbatíveis nos produtos e

tatllbém �omârketíng:
ii

e ornecer
• ;I;','

tecnologias da informação
e comunicação, a Secretaria
daAgricultura e da Pesca
desenvolve o Programa

i 1,:Beija-f1or� l�tnetno
I.,

Campo .. O" r()grama leva
aosmeios. ruràl e pesqueiro
telecentros equipados com
computadores e acesso à
internet. O Beija-flor iniciou I

suas atividades em 2004.

Hoje, estima-se que atende
mais'de15.ínüpessoas, em II'

166 unidades de inclusão
digital espalhados por
todo o Estado.Além disso, a
proposta tem o objetivo de
promover ações voltadas
ao empreengedorismo
iwâl, pormeio de cursos

'tr

desenvolvidos pelos técnicos
da Empresade Pesquisa
Agropecuária e Extensão
Rural (Epagri) e do Serviço
Nacional deApréildizagem
Rural{Sen�

" .

" '(,' !' "",
-, ,-

','UI;
.,'

O número de pedidos de
recuperação judicial em
julho deuum salto de
187,5% na comparação com
o ,aM,Q allteriqt, sêgun(lQ !.

levantatne;nto da BoaVistq/
SCPC. No acumulado do

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Eólica
A Weg SA. anunciou o primeiro con

r\t:rato de fornecimento de aerogera
dores decorrente da joint venture daWeg
com o grupo espanhol M. Torres Olvega
(MTOD. O equipamento estará voltado

para o mercado de energia eólica no

Brasil. Os aerogeradores têm capacidade
de 90MW e serão instalados ao longo dos
próximos dois anos em parque eólico lo
calizado no Nordeste do Brasil. Ele deverá
entrar em operação até janeiro de 2016.
A produção será feita em Iaraguá do Sul
e estima-se que os equipamentos atin-

jam índice de nacionalização próximo
de80%.

Esse é o primeiro aerogerador de
senvolvido pela Weg terá potência
de 2,3 MW e incorporará vantagens
importantes em relação aos equipa
mentos atualmente encontrados no

mercado, tanto do ponto de vista de
eficiência energética como de viabi
lidade econômica. A construção do

protótipo já foi iniciada e os testes

de campo e a certificação da turbina
deverão ocorrer em meados de 2013.

Veículos
Enquanto o mercado de
automóveis comemora
o novo recorde de
vendas estabelecido
em agosto, com o

emplacamento de
405.518 automóveis
e comerciais leves, o
mercado demotos
caminha para uma
queda nas vendas
de 12% no ano. Já o
mercado de caminhões

poderá amargar queda
�,

de até 20%. No caso

dos automóveis, o que
reverteu a perda de
dinamismo do mercado
foi o esperado último
mês de redução no IPI.
A realidade das motos
vive uma saturação no
mercado.

Caminhões
Quanto aos caminhões,
existem forças
antagônicas. O
veículo pesado é um
instrumento de trabalho
e não está faltando

carga. No caso da

distribuição de milho,
o governo teve de
recorrer ao Exército para
acelerar as entregas.
O maior problema é
com a regulamentação
do descanso dos
motoristas. A lei, .

em princípio, é boa,
mas houve queda na
rentabilidade dos fretes e
faltam motoristas.
O mercado de ônibus, no
entanto, está crescendo.

alde de lo
AAcrílicos Santa Clara, de Jaraguá do Sul,
comemora o sucesso do balde de gelo
produzida para atender a marca Budweiser.
O produto aparece no clipe "Great Times"
e também na página da cervejaria no
Facebook. O balde é uma espécie de
caixa feita em acrílico cristal com uma

base vermelha. Além disso, conta com
iluminação LED e uma bateria recarregável
de 12 V. Já virou objeto de desejo dos

apreciadores de cerveja de todas as marcas.

Salário desemprego
Desde o último dia 3, o cálculo do seguro
desemprego passou a ser feito com base na
média aritmética dos salários-de-contribuição,
informados no Cadastro Nacional de

Informações Sociais (CNIS), dos últimos três
meses anteriores à dispensa do empregado.
Isto é determinado pela Resolução 699 do
Conselho Deliberativo do Fundo deAmparo ao

Trabalhador (Codefat). O governo busca formas
de reduzir os dispêndios com o seguro
desemprego que hámuito deixou de atender à
finalidade para a qual foi concebido.Até omomento,
todas as tentativas tiveram pouco sucesso.

IJVJ.JICADORES ÍNDICE PERÍODO

.�.���ç .7.?1:í.0(? �.�·A.ºº.�'J:'9.:?º�.� .

TR 0,000% 6.SETEMBRO.2012
...........................................................................................................................................................................................

.ç.y.� �.:.�.�ª.?7..1. ê.�.T.�.M.I.3.ª'º:.?9.�.? .

.ªº�.!,t.I.'.� :'�t...?/.�.�cyo �.:§�.'l'.�.M�.ª9.:.?.9.�? .

.���!� :I!l: .?/}?cyo , �.:êWr..�.M�.ª9.:.?.9.�.? .

AÇÕES PETR4 21,00 ir 1,99%
VALE5 34,09 1t 4,70%
BVMF3 11,72 1Ii 3,26%

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

POUPANÇA 0,4551 7.SETEMBRO.2012

COMMODlTIES

PETRÓLEO - BRENT t 0,69%
OURO 1/11, 0,00%

US$ 114,260
US$ 1701,850

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
............................................................................................................................................................. , .

Pº.�.� .. Ç.9M.�.ª.9.� .. (�M M} ?/.9.?7..º ?/.Q.?ª.15, � �.9/.�.�cyo.
.P.º.�.� .. T.V..BJ.êM.9 . .(�.M)�.n ).,.�.lJ.9.º ?,).Qº.Q � .QO/'<? ..

.�.v.:ª9..(�.M . .B.�}.. ?1.§.lJ..1..Q 2..I.§.lJ.ª.lJ. ! �.QI.?ªo/.0.
LIBRA (EM R$) 3,2301 3,2331'" -0,34%

LOfl�'F�RIAS

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04690
1 ° 84.957 250.000,00
2° 22.815 25.000,00
3° 74.016 15,500,00
4° 23.397 14.000,00
5° 19.294 12.058,00

QUINA
SORTEIO N° 2988
24 - 29 - 36 - 69 - 70

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1277
01 - 13 - 18 - 21 - 24
27 - 34 - 36 - 39 - 43
44 - 48 - 49 - 59 - 74
84 - 88 - 94 - 96 - 97

MEGASENA
SORTEIO N° 1422
02 - 05 - 13 - 17 - 39 - 44

Embalagem
A embalagem pode ser o grande diferencial
para um'produto. Disponibilizar
informações sobre este importante
tema para as micros, pequenas e médias

empresas é o objetivo de curso promovido
pela Apevi, no próximo dia 19, no Centro

empresarial de Iaraguá do Sul (Cejas).

Mercado brasileiro
Somando a produção de carros, comerciais

leves, motos, caminhões e ônibus, a previsão é
de que sejam comercializadas em torno de 5,6
milhões de unidades em 2012. Embora seja um
poucomenos que o número do ano passado,
como está em queda a vendas de carros
produzidos no exterior, a produção nacional
deverá apresentar um pequeno aumento.
Este é um dos poucos setores da indústria -

incluindo as auto-peças - que' tem perspectiva
de pelo menos empatar com 2011.

Cuba
Alguns gestos .; embora tímidos - estão
aproximando o Brasil da ilha de Fidel Castro
na esfera econômica. Depois de o País
caribenho conceder um crédito de US$ 200
milhões para a compra demaquinários e

insumos agrícolas brasileíros, um grupo
de oito empresários dos setores têxtil e
calçadista seguiu para um rodada de negócios
na ilha. O Brasil já contribuiu com 600milhões
de dólares para a ampliação do porto deMariel
e agora se dispõe a contribuir com ajudajurídica
paraa formação domarco regulatório domesmo.
Nestemomento em que investimentos em Cuba
ainda enfrentam uma insegurança jurídica e a
participação do governo é fundamental.
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o leitor

'Gastos ineficientes
em educação

Uma das grandes distorções na
aplicação de verbas na edu

cação no Brasil é o descompasso
entre o que o Estado gasta com

um universitário e um aluno do
ensino fundamental: aproximada
mente seis vezes mais. Enquanto
isso, na Coreia do Sul, esses nú
meros estão mais equilibrados, ao
redor de dois para um. Essa dis

crepância se explica, basicamente,
pela necessidade de custear uni
versidades públicas gratuitas, que
atendem, em sua maioria, a alu
nos com condições financeiras de
pagar por seus estudos. É um mo

delo ultrapassado, em extinção,
que deve ser substituído por outro

que prevejabolsas de estudos para
alunos carentes, como na maioria
dos países que apresentam bom

desempenho escolar. Assim, so

brariam �ecursos para melhorar a
qualidade dos ensinos fundamen
tal emédio, pelamodernização de

grades curriculares, treinamento
e avaliação de professores, insta
lação de laboratórios, para citar

alguns exemplos.

E justamente essas univer
sidades públicas estavam nova

mente em greve, prejudicando a

vida escolar de milhares de jovens.
Segundo o sociólogo Alberto Car
los de Almeida, desde 17 de maio

que o contribuinte vem pagando
os salários de professores univer
sitários que só agora estão voltan
do às aulas, no que denomina de
amaior greve remunerada de que
se tem notícia, em detrimento dos

pagadores de impostos brasileiros.
Se a educação é tão importante
para o País, por que não copiar o
que está dando certo em outros

lugares, ou apenas usar o bom
senso? Isso evitaria a necessidade
de penalizar, novamente, o con

tribuinte' a competitividade da
economia do País e a capacidade
sustentada de gerar empregos de

qualidade.

Carlos Rodolfo Scbneider,
vice.presidente da Ciser, de
Joinville (SC) e coordenador

do Movimento Brasil
E6ciente (MBE)

Compal"'tilh.e HJ sua opinião. Escreva..nos!
Envie sua Carta do Leitor de nomáximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Os ricos e os hipócritas
Ser rico só é pecado para os hipócritas. Detesto

hipocrisia, detesto hipócritas, gente falsamente
boazinha. Gente, por exemplo, do tipo que um dia
inventou que é mais fácil um camelo passar pelo
fundo de uma agulha do que um rico entrar no reio
dos céus. Tem cabimento uma estupidez como essa?

,

E quem inventou essa idiotice? Garantidamente um

pobre e hipócrita.Um daqueles que falammal do ca

pitalismo, dos ricos, mas que não saem das filas da

Mega-Sena tentando ficar rico... É ou não é hipocri
sia? São contra os ricos enquanto são pobres...

Uma história para ilustrar essa hipocrisia vem
dos Estados Unidos. Você sabe que o candidato

republicano Mitt Rommey está dando um cansa-.

ço em Barack Obama. Obama pode até ganhar a
reeleição, mas vai ter que suar muito. Pois os ad
versários de Mitt Rommey, não tendo muito a di
zer contra ele, o "apedrejam" dizendo que ele é um

empresário rico, desumano.
Amulher do Rommey.Ann, teve que subir aos

palanques para tentar desmanchar a imagem de
vilão do marido, vilão porque é empresário e rico.
Era só o que faltava. Os empresários são os caras

. que metem a cara para o tapa nos furos econômi
cos deixados pelos governantes incompetente, lá
como aqui, igualzinho.

Empresários produzem, fazem a renda nacional
circular, dentro e fora do País, geram emprego, dão o

que comer'aos filhos dos seus empregados, empre
sários são, enfim, os verdadeiros "presidentes" das

nações. E os frustrados, vadios, os querem crucificar,
como se produzir, fazer o dinheiro circular, empre
gar, pagar salários, impostos, tudo, como se tudo isso
fosse pecado, é isso, bolsos furados? Aos pobretões
que acham que os ricos são bandidos, aconselho-os
a que saiam das ridículas filas da Mega-Sena, afinal,

podem também ficar ricos, claro, sem trabalhar, que
é o que querem... Quem ganha dinheiro na moleza
não é o rico, é o assalariado, que bate o ponto e cai

fora, se a empresa teve lucro, teve; se não teve, que se

dane, é isso?Hipócritas.
Conselho

Ela deve ter uns 60 anos, talvez nem isso. Cha
ma-se Gina Rinehart e é a mulher mais rica da
Austrália.Vive sendo criticada por ser rica. Ela per
deu a paciência e mandou os críticos (vadios, na
verdade) bebermenos, procurarmenos diversões,
menos jogos nos computadores, menos festas e

trabalharmais.E eu digo que quem trabalhamui
to e bem fica rico. E quando isso acontece, o crítico
fica quieto, é um hipócrita, é umminguado desses
da esquerda pobre e frustrada...

Crimes
Bandidos chinelões emenores de idade andam

matando' delegados e PMs em São Paulo. Era só
o que faltava. Esses bandidos têm que ser pega
dos, dissemal, quero dizer "pegados"... Pegados de
modo a que "duramente" se arrependam do cri
me. Essa gentalha tem que aprendera termedo da
Polícia e a se borrar do Judiciário, só assim voltare
mos a ter um poucomais de sossêgo. Eles têm que
aprender com quantos "paus" se faz uma canoa.

Só "assim" aprenderão, deu para entender?

Falta dizer
Vi a foto dela no jornal, 13 anos, toda rebocada,

fazendo caras e bocas e com a faixa sobre o peito:
Miss Brasil Infanto. Depois os pais se queixam de

que há sujeitos desrespeitosos, tarados, isso emais

aquilo, e deixam uma merreca de 13 anos desfilar
em passarela, miss isso, miss aquilo? Que falta de
uma sova. Nos pais...

" ,

e
,
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Reta final

Os dias decisivos
da corrida eleitoral

E você, já
decidiu seu voto?

Ainda não decidi, acho que
antes de escolher tem que
pensar bastante, pesquisar
muito. Eu estou esperando
os planos degoverno para
ver quais são as propostas
dos candidatos. Seria bom
se eles cumprissem com

todas, espero que quemfor
eleito não decepcione.
Jaqueline Chiodini,
25 anos, professora

.

Faltando apenas um mês para a votação de 7 de outubro, os partidos
de Jaraguá do Sul pretendem intensificar as campanhas nas ruas

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Daqui a um mês, o futuro das cidades brasi
leiras será decidido pelos mais de 140 mi

lhões de eleitores no País. E para disputar o voto
na chance de tomar para si a responsabilidade
de estar à frente do Executivo e Legislativomuni
cipais' candidatos a prefeito e vereador intensifi
cam as campanhas eleitorais. Em Iaraguá do Sul,
essa reta final da campanha determinou o início
da fase mais acirrada do processo eleitoral.

"Ontem fizemos uma reunião com 200 pes
soas ligadas diretamente à coligação, justamente
para discutir as estratégias para os próximos 30

dias", disse o coordenador geral de campanha da
chapa "Nova Jaraguá", Ademir Izidoro. A coliga
ção vai aumentar a quantidade de bandeiraços,
uso de carros de som, comícios e, como novida
de, vai organizar reuniões com a população nos

bairros para a divulgação das propostas.
Segundo Izidoro, desde a virada de agosto

para setembro que a campanha passou a ga
nhar mais força. Nesta semana, o candidato da

majoritária, Dieter Ianssen (PP), participou de
encontros com os candidatos a vereadôt Além
das visitas, também esteve reunido com lideranças
políticas do Partido Progressista, como o presiden
te estadual da legenda, o deputado estadual Joares
Ponticelli, e a senadoraAnaAmélia Lemos (PP).

Para o assessor de comunicação da coliga
ção "O Povo novamente", Emerson Gonçalves,
é natural que essa intensificação de campanha
aconteça, já que parte do eleitorado começa a

decidir seu voto nesse momento, sobretudo so

bre quem serão os candidatos na proporcional
(Câniara de Vereadores). 'Acampanha da nossa

chapa de maneira geral vai ficar mais forte, mas
principalmente a dos candidatos a vereador. É
comum até que eles recebam ajuda de amigos e

familiares", disse Gonçalves.
Por conta da agenda dupla da candidata da

coligação, Cecília Konell (PSD), a estratégia adota
da para a campanhamajoritária será a de aumen
tar a quantidade dos comícios, que já começaram
a ser realizados há cerca de três semanas. "Estamos
fazendo reuniões pelos bairros, mobilizando a po
pulação daquelas regiões", contou o assessor,

Na visão do coordenador geral de cam

panha da aliança "Iaraguá quer mais", Ju
liano Nora, o aumento do interesse da

população,nesse período recaiprincipalmente
.

sobre o histórico dos candidatos e sobre suas

propostas. Por isso, contou Nora, nesse final
de semana a equipe deve começar a distribuir
um jornal com as realizações do candidato da

coligação, Moacir Bertoldi (PR), na época em

que foi prefeito.' I , . i 1 I I" I � I
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FOTOS EDUARDO MONTECINO

Para prefeito já decidi, mas
para vereador ainda não,
sãomuitos.Mas acho que
além de votar naquele que
tem amelhor proposta, tem
que votar pela pessoa, ver
se ela é competente e capaz
defazer o que promete, se
é íntegra e honesta. Acho

que tem que vasculhar o

passado, perguntar para
as pessoas se elas conhecem
tal candidato.

AIaíde Mello, 62
anos, aposentada2416QUAIS AS

PROPOSTAS? 2810 7

15 Ainda estou em dúvida
em quem votar, tanto para
prefeito como para vereador.
Acho que vou acabar

deixando para decidir na
última hora, mas vou votar
em quem eu conheço, em
quem eu já vi o trabalho

quefez no meu bairro e que
eu achei quefoi bom, que
melhorou a região.

.

Vino Rassweiler, 57
anos, serralheiro

25
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�
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26
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Cristina Kassner, que
I compõe a Comissão do

Sinasefe responsável
pelanegociação de uma

pauta interna junto
aos representantes da
Reitoria, disse que neste
ano 90% dos funcionários
pararam. No ano passado
a adesão foi de 50%
dos iservidores.

Nilson Antonio · Interino
2106.1923 I nllson@ocorreiodopovo.com.br

o tempo está
encurtando

Ütempo está ficando curto para os

candidatos a vereador, prefeito e

vice. Faltam 30 dias para definirmos os

governantes para os próximos quatro
anos. Neste período que resta, os eleito
res estão cada vezmais namira dos can
didatos e marqueteiros.

Para conseguir captar os votos, os

candidatos usam diferentes ferramen
tas. Uma delas é a pesquisa eleitoral.
Para ter validade, ela precisa ser regis
trada junto à Justiça Eleitoral até cinco
dias antes da divulgação de cada resul
tado. A norma é estabelecida pelo artigo
33 da Lei 9.504/1997 e na Resolução do
TSE n° 23.364/2011.

Até agora, na região, não foi registra-
c

da nenhuma pesquisa. Mas elas virão.
Em cada município será uma pesquisa
diferente da outra. Mas não devem ser

elas que vão decidir o voto do eleitor.
Virão também os planos de governo.

Este sim merece atenção. Neles estarão
os compromissos dos postulantes ao

Executivo. Pela importância do tempo
que resta, o Tribunal Superior Eleito
ral (TSE) começou na quarta-feira a

segunda fase da campanha de esclare
cimento sobre as eleições. Neste perí
odo, o tema é a compra de votos. No

material, a Justiça Eleitoral alerta que
quem vende seu voto ganha dinheiro
sujo e perde a chance de votar por um
futuro melhor.

Ele voltou...
Em 2004, o candidato

a vereador pelo PT
de Jaraguá do Sul,
Adilson Hélio dos

Santos, o Cebolinha,
usava o slogan "Não
saia da linha, vote

no Cebolinha". Neste
ano, agora no PMN, o

candidato está de volta
também nas redes

SOCIaiS.

Sem Moto Giro
Os olhares mais atentos percebem a diferença no feriado deste ano em
Iaraguá do Sul. Depois de 18 edições, não aconteceu o Encontro Motogiro
porque a administração pública não repassou verbas para a entidade
organizadora, alegando restrições eleitorai�. O evento em 2011
atraiu em torno de 32 mil pessoas.

DIVULGAÇÃO

Apenas
observando
Quem não tem aparecido nestas

eleições é o ex-secretário de
Desenvolvimento Econômico Célio
Bayer. Ele esteve envolvido na polêmica
sobre o caso da localização das antenas
entre Iaraguá do Sul eMassaranduba
e que acabou se refletindo naArnvali.
Mas, ele promete que aos poucos vai
voltar ao cenário político e eleitoral.

Sem candidato
Célio Bayer não sabe ainda se vai

apoiar Dieter Janssen (PP) ouMoacir
Bertoldi (PR). "Tenho participado de
várias reuniões porque fui procurado
por dois candidatos a prefeito, mas
devo me manifestar daqui 'uns dias",
disse. Ele afirmou que só não foi
convidado a ajudar a candidata
Cecília Konell (PSD) e nem vai

procurar uma reaproximação. Todo
mundo sabe o motivo.

Em torno
da estrela
Em Massaranduba, o PT tem abraçado
a campanha do candidato Giovani
Tonet. Ele é o único do partido na
coligação que apóia Odenir Deretti
(PP). Na proposta do petista está o

envolvimento da comunidade nos
conselhos, em programas como
Orçamento Participativo, e também na

eleição direta de diretores nas escolas
e centros infantis. "A população
precisa participar das decisões do
município", disse.

A campanha
em Schroeder
O coordenador da campanha a prefeito
do candidato Osvaldo Iurck (PSDB),
Rudibert Tank, está animado com
as eleições de Schroeder. O que vem

surpreendendo ele é a receptividade
dos eleitores. l'As pessoas querem
placas nos quintais das casas, diferente
de outros anos em que indicavam
terrenos baldios", disse. Tank conta que
a coligação "O futuro em suasmãos" vai
apostar neste mês nos comícios. Estão
sendo programados cinco grandes atos
nos bairros Itoupava, Rancho Bom,
Tomazelli, Schroeder I e Centro.

Pesquisa
o plano de governo da coligação "O
futuro em suas mãos" deve chegar às
mãos dos eleitores até o dia 18 deste
mês, conforme a estimativa de Tank.
Mas ante's disso, os partidos aliados
devem encomendar uma pesquisa
para sentir como está o clima
na reta final da campanha.

.
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ORGULHO Jordana, 15 anos, toca bwnbo fuzileiro
na fanfarra da Escola Municipal Albano Kanzler

Loni Emmendoerfer.
A Banda Marcial da Escola

Municipal Albano Kanzler vai

puxar os pelotões das escolas
e centros municipais de edu

cação. O maestro Filemon Fer
nandes ensaiou um repertório
criado pela própria escola. Jun
to às outras bandas, a "Marcha
Albano Kanzler" deve embalar
os passos de quatro mil partici
pantes do evento .

Durante essa semana, os alu
nos já apresentaram a marcha
em momentos cívicos dentro da
escola e na abertura da Semana
da Pátria, na manhã de ontem.

Uma da participante da fanfarra é
a estudante Jordana Farias Severi
no, 15, que toca bumbo fuzileiro.
"Gosto desse instrumento porque
aprendi rápido a tocar e acho que
muitos colegas gostariam de estar
no meu lugar no desfile. Me sinto
honrada em representar a esco

la", revelou a jovem.
A Escola Luiz Gonzaga Ayro

so também apresentará a banda

marcial e a Escola Ribeirão Mo
lha deve colorir o desfile com a

apresentação do Boi de Mamão.
Para fechar, os alunos do Senai,
os funcionários da Gerência Re

gional de Educação e os Bom
beiros Voluntários de Iaraguá do
Sul seguem com as 16 viaturas
da corporação, já equipadas para
um eventual atendimento de

emergência.

o que abre e o que fecha
• JARAGUÁ DO SUL
• Postos de Saúde - Fecham na sexta-feira, com atendimentos
emergenciais no pronto socorro do Hospiíol São José. No sábado, o
Pomo 1 estará aberto das 7h às 11 h30 para curativos.

• Centros de Educação Infantil - Fecham no feriado.
• Biblioteca Pública Rui Barbosa - Fecha e reabre
apenas na segunda-feira.

• Museu Histórico Emílio da Silva - Fecha e reabre no sábado.
• Samae- Plantão 24 horas pelo telefone. (47) 2106-9100
• Secretaria de Obras e Urbanismo - Plantão pelo
telefone (47) 3376-0536

• Secretaria de Agricultura - Plantão veterinário pelo
telefone (47) 9922-5246

• Secretaria de Desenvolvimento Social, Família e Habitação
- O Centro de Resgate Social continua aberto e atende pelo telefone
(47) 3371-1534. O Abrigo provisório para crianças e adolescentes
também continua aberto e atende pelo telefone (47) 3276-0424.

• Coleta de lixo - Funciona normalmente durante o feriado e

fim de semana. Somente a coleta seletiva será suspensa.
• Delegacia de Polícia Civil- Plantão pelo telefone 3371-0123
• Delegacia Regional- Fechada e reabre na segunda-feira, às 8h.
• Comércio - Fecha na sexta-feira e reabre no sábado, das 9h
às 17h, com o Sábado Legal.

• Supermercados Breithaupt - Aberto das 8h às 21 h .

• Supermercados Angeloni - A unidade na rua Barão do Rio Branco

7 d t mbr

Um dia de civismo para a Pátria
•

Desfiles
.,..,

�a regIao
• Corupá - o hasteamento
da bandeira acontece
às 9h15 na PraçaArthur
Muller e o desfile às
9h30 naAvenida Getúlio
Vargas, no Centro.

• Guaramirim - o desfile
cívico começa às 10h, na
rua Lauro Zimmermann,
no bairro Guamiranga.
Haverá presença de
entidades e escolas.

• Schroeder - o evento

tem início às 9h, na rua
Marechal Castelo Branco,
no Centro.

• Massaranduba - o desfile
acontece às 9h30, na rua
11 de Novembro, no Centro.

A rua permanecerá
fechada durante
toda a manhã.
A Secretaria

Municipal de
Educação,

responsável pela
organização,
estima que o

desrlle dure cerca

de duas horas.

segunda-feira, às 7h30.
• Águas de Schroeder- Plantão pelo telefone (47) 9186-9271.
• Secretaria de Obras- Plantão pelo telefone (47) 9186-9256.
• Coleta de lixo - Funciona normalmente.
• Delegacia de Polícia Civil- Plantão para o público
I! Comércio - Fecha e reabre no sábado, das 8h às 16h.

funciona das 8h às 20h. O hipermercado, na rua

Tenente Bemardo Grubba, das 9h às 22h.
• Supermercados Brasão - Aberto das 8h às. 20h

/

• SHOPPING BREITHAUPT
• Alameda de' serviços - das 14h às 20h
• Americanas - das 12h às 21 h
• Havan - das 1 Oh às 22h
• Praça de alimentação - 1 Oh às 22h
• Hipermercado - das 9h às 22h
• Farmácia - 1 Oh às 22h

.CORUPÁ
• Postos de Saúde - Fechados. Casos de emergência
serão atendidos no Pronto Atendimento.

• 4guas de Corupá - Plantão pelo telefone 0800-6441 013
• Secretaria de Obras - Fecha.
• Coleta de lixo - Funciona normolmeníe.
• Delegacia de Polícia Civil- Fechada, com plantão
pela delegacia de Jaraguá do Sul.

• Comércio - Fecha e reabre no sábado, das 8h às 16h.

• GUARAMIRIM
• Postos de Saúde - Fecham na sexta-feira, com atendimentos
emergenciais no pronto socorro do Hospital Padre Mathias Maria Stein.

• Águas de Guaramirim - Fecha no feriado. Plantão pelo telefone
0800-6433-803.

• Secretaria deObras - Fecha no feriado. Plantão no 9201-3011 .

• Coleta de lixo - Funciona normalmente.
• Delegacia de Polícia Civil- Plantão para o público
• Comércio - Fecha, mas reabre no sábado.
• Defesa civil- Plantão pelo telefone 9201-3077

• MASSARANDUBA
• Postos de Saúde - Fecham. Casos de emergência serão

atendidos no Pronto Atendimento.
.

• Águas de Ma�aranduba - Plantão pelo telefone 0800-6434070.
• Secretaria de Obras - Fechada.
• Coleta de lixo - Será suspensa.
• Delegacia de Polícia Civil- Plantão para o público
• Comércio - Fechado e reabre no sábado, das 8 às 16h.

.SCHROEDER
• Postos de Saúde - Fechados no feriado e reabrem na

- .,

Hoje, o desfile da

Independência em
[araguá do Sul deve
levar quatromil
pessoas para a

rua Reinaldo Rau

JARAGUÁ DO SUL
......... " " " " " ..

Bárbara Elice

Na manhã de hoje, os bum
bos, pratos e trompetes da

rão ritmo ao movimento na rua

Reinoldo Rau, no Centro. Para
comemorar os 190 anos de inde

pendência do Brasil, neste 7 de
setembro, os estudantes da rede
pública, policiais militares e o

Corpo de Bombeiros Voluntários

participam de um desfile cívico,
com início às 9h, em frente ao

Supermercado Breithaupt.
Para abrir a cerimônia, a

Guarda Bandeira do 14° Bata
lhão da Polícia Militar acom

panha as viaturas, os cães trei
nados e 50 militares fardados.

Logo atrás, os integrantes da

Força Expedicionária Brasi
leira (FEB) e da Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais
(Apae), seguem com a fanfarra
da Escola Municipal Alberto
Bauer e os centros de educação
infantil Top Aprendizagem e

. .
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Personagem histórico

Osurald Andrade
José Oswald de Sousa Andrade era escritor, ensaísta e

dramaturgo brasileiro. Nasceu em 11 de janeiro de 1890,
em São Paulo. Foi um dos promotores da Semana de
Arte Moderna que ocorreu em 1922, tornando-se um dos
grandes nomes do modernismo literário brasileiro. Foi
considerado pela crítica como o elemento mais rebelde
do grupo, sendo o mais inovador entre estes. Foi o autor
dos dois mais importantes manifestos modernistas, o
Manifesto da Poesia Pau - Brasil e o Manifesto Antropófago.
As ideias de Oswald influenciaram diversas áreas da criação
artística. Faleceu em 22 de outubro de 1954.

Contabilidade
Con.uttoria Empresarial
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ESTAMOS TODOS

JUNTOS
•
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'*
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1970

Octacílio Pedro Ramos
desenvolve campanha

Em setembro de 1970, o jornal O Correio do
Povo publicou uma matéria que dizia: "0 can

didato oficial da Arena de Jaraguá do Sul à As
sembleia Legislativa, Sr. Octacilio Pedro Ramos,
está desenvolvendo diversos contatos com des
tacadas personalidades do munrcipio, obje-

tivando a sua eleição a deputado estadual." O
texto finalizou dizendo: "Esta é a personalidade
que se apresenta ao público desta região, onde
deverá obter maciça votação que o habilitará à

representação pública para defender os altos in
teresses doVale do Itapocu."

A invenção da
cadeira de rodas
A primeira cadeira de rodas era uma espécie de
triciclo, usado por Stephen Farfler, um homem
com as duas pernas amputadas que viveu em
Nuremberg, naAlemanha, por volta de 1650. Era
movida por manivelas de mão que acionavam
a roda da frente pormeio de uma rodadentada
interna. Acredita-se que foi construída por

,

Iohann Haustach, que já projetara uma cadeira
"movida à mão" para seu próprio uso cerca

de dez anos antes. Em 1869 é patenteada uma
cadeira com rodas traseiras de empurrar e

pequenas rodas dianteiras. Posteriormente,
diversas evoluções foram surgindo, umas mais
úteis, outras mais fantasiosas.

·

Grupo Lunelli

Pelo mundo
1822

Independência do Brasil
Em 7 de setembro de 1822, foi declarada a independência do
Brasil. Ocorreu a emancipação política do território brasileiro
do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, no início do
século 19, e a instituição do Império do Brasil. A proclamação
foi feita pelo Príncipe Regente do Brasil, Dom Pedro I, às
margens do riacho Ipiranga, quando declarou a famosa frase:
"Independência ou morte".

1920

Criação da primeira
universidade do Brasil
No dia 7 de setembro de 1920, o governo federal brasileiro
criou sua primeira universidade: a Universidade do Rio de
Janeiro (URJ). No Brasil, as universidades e cursos superiores
eram proibidos por lei e os filhos das elites coloniais se

dirigiam às universidades europeias, para concluir os
estudos em Direito e Medicina. A Universidade do Rio de
Janeiro foi constituída a partir da reunião de três escolas que
foram criadas no início do século 19, após a vinda da Família
Real e da Corte Portuguesa para o Brasil.

9 am
·

08/09 ( 'ba o)
1 11· Churrasco
14h .. Bingo Prêrnlo
19h * Santa M' sa

20h .. Churr rsco

Dia 09/09 Domingo)
10h ao a issa s

as afros. Ap6s a Mi$sa
deücíosc Churrasco
14h Bit;jgo P êrnlo
18h Sorteio da Rifa

Neste dii} "ave á completO St!NtÇO de bar e COlUitUJ, CQfn
deHeiosQ churr seo,9 linha &las" d ,m .onese. $i.tlad8t strudel.

bebIdas, boa m islca e bingo prêmIo.
Em l'fQJ da t'onsU'ução dO$ banheiros na is'e.J?, .

Contarr os cor 1 sua participaçáo, v .nha e trt1'98 $U, famdtil f} anlIgos.

08 e 09 de
Setembro 2012
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Biblioteca fechadano feriadão
A Biblioteca Pública Mu

nicipal Rui Barbosa estará
fechada para visitação nesta

sexta-feira e no sábado. De

voluções poderão ser feitas
através da caixa de coleta,
próxima da porta principal da
biblioteca. O estabelecimento
retorna ao atendimento nor

mal na segunda-feira.

O Museu Histórico Emílio
da Silva também estará fecha
do para visitação nesta sexta

feira, mas atende com horário
,

prolongado, das 9 às 12h e das
14 às 18h, no sábado. No do

mingo, das 8 às 12h e das 14 às

18h, em virtude da exposição
"Família Kasperl", com bone
cos de luva do teatro alemão.

,� s
•

, " jft

FOTOS ALEX CARVALHO / DIVULGAÇÃO / REDE GLOBO

ovela

'�or eterno alOor"

chega ao filO hoje
Final feliz para mocinhos e castigo para os vilões

epois de sema

nas de seques
tras, prisões e

assassinatos,
"Amor eterno

amor" chega ao

fim hoje, seguindo a cartilha clás-
sica dos folhetins e com as men

sagens positivas que se tomaram

marca de Elizabeth Ihín,
"Foi uma novela linda e que

adorei escrever. Senti um prazer
imenso em falar sobre um assun

'to que me interessa tanto", conta
a autora, que também abordou a

espiritualidade em "Escrito nas

estrelas". Elizabeth destaca a es

calação de Gabriel Braga Nunes
e Letícia Persiles como um dos
acertos da novela das seis:

"Foi uma aposta que fizemos
e que deu certo. Letícia fez uma
Miriam doce, mas corajosa. Ga
briel foi um Rodrigo carismático.
Não poderíamos estar mais feli
zes." No fim o casal termina feliz.

Já a farsante Amparo (Maya
naNeiva) termina presa enquan-

to na família Sobral, a punição é
severa: cadeia para Dimas (Luis
Melo), hospício para Fernando

(Carmo Dalla Vecchia) e morte

paraMelissa (CássiaKissMagro),
que terá que aturarVirgílio (Os
mar Prado) até no Umbral.

Altos

• Cássia Kiss Magro e Osmar
Prado brilharam como os prin
cipais antagonistas da história:
ela, maquiavélica como, uma
bruxa de conto de fadas; ele, in
teresseiro e dissimulado.

• O núcleo de Marajó fun
cionou bem e divertiu até o fim.

Destaque para Daniela Fontan,
como Gracinha, e Andréia Hor
ta, comoValéria, que roubaram
a cena várias vezes durante a

novela.
• O quebra-cabeça das vi

das passadas dos personagens
principais prendeu a atenção
na reta final da trama.

• A bela trilha sonora e a

caprichada fotografia, espe
cialmente nas cenas de Minas
Gerais e do Pará, foram dois
acertos da produção.

,

Baixos

• A trama de crianças índigo
e cristal, novidade na temática

espírita de Elizabeth Ihin, não
pegou. Além disso, o assunto

sempre era tratado de forma
excessivamente didática e pou
co natural nos diálogos.

• Os núcleo do Edifício São

Jorge e da revista "Cena Contem

porânea" não mostraram muito

fôlego, e suas tramas se torna

ram repetitivas rapidamente.
• A morte precoce de Ver

bena (Ana Lúcia Torre) e a de
mora na chegada da falsa Elisa
diminuíram o ritmo da trama
durante um bom tempo.

• Bons atores, como Regi
naldo Faria, Hermíla Guedes
e Rosi Campos, foram pouco
aproveitados na novela.
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contato@poracaso.com @poracaso

,

Stand up comedy naAgua Doce
É na próxima terça, dia II, a apresentação de stand up comedy
com Luciano Feitosa, na CachaçariaÁgua Doce. Shaw único na
cidade, será acompanhado de boa gastronomia, com rodízio de
escondidinho, outra atração programada para a casa namesma

noite. Liguem já no 3371 8942 para reservas.

,
.

o passado com o presente
Iniciativa pessoal do guaramirense DaníloWoznica, circulam
pela timeline imagens mesclando fotos do acervo histórico
de Guaramirim com seu quadro contemporâneo. A foto
antiga funde-se então ao presente, e resgata uma visão pouco
convencionaI das ruas da Guaramirim de nosso cotidiano ...
A imagem que ilustra a nota tem no cento o momento da

passagem de Getúlio Vargas pela estação (agora) rodoferroviária,
em 1950. Publicamos post no PorAcaso.com com todas as seis
fotos da série, acessem o blog para conferir.

tt
O problema com as

piadas políticas é que
elas terminam eleitas.

"

I/Eu, como torcedor do Iuventus,
acredito que na verba destinada ao

esporte não pode ser esquecido o

time de nossa cidade. Quando este

investimento existiu, o Iuve gerou bons
momentos de lazer para a cidade. I'

fi
Alessandro Stein

• 22h - MulherMelancia I DT Cah Silveira
Local: Moving Up, em Schroeder 147 8856 8389

CONTATOS eOUTRASOPÇÓES:AnibaMexican Bar - 33711160 1Confraria doChunasco-3275 1449/ EspaçoOca - 3370 9160 1 lheUvingRestaurante- 3376 4822 1 London Pub- 305500651
CachaçariaAg�Doce-3371 89421Ucoleria- 30540855 lMadalenaChoppeCozlnha- 3055 3059 1MovingUp-99666691 IMr8eef-96Q8 2166/PatuáMUsic-3055.0064/

RoamMusic&Arts-9654 1373/�mentum Pub�aa321524/TheWayOub - 8433 0083/UpperFloor- 9915-2239!OivinoClub - �767 /Villa Re5taur.in�e eCnbperia r- $2751277

DIEGO JARSCHEL

�p ..

Amanda Spindola e

Gabrieli Braz posando
lindas para a foto em noite
de balada na Patuá Music

..
:/

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

FaltaD1 30 dias
Contem as semanas, moçada. FaItam 30
dias para as eleições municipais. Como
vocês estão avaIiando a campanha?
Temos uma pergunta programada
para nossos candidatos a prefeito e, a

partir da próxima semana, eles serão
convidados a responder IIPor que o

público jovem deveria votar em você?"

aqui na coluna. Vamos ver como serão
as manifestações.

ELTON MELCHIORETTO

•

As belas Helena Tomf31in e

Tamires Prawucki curtindo
a noite no Divino Club
.............................................................................

Hard Rock Café no Sul
E a premiada foi Curitiba, que ganhará a primeira filiaI da
Região Sul do Hard Rock Cafe. Iniciativa do empresário
Leandro Teixeira, o mundialmente famoso restaurante
temático começa implantação ainda neste ano, no bairro
Batel. Depois de Curitiba, Porto Alegre é a cidade que
está no páreo para recebermais franquias.

ELTON MELCHIORETTO

Carla Krelmke e Mônica Volpi
marcando presença na Sexta

.

Uni.versitária da Upper Floor
..
,/

.'
...................................................................................

·Sábado.
• 22h - Música aoVivo I Shaw com D'stilados

.Local: Sacramentum Pub 1478832 1524

• 22b - Balada com projeto Luthíer Live I Dalton Pereira B2B
ElyMarques e Dan Project B2B João Haag I DJs Bino e Héron
Lave I Show com Henrique e Michel
Local: Banana Toe, em Ubatuba 147 8852 2252

..
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3370-3242

Sobe e

desce
T)ois é, �ovo jaraguense, asrpesquisas começaram a

dominar o mercado político
da cidade. Todo o grupo aqui
na urbe tem uma versão so

bre a temperatura das ruas.

O povo, em casa, no trabalho,
fica recebendo o resultado
sem ser consultado pelos ins
titutos. Diariamente, nos bas
tidores, aparecem números

diferentes. Fique atento.

,.,-:'

r
KAY�ÓS
H o TE!..

Mesa 12
Cá, em Iaraguá do Sul, eleitores
estão trocando voto por loira

gelada, com apelo do tipo:
"paga'uma gelada aí, mano". E o

candidato, rápido no gatilho, vai
logo ao bate-pronto, fechando
negócio: "Só se for agora, chefe."

Vai perder?
Quer ganharuma camiseta
ingresso para a 12a Feijoada do
Moa? Então envie e-mail para
feijoadadomoa2012@gmail.

, com e escreva onde e quando
será amaior feijoada do norte
do Estado de Santa Catarina.
O sorteio será dia 12 de
setembro.Vai perder?

Caraguá Auto E.lite
A escolho perfeita

Moa Gonçalves
MAURICJO HERMANN /DIVULGAÇÃO

GENTE BOA O DJ
AIlan Silva, o cantor
Fernando Lima e

Leandro sócio da Upper
Floor, em noite animada

Onde comer bem
em Jaraguá

No Restaurante ParkAurora.

Lugar aconchegante e

natureza no mesmo lugar.

Kia
A concessionária Kia Power

Imports montará uma
exposição show de bola, dia
22 de setembro, na pérgula
das piscinas do Beira Rio, na
Feijoada do Moa.

GALERA
Turma

animada
na 10a
Stammtisch

DIVULGAÇÃO

Oamoréa
única flor que
desabrocha
sem a ajuda
das estações. FESTÃO Adalberto Krause com sua família

na comemoração de seu aniversário de 88 anosKhalil Gibran
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rodas
• No próximo dia 14

rola no Clube Atlético

Baependi, o 6° baile
dos Contabilistas.

Informações no fone
3371-8920

• MaríliaThonsen está

livre, leve e solta.
O namoro de dois anos
com Silvio Lucas
chegou ao fim.

• O empresário Reinaldo
Correia já prepara o

tempero do churrasco pra
comemorar no próximo
dia 14 a idade nova.

Cadeiras
de rodas
A organização da 12a Feijoada
do Moa estámovimentando
uma campanha para arrecadar
dez cadeiras de rodas para a

Associação Jaraguaense de
Deficientes Físicos CAjadefi).
Três já foram angariadas. A
entrega será durante a festa,
dia 22 de setembro, no Beira
Rio Clube de Campo. Ajudem!

Perguntar
não ofende
Alguém pode me dizer se
aquelas cores utilizadas nos
postes de luz e na ponte
Abdon Batista permanecerão
como estão? Pelo amor de
meus filhinhos, o contraste é

apavorante. Com. a palavra.

Leitora- fiel
A leitora fiel de hoje é Marli
Reeck. Ela também acompanha
a coluna todos os dias. Valeu!

"Garage"
No próximo dia 15, a porta da

"Garage", um dos concorridos
"senadinhos" da cidade, será
reaberta para movimentar
mais um encontro festivo
entre amigos.

MAURICIO".HERMANN /DIVULGAÇÃO

moagoncalves@netuno.com.br

Banda Kravan
No próximo sábado, a banda
Kravan, de Corupá, se apresenta
em Florianópolis. O grupo
vai movimentar a festa de
aniversário do Motoclube, um
dos eventos mais esperados por
todos os motociclistas de Santa
Catarina. Vai ser festão

MAURICJO HERMANN /DIVULGAÇÃO

PRESENÇA
Taisa

Zanghelini
também foi
conferir a

Stammtisch

• O meu abraço de
hoje cheio de energias
positivas vai para o boa
praçaAlcides Rocha.
Aquele abraço.

.Omeuamigo
Rui da Flash Studio
também sinalizou
sua participação na
12aFeijoada doMoa,

. que acontece dia 22. de
setembro:Valeu mesmo!

• O empresário
jaison Coelho desfilou
solteiríssimo na 10a
Stammtisch.

• Quem também
conferiu a maiorfesta
dos amigos do norte
do estado de Santa
Catarina foi o industrial
RodolfoMarchi.

Decoração
Faltando mais de três meses

para o Natal e já têm lojas
vendendo produtos natalinos.

BRILHO
Márcia
Maestri foi
uma das
belas que
circularam

elegantes
pela
Stammtisch

Vai-vem
Um jovem empresário jaraguaense trouxe uma carretinha para
cargas, daquelas que são atreladas aos veículos por um reboque.
Mas as vendas não decolaram e ele decidiu alugar. Deu certo.
Agora tem um que tentava há tempos vender seu sítio.
Não apareceu ninguém para pagar o que ele queria.
Então também decidiu alugar o imóvel aos fins de semana.

DIVULGAÇÃO

--

CASAMENTO Trocam alianças na mão esquerda
nesta sexta-feira, os jovens Jéssica Carolina

li ,�r.!��t"1Cesar Soares

• O meu irmãoNicácio
Gonçalves, depois de
uma delicada cirurgia,

'

já se recupera em casa..

Está pronto para outra.��,
�t�
Rua Barão do Rio Branco, 41 • Cenlro

Fone (47) 3371·2662

Feijoada do Moa
o primeiro lote de ingressos para a 12a Feijoada do Moa,
que rola dia 22 de setembro, nas piscinas do Beira Rio
Clube de Campo, já está à venda. O valor é R$ 35 e pode ser

adquirido na Revista Nossa, com os voluntários da Ajadefi,
Vida Nova e na loja Tevah Moda Masculina, no Shopping
Breithaupt. Mais informações pelo telefone 3370-2900

• Valorize seus pais.

• Com essa, fui!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES SEXTA-FEIRA, 7 DE SETEMBRO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

João Chíodíní,
escritor

escritor@joaochiodini.com.br

Crônica

'Sete de setembro
Sem dúvida, hoje, sexta-feira, 7 de

setembro, divide Jaraguá do Sul em dois

grandes grupos: um, formado por pessoas
que não podem deixar a cidade por que
seus filhos ou parentes têm o dever cívico de

participar do desfile, no Centro da cidade.
Outro, formado por pessoas que vão para
o litoral norte catarinense para começar a
faxina da temporada, afinal, de agora em
diante, final de semana ensolarado dá praia.
Na época que eu fiz parte do primeiro
grupo, eu devia estar na escola às 7 horas da
manhã. Banho tomado, cabelo arrumado,
uniforme impecável e canga (azul ou preta)
novinha. Desfilava no Centro da cidade,
tomando cuidado com a distância tomada
do coleguinha da frente. Direita mais forte,
acompanhando o bumbo. Minha mãe a

postos, empunhando uma Kodak com 36

poses. Lá íamos, com o peito estufado, alguns
de nós banguelinhas (todo mundo já desfilou
no 7 de Setembro exibindo janelinhas),
passando na frente da bancadamunicipal.
Já as pessoas do outro grupo, se
subdividem em: matriarca (a mãezona,

Cine:ma
PROGRAMAÇÃO DE 7 A 13/9

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1 ...-

• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13h40
• Os Mercenários 2 - Leg. -15h30, 17h30, 19h30, 21h30
• ARCOIRIS 2

f\
• O Legado Bourne - Leg. - 14h, 16h30, 19h, 21 h30
• ARCOIRIS 3

·ODitador-Leg.-14h, 15h45, 17h30, 19h15, 21h

Novelas

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18H'
Não divulgou o resumo.

que vai colocar os colchões no sol, abrir
os armários, dar um trato na parte interna
da casa). O patriarca (que vai cortar a
grama, fazer de conta que trabalha, dar um
perdido na esposa e semandar para um
bar - isso no caso de morarem em casa.

Se for apartamento, ele simplesmente dá
o perdido). Os jovens incompreendidos,
que são arrastados para o litoral junto com

a família, ficam emburrados e não tiram
os fones do ouvido. Veja bem, não é que

tirar cortinas, varrer a casa...
No grupo um, de dois em dois anos, cabos
eleitorais brotam no meio do povo que vai
assistir ao desfile, desfilando seus adesivos
redondos no peito, santinhos e bandeiras
(é inevitável tocar nesse assunto).
No outro grupo também tem propaganda
política. Porém, são os candidatos locais.
No grupo um, depois do desfile, a família vai
almoçar num restaurante, por que amamãe
teve que levar o filho para desfilar demanhã,
cedinho, e ficou até às dez emeia esperando
o filho passar. Depois que a escola do filho

passou, ela ainda tem que ficar assistindo o

desfile, porque não convenceu a criança a ir
embora sem antes ver os cavalos passarem.
No outro grupo vai rolar um

churrasquinho, por que a churrasqueira é
a única coisa que dá pra usar, já que a casa

está de pernas pro ar.

E, além das pessoas do grupo um e do
outro grupo, tem aqueles que dormirão até
tarde, ficarão em casa depois do almoço e

assistirão tevê, normalmente, por que terão
que trabalhar no sábado de manhã.

Lá íamos, com o peito estufado,
alguns de nós banguelinhas,

passando na frente da
bancada municipal.

esses jovens não gostem de ir para a praia.
Simplesmente não lhes é conveniente. Em
setembro ainda é friozinho, amaioria dos

amigos ficaram na cidade e, volta e meia,
amãezona lhe pede (manda) fazer alguma
coisa do tipo: lavar as panelas guardadas,

CHI;IAS DE CHARME· GLOBO· 19H
Tom cobra explicações de Inácio. Gilson e Penha se beijam. Cháyene

fica nervosa quando Eloy comenta que procurou a ex-cantora da Leite de
Cobra para conversar sobre seu passado. Fabian orienta Simone a usar

o ponto eletrônico durante o jantar de' Inácio com Scarlet. Rosário vai
com Sidney para o jantar de Inácio/Fabian e Scarlet. Gilson conversa com

Samuel e descarta a possibilidade de reatar com Lygia. Socorro dá um

chá para Chayene, que fica sem voz durante o show. Inácio se desespera
quando fãs invadem o restaurante. Socorro entra no palco e canta com

Luan Santana. Fabian reclama que Inácio está acabando com sua ima

gem. Chayene comenta com Socorro que sabe quem armou para acabar
com sua voz. Scarlet aparece no quarto de Inácio.

AVENIDA BRASIL· GLOBO. 21H
Carminha ofende Nina. Max coloca Ivana contra Nina. Carminha per

cebe o mal-estar de Jorginho ao falar sobre o que Tufão sente por Nina.
.Iessália discute com Leleco. Olenka questiona Adauto sobre o trauma

que o fez parar de jogar futebol. Leandro e Roni deixam Suelen sozinha.

Jorginho tenta convencer Tufão a esquecer Nina. Carminha orienta Max
a seduzir Begônia. Alexia briga com Cadinho. Pilar afirma que conseguirá
um emprego. Leleco conta para Muricy que Tufão está apaixonado por
Nina. Max conhece Begônia. Muricy perqunta para Tufão se é verdade

que ele está apaixonado por Nina.

GABRIELA - GLOBO - 22H
Gabriela protege Fagundes e avisa a Melk que o jagunço está em

sua casa. Ramiro pede pára Gabriela aguardar até a madrugada para
resgatar Fagundes. Machadão lembra a Zarolha que só a deixou ficar no
Bataclan com a condição de ela não interferir no casamento de, Nacib e

Gabriela. Mundinho avisa a Douglas que o jornal irá continuar e lhe pede
para alugar um novo local. Ramiro e os coronéis buscam Fagundes na

casa de Gabriela. Gabriela pede a Fagundes para não procurá-Ia mais.
Ramiro agradece Gabriela e garante que toda sua família irá respeitá-Ia a

partir de agora. Nacib sente falta de Gabriela.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

. \

Clique animal
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 [araguá do Sul

Essa linda tUhotinha
foi jogada no terreno
de wna casa com dois

pitbulls. Por sorte nada
aconteceu, mas os donos
da casa não podem ficar
com ela por já terem
os outros cães. Quem
quiser essa cachorrinha

linda e super
brincalhona, bem ativa e

que não incomoda e não
Iate à noite, pode entrar

em contato com
-

Eduardo, no 9955-9026,
ou com Cláudia, no

9128·8929

Aniversariantes
�\

Larissa Fiamoncini
Lauro Redmerski

,

Leia M. Dalpiaz
Lucas Martin
Lurdes Bolluf
Mareio L. Alves
Marcos L. Rahn
Maria da Graça F. da Silva
Patricia Morgado
Simone Szirkouski
Sofia N. C. Rosa

7/9 Danilo C. Simon
Édina M. V. Dellani
Edite Schunke Weigmann
Eliane P. Lehnert
Henrique F. Filho
Indianara Erdmann

Ingraldo Guetz
Iracema Gebauer
Isolete B. Pchveidt
João Fulik
Jociano Ribeiro de Souza
Juliana Garcia

Alan G. de Macedo
Ana E. Puendi

Angela M. Cervine
Belmiro Bernardino
Brenda Mariel Machado
Carlos A. Schmit
Carlos A. Vieira
Carlos Afonso Schmitt
Cecilia De Luca
Cristiane Voigt

11, I

Horóscopo
CVl ÁRIES
I Se quiser que o dia renda, mantenha

o foco em suas responsabilidades.
Cuidado com o que fala para não acabar

magoando uma pessoa de sua estima.
Nos assuntos do coração, aposte no

diálogo e aproxime-se ainda mais da
pessoa amada. Cor: verde.

U TOURO
U O dia é propíCiO para rever o seu orça

mento. Considere outras possibilidades
de ganhos e corte despesas com supér
fluos. No campo amoroso, um passeio
agradável e conversas com quem gosta

-

podem fortalecer ainda mais os laços de
união. Cor: roxo.

:II GÊMEOS
Sua mente estará ágil, fazendo com se

expresse com facilidade. Mantenha o
senso prático em suas atividades e não
se iluda com propostas impossíveis. An
tes de apresentar um projeto, converse
com alguém experiente. No amor, tudo
azul. Cor: branco.

§ CÂNCER
Aja sem chamar atenção, mas não deixe
de cumprir obrigações. Assim, evita
fofocas. Sua ansiedade estará em alta:
baixe um pouco as expectativas para
não se frustrar: No romance, o astral
favorece a cumplicidade. Cor: laranja.

LEÃo
Não desanime diante das con

trariedades, pode ser que nem tudo
saia como planejado. Evite gastos
desnecessários, economia é a palavra
de ordem agora. Converse com seu par,
é preciso dividir suas Jdeías e conhecer
melhor sua cara-metade. Cor: bege.

VIRGEM
É um bom dia para mostrar o seu
brilho pessoal. Não tenha receio de se
expor: Demonstre sua espontaneidade
e felicidade àqueles que fazem parte
de sua vida A dois, não faJtará paixão.
Na intimidade, momentos quentes e de
muito carinho. Cor: marrom.

.n. UBRA
Neste dia, procure não perder tempo
com preocupações e questionamentos
bobos - é hora de priorizar os compro
missos assumidos. No setor sentimen

tal, pequenas atitudes carinhosas farão
toda a diferença no relacionamento
afetivo. Cor: vermelho.

ESCORPIÃO
Tudo que fizer na companhia de
pessoas queridas conta com ótimas
energias, mas você deve ouvir e aceitar
as sugestões dos colegas. No amor,
há sinais de inquietação e medo de

mudanças: não tenha receio! Conte com
o apoio do seu par. Cor: creme.

SAGITÁRIO
Viagem tem tudo para se tomar

prazerosa neste dia. Mas combine os

gastos com antecedência para não 'ter
problemas depois. Em casa, aproxime
se dos parentes. No campo afetivo,
atitudes corretas garantem o respeito no
relacionamento. Cor: preto.

Y\_ CAPRiCÓRNIO
.

P Hoje, talvez seja necessário ceder aos
desejos dos demais para manter a
harmonia. Mude a sua rotina, permita
se momentos de mais diversão. Boas
notícias para o romance neste dia: é
hora de aparar arestas e diminuir as

diferenças com o par. Cor: preto.

� AQUÁRIO
� Atividades mentais ou que exijam uma

análise detalhada estão favorecidas.
Não perca tempo com conversas que
não acrescentam nada. Em família, tudo
indica que o convívio será bom. Valorize
sua cara-metade. Cor: rosa.

PEIXES

Aproveite o dia para discutir ideias e

projetos com pessoas de sua confiança.
Converse com seus familiares sobre
seus interesses. Com o seu amor,
vai afastar qualquer possibilidade de
conflito. Cor: creme.
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---bana
c U L T

-

�.b\ogspot.comWWW·C8 CABÂNACULT

PAULICO
1° - Whole Lotta Love - Led Zeppelin
2° - Money - PinkFloyd
3° - The Carpet Crawlers - Genesis

'-tA..�
4° - Changes - Black Sabbath

Lt:� 5° - Something - Beatles
v ""II-

6° - Criaturas da Noite - Terço
7° - Paranoia - Raul Seixas
8° - MissYou - Rolling Stones
9° - Aqualung - Jethro Tull
10° - BlackmagicWoman - Carlos Santana

Listagem clássica, o que pode causarmaior surpresa
nesse Top 10 é amúsica do grupo inglês Génesis,
The Carpet Cawlers, um clássico das festinhas em

garagem nos anos 80,' que eu frequentava é claro.

Quando em 1967 Peter Gabriel, Mike Rutherford
e TonyBanks se reuniram pra fazer um som,

nasceu a banda de rock progressivo Genesis. Com

aproximadamente 150milhões de álbuns vendidos

(caraca, 150milhões é disco pra cacete!) em todo
omundo, Genesis é considerada uma dasmais

importantes bandas de rock de todos os tempos.

VINI
1 ° - A Day in the Life - The Beatles

. 2° - Whole Lotta Love - Led Zeppelin
3° - Helter Skelter - The Beatles
4° - SickAgain - Led Zeppelin
5° - Time - Pink Floyd
6° - Even flow - Pearl Iam

7° - Tumbling Dice - The Rolling Stones

8° - Spirit of Radio - Rush
9° - Thunderstruck - AC/DC
10° - Bohemian Raphsody- Queen

Para nossa surpresa e alegria, oVini escolheu em seu Top 10 a

música SickAgain, do álbum PhisicalGraffiti, 6° disco do Led
Zeppelin, lançado em 24 de fevereiro de 1975. Led Zeppelin
foi uma banda britânica de rock, formada em setembro de

1968, por Iimmy Page (guitarra), John Bonham (bateria), John
Paul Iones (baixo e teclado) e Robert Plant (vocalista e gaita).
Célebre pela inovação e pelo som pesado orientado pelo blues
rock, o grupo é frequentemente citado como um dos grandes
progenitores do heavymetal e do hard rock, embora o estilo
da banda tenha sido inspirado por diversas fontes e tenha
transcendido qualquer gênero musical definido.

STEPHEN BELLOTO
1 ° - Sultans OfSwing - Dire Straits
2° - Have Ever SeenTheRain - Creedence
3° - IronMan - Black Sabbath
4° - Last Kiss - Pearl Iam ,.

5° - LosingMyReligion - R.E.M
6° - Let It Be - Beatles

7° - Imagine - John Lennon
8° - Smell Like a SpiritTeen - Nirvana
9° - Faroeste Caboclo - Renato Russo - Legião Urbana
10° - Gita - Raul Seixas

Amúsica que abre o álbum, "Imagine", tornou-se
hino à paz. Fala de sua utopia de ummundo ideal e nos
convida a participar. "Imagine" está no álbum com o

mesmo nome, que foi o segundo trabalho de estúdio

lançado pelo ex - Beatle, John Lennon. Gravado
e lançado em 1971, atingiu o primeiro lugar nas
paradas de sucesso dos Estados Unidos e Inglaterra.
Foi produzido por Phil Spector em conjunto com
John Lennon eYoko Ono. http://www.youtube.cóm/
watch?v=WXLyHLXLF8I

(àque�
Código de Trânsito Brasileiro
Se você recebeu umamulta leve oumédia, e não foi
multado pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses,
não precisa pagar amulta. É só ir ao Detran e pedir o
formulário para converter a infração em advertência,
com base no Art. 267 do CTB. Leve fotocópia da
carteira de motorista e a notificação da multa. Em 30

dias você recebe pelo correio a advertência por escrito.
Perde os pontos, mas não paga nada.

Quer ver sua sugestão de conteúdo aqui? Então mande seu material para viniciuscabana@gmail.com ou paulicocabana@gmail.com
.:
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Por luciana
Hasse Krepsky,
nutricionista
CON/SC 0095

Os sais minerais são nutrientes na alimen

tação tão necessários quanto os carboidratos,
proteínas e gorduras. São considerados "co
fatores" do metabolismo. Eles desempenham
funções vitais no metabolismo do corpo, como
manter em bom funcionamento a queima
energética e o equilibrio de líquidos, controlar
as contrações musculares e carregar oxigênio
para a musculatura. Fazem parte do cresci

mento, das defesas imunológicas e previnem o

aparecimento de diversas doenças.
Estão presentes em abundância na alimenta

ção, mas nem sempre estão em quantidades ade
quadas nas células do corpo e podem contribuir

para uma maior ou menor longevidade, melho
rar a fadiga e o stress, além de proporcinar uma
boa aparência. Muitas vezes você já se perguntou
porque se sente tão cansado, suas unhassão tão

fracas, tem retenção líquida, problemas de me

mória e parece que sua performance esportiva,
estudos ou de trabalho anda baixa? Quem sabe

não está com deficiência deminerais em sua ali

mentação diária ou está absorvendo muito pou
co do que come por fazer combinações erradas.

O organismo não produz estas substâncias,
por isso a importância de ingerir em doses cor
retas conforme a faixa etária, atividades físicas,
idade, etc. Um exemplo disto é a ingestão de

cálcio, que deve ser adequada a cada indíviduo.
A falta dele pode levar à formação e renovação
óssea inadequada, alteração dos batimentos

cardíacos, problemas no sistema nervoso e ou

tros. O cromo por exemplo é importante para o

equilíbrio energético do corpo e auxilia no fun
cionamento da insulina sobre a absorção de do
ces e massas. Assim, poderíamos citar muitos

exemplos, mas o ideal é fazer uma avaliação
profissional de sua alimentação e associar com
exames de sangue, proporcionando uma vida
com mais disposição, equilíbrio e longevidade.
A indicação

II você é o que come" é a referência

para o momento em que vive!
FOTOS THlNKSTOCK

MOVIMENTE-SE
'

.

livid de.fi i a ajuda no

trat DI nto contra o câncer

Istudos apontam que exercícios
são benéficos para o tratamento
contra o câncer, mas poucos
oncologistas falam sobre o

assunto

Essa é uma das conclusões de um levantamento feito nos

Estados Unidos com 20 pacientes portadores da doença

,i/.
Beneficios desconhecidosEmbora inúmeros estudos tenham demonstrado

os benefícios da atividade física sobre o tratamento e

a recuperação de um câncer, os médicos oncologistas
pouco discutem o assunto com seus pacientes, que
ainda são relutantes em exercitar-se. Essas são as con

clusões de um levantamento feito pela Clínica Mayo,
nos Estados Unidos, e publicado no. periódico Journal
ofPain and Symptom Management.

A pesquisa, que analisou 20 pacientes diagnostica
dos com câncer depulmão, aindamostrou que quando
a sugestão da prática de exercício físico vem direto do

oncologista, os pacientes são mais propensos a levar
a atividade a sério. "De maneira geral, essas pessoas
não estão recebendo conselhos concretos sobre como

a atividade física pode ajudá-los amanter a funciona
lidade emelhorar os resultados do tratamento contra a

doença", dizAndrea Cheville, coordenadora do estudo.
Além disso, as pessoas que já costumavam praticar

alguma atividade física antes de serem diagnosticadas
\

com câncer foram mais propensas a continuar se exer

citando durante o tratamento contra a doença. O estudo
tambémmostrou que amaioria dos indivíduos conside
ra atividades do dia-a-dia, como jardinagem, por exem
plo, um exercício suficiente para completar as recomen
dações diárias. "Grande parte dessas pessoas não sabe

que as atividades diárias exigem o mínimo de esforço.
Ou seja, nem tudo pode ser considerado como exercício
moderado ou intenso", afirma Cheville.

/ /

Segundo o levantamento, a maioria dos indivíduos
entrevistados não sabia que a falta de atividade física

pode contribuir para o enfraquecimento do corpo e

para uma maior vulnerabilidade a outros problemas
de saúde, especialmente a sintomas relacionados à

doença. No artigo, os autores explicam que outras pes
quisas já mostraram que o exercício pode reduzir em
até 50% a recorrência dos cânceres de mama e cólon.

Além disso, as atividades melhoram a mobilidade dos

pacientes em tratamento, reduz a fadiga associada à

doença e também evita que os indivíduos fiquem iso
lados em suas casas.
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DECORAÇÃO
ete dica para mudar visual da ua casa

Reutilizar objetos de forma inteligente e divertida faz bem para o bolso e para o planeta. E ainda ajuda a exercitar a criatividade

Ninguém merece o mesmo visual o
ano inteiro ou enjoar da decoração da
casa e ter de conviver com ela. Mas você
também não precisa se endividar e pre
judicar o meio ambiente gerando lixo
desnecessário para ressuscitar o guar
da - roupa ou seu lar doce lar. Inspire-se
nessas sugestões e mãos à obra.

2. ORGANIZE UM BAZAR

Roupas e artigos de decoração que
você não curte mais podem fazer a ale

gria das amigas, dos parentes e dos vi
zinhos. E o evento ainda servirá como

desculpa para pôr a fofoca em dia (e dar
boas risadas).

1. COMPARTILHE CULTURA

Trocar livros, revistas, CDs e DVDs

evita que eles fiquem mofando nas pra
teleiras e traz novas perspectivas para
seumundo.

3. REFORME OS MÓVEIS

Sai bem mais barato consertar uma

perna de mesa quebrada, substituir o

tecido puído da cadeira ou passar uma
mãozinha de tinta nos armários. E as

florestas agradecem.

r o t êf
Cer;monfaf e assessoria completa para seu casamento.

Perfeito em todos os detalhes.

4. IMPROVISE VASOS

Existe jeito melhor de encher a casa

de vida do que aproveitar latas e vidros

para plantar flores coloridas.

5. ENFEITE COM LUZ

Em vez de guardar o pisca de Natal

para o próximo ano, envolva uma garra
fa bonita de vidro com ele, começando
pelo topo, e coloque na estante da sala.

a. PERFUME a AMBIENTE

Cascas secas de frutas CÍtricas fun
cionam como aromatizantes quando
colocadas no fogo. Limão e laranja são
boas opções. Essências em spray e com

varetas também são opções.

7. ACRESCENTE EmLO À COZINHA

Misturar copos, pratos e xícaras de

jogos diferentes está na moda. Procure

peças cheias de história na casa de seus

pais, tios ou avós.
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São franc;s(;o do Sul Florianópolis
Nublado Trovoada Geada • Preamar • Preamar

• 2h51: 1m • 6h36:,,0,8m

Previsão de ventos para hoje em Jarag'uá
• 9h02: 1,1m • 14h17: 0,9m
• Baixamar • Baixamar

Umidade relativa do ar CHEIA 31/8 • 5h45:0,6m • 1Oh09: O,5m
• 6h Leste-Noroeste Okm/h 100%

• MINGUANTE
Tábua

• 12h11: 0,7m • 22h06: O,3m

• 9h Noroeste Okm/h 100%
8/9 das marés Itajaí Imbituba

• Preamar • Preamar
• 12h Nordeste 3km/h 95%

0% • NOVA 16/9
• 6h12: 0,8m • 4h41: 0,5m

• 15h Nordeste 9km/h 62% • 17h552: 0,8m • 16h04: 0,5m

• 18h Leste-Nordeste 12km/h 56%
de possibilidade

• CRESCENTE

• Baixamar • Baixamar
de chuva. 22/9 • 10h12: 0,5m • 8h26: 0,4m

Fonte: www.ventosbrasil.com.br • 22h01: 0,4m • 20h56: 0,2m

revisão do Dl o
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Tempo estável
o tempo segue estável com
sol e aumento de nuvens
nas regiões de divisa com
o RS. Temperatura elevada
para época do ano. Sábado:
Aumento de nuvens em
todas as regiões e condições
de chuva nas áreas que
fazem divisa com o RS
devido à aproximação de
uma frente fria.

;;� ,.'
InstávelEnsolarado Parcialmente

Nublado

Tirando ela para dançar
Começou amúsica e um bêbado levantou-se, cambaleando e trocando as

pernas, dirigiu-se a uma senhora de preto e pediu:
.

- Hic ... Madame, me dá o prazer dessa dança?
E ouviu a seguinte resposta:
- Não, por três motivos: Primeiro, o senhor está bêbado em pleno velório!
- Segundo, porque não se dança o Hino Nacional!
_. E terceiro porque "madame" é a senhora suamãe, eu sou padre!

udo

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
Im
c.>
=
-

o
cn

avras Cruzadas

HOJE

Jaraguoá do Sul
e Região

,

m
• O('"'w

:,t

13 i »

Calçae·/
camiseta
para a

temperatura
agradável

AMANHÃ
MíN: 15°C
MÁX: 30°C

DOMINGO

MíN: 15°C
MÁX: 28°C

� ,Jd,""

SEGUNDA
MíN: 14°C
MÁX: 22°C

HORIZ0NTAlS
1. O instrumentista, cantor e compositor pernambu

cano Gonzaga (1912-19a9), de "Asa Branca" I
(Fig.) A melhor parte de algo

2. Deleite /As iniciais da cantora Clara. (1942-1983)
3. linda ilha da Polinésia, famoso centro turístico I

(QU'ím.) Sigla de tetraidrocanabinol, substância
tóxica presente na maconha

4. Homem adulto
6. Aquela que é indiferente a tudo
6. (Pop.) Agente infiltrado, espíão
1. A ponta do .. " pilotis, J Usar o ferro quente para

5,
�

-----------�,aüsar roupas 7 fi.8. Dividir em duaspartes. t---_-__- ----__- __ I9. Instituto de letras j (Fr.) Pele de carneiro tosquia- 8. i
da, Ungida e tratada para ficar parecida com as �

peles da foca ou do castor 9
. I

10. A carta mais importante no jogo do truco [Cada ----+----------------- iuma das enigmáticas estátuas da ilha de Páscoa, 10, c,

no Chile 1--_-__- - __---1"- �
.i!l:

11. Dar um retativo consolo ou confiança 11
. J

12. Provisório �
1213. Mais velho I Obrigação do Tesouro NaciOnal. I

�
13 I
------------------��----�-----�

·oox.
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VERTICAIS
1. O texto de' uma c:anç30 I Famosa .ilha espanhola

do Meditgrrâneo
2. Cidad,e da zona cacaueira da Bahia I Língua uni-

versal
3. Uvrar de suspeitas I O dínheiro miado inglês
4. Cada tempo., no jogo do tênis I Cerco, vedação
6. Diz-se de fêmea de animal que dá à luz filhos vi

vos e Já desenvolvidos., por'oposição à que põe
ovos I Trazer consigo

6. (Qutm.) o. nobélio / Habituar
7. De pouca duração
8. (Pap.) Encanto pessoal! NevoeIro fino / Novo

Testamento
9. lançar ferro talingado à sua amarra I O ex-pre

sidente norte-americano Richard (1913-1994),
derrubado pelo caso Watergate.

\

1 '2 3 4 5 6 7 8 9

t

"i.
'"

,a

4 'I
s
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A RECREATIVA
PASSATEMPOS INTELlGENTES
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Ponto de Vista A vida passa em etapas.
Após a adolescência chegamos
à idade adulta e, de novo, mais

alegTias e mais problemas.

Adelaide Brunilde Dornbusch Ender,
empresária aposentada
laede-Iaede.blogspot.com

As alegrias e as angústias da
adolescência refletidas no presente

"Pai, por que me sinto inferior às outras

crianças?", "Por que tenho que ser tãoma
gra e tão alta?", "Por que só tenho um par
de sandálias?".

É, caro leitor, a vida passamuito rápido,
e as perguntas vão, aos poucos, tendo res

postas através da nossa caminhada. Somos
todos viajantes àprocura da felicidade.

Existe um inesgotável suprimento
de abundância no universo. Comece to

mando consciência dele. Reserve alguns
minutos do seu tempo para contar as es
trelas numa noite clara, os grãos de areia
num punhado, as folhas numa árvore, os
pingos de chuva numa vidraça e você terá
uma ideia desse manancial infinito.

Pense de novo nas sementes de to

mate. Cada uma delas é capaz de dar

origem a outra planta, com um número
ilimitado de frutas.

Abençoe o que você possui e o verá
aumentar. Gosto de abençoar com amor

tudo o que existe em minha vida agora;
minha família, meu lar, móveis, eletrodo
mésticos, meu trabalho, minha capacida
de de sentir, saborear, tocar, andar e des
frutar tudo o que há neste planeta.

Sim, ainda sinto saudades da minha
adolescência e lembro das fantasias, das
alegrias e dos váriosmomentos de angús
tia, mas isto também me dá uma sensa

ção de expansão.
o universo só podeme dar o que tenho

em minha consciência, e eu sempre pos
so criar mais nela. É como se eu estives
se lidando com um banco cósmico. Faço
depósitos mentais aumentando a per
cepção de minhas capacidades de criar.
A meditação, as terapias e as afirmações
são como depósitos, portanto, é bom nos

habituarmos a fazer depósitos diários.
A vida passa em etapas. Após a ado

lescência chegamos à idade adulta e, de

novo, mais alegrias, mais problemas e

mais angustias, pois a vida é feita de rela
cionamentos. Temos relações com tudo o

que nos cerca. Agora, por exemplo, você
está tendo uma relação com o texto e,

consequentemente, comminhas ideias.
As relações que você tem com as pes

soas refletem o relacionamento que você
tem consigo mesmo e, este, por sua vez, é
influenciado pelos relacionamentos que
você, quando criança e/ou adolescente,
teve com os adultos que os cercavam.

Muitas vezes, omodo como os adultos

reagiam conosco nessa época é o modo
como reagimos conosco agora, tanto em

termos positivos como negativos. Reflita
a respeito!

Com 17 anos eu pensavamuito sobre a
vida e me questionava por que os ou

tros podiam algumas coisas e eu não.
Naquela época, escrevi em formato

de narrativa todas as perguntas que me

deixavam confusa acerca da vida. Percebi

que muitas delas eram difíceis de respon
der, e que talvez outras não pudessem ser

respondidas de forma alguma.
Hoje me coloco a pensar quando me

lembro destas reflexões da infância e da

adolescência, e das tantas perguntas que
eu fazia aos meus pais: "Mama, por que
não posso usar batom para ir ao baile?",
"Pai, por que eu não posso brincar com
sua caixa de ferramentas?", "Professora,
porque tenho que ir ao quadro?" "Pai, por
que não posso ficarna rua depois das cin
co emeia da tarde se as outras crianças fi
cam?", "Mama, por que nãome entende?"

ERRATA

o texto publicado no dia 31 de agosto, página 17, daRecupere Clínica de Tricologia Ltda.
sobre "Você já ouviu falar em tricologia?" é de autoria da jornalistaRobertaWatzko.

e'o"nlabil idade,
Consultoria Empresarial

&RClSIl:;OOS2891O
Slluação:

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFíCIO DE RAGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

Municípios que compõem a comarca: Jaraguá do Sul e Corupá.
OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

" EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jara

guá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que ANITA KRUEGER BRANDEN

BURG, CI nO 374.146-SESP/SC, CPF nO 069.090.009-00, brasileira viúva, aposentada, residente e domiciliada

na Rua Carlos May, n° 69, bairro Baependi, nesta cidade; requer com base no art. 18 da Lei nO 6.766/79,0
REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 144-Carlos May, bairro Baependi, perímetro urbano de

Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme
Certidão nO 110/2012, expedida em 02/05/2,012, assinando como responsável técnico, o engenheiro civil Adriano
Antônio da Fonseca, CREA nO 36872-9, ART nO 4355745-9. O desmembramento é de caráter residencial, possui
a área total de 1.542,56m2, sendo constituído de 1 (uma) parcela remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última publicação do presente
edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia:

Rua 16-Barão do Rio Branco, nO 414, sala 02, centro, Jaraguá do Sul/SC.
.

JARAGUÁ DO SUL, 23 de Agosto de 2012.

A OFICIALA�e. h-.,o--.:..o h-, �e.......��
ti

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 414 - Sala 02 - Centro - Jaraguá do Sul CEP: 89251-400
Fone: (47) 3371-3975 - Email: registrodeimoveisisa@terra.com.br-
Horário de Expediente: 09:00 às 12:00/14:00 às iB:OO
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DIFICULDADE Enquanto a pavimentação não é realizada, moradores convivem com poeira e pedras que dificultam o acesso ao local

eder

Melhoria só para
.depoís das eleições

c

Pavimentação da rua Presidente Costa e

Silva, no bairro Rio Hern, fica para outubro

SCHROEDER

Heloísa [ahn

A obra de pavimentação da rua
rlPresidente Costa e Silva, no
bairro Rio Hem, em Schroeder vai
ficar só para depois das eleições.
A melhoria iniciou em maio, mas
teve de ser interrompida porque
os recursos do Governo Federal

,

que serão destinados ao asfalto só
serão liberados depois da votação,
ou seja, após o dia 7 de outubro.

Enquanto isso, os moradores
têm de ter paciência para lidar
com a poeira, buracos e as gran
des pedras espalhadas ao longo da

via. A costureira Mardelor Mundt,
mora há 20 anos no bairro e con

tou que todos os vizinhos estavam
felizes com o início das obras por
que vai trazer benefícios e valori
zar os imóveis, além de acabar de
vez com a poeira,

Só que com a paralisação dos

serviços, alguns estão desconten
tes. "Bles (operários) iniciaram,.
pararam e nos deixaram sem ne

nhuma satisfação, sem saber. se
vai continuar ou não", reclamou
Mardelor, que não foi informada
sobre os motivos da interrupção
dos trabalhos. Ela disse que um
dos maiores empecilhos são as

pedras que dificultam o acesso,
tanto dos pedestres, quanto dos
automóveis.

Outra que está indignada com
a situação é a dona de casa Leila

Regina de Oliveira Dummer. Ela
mora há pouco tempo na locali
dade e explicou que desde que se

mudou havia o projeto de pavi
mentação. A mãe dela reside na

mesma rua e sempre comentava

com ela das melhorias prometi
das. 'Acho que eles devem terunia

responsabilidade com osmorado
res daqui e explicar o que aconte

ceu", disse. Leila afirmou que de
vido ao aumento da poeira, manter
a casa lima é um problema Para
amenizar essa situação, um cami
nhão da prefeitura passa algumas
vezes ao dia, molhando a rua.

O prefeito FelipeVoigt explicou
que os trabalhos serão reativados

depois das eleições. ('A obra não
está abandonada", declarou. Ele
afirmou que a empresa licitada
realizou a primeira etapa do tra

balho. "Precisamos da liberação
do recurso para dar continuidade",
disse. Outras duas ruas -" Ernesto

Krogel e CândidoTomazelli - estão
na mesma situação. As obras nas
ruas aguardam repasses financei
ros do governo para terem conti
nuidade.

Verbas federal e municipal
Investimento com asfalto
será de R$ 613,6mil

A realização da obra de

pavimentação e drenagem na

rua Presidente Costa e Silva
será através de uma emenda

parlamentar. O valor total é
de R$ 613.622,54. A participa
ção do governo federal é de R$
394.200, enquanto a contra

partida do município é de R$
221.222,54.

As melhorias abrangem
uma área de 9.946,75 metros

quadrados. A obra iniciou em

maio e era para ser finalizada
em 90 dias, mas agora está
sem prazo determinado para
ser concluída. A empreitei
ra Adrimar Ltda, responsável
pela execução da obra, reto

mará os serviços assim que os

repasses forem efetuados.
Além das muitas pedras,

existe um grande buraco aberto
num trecho da rua. De acordo
com o secretário de Obras, Ru
bens Fiedler, ali será instalada
uma caixa de ligação entre os

tubos de esgoto, mas a finaliza

ção do serviço é de responsabi
lidade da empreiteira que exe

cuta a pavimentação. Até que
a obra seja retomada, a situa
ção continuará a mesma. Para
minimizar os problemas com

as pedras, Fiedler afirmou que
será colocado macadame na

rua. 110 pessoal está trabalhan
do em outra obra, mas assim

que terminar, eles irão traba
lhar nesta rua", prometeu.

RECLAMAÇÃO Moradora Mardelor MW1dt disse

que a obra foi iniciada.e, logo depois, paralisada
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CAÇADA Policiais usaram cães para ajudar a localizar os ladrões que roubaram um senhor de 65 anos, ontem, .em Jaraguá do Sul

ega

Perseguição a assaltantesmobilizaPM
Três homens armados roubam um homem

no bairro João Pessoa e fogem pelo mato

JARAGUÁ DO SULjSCHROEDER
Débora Remor

Três homens encapuzados e

armados assaltaram um ho
mem de 65 anos, por volta das
7h30 de ontem, no bairro João
Pessoa; e levaram R$ 350 e um

telefone celular. Os acusados fu

girani, a pé, adentrando na mata

e atravessando o rio em direção à
Schroeder.APolíciaMilitar iniciou
aperseguição 'com a ajuda de cães
farejadores, porém o rastro foi

perdido e as buscas encerraram

sem a captura dos suspeitos.
A vítima estava na garagem

de casa, saindo para ir ao traba

lho, na ruaManuel Francisco da

Costa, quando foi surpreendida
pelos bandidos. Eles aponta
ram duas armas, aparentemen
te pistolas, e anunciaram o as

salto. Um vizinho estranhou a

movimentação e ligou para o

190. Vinte policiais militares,
de Iaraguá do Sul, Guaramirim
e Schroeder, começaram então

uma caçada aos suspeitos.
Dois cães acompanharam a

ação namargem do rio, nos fun
dos da casa, por onde os acu

sados teriam fugido.' Próximo
à ponte no limite entre Jaraguá
do Sul e Schroeder, os animais
perderam o rastro, porém tes

temunhas disseram ter visto
homens saindo do matagal e

es

fugindo em direção à Schroeder,
com bicicletas. As buscas prosse
guiram até às llh, quando foram
encerradas sem sucesso.

utro assalt

Um malote com R$ 15 mil"
de uma construtora de Jaraguá
do Sul, foi roubado na tarde de

ontem, por quatro homens ar
mados com uma pistola e um

revólver. Os suspeitos' teriam
fugido em duas motos, mas

abandonaram os capacetes
perto da ponte pênsil que liga
o Centro ao bairro Baepen
di. Testemunhas relataram

que os homens continuaram

a fuga em um Gol prata e um

Pálio preto em direção aGuara
mirim. A Polícia não conseguiu
localizar os marginais.

Delegacia e.G ara

Serviço do Detran também foi transferido
Finalmente o atendimento da Delegacia de

Policia de Guaramirim está no novo endereço.
No final da tarde de quarta-feira, os técnicos
instalaram o link do sistema de informática no

prédio alugado da rua 28 de Agosto, e assim os

serviços de registro de ocorrências e relativos
ao Detran foram transferidos para o nova sede.
O imóvel antigo será demolido para a constru

ção de um novo prédio, que terá custo de R$
616 mil. A obra deve iniciar ainda esse ano.

Motocicleta onde estavam as

duas mulheres bateu de frente com Fiat Uno

c· e a -2

Mulheres ficam feridas
Um acidente entre uma José, de Jaraguá do Sul, em

moto Bizz e um Uno, em estado grave. A vítima rece

frente à empresa Mannes, beu atendimento no Pronto

na BR-280, em Guaramirim, Socorro e permanece inter

por volta das 14h de ontem, nada. A motociclista, de 23

deixou duas pessoas feridas. anos, teve apenas escoria
A passageira da moto, de 40 ções e foi atendida no Hos

anos, sofreu várias fraturas pital Padre Mathias, de Gua
e foi levada pelo helicópte- ramirim. O motorista do Uno
ro Águia para o Hospital São saiu ileso.
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Pingo analisa a eliminação no turno
Comandante analisa
os erros e acertos da

. ..

equipe na primeira
fase do Catarinense

JARAGUÁ DO SUL
.......... " .

Henrique Porto

OtéCniCO Pingo nunca es

condeu sua expectativa de
subir o Iuventus ainda no turno
do Campeonato Catarinense
da Divisão Especial. E prepa
rou a equipe para isso. Bastante
abalado após a derrota para o

Guarani, o técnico ficou inco
municável durante a folga dada
ao elenco. Na reapresentação,
comentou abertamente sobre a

perda da vaga.

Com o respaldo
que estamos tendo
iremos colher bons

resultados.

Pingo, técni,co

Basquete cai
na semifinal
Mesmo com a melhor

campanha da primeira fase; a
equipe feminina de basquete
de Iaraguá do Sul está forâ da

briga pela medalha de ouro

nos 25° Joguinhos Abertos de
Santa Catarina. As coman

dadas de. Julio Cesar Patrício
foram superadas na tarde de
ontem por Chapecó, por 49 a

41, na semifinal realizada em

Curitibanos. "Fói uma parti
da muito equilibrada, onde
a maior parte do tempo a di

ferença entre as equipes não

passou de três pontos. Mas
não podemos abaixar a cabe

ça. Foi uma bela campanha
das meninas. É um time que

..,
-

tem futuro e ainda vai brigar
pelo bronze hoje", avalia o di

rigente Idemar Ângelo Toma

zi, o Sarandi, Diretor de Ren
dimento da FME.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

CONFIANÇA Técnico Pingomantém a confiança no elenco e na vaga na eüte

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

I\IOVAMENTE Sem a realização da Primeirona,
atual campeão Operário parte em busca do bi

"Erramos muito nas primei-
.ras rodadas, quando não tive
mos o desempenho que a gente
esperava. Isso foi um fator que
determinou - por exemplo - o

mando de campo na semifinal",
acredita. "Nos últimos dois jo
gos a equipe deixou de apre-'
sentar o futebol que estávamos

acostumados, de toque de bola
e diminuição de espaços ao ad

versário", completa.
Porém, Pingo lembra que a

equipe mostrou muitas coisas

positivas nesta primeira fase e

espera aproveitar isso damelhor
maneira possível agora. "No re

turno, não podemos mais errar

e a equipe vem se reforçando
com jogadores experientes. Isso
será importante para o grupo".

O treinador confessa que
ainda não sabe a maneira que
o grupo assimilou a eliminação,
mas promete buscar a única

vaga que resta na elite do fu
tebol catarinense. "Vamos tra

balhar com tranquilidade nos

próximos dias, com atividades

específicas, para conseguirmos
retornar à condição que tínha
mos alcançado no turno", diz.

Onze equipes disputam a

Segundona apartir do dia 15
Onze equipes disputarão o

Campeonato Regional da Se

gunda Divisão. A confirmação
aconteceu na quarta-feira à

noite, no congresso técnico rea
lizado naArena Iaraguá. Apesar
do interesse demonstrado por
times de Corupá e Schroeder,
uma equipe de Guaramirim e

dez de Jaraguá do Sul partici
pam nesta temporada do cer

tame promovido pela Liga Iara
guaense de Futebol (LJaF).

Na primeira fase elas foram

agrupadas em duas chaves,
sendo uma com seis e outra

com cinco 'integrantes, onde jo-
, gam entre si em turno único. Os

quatro melhores de cada grupo
avançam ao mata - mata, em

cruzamento olímpico e melhor
de dois jogos.

Na Chave A estão Prisma (de
\

Guaramirim), Kiferro, Nova Ge-

ração, Guarany, Roma e Atlético

Independente. A Chave B conta

com Bazar do Rau, Flamengo B,
Barrabaxo, Operário eTecnopan.

A rodada de abertura acon

tece no dia 15, com cinco parti
das. Na Vila Lalau jogam Bazar
do Rau x Barrabaxo (l3h45) e

Kiferro x Prisma (15h30). No.

João Pessoa tem .Atlético In

dependente x Roma (l3h45)
e Nova Geração x Guarany
(15h30). Em jogo isolado, Ope
rário e Tecnopan se enfrentam
no Molha (l5h).

Liga Jaraguaense
está acertando com

patrocinadores
para a arbitragem

e premiação,
auxiliando os times.
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Adético-MGameaçado
ePalmeiras nadegola

Clássico coloca frente-a-frente duas equipes que
não passam por bons momentos na competição

JARAGUÂ DO SUL

Agência Avante!

Ofim de semana vai ter um
clássico nacional que cha

ma a atenção dos fanáticos por
futebol. Em crise, Atlético-MG e

Palmeiras se enfrentam no do

mingo, às 18h, no Independên
cia. O Galo não conhece o cami
nho da vitória a quatro partidas
e vê a liderança ameaçada pelo
Fluminense. Já o Verdão soma

inúmeras derrotas e um resulta
do negativo pode agravar a crise,
além de colocar o clube na lan
terna da SérieA.

No Atlético-MG, Cuca terá os

desfalques do meia Bernard e do
atacante Iô, De quebra, o meia

Danilinho também é dúvida.

Todos são titulares absolutos
no clube mineiro. No Palmei

ras, Felipão sabe que a situação
no campeonato é crítica, mas
mantém o pensamento positivo
na recuperação. Contra o Galo,
não contará com o atacante Bar

cos, convocado para a Seleção da
Argentina.

No histórico do confronto,
são 67 as partidas realizadas, com
21 vitórias mineiras, 10 empates
e 36 vitórias paulistas. Em todos

os critérios possíveis, é nítida a

superioridade palmeirense. A

primeira partida foi realizada em
1938, com vitória do alviverde

por 2 a O, no ParqueAntárctica. A
maior goleada foi em 1996, com
o Palmeiras vencendo oAtlético
MGpor 5 a O, pelaCopa do Brasil.

No complemento da 23a ro

dada jogam Coritiba x Flamengo;
PontexFigueirense, Corinthiansx
Grêmio, Botafogo xNáutico, San
tos x São Paulo, InterxFluminen
se, Sport xCruzeiro,Vasco xBahia
eAtlético-GO xPortuguesa.

Verdão leva a
melhor no histórico,
com 38 vitórias,
contra 21 do Galo.

BRUNO CANTINI

EMPACOU DestaqUe do tlDUO, Galo não sabe o que é vencer a quatro jogos

Futebol

Coritiba
Após um ano e nove me

ses no comando do Coritiba,
o treinador Marcelo Oliveira
foi demitido. O período do
treinador no clube é um re

corde para os padrões brasi
leiros. Porém, os resultados
ruins foram determinantes

para a decisão da diretoria. O
Coxa resolveu apostar no trei
nador da base, Marquinhos
Santos, que terá o ex-jogador
Tcheco como auxiliar.

Tênis

Aposentadoria
Último americano a con

quistar um Grand Slam, Andy
Roddick deu adeus às qua
dras de tênis. Eliminado do
US Open pelo argentino Del

Potro, Roddick alega as difi
culdades físicas como moti

vo para o fim da carreira: No

cartel, ele deixa o tênis com 32

títulos, como Grand Slam dos
Estados Unidos. Nesta tempo
rada, conquistou os ATPs de
Eastbourne eAtlanta.

UFC

Vitor Belfort
Nos preparativos para o

confronto com Ion Iones,Vi
tor Belfort provocou o ame

ricano. "Vou nocauteá-Io.
É bom que ele esteja pre
parado. Vou vencer a luta
e ditar o ritmo", afirmou. O
mandatário do UFC, Dana
White, elogiou a postura
adotada pelo atleta brasi
leiro. "Eu acho que o Vitor
é talentoso e pode vencer

qualquer um", afirma.

li"órmula 1

Rumoresagitam osbastidores
Com a proximidade do encerramento da temporada, começam as

especulações sobre transferências depilotosnaFórmula 1.A imprensa
europeia afirma que o inglêsHamilton está indo para aMercedes para
substituir Schumacher, que deve encerrar a carreira. Insatisfeito com
o desempenho de Felipe Massa (foto), a imprensa europeia também
especula a chegada do alemão Hulkenberg na Ferrari, o que resultaria
na demissão do brasileiro. Neste domingo será realizado o GP da Itália,
emMonza. Com 164 pontos, Alonso é o líder da temporada.

KILIC/AFP/GETTY

SllElflO �- SÉR�E A
CLASSIFICAÇÃO RESULTADOS

22" rodada

5/9
Flamengo O x 1 Ponte Preta

Náutico 1 x 1 Vasco

Portuguesa 3 xO Coritiba
Bahia O x O Atlético-MG
Grêmio 2 x 1 Atlético-GO
São Paulo 1 x 11ntemacional

Bahia

16 Coritiba 22 22 6

17 Sport 19 21 4 7 10 16 28 -1230,2%

18 Figueirense 18 22 4 6 12 23 38 -1527,3%

Rebaixados para Séne B

CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS
23" rodada

07/09
19:30 Ceará x Guarani-SP
19:30 Paraná x Bragantino
19:30 Amética-RN xGuaratinguetá
19:30 Boa-MG x ASA-AL
21:50 Barueri xAtlético-PR

08/09
16:00 Criciúma x América-MG
16:00 Joinville x Avaí
16:00 CRB x Goiás
16:00 lpatinga x Vrtória
21:00 São Caetano x ABC-RN

38 :2� 115
37 !22 114 7

7 América-MG 34 122 1d 4 8 30 26

8 Avaí 34 !2� 104 8 27 25

9 América-RN 33 22 916 7 34 30
! j

10 Ceará 32 22818 6 35 31

11 Guarani-SP 31 22 8 i 7 7 26 22
I !

12 Paraná 28 22 7 7 8 28 28

13 ASA-AL 27 22 8 3 11 29 29

14 CRB 27 2� 8 3 11 25 35

15 ABC-RN 25 :2� 6 7 9 29 30

16 BJa-MG 25 22 6'7 .

9 '29 31

156,1%
4 151,5%
2 151,5%
4 150,0%
4 148,5%
4 147,0%
O 142,4%
O 140,9%
-1oi40,9%

!
-1 '37,9%
-2 37,9%

17 Guaratinguetá 19 22 5 4 13 22 38 -1628,8%

18 lpatinga 15 22 4 3 15 18 46 -2822,7%

19 Bragantino 15 22 3 6 13 24 39 -1522,7%

20 Baruerí 13 22 3 4 15 17 40 -2319,7% Rebaixados para a Série C

"",.., AC':QijJQ.'''RIIO'" ,i: I ,,JI
, •• ".".M.'.' "., , ...• ,�"."._ .• , , .

CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS
5" rodada (turno)

,

D !GP iGC :SG lA 08/09
. . , I

o7iJl.� �����Maga xJaraguá
B)3% 15:30 Inter x Navegantes

" ,.. ,

15:30 Oeste/ttejaí x Caçador

4 Inter de Lages
5 NEC

6 Maga O 4

4 ;10
O 10 -100,0%

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

i
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BORA 2.0 AUT. / 2010
COMPLETO

POR:

R$42.900,
POlO SEDAN 1.6 / 2004
COMPLETO

POR:

R$22.200,
SPACEFOX SPORTlINE 1.6 /2011
COMPLETO

44
POR:

R$ .500,

SAVEIRO CS 1.6/2010
ACI VEI TEI AQ/ lM

POR:

R$33.900,

COROLLA XLI AUT. / 2009
COMPLETO

POR:

R$49.000,
GOL POWER 1.6/2010
COMPLETO

POR:
. R$33.900,

FOX PRIME 1.6/2010
COMPLETO

POR:

R$35.900,
PALIO FIRE 1.0/ 2010
VEI TEI ALI AQI LDT

POR2PORTAS

R$22.900,
Faça revisões HI'TI setJ veiculo te ularmente
Promoções válidas até 07/09/2012. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio. Financiamento sujeito
a aprovação de Cadastro. Qualquer percentual de desconto anula a promoção.

BANCO VOLKSWAGEN 4732746000

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

EXT
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online
auanteesportes.com
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