
A leitllra revela talentos

1\IW1OS da Escola Marcos. Emílio Verbinnen, de Jaraguá do Sul,
usam os Hvros para aprender mais do que o esperado. Página so

'-·Assalto

Dupla causa
" .

pamco em
residência
Dois adolescentes entraram numa casa

e renderam quatro pessoas de uma família, no
bairro Ilha da Figueira, ontem à tarde. Na ação,

eles prenderam as vítimas na lavanderia e

roubaram objetos avaliados em R$ 15 mil.

PáginaS1

Corupá
Estudos vão
analisar solo
Projeto desenvolvido
pelaAssociação
de Bananicultores
em parcena com
universidades da Costa
Rica vai avaliar saúde
das áreas cultivadas no
município. Página 6

Postura
O casamento só

pode durar se o casal
tiver bom caráter.
Luiz Carlos Prates

Página 3

Cultura

Jaraguá emDança
com boa presença
A 18a edição do evento,
que será realizado
entre os dias 16 e 23 de
setembro, vai contar com
a participação de 2,1 mil
dançarinos. A bailarina
Ana Botafogo (foto) vai

I
encerrar o

festival.
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Este programa da rede irá agora
para aTVGlobo 111;ternacional e será
,e�pi m,l�5 )�s da..,ErlttiJpa,

'

África, Griente Médio, Américas e

Oceania. Serão dois episódios sobre
voo livre, que contam com o apoio da

r Sol Paragliders' p;_'empresa jataguaense I

está entusiasmada com a exibição
internacional pela possibilidade de

ampliar o conhecimento da marca
nos mais diversos mercados.

Inovação ,

'.i "

"

• ':'
.'

em alimentos
Projetos inovadores da 3M e de
alunos e estudantes do Senai de
Santa Catarina estarão em exposição
no Salão da Inovação. O evento

integra programação técnica e

Científica e reunirá iD:ovações ,"
1.

'

desenvolvidas por colaboradores
e estudantes da instituição.

Um artigo do professor daFundação
GetuliqYargas, SaqJ.ueIPess?a,g�ro� :"
'cbnttóvérslas. Ele àfimla que o 'ml>ael0
econômico dos últimos anos está
esgotado e que o "Brasil deDílma" está
fadado a um crescimento medíocre. Os
argumentos do articulista são sólidos,
fundados em dados da economia nos
anos recentes emostram que grande
parte dos nossos problemas tem

-

muito pouco aver com a crise externa.
Infelizmente, a exuberância da economia
- por conta de reformas anteriores -
durante o governo Lula evitou que as

reformas necessárias fossem adotadas
e isto atrasou todo o processo.

o'!!

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Equipotel
/\ conteceu ontem a solenida
rlde de abertura da edição de
50 anos da Equipotel São Pau
lo. É a maior feira de hotelaria e

gastronomia da América Latina.
Promete ser a maior evento de
todos os tempos, com mais de
1,2 mil expositores de 60 setores

da economia. A área ocupada

será de 60 mil m-, no Pavilhão
doAnhembi.A feira é vista como
a vitrine dos principais lança
mentos e tendências em equi
pamentos e serviços para hotéis,
motéis, flats, restaurantes, bares,
lanchonetes, fast food, casas

noturnas, cozinhas industriais,
hospitais e lavanderias.

DIVULGAÇÃO

ants
Também conhecidos como "drones"e zangões, os veículos
aéreos não tripulados (Vants) viraram uma mania entre os

pesquisadores no mundo inteiro e no Brasil. Esses veículos
são relativamente pequenos, porém são apontados como
o futuro em termos principalmente de aviação militar.
Mesmo os mais avançados ainda estão longe de serem
autônomos. Controlados à distância, podem penetrar
em lugares onde um avião tripulado não pode ir e em
especial não expõem em risco a vida do piloto que fica
comodamente sentado longo do lugar em que o veículo
está operando. Isto também vale para operações civis e

até controle de favelas. Além dos projetos que estão

ganhando vida na incubadora do ITA (Instituto
Tecnológico da Aeronáutica), existem diversos outros
bem avançados em São Carlos e no Rio de Janeiro. No
mundo, norte-americanos e israelenses dominam a cena.

l�OTEJ/klIAS .

Fábrica ecológica
Ganha forma em novos projetos de unidades
de produção a adoção de soluções como a

captação de água da chuva e aproveitamento
da luz solar para a iluminação interna. A
planta da empresa Leão (aquela que
produz chá), nas proximidades de Curitiba,
Ultrapassou estas soluções básicas e foi
construída de acordo com os 30 critérios
do Green BuildingCouncil Brasil. Ela se

tornou a primeira fábrica do Brasil a receber
a certificação Leed (liderança em energia e

design industrial). Entre os detalhes, existe a

plantação de grama no telhado como forma
de conseguir isolamento térmico. Hoje a Leão

pertence ao grupo Coca-Cola.

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04691
1 ° 02.493 600,000,00
2° 29,702 12,000,00
3° 45.804 9,000,00
4° 18.565 7.398,00
5° 43.855 6.000,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1278
14 - 18 - 19 - 22 - 24
26 - 27 - 31 - 37 - 47
50 - 65 - 70 - 71 - 78
79 - 81 - 89 - 92 - 00

MEGASENA
SORTEIO N° 1423
03 - 08 - 21 - 25 - 27 - 43

QUINA
SORTEIO N° 2990
05 - 23 - 33 - 37 - 67

DUPLASENA
SORTEIO N° 1105
Primeiro Sorteio
05 - 17 - 24 - 26 - 34 - 46
Segundo Sorteio
18 - 22 - 31 - 39 - 47 - 49

www.ocorreiodopovo.com.br
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SELIC 7,5% 29,A<!.º��9.:.?0.1� .
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VALE5 35,10 l' 2,96%
BVMF3 11,58 .. -1,19%

............................................ ,,, " .
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COMMODITIES
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US$ 1726,780
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Pº.�.1.\� .. Ç.9M.F.J.ªÇ_� .(�M ª�) ?!-º?1..� ?!.º.??� ! :-º&O(o. ..

Pº.�.@ .. T.y.m.êM.9 (E.;.M.B.$.f 1..A.1:º.9 ?,.9ªº.9 � �.Q/.ª.§'Y.o.

.E.;.y.!.!-.9 .. .(E.;.M.. �.n ?&ªº.9 .. , ?/.§.ª.1..? ::'.: �.Q/.?..7.0/.0.
LIBRA (EM R$) 3,2331 3,2347 4- -0,4%

Enfauto 2012
Este evento vai movimentar Iaraguá
do Sul entre os dias 22 e 24 de novembro.
Trata-se da maior feira automotiva do
Estado, focada no encontro de profissionais
da área de automecânicas. A ação contará
com palestras técnicas, mostra de novas

tecnologias e discussão de tendências de
mercado. O Enfauto será realizado
no Pavilhão de Eventos.

Desindustrialização
Em artigo defendendo a tese de que não
está havendo desindustrialização no Brasil,
o economista Paul Singer - que trabalha
para o governo brasileiro - se refere ao

modelo de desindustrialização vivido por
países de primeiro mundo que transferiram
suas plantas industriais para países com
mão de obramais barata. Infelizmente,
no caso brasileiro, esta transferência de

plantas não aconteceu. Com a invasão
das importações, boa parte da capacidade
de produção simplesmente foi extinta
emuito pouco se criou no lugar dela.
Lamentavelmente, no governo temos muitos
teóricos e poucos cientistas de verdade que
estejam pesquisando mais profundamente
os fenômenos que acontecem conosco.

Modelos externos podem ser interessantes,
mas não traduzem nossa realidade.

Comida cara
Os preços dos alimentos estão em patamar
muito alto, mesmo com a crise internacional.
Segundo o Banco Mundial, ossmesmos
deverão continuar altos pelo menos até a

próxima década. Em grande parte isto se deve
a fatores climáticos e também por causa do
aumento no consumomundial dos mesmos.
Ainda de acordo com o Banco Mundial, o
Brasil precisa aumentar a produtividade
de plantações e pastagens para ampliar
a produção. Pela primeiravez desde que
isto está sendo controlado, a produção de
alimentos ficou aquém do consumomundial,
o que leva à conclusão de que ainda teremos
preços elevados por um bocado de tempo.
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Do leitor

O novo código florestal
No último mês de maio ti

vemos a sanção do novo

Código Florestal Brasileiro, re
vogando o antigo, de 1965. Mas
as discussões em torno do novo

Código estão longe de terminar.
Em primeiro lugar, porque ele

precisa assegurar a produção e

a preservação, O uso indevido
da terra inviabiliza a produção,
é mais caro e degrada o meio

.

ambiente. Por isso a importân
cia das áreas ,de preservação
permanente, que não somen-'
te protegem a biodiversidade,
como também asseguram a

qualidade da terra e da água
e uma melhor produção. O
nome "mata ciliar" vem do
fato de serem muito impor
tantes para a proteção de rios
e lagos tal como são os cílios

para nossos olhos. O novo co-
, digo manteve a distância míni
ma da mata ciliar nas margens
de um rio, que são de 30metros
para os cursos d'água de me

nos de 10 metros de largura e

de 50 metros' para os cursos

d'água que tenham de 10 a 50
metros de largura. Mas sabe-se
que, na prática, isso muitas ve
zes não é cumprido pelas em

presas, principalmente aque
las que possuem maior poder
aquisitivo.

Percebeu-se com as últimas
enchentes no município, em

2008 e 2011, que inúmeras casas
e porções enormes de terra fo
ram literalmente "engolidas" pe
los rios justamente pelo fato de
terem sido edificadas à sua mar

gem. Estima-se que, na Amazô
nia, a redução nas taxas históri
cas chegou a 70%. E a queda é
atribuída ao rigor da fiscalização
na floresta. Já a MataAtlântica a

área mais degradada pela ocu

pação humana com apenas 24%

preservado. As causas vão des
de a concentração dos maiores

contingentes populacionais ao

uso intensivo da terra para ativi
dades econômicas.

Cláudio ScIunitt, Auxiliar
administrativo

Compartilhe a sua opinião. Escl·eva..nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPP, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I

Desculpe-me, errei!
Estou cansado de dizer que o casamento só pode

durar se os dois parceiros tiverem um caráter
razoavelmente bom ... Você .sabe que o caráter é a

instância moral da personalidade, a instância que
trata dos valores da vida sob a ótica de uma pessoa.
Caráter é ummodomuito pessoal e especial de ser.

E se disse que o casamento só pode durar se os

dois parceiros tiverem um caráter razoavelmen
te bom é porque ninguém tem caráter à prova de

quedas. Somos todos maleáveis diante de certos

interesses na vida, aqui ou ali fraquejamos, "peca
mos". Vim até aqui para dizer que as pessoas de
bom caráter, vá lá, de caráter razoavelmente bom,
sabem perdoar ou pedir desculpas.' Sabem enten

der quando erraram e daí pedir desculpas. Claro,
e aceitar o mitro quando o outro se desculpa. Pe
dir desculpa diante de um erro inequivocamente
cometido por nós é traço de grandeza, ainda que
deva ser obrigação. Sim, obrigação, era só o que
faltava eu pisar no pé de alguém e ficar quieto, não
pedir desculpas, achar que a razão é toda minha,
era só o que faltava.

Casais, não raro, brigam feio, mais das vezes as

brigas são briguinhas, vez por outra, todavia, a coi
sa esquenta, pega fogo. E é muito difícil, raro mes

mo, os dois lados terem razão. É claro que do ponto
de vista pessoal cada um se vê com razão, mas eu

falo de ter de fato razão.

Quem sedescobrir, logo depois da briga, como
o vilão, a vilã, o errado, a errada, ah, tem que pro
curar o outro lado e dizer desculpe-me, puxa, errei,
você tinha razão ... E diante desse reconhecimento,
é muita vilania não aceitar as desculpas. Mas pior
que isso é retomar o caso e voltar a culpar o até
então "culpado" que veio para se desculpar. Quem
faz isso no casamento, merece ficar sozinho ... Ca-

sarnento para durar exige bom caráter dos dois la
dos, ah, sim, está bem, razoável caráter...

SemgTaça
Muito sem graça quando alguém travestido de

autoridade sai em defesa do Lula quando o Fernan
do Henrique fala verdades da herança que o popu
lista deixou para o futuro. Sem graça e inoportuno.
Até porque é inútil tentar defender o indefensável,
que é o governo do populista que levou ao endivi
damento milhões de pessoas de pouca instrução ...
Muito sem graça, "autoridade"? O FHC tem toda a

razão. Quem, dentre nós, acreditar nas demais pro
messas, acreditará também em Papai Noel. ..

A propósito...
Veja esta manchete da Folha: "IPI reduzido

leva montadoras a novo recorde". O governo ti
nha anunciado que ia voltar com o IPI no final de
agosto, os "crentes" acreditaram e correram para
as revendas, o estoque foi desovado e logo depois
o Alvorada voltou para dizer que o IPI continua
ria aliviado nos preços ... Pegadinha para desovar
os carros encalhados das montadoras internacio
nais? E aos empresários brasileiros, ó, uma figa.

Falta dizer
Volto ao tema. Dia destes na tevê, mais uma

pedagoga dizendo que as crianças aprendem por
imitação. Coitadinhas. Se de fato aprendem por
imitação, com os pais que andam por aí, bah, só
por milagre se salvarão. É bom não esquecer que
na primeira infância tudo o que passar pelos sen

tidos de uma criança vai ficar para o resto da vida.
Pobrezinhas então das que tenho visto por aí...

Fale conosco

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

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

Os artigos e opiniões assinados não retratam.necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



GERAL I 4 I TERÇA-fEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

LANÇAMENTO Desrlle para divulgação da festa aconteceu no sábado

BELEZA Majestades 2012 foram destaque no desrlle de lançamento

BOTEmo Desrlle percorreu a·avenida Getúlio Vargas e o Calçadão

Festa do Tiro

Schützenfest
, .

tera Ingresso
, .

umco este ano
Entradas ficaram definidas a R$ 5 para todo os

dias do evento, qu� será realizado em outubro

JARAGUÁ DO SUL na tradição alemã da Baviera, o
Mainbaum, que significa "Árvo
re de Maio".

Verônica Lemus

1\ Schützenfest térá um ingresso
r\com valor único este ano. Di
ferente dos anos anteriores, a en
trada até as 2lh durante todos os "O Mainbaum é uma tradi
dias do evento custará R$ 5. "Isso ção dos trabalhadores alemães,
para que a gente estimule as fa- com o tronco sendo enfeitado
mílias, os visitantes que quiserem por símbolos das profissões e

ir conhecer, aproveitar um pou-
. religião daquele povo, durante

co da gastronomia, dos estandes a primavera. A gente adaptou
de tiro, mas que não ficam para para Jaraguá do Sul como Schüt-
os bailes", disse o presidente da zenbaum, ou seja, árvore dos
Comissão Central Organizadora atiradores. Já são oito anos que
(CCO) da 24a Schützenfest, Sidnei o tronco é tradição em Jaraguá",
Marcelo Lopes. A partir das 2lh, o explicou Lopes.
valor do ingresso passa a ser R$ 10, "É .muito legal participar
sendo que a entrada é gratuita na e carregar o tronco, porque a

quarta-feiras e durante todos os gente acaba interagindo com o

dias até as l8h. pessoal, com a plateia que está
A tradicional festa jaraguaen- nos assistindo, é bem interes

se, que está na 24a edição, será sante", disse o representante da
realizada entre os dias 10 e 14 de sociedade Baependi, Magnus
outubro, no Parque de Eventos. Bargen. Vestindo um colete azul
O lançamento ocorreu no sábado enfeitado por 19 medalhas, re
passado e contou com a particí- ferentes às competições que já
pação de mais de 300 pessoas. venceu nas categorias chumbí-

Desfilaram 16 sociedades nho, seta e carabina 22, esta é a

integrantes da Associação dos terceira vez que o representante
Clubes e Sociedades de Tiro do comercial de 49 anos participa
Vale do Itapocu (ACSTVI), além carregando a Schützenbaum. E a

de representantes da liga dos
. tradição não para por aí. "Tenho

grupos folclóricos da região, duas filhas que já foram rainhas
majestades do tiro de cada so- e princesas da Schützenfest em

-

ciedade, a Comissão Central anos anteriores", contou o pai
Organizadora (CCO) e, é claro, orgulhoso. "Mas esse ano elas
o mascote Wilfried, muito bem não participaram, é bom parar
acompanhado pela rainha da um pouco porque se não dá bri
festa, Brenda Dias Morais de ga", brincou Bargen. Até o último
Araújo, e pelas princesas Ana Ca- dia do evento, estão programa
roline Postai Sacht eAlana Ficag- � dos mais dois desfiles, sendo o

na Miotto, primeira e segunda primeiro no dia 10 de outubro,
princesas, respectivamente. marcando a abertura da festa,

Depois de percorrer a Aveni - e o segundo desfile no dia 14,
da Getúlio Vargas e o Calçadão, este oficial e de encerramento.
todos os participantes do des- "E nos três sábados anteriores
file reuniram-se em frente ao ao evento nós teremos uma ban
Museu Emílio da Silva, na Praça da no Calçadão e as majestades
Ângelo Piazera, para a instala-distribuindo material da festa,
ção da Schützenbaum, o tronco divulgando e convidando toda
de árvore com as bandeiras do a população para participar", in
Brasil e da Alemanha, inspirado formou o presidente da eco.

Adaptação
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FOTOS EDUARDO MONTECINO

CULTIVO DA TRADiÇÃO O DerWeg foi fundado em fevereiro deste ano e já é o sexto gTupo de dança folclórica de Jaraguá do S�

De pai para filho

Tradição émantida entre amigos e família
Desde suas primeiras lem

branças' a estudante Eloísa Ste-
,

ffens, de 21 anos, participa dos
desfiles e das festas, represen
tando a SociedadeVieira. Prati - .

cante do tiro nas modalidades

seta, chumbinho e carabina,
a jovem já chegou a desfilar
como rainha da sociedade em

2007. "E já ganhei duas vezes

como primeira e segunda prin
cesa na seta", contou a jovem.
O amor ao tiro e à tradição ger
mânica é herança de família,
que começou na época de seus

avôs e hoje é compartilhado
por todos. "Minhamãe é rainha
esse ano, meu irmão é primei
ro cavaleiro, minha irmã já foi

princesa do chumbinho e meu

pai já foi rei da carabina", disse
a estudante. "Para a gente é um

orgulho participar do desfile,
da festa. É manter a nossa tra

dição viva", declarou Eloísa.

Para o jovem Paulo Victor

Krueger, de 22 anos, a tradição
germânica é mantida através
do grupo de dança folclórica
Der Weg, fundado em feverei
ro deste ano, e que faz parte da
sociedade Baependi. "Eu já par
ticipei de outras formações, en
tão alguns amigos meus vieram
me procurar e nós fundamos o

DerWeg, que já é o sexto grupo
de dança folclórica de Jaraguá
do Sul", contou o rapaz. Essa foi
a terceira vez que o jovem par
ticipou dos desfiles da Schüt
zenfest. "É muito bom, muito
-gratíficante participar e manter
a cultura", contou.

Mesmo quem não fez parte do
desfile deixou-se levar pela ani
mação. O cronometristaMaurício
Avelino Uller, 36 anos, não resistiu
à movimentação e à música em

frente ao Museu e decidiu parar
para aproveitar um pouco da co-

memoração, junto com o filho
de um ano. "Tá legal o negócio,
é bom, já começando a preparar
o espírito para a Schützenfest, é
muito bonito", disse Uller.

Embora não participe de ne
nhuma sociedade, o morador do
bairro Rio da Luz contou que no

futuro, deseja participar. "Assim
que meu filho estiver um pouco
maior quero começar a partici
par e levar ele junto, até vestir ele
com traje típico", afirmou.

Para a gente é um

orgulho participar
do desfile, da festa.

". -

E manter a nossa

tradição viva.
Eloísa Steffens,

estudante

22 Prefeito Moacir
Vice Niura
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Corupá
'Parceria de olho nomeio ambiente

-'

Estudante da Costa Rica desenvolve

projeto em conjunto com bananicultores

CORUPÁ
Heloísa [ahn

Preocupada com toda a

questão ambiental e em

continuar produzindo frutos
com qualidade a Associação
dos Bananicultores de Corupá
(Asbanco) firmou uma parce
ria com a Universidade Earth,
da Costa Rica, para desenvolver
um estudo que alie a preserva
ção do meio ambiente com a

produção de bananas.
Para ajuda nesse trabalho,

o costarriquenho Raysher An
thony Foster Morgan ficará três
meses em Corupá para desen
volver um estudo de tratamen
to do solo das áreas produtoras
de banana. Morgan é estudante
de Ciências Agrícolas com ên
fase em Meio Ambiente. Esse

O objetivo é
aumentara

produção. O
bananicultor

aplicará o produto
correto, vai gastar
menos e cuidar do
meio ambiente.

Eliane Cristina

Müller, da Asbanco

projeto já é executado na Uni
versidade Earth, da Costa Rica.

O principal objetivo do es

tudo é diagnosticar a saúde dos
solos para saber quais nutrien
tes estão em falta e devem ser

aplicados junto ao plantio. No
período em que estiver na re

gião, Morgan residirá na casa

de 15 produtores. Para ele é es

sencial acompanhar de perto a

produção e como são feitos os

manejos com a planta. IITem

que morar com os agricultores
para ter a informação. comple
ta", destacou o costarriquenho.

De acordo com a direto
ra administrativa da Asbanco,
Eliane Cristina Müller, os re

sultados do estudo serão muito

importantes para serem apli
cados na produção da cidade.
"Estamos com o objetivo de
aumentar a produção. O bana- -

nicultor aplicará o produto cor

reto, vai gastar menos e cuidar
do meio ambiente", disse.

Ela revelou que como as

áreas de produção já não têm
• f' _

muito espaço para expansao, o

objetivo é aumentar a quanti
dade de produção, preservando
a qualidade e o ambiente. Os

produtores aceitaram pronta
mente a ideia e estão bastante

empolgados com as possibili
dades de produção ampliada.
"Eles são sempre abertos a no

vas tecnologias", contou.

Trabalhos voltados à saúde
.do solo já são executados
A Associação dos Banani

cultores de Corupá (Asbanco),
já trabalha com um projeto de
nutrição do solo. Segundo o

técnico em Agropecuária, Fer
nando da Silva, eles efetuam
o trabalho de análise de solo,
examinando a quantidade de
nutrientes disponíveis . "Verífi
camas a necessidade da planta
e repomos os nutrientes que
estão em falta", disse. Ele reco
menda adubações diferencia
das, de acordo com a neces

sidade de cada solo. Cerca de

272 propriedades produtoras
participam do projeto, mas

segundo ele seria interessante

que todos os produtores ade
rissem à ideia. "Quanto mais

pessoas, mais barato fica o

custo da análise", destacou. Se
gundo ele, o estudo realizado
pelo costarriquenho Raysher
Anthony Foster Morgan será

primordial para a continuação
deste projeto. "Com os dados
passados por ele, podemos
melhorar e inovar os nossos

trabalhos", afirmou.

MARCELE GOUCHE

ESTUDOS Eliane (E) disse que a análise de Baysher (D) vai aJudar na produção

Intercâmbio

Aplicando conhecimentomundial

Saiba mais

Universidade Earth

O estudante costarrique
nho Raysher Anthony Foster

Morgan irá executar os estu

dos para tratamento da saúde
do solo, baseado em um ma

nual que foi criado em 2008,
por quatro pesquisadores da
Venezuela, Panamá, Costa
Rica e República Dominica-

na. O manual explica o passo
a passo de como o produtor
deve agir, o que deve aplicar
no solo para ter uma produção
de qualidade e que não agrida
ao meio ambiente. 110 solo tem

que ter qualidade para uma

produção rentável", destacou

Morgan. Após os três meses,

A Universidade Earth,
da Costa Rica, é dedicada
à educação em cíêncías
agrícolas e recursos natu

rais' para contribuir com
desenvolvimento susten

tável, conciliando meio
ambiente e produção agrí
cola. Eles possuem cerca

de 350 hectares de bana
na, com produtividade
anual de 50 toneladas por
hectare. Toda a produção

o solo tem

queter
qualidade
para uma

produção
rentável.

Raysber
Anthony
Foster

Morgan,
estudante da
Costa Rica

o estudante terá finalizado os

estudos da saúde do solo co

rupaense. Morgan deixará um
informativo para a Associação
dos Bananicultores de Corupá
(Asbanco), com todos Os da
dos que coletou e a associação
deverá efetuar os trabalhos de

produção com base neles.

é exportada para a Euro

pa. A renda das vendas é
totalmente revertida para
bolsas de estudos para
alunos que se mostram

interessados na banani
cultura mundial, que que
rem se tornar engenheiros
agrônomos. A universida
de possui convênio com

outras dez instituições de
ensino da Europa e Esta
dos Unidos.
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Votação secreta
Oprojeto dos vereadores de Massa

randuba, Mauro Bramorski (PSD),
Silvio Mainka (PSDB) e Pier Gustavo
Berri (PMDB), que trata do fim do voto
secreto para o veto do prefeito e para a

escolha do presidente da Câmara, vai
dar muito que falar. A proposição está
na casa desde o mês de abril e não foi
à votação ainda, o que deve ocorrer

apenas depois das eleições. A demora
é porque a Comissão de Ordem Social
e Econômica ainda não fez a análise da

proposta e também não tem prazo legal
para fazê-lo.

Entre justificativas de ambos os la
dos, o fim da votação secreta traria
benefícios para a democracia. O atual

presidente do legislativo, Pier Gustavo
Berri, havia se comprometido com a

mudança, mas não será fácil.
Conforme disse o senador mato-gros

sense Pedro Taques (PDT), o voto secreto

lidá vontade de trair". O traído neste caso é

povo, pois desconhece o posicionamento
dos parlamentares que elegeu.

O vereadorMauro Bramorski defende
a transparência com os eleitores. "Acho

que o vereador exerce um cargo público
e este cargo deve dar ampla publicida
de. As pessoas que elegem devem saber
o posicionamento dos vereadores", disse.
Ele relatou que amanutenção do sigilo já
causou constrarigimentos aos parlamen
tares. Em contrapartida, o parlamentar

NILSON ANTONIO

Reforço para
a campanha
Hoje quem vai dar uma força
para a campanha do candidato
a prefeito de Guaramirim, Lauro
Frõhlich (PSD), é o secretario
estadual de Agricultura, João '

Rodrigues. Ele deve passar o dia
no município. Entre as atividades

previstas está uma reunião no
Pesque-Pague do Krenke, no
Bananal Sul, às 19h30.

Sem pauta da Ujam
Era comum nas eleições anteriores
os candidatos a prefeito ouvir as
reivindicações daUnião Iaraguaense das

Associações de Moradores (Ujam). Este ano
não aconteceu. É reflexo dos problemas e

divergências internas que a entidade vem
_

enfrentando nos últimos anos.

Remoção
Como não tinha nenhum projeto para
votação na sessão de ontem da Câmara
deVereadores de Schroeder, o destaque
ficou para o novo projeto que entrou
na Casa. A proposta da prefeitura é de
trocar duas vagas que estão disponíveis
para técnicos em Higiene Dental para
que sejam contratados auxiliares de

Enfermagem. Ambos fazem parte do
programa de Estratégia da Saúde da
Família (ESF). O projeto precisa passar
pelas comissões de Legislação e Justiça
e de Saúde para depois entrar na pauta.
Se não houver problemas, ele deve ser

votado antes das eleições.

Campanha em

Guaramirim
Tanto o candidato Lauro Frõhlich
(PSD) como Nilson Bylaardt
(PMDB) estão apostando em
caminhadas e carreatas para dar
visibilidade à campanha. Ambos
aproveitaram o feriado para colocar
o time em campo. Em alguns
casos, as agendas dos candidatos
praticamente se cruzam.

ValdirZapellini (PSD), mesmo partido de
Bramorski, disse, na sessão do último dia
3, que acredita que o projeto não vai be
neficiar a população. Segundo ele, o voto
secreto tem de sermantido.

Parece que o fator eleitoral pesou na

discussão. Os interesses pessoais dão in
dícios de que se quer impedir que o pro
jeto siga em frente,mesmo que não pare
çam existir razões para que a proposição
fique engavetada em uma comissão.

Contudo, parece que o final desta
discussão está longe de ser concluída.
Até porque, mesmo dentro de cada par
tido há divergências, ou seja, não é dis
cussão partidária, de situação ou oposi
ção, e sim de interesses pessoais.

o perfil do
eleitor na região
Namatéria da jornalistaVerônica
Lemus, publicada na edição do
fim de semana do jornal O Correio
do Povo, foram mostradas as

características do eleitor de Iaraguá
do Sul. Na região, o comparativo
apresenta dados interessantes.
Guaramirim tem o maior índice
de eleitores analfabetos (2,034%),
Corupá de eleitores que apenas
leem e escrevem (11,997%),
Massaranduba o maior índice de
ensino fundamental incompleto
(43,748%) e Schroeder o mais
elevado índice de eleitores que tem
o ensino médio completo (18,219%). '" ,

--

Será que vai'!
Aministra-chefe da Secretaria
de Relações Institucionais, Ideli
Salvatti, confirmou para o dia 21
de setembro o lançamento do
edital de duplicação da BR-280.
O anúncio foi realizado ontem.
A obra de duplicação da rodovia

começará pelo trecho da BR-101,
em Guaramirim, e compreende
em torno de 14 km.

IMÓVEIS '-r'

ETAI
www.imoveisplan.eta.com.br

(47)3275-01 00
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HISTÓRIA I 8 I TERÇA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

Pelo Mundo

1836

Proclamação da
República Rio-GrandeDSe
Em 11 de setembro de 1836, o generalAntônio de Sousa Neto,
comandante da 1 a Brigada Ligeira de Cavalaria do Exército
Liberal, leu o texto da proclamação da República Rio-Grandense
para a tropa enfileirada. A cerimônia foi resultado da Guerra
dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, uma batalha travada
entre a província de São Pedro do Rio Grande do Sul e o governo
imperial brasileiro, pela separação da província e criação de uma

república rio-grandense. Em 1 de março de 1845, o Tratado de
Poncho Verde pôs fim à Revolução Farroupilha' e a República Rio
Grandense voltou a fazer parte do império brasileiro.

2001
-

Ataque aoWorld Trade Center
No dia 11 de setembro de 2001, um ataque terrorista destruiu as

torres gêmeas do complexoWorld Trade Center, em NovaYork,
nos Estados Unidos. Os prédios, com 110 andares cada um, eram
símbolos do poder econômico dos EUA pofabrigar 430 empresas
no centro financeiro da cidade, Manhattan. Namanhã de 11

de setembro, terroristas ligados àAl-Qaeda sequestraram dois
aviões americanos e os jogaram contra as torres. Com o impacto,
milhares de pessoas morreram ou foram arremessadas do

prédio. Alguns andares e as saídas de emergência também foram
destruídos e os sobreviventes ficaram presos. Nas horas seguintes,
os dois prédios desabaram e destruíram os outros prédios do
complexo. Quase trêsmil pessoasmorreram. Em 2006, o local
deu espaço à Freedom Tower, com cinco novos edifícios.

C'ontabilldade
Consultoria EmpresarIal
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1970

ReDexão sobre a Semana da Pátria

Em setembro de 1970, o

jornal O Correio do Povo

publicou a crônica "Semana
da Pátria. Salve 7 de Setem

bro' Salve Pátria Imortal", de

José Castilho Pinto. O texto

dizia "Com leituras, palestras
e conferências alusivas a fa
tos de nossa História, vem

se desenvolvendo em todo o

'Ainvenção
do vidro
Diferente de muitos objetos,
o vidro não tem um inventor

específico. Os registros históricos
indicam uma descoberta
acidental pelos fenícios, em 5.000

a.C., quando usavam blocos de
nitrato de sódio para apoiar as
panelas nas fogueiras. O contato

do nitrato de sódio com o fogo
e a areia gerou um líquido .

transparente, o vidro. A partir
da descoberta, outros povos
aprimoraram o uso. Romanos,
italianos, franceses, ingleses e

orientais contribuíram com

novas técnicas e aprimoramentos
a partir de 100 a.C.

Brasil desde lodo corrente, a
Semana da Pátria, movimento
de civismo que culminará no

dia 7 com as comemorações
da nossa independência". O
texto finalizou com "nunca,
pois se preciso for e na defesa
da nossa liberdade, nós os pa
triotas de verdade não trepi
daremos em desencadear um

verdadeiro inferno de fogo, de
ferro e de sangue contra esses

mesmos salteadores e bando
leiros sejam eles nacionais ou

estrangeiros, e que isto sirva a

todos como uma advertência
do nosso sacrossanto propó
sito de jamais manchar a ar

rancada gloriosa de 7 de se

tembro de 1822.

Personagem histórico

Maria Bonita
Maria Gomes de Oliveira, mais conheci

da como Maria Bonita, foi a primeira mu

lher cangaceira no ·Brasil. Ela nasceu em 8

de março de 1911, em um sítio no municí

pio de Paulo Afonso, no norte da Bahia. Em

1929, aos 18 anos, conheceu Virgulino Fer

reira da Silva, o Lampião, com quem se ca

sou, tornando-se a rainha do cangaço. Com

sandálias, calça, chapéu e armada; igual aos
homens, Maria Bonita participou dos vio
lentos combates no nordeste brasileiro. Seu

espírito transgressor a tornou um símbolo
feminino de coragem e determinação.
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Canoinhas
'Y.
11 ° 22°

São Miguel
do Oeste
'Y.
14° 22° Joaçaba

'Y •
12° 22°Chapecó

'Y •
14° 24°

Tempo instável
com chuva
o dia começa com tempo
instável e chuva na

madrugada e início da
manhã entre o Planalto
e Litoral. No decorrer do
dia, o sol se alterna com
muitas nuvens em todas as

regiões. Temperatura baixa
pelamanhã e em pequena
elevação durante à tarde
no Oeste eMeio Oeste.

. Lages
'Y.
13° 23°J

.•

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

oi

TrovoadaNublado Geada

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

do vento relativa (%)
• 6h Sul 8km/h 96
• 9h Sul 7km/h 94
• 12h Sul-Sudeste 6km/h 93
• 15h Sudeste 8km/h 80 17mm

• 18h Leste-Sudeste 9km/h 77 80%
• 18h Leste-Sudeste 8km/h 90

de possibilidade
de chuva,

Ratos no apartamento
o sujeito alugou um apartamento, mudou-se para lá e logo nos primeiros dias
começaram a surgir os problemas. Aí ele chamou o proprietário para que visse
em que condições o apartamento se encontrava. O dono do apartamento foi
até lá e o inquilino falou:
-r Este lugar está inabitável. O senhor viu a quantidade de ratos?Vou lhemostrar.
O inquilino colocou um pedaço de queijo no meio da sala. Veio um rato e levou
o pedaço de queijo tão rapidamente que ninguém viu o animal.
O senhor deve estar enganado. Não apareceu rato nenhum - disse o dono do

apartamento.
- Vamos ver agora - disse o inquilino enquanto jogava no meio da sala vários

pedaços de queijo.
Foi aquela festa. De todos os lados apareceram ratos.Muitos ratos e de todos os
tamanhos. Mas o que chamou a atenção do proprietário foram os peixes que
aparecer<l!ll para comer o queijo: dois vermelhos, dois pretos e um amarelo.
- Mas o que é isso? - perguntou o proprietário. - E esses peixinhos?
- Primeiro vamos resolver o problema dos ratos - respondeu o inquilino. Depois, a
gente conversa sobre vazamentos e infiltrações, certo?

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.

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 12h24: 1,5m ·12h04: 1m
• Baixamar • 23h36: O,9m

MINGUANTE 8/9
• 6h41: O,2m • Baixamar
• 18h58: O,4m • 5h49: O,2m

Tábua
• 23h36: O,4m

NOVA 16/9 das marés Itajai Imbiluba
• Preamar • Preamar

CRESCENTE 22/9
• 12h06: O,9m • 12h54: O,6m
• 23h34: O,8m • 23h19: O,5m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 30/9
• 5h40: O,2m • 5h09: O,1m
• 18h17: O,4m • 18h04: O,3m

Mafra
'Y.
12° 23°

..>M(, Joinville
,..
,.

'Y.
16° 21°

Jaraguá do Sul

r- �o �o

HOJE

Jaraguá do S
e Região

Previna-se!

/

Rio do Sul
'Y.
130 21 °

Blumenau
'Y .'
15° 22°

AMANHÃ
MíN: 13°C
MÁ)(: 22°C

Florianópolis
'YA.
17° 22°

QUINTA
MíN: 14°C
MÁ)(: 19°C

São Joaquim
'Y.
11 ° 19°

Palavras Cruzadas

SEXTA
MíN: 14°C
MÁ)(: 19°C
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HORIZONTAIS
1. Aquele que impulsiona uma embarcação através de

um propulsor manual
'

2. O compositor e pianista francês Salie (1866�1925)
/ Gordura animal

3. Uma parte da ... grelha / Luta pelos direitos dos tra
balhadores

4. Clarão resultante de descarga elétrica que se produz
entre duas nuvens ou entre uma nuvem e a terra

5. Fazer avançar à força
6. De estilo empolado
7. Escolha antológIca de trechos literários
8. O símbolo qurmico do amerício I O rio cearense que

banha Sobral
9. O compositor e instrumentista Azevedo, de "Brasl

leirinho" / As iniciais da atriz Murtinho
10. Orifício que serve de passadeira a cordóes /

Meio ... danone.
11. Pinha I Escutar
12. A atriz norte-americana Moore, de "Assédio Se- 10

xual" / Roedor parecido com a cutia, de hábitos
11

noturnos
13. Chegar tarde.

VERTICAIS
1. Uniformizar / Despachado
2. A décima terceira consoante / Verniz para as unhas
3. Inflamação da medula espinhal! Característico ru

minante dos Andes
4. As iniciais do escritor francês Kardec (1804-1860),

autor de "O Livro dos Espíritos" I Afiado / Atrativo
que fascina

5. Indeterminado ou inexato
6. Ordem de Serviço / (Fig.) Enfrentar corajosamente /

Interjeição para animar a criança a subir '

7. Encher muito e comprimir com força seguidamente
I Os óvulos fecundados de um peixe

8. Espécie de macaco de aproximadamente 50 cm de

comprimento, pelagem densa, especieJlmente sob
o focinho, formando uma barba espessa / Tintura
usada em,contusões e edemas

9. Mecanismo que produz força para acionar máqui
nas ou engenhos afins I Contar, calcular.

1 234 5 6 7 8 9

1 II
II

II II

II
II

II II
II

II
II

II
II

3

4

5

6

8

9

12
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Esses dias eu postei no blog sobre um tratamento

babado que estou fazendo para celulite, e o post
fez tanto sucesso com as leitoras que não pude
deixar de dividir ele aqui na coluna com vocês.

Vocês já ouviram falar do Hooke? Não? O Hooke é

um aparelho de radiofrequêncía para tratamentos
estéticos, médicos e cosméticos, que promove o

rejuvenescimento (opa) e induz a produção natural
de colageno e de elastina. Indicado para tratamentos

de rug�s, flacidez da pele, celulite, rejuvenescimento
e gordura localizada. O Hooke possui três aplicadores
para aplicação cutânea: dois aplicadores de
radiofrequência, bipolar (penetração superficial até
4 mm) e monopolar (penetração profunda de 15 a 20

mm) que produzem um campo eletromagnético de
alta frequência (27,12 MHz), e também um aplicador
criogênico (que "resfria" a pele) para a preservação da

epiderme. Para quem se pergunta "dói? queima?", a
resposta é: não, meninas! Nem um nem outro, viu? E

isso acontece (ou não acontece) por conta por conta
da combinação entre o frio e o quente, que permite ao

apàrelho ser eficiente e tolerável. Você não sente dor

alguma, apenas um calorzinho (mas dá para aguentar

To

Sou apaixonada por sapatos! Aliás, pensando bem, qual
amulher que não o é? Tenho certeza que até aquelas que
dizem que não, lá no seu íntimo tem uma certa ligação '1

_ com eles, sabe? E se tem um modelo de sapatos que eu
amo são os que deixam em evidência o nosso tornozelo.

Não sei se é porque nos deixammais poderosas (sempre
tenho a impressão que sapatos que amarram ou fecham

no meu tornozelo me deixammais alta), mas a sensação
que tenho quando os estou usando é de puro poder e, é
claro, sensualidade. E vejam que coisa boa, com a volta

das sandálias (que ficaram um pouco esquecidas por
conta do sucesso absoluto dos peep toes), os modelos

que mais tem aparecido nos pezinhos das garotas são os

com fecho aonde? Nos tornozelos, é claro! Então, fica a

dica para tirar do armário e arrasar por aí. Não tenham

medo de apostar, meninas!

viui). E o bom é que parece que você sente aquela
gordurinha ruim (que não te pertence.mesmo) sair do
seu corpo. O resultado? Dá pra visualizar nas primeiras
sessões - e os efeitos secundários dele são tão incríveis

e podem durar meses -

, e é por isso que o aparelho
está fazendo tanto sucesso, porque tem um resultado

eficaz! Tô realmente passada com ele! Aliás, várias
celebridades estão aderindo ao Hooke, de tão bom que
ele é. Algumas considerações finais: o aparelho pode
ser aplicado em qualquer tipo de pele, e geralmente
ele é trabalhado no bumbum e coxas (para celulite),
barriguinha (flacidez, celulite e gordura localizada),
braços (as famosas papadinhas no tchauzinho) e é
claro no rosto (rugas, flacidez). Para quem optar, assim
como eu, em trabalhar em cima da celulite nas pernas
e glúteos (para eliminar ou apenas para prevenir) o
período de intervalo de sessões é a cada 15 dias. Já o
rosto é feito apenas de 20 em 20 dias. As aplicações
podem ser avulsas ou por pacotes (eu prefiro, pois dá
para alternar com outro tratamento e além de ficar
mais barato émais eficiente), e o mínimo de sessões

pra um resultado mais efetivo é 10. Depois é só se jogar
no biquíni e causar com o corpão na praia. _

� ':. ;; ,i t i

_ '_. __ ._' ._.- __ .1 L .l.
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Topete
1\ Tão émole e às vezes estres-
1 \' sante até, mas o colunista
aqui tem conseguido tirar os

chatos de seu pé e pescoço, já
com menos de 30 dias para a

eleição. Afinal, alguns nunca

entendem que os outros têm
direito de concordar ou dis
cordar e sempre vão querer
que sigam a trilha que indi
cam e que vença aquele que
interessa aos interesses deles

[R$], claro. Eu tõ fora! Do po
der público só quero que eles
trabalhem em favor do povo.

Nota dez
A sacada daVê Mais, em
comemoraros 20 anos

de história da empresa,
estampando fotos em
outdoors de pessoas
anônimas, mas super
folclóricas na cidade, foi
muito inteligente. Está
dando o que falar.

Festa do

Strudel
Nos dias 15 e 16 de setembro,
vai rolar na Sociedade
Recreativa e Desportiva 25 de

Julho, a IV Festa Catarinense
do Strudel. O evento contará
com várias atrações entre elas
a presença do grupo Safira.

IngTessQ
Quer ganhar uma camiseta
ingresso para a 12a Feijoada
do Moa? Então envie e-mail

para feijoadadomoa2012@
gmail.com e escreva onde e

quando será a maior feijoada
do Norte do Estado de Santa
Catarina. O sorteio será dia 12

de setembro. Vai perder?

Mauro & Fran
Bom demais ver o casal Fran
Brandão e Mauro David

sempre assim, juntinho; feliz
e de bem com a vida, ao lado
dos lindos que são a alegria
maior da família. Amigos e

família são a base de tudo.
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Moa Gonçalves
MAURICIO HERMANN/DIVULGAÇÃO
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IlAPPY HOUR Dayane Franzener, Ricardo Kramer
e Patricia Mohr em noite no Madalena

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito

r-:
.'

r
KAY�ÓS
H o T E L

BELA

Regiane
Aldrovandi
nos corredores

I daTheWay

A moral se edifica com

o bom exemplo, não
com as palavras.

Raumsol

Tino Duve
Descobri o que o empresário
Tino Duwe, homem forte da
ADVAurora, faz paramanter
o corpo esbelto e sarado. Nos
finais de semana, além das
caminhadas na paradisíaca
casa de campo no Rio da Luz,
ele pedala no mínino uns

50 km. Tá vendendo saúde.

• O meu camarada
Everaldo Correia, Gerente
da Saúde e suaMárcia
também são presenças
garantidas na Feijoada do
Moa, dia 22, no Beira Rio.
Valeu amigos!

• O empresário Cleber
Belmont, depois que
terminou o longo
casamento com Sandra
Raht, radícalizou de vez:

emagreceu, deu uma

repaginada no guarda
roupas e está curtindo a

vida damelhormaneira

possível: livre, leve e solto.

• O boa gente Samir
Mattos também aposta
numa boa eleição.

Só na
. ' .

primeira
ainda
Sábado, quiseram saber se
Dieter Janssen iria aumentar
a velocidade da campanha.
"Claro, acabei de engatar a
primeira, tem muitamarcha

pela frente" - respondeu para
uma eleitora que pediu para
tirar uma fotografia ao lado
dele. "Estou animado e vamos

ganhar esta eleição" - resumiu
o candidato.

Kit voto
Pelo meu super pop star

iPhone vermelho fiquei
sabendo que aqui 'na urbe
sorriso o comércio do voto
ainda está sendo feito no

"antigo" formato do cadastro
eleitoral. Uma pessoa é
escalada por um coordenador
de campanha e vai preencher
uma lista com trinta nomes

de amigos e parentes. Voto

para vereador sai por R$ 50.

Voto "casado", com prefeito,
sai por R$ 90. Só pedindo
mesmo dois dedos da Nêga
Fulô para relaxar.

moagoncalves@netuno.com.br

NIVER

Yaok,que
posa com
a sua Inês,
ainda
recebendo os

parabéns pela
idade nova
transcorrida
no dia 8

Pensando bem
É bom diferenciar problemas
reais de problemas
imaginários. Elimine-os, pois
são pura perda de tempo e

ocupam um espaço mental

precioso, que deveria ser usado

para coisas mais importantes.

Tilt
É tanto atropelo, tanta correria,
tanta informação e tanta coisa

esquisita, tudo ao mesmo

tempo, que de vez enquanto eu
pifo. No sábado troquei as bolas.
Ao invés de eu registrar que no
próximo sábado, 15, vai rolar a
4aMinha Costela, no Motoclube

.
Cano Quente, postei a "minha
feijoada". Desculpe-me, mais
uma vez ... Mas esse sou eu.

Destaque
A querida amigaTânia, daHitan
Malhas, emMassaranduba,
apesar do "corpão", está sempre
na academia paramanter suas
belas formas em dia, cada
vez mais malhada, mas sem
exageros, claro. Lembrando

que, além de tudo, "pega
pesado" no trabalho como
empresária.

Receita
o que as avós ainda
aconselham nos dias de hoje.
Chá de folha de goiabeira para
quem estiver acometido 'de
forte dor de barriga.Viu, Sido
Prust, o grande "mandíbula".

Esqueceu de fazer sua encomenda?
Não se preocupe nós temos' a solução!

Salgadinhos a pronta entrega.
(47) 3376-07571 9132-8732

MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

PRESENÇA O industrialAntídioAleixo LuneUi

e a senadora da RepúblicaAnaAmélio Lemos, em
recente encontro social em Jaraguá do Sul

• O meu abraço de
, hoje cheio d� ehergias
positivas vai para o joVem
empresário Emerson
Deretti, da LeisonMalhas.

, Aquele.,ab�áço.
• O candidato a vereador

DagomarMuller só no fim
.

de semana gastou uma
sola de sapato. Subiu todos
os morros da região do
Garibaldi atrás de votos.

• Quem adquirir ingressos
para a 12aFeijoada do
Moa, na loja TewahModa
Masculina, no Shopping,
concorre a mais um na

faixa. Que tal?

• No próximo dia 23 de
novembro vai acontecer no

. ClubeAtlético Baependi,
o Baile da Primavera. A

promoção é do Studio
deDançaDois Pra Lá
Dois pra Cá. A banda
Harmoniezer de Ioinuille
vai animar a noitada.
Mais informações pelo
9151-2409.

• A mentira, nunca. A
verdade} nem sempre.
(João XXIII)

• Valorize seus pais.

• Com essaiuil

Nei & Nega
De bem com a vida o casal Nei e

Nega Lombardi. Com os filhos,
completam a feliz família.

Jardins e interiores I

Arrartios I Buquês I Acessórios f Arvores frutíferas t

.,

1
I
..
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Daniel Medeiros Crítica de '''cinem�
Gradua'do em Comunicação Social -

"

Cinema eVídeo e formado no curso de Teoria, ','t:' ,Le,gado Bou"m:,.e'",,"Linguagein e Crítica Cinematográfica .
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(lnnia nqv�'J;9uPêgem aosfílmes de�sWlOna- espiões ql}e�as;:us�, c,h�d,�, uma espeCle de fi ,:çãô"'e,teó.tillJ.�? â't9doql�,tbJnteflig�'es�e lpngá

, ge�, criando lÍlll,(\.aBordagem\thais .cru,a � rea- ,�uper�agentef:- algo é cqntrário à propostareá- '" .coín a tF}logi� original- o �tfe acaba €ontradi
:. 'lista em relaçãf>..à imagem do agente secreto. E Iistamencíônada antes, '" ,

zendo alguns fatos mosrrados'hntenormente,
,', Tony Gilroy seria'a pessoa, ideal para comandar- : E é a biisca por maís comprimidos o que como o .destíno ,ge,cert&s personagens,
esse novo capftulo. Principal nome por trás dos moveAaronCross �ellner) que, àpósquase ser �

#

•
Dentre taniosndéféitos, o ponto alto .,de ,'�Offl

" roteiros dos três longas anteriores e r�sponsável ,ImaRO pela própria agência que servia - depois- w"' Legado Beume" com. certeza é-Ieremy Renner.
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pela direção �o"exc:eleq.t�,I(Cdnduta':de·�spo}, ,:que os atos de Jason Bourne e"Pamel�)�JàriÇly 1/ O 'Garisinátic.o�àtor �,onse,guel"llã9"SÓ,,�$gir da
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tró" em a�ce.º$�Q 1etemY/,Renner; ter ;aeeit<\,dp a
m :emergêl}�1a" 7,�: j��e e�,�tisca de 0U9"�, 'sQHr��":" Po�c0"de,?eí1sid�d& fio p�tsdhag�PI (9m,âiimo

tarefa qe su�stituir Matt Drunqn-çop1o,o'herói 'u' vivent�, "'a):>r. Marta Shearíng "(Rachê!,}Veisz), ofl', quç'orqteíro cap�ng� p.ennite,)� Mas'ulssd .a�a::,'
da' história. E difícil entender, então, como, uni . quem "ministrava a 'droga de Crdss, Por trás de "' ba não sendo suficiente para salvar o' filme q:ue,
projeto quepPhà graitdes chances de funcionar "tudo iSS0; Bric Byemr (Edward Norton) comanda, por si só, já,é bem
consegue �er�tã�"!m;u-sucedido eírr suas ivten: ,a 'bperação,df'çapttIra dos fugitivos:�
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fraco/é "Se com- ,.

i .ções, não respeltando, 'inclusive" o "ma�erial9ri- . . Com ,um. estilo de Çureção menos frênétíco- '" parado .apirestan-
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sua narrati\',? em um conceito que ele .mesmo • lando a €asa de Shearing !..., mas.não consegue ,'Direção:�ony ':,
já

�

havia "abandonado: os' comprimidos que mantere ritmo (e a atenção doespectador) du- "i Gilioy. Elenco:'
"

Ir r, /': H,' ii. II>

os agentes.tomam para suas dores 'cte 'cabeça. rante os longos 13::; minutos de projeção, Além JeremyRenner,
Nessa nmza roupagem essas drogas (que foram . disso, o roteiro - escrito por e�e em parceria com EdwardNorton,
apena�, mencionadas por,Clive Owen em ''A seu irm.ão,,.Dan - não apre�enta narrativ:a conci- RachelWeisz
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Novelas Clique
animal

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

companJIeiro de estimação nas páginas do Facebook
daAjapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

LADO A LADO - GLOBO· 18R
Isabel se desculpa com Zé Maria, que

• se apaixona ainda mais. Constância avisa

que'comprará um presente para que a filha
dê a Edgar. Carlota reclama com Celinha
da presença de Isabel e do namorado na

confeitaria. Berenice não se conforma
com o desprezo de Zé Maria. Zé Maria
não conta para Isabel que é capoeirista.
Constância comenta com Assunção que
o casamento de Laura salvará sua família.
Bonifácio e Fernando vão ao Porto buscar

Edgar. Constância observa Laura sair de
suas aulas na biblioteca. Todos no cortiço
temem que a polícia invada o lugar. Tereza
reclama com Praxedes sobre a desapro
priação dos cortiços.

AVENIDA BRASo. • GLOBO· 21R

Leleco e Muricy tentam desmentir o

flagrante, mas Tessália não acredita, Olenka
fica intrigada com a história que Adauto con

ta sobre seu trauma com futebol. A turma do
Divino chega ao prédio de Monalisa. Begônia
conta para Nina que arrumou um namorado.
Max manda Lúcio seguir as irmãs para rou

bar Nina. Muricy teme que Tessália conte seu
segredo para Adauto. ��cio consegue pegar
o dinheiro de Nina. Tessália abandona Lele
co. Muricy mostra a Cadinho uma casinha

que ela tem no Divino. Max e Carminha co

memoram o assalto: Nina descobre que Max
envolveu Begônia para roubar seu dinheiro.

Esse cachoITinho fugiu de

casa, na rua do condo:m:í:nio
Jardim das Mercedes,
no baiITo Vlla Nova. Ele

, atende pelo nome de
Jimmy. Caso alguém tenha

alguma informação, por
favor entre em contato

comMoacir, pelo fone
9949-7672, ou com Clara,
pelo fone 9636-4809.
Os donos estão sentindo
muita falta dele!

GABRIELA - GLOBO - 23R

Ramiro, Melk e os jagunços conse

guem resgatar Fagundes da casa de Nacib
sem que o comerciante perceba. Josué sai
da casa de Glória vestido de mulher para
não ser identificado pelos moradores de
Ilhéus. Malvina encontra Josué novamen

te e presume que o professor gosta de se

vestir de mulher. Tonico seduz Fabiana e

consegue marcar um encontro. Em con

versa com Arminda e Miquelina, Gabriela
demonstra tristeza por não poder fazer o
que gosta. Iracema estranha o fato de Je
suíno só tê-Ia procurado no dia do casa

mento. Doroteia incentiva Berto a descobrir
o nome do coronel de Pirangi. Fagundes
comenta com Clemente que tem receio

que Melk o mande embora.

CHEIAS DE CHARME • GLOBO

.19R
Inácio sugere que Fabian fique no lu

gar dele para enganar Dinha. Penha diz a

OIto que não pode ficar com ele. Sarmento
tenta convencer Sônia a desistir da sepa
ração. Romana fala para Dinha que Inácio
sofreu um acidente. Rejane revela para
Laércio que Chayene acabou com sua voz

para ficar no seu lugar na banda. Conra
do discute com Cida por defender Elano.
Rosário se desespera ao saber do suposto
acidente sofrido por Inácio. Todos recebem
um convite para a inauguração da nova

Galerie. Sônia quase flagra Isadora e Nil
tinha se beijando na cozinha.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Aniversariantes

10/9 Elton F. Rabello Rosilete Meuchioretto Anelone Pinheiro Jayne R. Moser Mariele Paterno
Eva K. Withoft Sabrina E. de C. Shlepha Angelica Koslowski Jenifer Dalri Marli Behling

Adolar O. Steilen Geraldo Porath Salete Ripplinger Ant�mio C. Ferreira João G. Amarante Odi N. Alessi
Alcione Z. Naiberg Gertrudes Baratto Sandra Streber Ariel Andrade' Joceli da Silva Onesio L. Garcia
AnaC. Lange Giovana Victoria larsen Sara L. Bruch Aurea Scholemberg José Carlos Moura Ovanir Rosa
Ana P. Lange Guilherme dos Santos Simone V. Spezia Barbara Pinter José J. Martins Plácido Gorges
Angelita Antunes IriaWull Vanessa D. Ranthum Bianca Camargo Costa Josiane Mayer Ricardo Roberto Rosa

Benedito Grabowsky Josiane L. Sporrer Claudio Schuch Josiane R. Lemes Meyer Tais C. Schroeder
Carlos Matheus Juarez Pereira 11/9 Dorildes O. Lemmrt Josinei Cardozo Valdir Kopsch
Cristiane R. de Mira Luana Lewerenz Elcio lotito Katrin H.Savi Mondo Valdir Moretti
Daniela E. Herremann Maria Enesita Bortoli Adolar G. Piccoli Fabiana C. Ribeiro Luiz Janunze Valdir Silva
Donovan Wille Maria S. A. B. Klussoski Aline D. Ferreira Fábio Fernandes Maely Ruediger Valli M. Gessner \

Dorita O. Lemmert Nirma Hruschka Ana C. S. Zanetti . Felipe Gabriel Guenze Maiko P. Kinas Vanessa B. Zangheline
Edir Maria K. Winter Patricia Beltramini Ana Paula B. Chaves Felipe R. Siebert Márcio Piske Waldinei Hoffmann
Elário Janesch Rafael L. dos Santos Andra M.Freiberger , Fernando R. Ropelato Maria Eduarda §. .q��inskX) . , d '·1' 1 '\ t.. \' '/'í i ( \

Elisabete V. Eissmann Andressa Koslowski I-lMoiza K�dzewsky Maria Salete Tomas1, )., t.• , I' • .1 L 1 • 1) '.

Rosani Lenzi

cheio de encantamento.
As canções são vibrantes
e emocionantes: N

"
'I'

,

1/",'·
,'_, 1,}lt. ' ,','o s

mJ1>ettÓr.ioi sete frum�. s�;üe
Zeca e cinco outras com os

parceirosHyldon ("Calma
M, Coração") Frejat ("Nada
Além"),Wado ("Zás") j Kana
- compositora japonesa
radicada no Brasil ("OAmor

,Viajou")· e LúciaSan

novos bori
profissionais - Maria
Isabel Mendes de
Almeida e José

Machado Pais Corgs.)I
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Kristen Stewart fala
sobre Pattinson

IINós vamos ficar bem", comentou

Kristen Stewart quando questionada so

bre possíveis situações embaraçosas para
promover o filme "Amanhecer - Parte 2"
ao lado de Robert Pattinson. Kristen se

envolveu em um escândalo de traição
quando foram divulgadas, em julho, ima
gens suas com o diretor Rupert Sanders.
A atriz assumiu o erro e pediu desculpas a
Pattinson, mas o romance acabou.

Cinema

PROGRAMAÇÃO DE 7 A 13/9

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13:40
• Os Mercenários 2 - Leg. - 15:30, 17:30, 19:30, 21 :30
• ARCOIRIS 2
• O Legado Bourne - Leg. - 14:00, 16:30, 19:00, 21 :30
• ARCOIRIS 3
• O Ditador - Leg. - 14:00, 15:45, 17:30, 19: 15, 21:00

Tirinhas

o SÁ8io'1eff\
AlGo A OlzER...

01bLoTeM
CU DIZER ALGo.

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• Os Mercenarios 2 - Dub. -19:10,21:30
• Paranorman 3D - Dub. - 13:40, 15:30, 17:20
• ARCOPLEX 2
• O Legado Bourne - Leg - 14:00, 16:30, 19:00, 21:30
• ARCOPLEX 3
• Os Mercenarios 2 - Leg. - 14:40, 16:40
• Rock of Ages - O Filme / Leg. - 18:40, 21 :00
• ARCOPLEX 4
• Um Divã Para Dois - Leg. - 14:00, 15:50, 17:40,
19:30, 21 :20
• ARCOPLEX 5
• Cara ou Coroa - 14:30, 16:40, 18:50
• Polissia - Leg - 21 :00

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
• Os Mercenários 2- Dub. - 19:50, 22:00
• Paranorman (3D)- Dub. - 13:45, 15:45,
17:45
• GNC2
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros - Leg. -

14:00,16:15,19:00,21:20
• GNC3
• Os Mercenários 2 - Leg. - 15:30, 17:35, 19:40, 21 :45
• Valente- Dub. - 13:30

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Os Mercenários 2 - Dub. - 14:00, 16:20, 18:50
• Os Mercenários 2 - Leg. - 21 :30
• CINÉPOLlS 3
• O Legado Bourne - Leg. - 13:10,16:10,19:10,
22:10
• CINÉPOLlS 3
.Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) -

Dub.-14:20, 17:10, 19:50
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) -

Leg. - 22:20
• CINÉPOLlS 4
• Rock of Ages: O Filme - Leg. - 18: 1 O, 21 :00
• À Beira do Caminho - 13:40, 16:00
• CINÉPOLlS 5
• E aí, Comeu? - 13:20, 15:40, 18:20, 20:50
• CINÉPOLlS 6
• Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge -

Dub. - 21:40
• O Ditador - Dub. - 14:30, 17:00, 19:20
• CINÉPOLlS 7
• ParaNorman (3D) - Dub. - 13:00, 15:10, 17:30, 20:20

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC1
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) -

Dub. - 14:00, 19:30

• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) -

Leg. - 16:30, 21 :40
• GNC2
• Os Mercenários 2 - Leg. -14:20, 16:50, 19:00,21:10
• GNC3
• À Beira do Caminho - Dub. - 13: 10
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 15:10, 17:10
• Intocáveis - Leg. - 19:20
• Um Divã Para Dois - Leg. - 22:00
• GNC4
• Batman: o Cavaleiro D-as Trevas Ressurge - Dub.

- 13:30, 21 :00
• O Ditador - Leg. - 16:40, 18:45
• GNC5
• O Legado Bourne - Leg. - 13:40, 16:20, 19: 10, 21 :50
• GNC6
• <Js Mercenários 2 - Dub. - 19:50, 22: 1 °
• Paranorman (3D) - Dub. - 13:50, 15:50, 17:50

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) -

Dub. - 14:00, 19:10
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) -

Leg. -16:30, 21:30
• GNC2
• Os Mercenários 2 - Leg. - 19:45, 21 :50
• Paranorman (3D) - Dub. - 13:30, 15:30, 17:30
• GNC3
• Os Mercenários 2 - Dub. - 13:20, 15:40, 17:50,
20:00,22:10
• GNC4
• O Legado Bourne - Leg. - 13:40,16:15,19:00,
21:40
• GNC 5
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13:50, 15:50
• Na Estrada - Dub. - 21 :20

_

• O Ditador - Leg. - 17:40, 19:30
• SALA VIP
• Rock of Ages: o Filme - Leg. - 16:45, 21: 15
• Um Divã Para Dois - Leg. - 14: 15, 19:20

Em "Paranorman"Norman Babcock (Kodi
Smit-McPhee) é um garoto que consegue
ver efalar com os mortos. Entretanto, o
único que acredita em suas habilidades é

'

Neil, um amigo excêntrica. Um dia, o tio
deNorman conta sobre um importante
ritual anual realizado na cidade, com o

objetivo de protegê-la de uma maldição
jogada por uma bruxa séculos atrás.
Norman resolve ajudar no ritual, mas as
coisas não saem como planejado e uma

nuvem mágica faz com que os mortos se

levantem das tumbas da cidade.
'.

f

Grávida aos 50 anos

e com corpo de 30
MarciaGoldschmidt, conhecida por co

mandar programas polêmicos na televisão
- fala que está vivendomuito bem" em Por

tugal' com vista para o mar, bem longe da
loucura de São Paulo.Marcia está grávida de
seismeses.Aos 50 anos, ela espera duasme
ninas gêmeas, fruto do relacionamento com
o empresário portuguêsNuno Rego. "Minha
saúde é impecável! Eu sempre me cuidei e
meu corpinho é de 30!", brincou.

Ryan Reynolds e

Blake Lively se casam
Após um ano juntos, Ryan Reynolds e

Blake Lively oficializaram a união. Os dois
se casaram escondidos da imprensa em

uma cerimônia íntima realizada no dia 9.

A festa em uma tenda branca teve show de
FlorenceWelch, vocalista do grupo Floren
ce and the Machine. Entre os convidados
estavam quase todo o elenco da série IIGos

sip Girl" e do filme "LanternaVerde", onde
se conheceram e começaram o namoro.

CV) ÁRIES
-

1
-

No trabalho, é hora de expressar sua criatividade.
Demonstre sua preocupação e aproxime-se dos
parentes. Ouça histórias e aprenda com a experiência
dos demais. No romance, tente entender os anseios do
seu par e participe de sua vida Cor: vermelho.

U TOURO

U O dia favorece o convívio com crianças e adolescentes.
Em famRia, demonstre seu amor e o relacionamento
só terá a ganhar. Momentos passados com pessoas de
sua eStima prometem ser de muita alegriaA dois, o
astral é de ternura e sedução. Cor: preto.

\.

II GÊMEOS --

Trabalhos de análise ou que exijam concentração
estão favorecidos. Como vai compreendermelhor
os acontecimentos de seu lar, conseguirá resolver
pendências. Mas, antes de tomar decisões, busque um
consenso. Não se afaste demais de seu par. Cor: bege.

� CÂNCER
� No trabalho, não tome decisões precipitadas ou vai se

arrepender depois. Familiares podem precisar da sua
assistência, inclusive com despesas imprevistas. No
romance, os momentos de carinho serão revigorantes
para você e o seu par. Cor: creme.

..o LEÃo' �

UL Hoje, sua criatívidade estará em alta, aproveite para
aumentar sua produtividade no ambiente de trabalho. A
famHia pode exigir uma atenção extra. Tentemantê-Ia
unida em tomo de objetivos comuns. No setor afetivo,
aproxime-se mais do par. Cor: roxo.

rYk VIRGEM

11..l' No trabalho, evite expor suasmotivações e intenções
com colegas, compartilhe seus projetos apenas com
aqueles em quem confia e ficará longe de inbigas. No
romance, só dependerá de você restabelecer a paz e a
harmonia da relação. Cor: azul-escuro.

Carol Francischini
revela nome do bebê
o chá de bebê de Carol Francischini en

cheu o Twitter com fotos da top gravidíssi
ma. O barrigão de sete meses foi rabiscado
de batom vermelho e revelou o nome da

criança: Valentina. Apontada como pivô da

separação de Bruno Gagliasso e Giovanna

Ewbank, amodelo sofreu com a pressão da
imprensa para revelar o nome do pai de sua
filha. No entanto, Carol seguiu firme nadeci
são de sermãe independente e não contou.

..n. UBRA
- Talvez tenha que fazer uma atividade extra para ganhar

o dinheiro que precisa A dedicação favorece suas
realizações, então, mãos à obra No amor, há muito para
conversar: compartilhe ideias e ouça o que sua alma

gêmea tem a dizer. Cor: azul.

m.
ESCORPIÃO
Momento ideal para quem deseja uma promoção, um
aumento salarial ou uma nova ocupação profissional.
Lute pelo seu sucesso e dívulgue seu trabalho. Na união,
cuidado para não deixar seu amor em segundo plano:
dê mais atenção e carinho. Cor: amarelo.

.. /\ SAGITÁRIO '

)(.
-

Busque mais eílciência em suas tarefas rotineiras, poe
tudo indica que o seu trabalho está sendo observado.
Em casa, proporcione bem-estar e conforto aos
familiares. Neste dia, há uma tendência a deixar o
romance em segundo plano. Cor: verde-claro.

r

V\_ CAPRiCÓRNIO

'p Tudo indica que você vai conhecer as pessoas certas
nos lugares adequados hoje. Aproveite para dar uma
forcinha para seus objetivos profissionais. Na área
afetiva, não tenha medo de expor seus sentimentos.
Sua cara-metade vai gostar! Cor: marrom. .

Ao'Y\ AQUÁRIO
Ao'Y\ Ser paciente será seu maior desafio hoje. Algumas

pessoas podem colocar obstáculos em seu caminho ou

atrasar seus compromissos. Seja tolerante e tudo vai
melhorar. No amor, uma aproximação cheia de carinho
pode acabar com as discórdias. Cor: roxo. -

'I PEIXES
7T Dia indicado para acabar com qualquer disputa

existente em sua vida No trabalho, aposte em um

relacionamento mais próximo com colegas. Converse
com as pessoas de seu convívio. No romance, vai

contagiar seu amor com tanto carinho. Cor: azul-claro.
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U
Quer pubiicar sua foto' '�

É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. "e

GiUlia Oldenburg completou nove meses n� dia
8. Que'Deus continue abençoando esta menina

maravilhosa, pois sua família a amamuito. Quem
. deseja.muitas felicidades são seus pais e irmãos

Arthur Nascimento Bottaro completou dois meses
dia 11. Mamãe Larissa, papai Rodrigo e maninha
Bruna desejam toda felicidade do mundo a ele!

.' ./

O'gatinho Davi Felipe
.

, Elizio completou um
�o �o dia 10. Seus,

pais Andréia e Tiâgo,
os avós e padrinhos
desejam muitas
felicidades e qu�
De�s o abençoe!

Os pais Marcio José
Bento e Bernadete

da Silva, e o irmão
Ronaldo parabenizam
Rafaella Alice Bento,
que completará 5 anos

no dia 12 de setembro.

Desejam saúde e

felicidades!

APEDIDO

Romeu m ao DOSSO grande alDlgo, Cabo Olrlai LOp8�
Um amigo sincero, pessoa honesta, trabalhador, digno,
decente. Na sua vida optou por ser um policial para
cuidar, defender, zelar pelos cidadãos, demonstrando
sempremuita seriedade e respeito ao próximo. Girlei,
onde você estiver receba esta homenagem como forma
de agradecimento por tudo o que você representou como
pessoa, como policial, como amigo, um esposo muito
dedicado e amado por sua esposa Regi e seus filhos. Hoje
você é um anjo policial no céu e para nós, seus amigos, fica
essa lembrança linda e as saudades. Esteja em paz nosso

grande amigo Gírlei.Você foi e émuito especial pra nós.

Homenagem dos amigos Marcelo e Isolete

.'

#/1
]!I,�

1
I

l'

r
,
, Representantes de vendas

; AAssociação dasMicro e Pequenas Empresas doVale do Itapocu
�. oferece vagas ao treinamento "Desenvolvendo o potencial do
� representante paramelhores resultados em vendas", 'que ocorre
-ri nos dias 15, 22 e 29 de setembro.Voltado a pessoas que atuam

como representantes de venda, busca oferecer aos profissionais
da área informações capazes demelhorar as negociações,
entendendo através do comportamento do interlocutor, as

i!i

"I, melhores técnicas e habilidades fundamentais aplicáveis no dia

;'; a dia, conhecendo as necessidades distintas, dos vários tipos de
,� clientes, commais eficiência no atendimento. O programa será
ministrado porMárcio Magalhães, MBA em Gestão Empresarial

.') e Logística. Inscrições no Centro Empresarial de Iaraguá do Sul,
11 RuaOctaviano Lombardi, 100, bairro Czerniewicz, pelo telefone
3275-7024 ou pelo e-mail capacitacao@apevi.com.br.

Iphone, Ipad e Ipod
). Últimas vagas para o curso Básico e Avançado de Iphone,
Ipad e Ipod, que acontece hoje, das 18h às 22h, no Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul. Investimento: nucleados:
R$ 250; associados: R$ 275; e demais Interessados: R$ 375.

Instrutor: Alekcey Glayzer Gavioli Colione. Des.Web, Designer
Gráfico e Engenharia de Sistemas. Inscrições: Apevi 3275-7024
ou e-mail capacitacao@apevi.com.br.

BRDE apresenta linhas de crédito

r para empresários da região
o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE)
estará em Jaraguá do Sul no dia 12, quarta-feira, das 9 às

r l1h30 e das 13h30 às' 14h30, para prestar a 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.tom.br.

Embalagem como diferencial
'. AAssociação das Micro e Pequenas Empresas e

Empreendedores Individuais doVale do Itapocu promove
no dia 19 de setembro workshop sobre embalagem como

diferencial para este segmento da economia. O evento ocorre

.' das 19h às 20h30 no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul e é
destinado a empresários e profissionais de micro e pequenas

"i empresas envolvidos com o desenvolvimento de produtos.
i� O tema será apresentado por Ricardo Mayer, membro da

i� Associação Brasileira de Embalagem e profissional com mais
-

-

� de 20 anos de experiência e um histórico de projetos realizados

I em várias rell!ões do �rasil. Inscri?ões pelo telefone 3275-7024

l� ou pelo e-mail capacítacaos'apeví.com.br.
��
�
�� L·d, 1 erança

� Nos di�s 14 e 15 de. setem�ro, aAssocia.ção Empresarial de
I Jaragua do Sul realiza o treinamento "Liderança - O elemento

I humano", destinado a diretor�s, gerentes, gestores de RH,
i funcionários do Departamento de Pessoal, administradores,
� acadêmicos e interessados no tema. A atividade será conduzida

� porAquilino'Sehn, formado em Filosofia e desde 1996 integrando
(J a equipemundial de consultores licenciados pelaThe Schutz
'fú Company para a aplicação dametodologia IIThe Human
: Element". Informações e inscrições no setor de Capacitação

1 Empresarial do Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, pelo
� telefone 3275-7017 ou pelo e-mail treinamento@acijs.com.br.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br TERÇA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2012 1171 SUSTENTABILIDADE

Eco

Benyamin
Parham Fard

benyamin@biovita.com.br

•

lrrO

m

u te

FOTOS DIVULGAÇÃO

O escritório dinamarquês de arquitetura Tred

je Natur elaborou o projeto de um bairro verde,
na capital da Dinamarca, Copenhague. A propos
ta consiste em criar uma estrutura adequada para
suportar os efeitos das mudanças climáticas nos

próximos anos, mostrando como a cidade pode ser

organizada de modo que seja possível gerenciar a
água da chuva, aproveitar melhor o espaço e ofe
recer opções sustentáveis à comunidade local. O

projeto seria aplicado a um bairro já existente, que
passaria por um processo de recuperação.

O novo bairro deve mesclar de maneira bas
tante equilibrada as áreas construídas e floresta
das. Centenas de espécies de plantas garantirão o

melhor controle do microclima, biodiversidade e

também da gestão da água da chuva, Além disso,
deixarão o local mais atrativo e agradável aos visi
tantes e moradores.

Energia eólica
conquistamercado
Investir em energia eólica pode ser cada
vez mais rentável para as companhias.
Este é um dos motivos que fizeram
aumentar o potencial deste tipo de -

energia renovável no Brasil, conforme
recente estudo realizado pelaVestas, líder
mundial em energia eólica, divulgado
no final de agosto. Além do retorno
financeiro que o modelo energético
proporciona às empresas, ele também

garante maior segurança e independência
das redes de transmissão tradicionais.
Nos últimos anos a redução dos custos

globais destas estruturas caíram 14% a

cada duplicação da capacidade instalada,
e em 2011 os custos para a energia eólica
brasileiramarcaram entre os menores do
mundo. O modelo foi comercializado a

aproximadamente R$ IOO,OO/MWh.

Comb e ao

aí ecilnento glob
A destinação de recursos em favor do combate
ao aquecimento global tem sido motivo de
discussões em diversas reuniões da Organização
das Nações Unidas (ONU). Os países pobres'
argumentam que os países ricos, responsáveis
por prover a verba, ignoram o assunto e teme-se

que o compromisso não seja honrado. Durante
os debates, 50 dos países mais pobres do
mundo, localizados principalmente naÁfrica,
demonstraram preocupação com o futuro das
discussões. A ajuda dos países ricos é debatida
desde 2007, quando começou a ser planejado
um novo acordo para substituir o Protocolo
de Kyoto. A proposta inicial é de que os

países ricos destinem US$ 100 bilhões aos

países pobres a partir de 2020. Atualmente
são reservados US$ 10 bilhões ao ano, mas o

medo é de que o acordo expire em dezembro,
juntamente com o Protocolo de Kyoto.

GRUPO BIOVITA

� ,�

ELEMENTAR
ff.t1I'f,IH:.ilA§ fHfl>ll:lVAVfW'?

OI

BIOCHEM
Qufmica

www.blovlta.com.br

Aplicativo para den1Ulciar

pontos ilegais de entullto
A empresa TrashOut da Eslováquia desenvolveu, em parceria
com as autoridades do País, o Ministério do Meio Ambiente da

Eslováquia, do Greenpeace e de outros órgãos ambientais, um
aplicativo para que os cidadãos possam denunciar a sujeira em
seu bairro através do celular. Os usuários podem avisar os órgãos
competentes sobre, o descarte incorreto de entulho através
do programa. O aplicativo é um estímulo para a população
fotografar locais sujos devido ao despejo ilegal de entulho, entrar
em contato com as autoridades informando o local e, até mesmo,
mobilizar outras pessoas para fazerem 'uma limpeza coletiva.

c '
'IPi't"""

�
Segundo secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis

.

Renováveis doMinistério deMinas e Energia (MME), MarcoAntônio
MartinsAlmeida, o carro elétrico não é a solução para o cenário
de transportes no Brasil.A declaração foi feita durante evento que
debateu soluções para o abastecimento de combustíveis. O carro

elétrico seria uma boa alternativa para a diminuição da poluição
nas grandes cidades, mas uma solução incompleta tendo-se
em vista a necessidade de combustíveis fósseis nas matrizes

energéticas secundárias espalhadas pelo Brasil.

Projeto que transforma
lixo em máquinas
o projeto FábricaVerde, da Secretaria Estadual do Ambiente
do Rio de Ianeiro, possui polos de coleta de lixo eletrônico
em diversas regiões do Estado, e visa estimular os cidadãos a

doarem computadores velhos e sem uso, além de equipamentos
. eletrônicos, com objetivo de transformar essesmateriais em novas

máquinas, através da capacitação de jovens de comunidades
carentes. O FábricaVerde já foi adotado com sucesso no Complexo
do Alemão, na zona norte da cidade, e na Rocinha, na zona sul.

rl'REML
MARMORARIA

TREML 55 ANOS CONVIDA:

EXl�OSIÇÃO DE GRANITOS EX()l]COS
. E SUPERFÍCIE DE QUARTZO 12À 15

DE SETEMBRO
DAS, 16H ÀS 21H

47 3635.0125 - www.trem1.ind.br
Rod. se - 301, n° 274 - Boehmerwald

Prõx, ao Viaduto - Sentido Campo Alegre
Silo Bento do Sul

<9 caesarstone: SÁBADO
DIA 15

DAS :tOR ÁS 17H

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PUBLICAÇÕES LEGAIS 1181 TERÇA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

89251-201-}ARAGUADOSUL-SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INflMAÇÃoDEPRarFSTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC,
para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nes
te Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo
facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 221065/2012 Sacado: ADEIARVIEIRA BORGES Endereço: RUA FRANCISCO
HRUSCHKAWfE 58 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-600 Cedente: lNFRASUL - INFRAES
TRUTURAE EMPREENDIMENT Sacador: - Espécie: DMI - N"TItulo: 0209095004 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 236,29 Data para pagamento: 11 de setembro de 2012Valor
R$24,23 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 179,21 - Juros: R$ 1,13 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 220991/2012 Sacado: ALINE VIEIRA DEUANl Endereço: R JOAO PlANlN
CHECK 407 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-100 Cedente: OESA COM E E REPRES lIDA
Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 2437700U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 465,13
Data para pagamento: 11 de setembro de 2012Valor R$24,60 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 411,62 - Juros: R$1,SO Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 221000/2012 Sacado: ALINE VIEIRA DEUANl Endereço: R JOAO PlANlN
CHECK407 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-100 Cedente: BEBIDl\S rnOMSEN lIDA Saca
dor: - Espécie: DMI - N°TItulo: 7315411- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 232,91 Data
para pagamento: 11 de setembro de 2012ValorR$23,64Descrição dos valores: Valor do título:
R$180,36 - Juros: R$ 0,54 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 221006/2012 Sacado: ALINE VIEIRA DEUANl Endereço: R JOAO PlANlN
CHECK 407 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-100 Cedente: DISTRIBUIDORA DE CARNES
DISTRIBOI lIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 83005/1- Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 776,03 Data para pagamento: 11 de setembro de 2012Valor R$24,78 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 722,34 - Juros: R$1,68 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 220805/2012 Sacado: ANDERSON RAFAEL MOREIRA MARTINS Endereço:
RUAFRANCISCO HRUSCKA2140 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-600 Cedente: BVFINAN
CEIRA S/A CFI Sacador: - Espécie: CBI - N° TItulo: 131042951- Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 793,42 Data para pagamento: 11 de setembro de 2012ValorR$1l2,81 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 650,14 - Juros: R$ 89,71 Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 220992/2012 Sacado: ASSOe. BENEFICENTE VIDA NOVA Endereço: RUA
MARINA FRlITUOSO 856 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-500 Cedente: JUNKES & BORBA
lIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 3000478601 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 366,75Data para pagamento: 11 de setembro de 2012ValorR$24,66Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 312,43 - Juros: R$ 1,56 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 221031/2012 Sacado:mOMEDlMATERIALMEDlCOHOSPlTAlARlIDA En
dereço: RUAMARCEWBARBI 31 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89250-550 Cedente:TEXIli
SAN INDUSTRlAE COMERCIO lIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 2831-1- Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 2.713,47 Data para pagamento: 11 de setembro de 2012Valor
R$29,28 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.651,34 - Juros: R$ 6,18 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 220735/2012 Sacado: DOSETEC ELETROELETRONlCA IND lID Endere-
. ço: RUA ALFREDO DALPRA 221 ex: P 1603 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-821 Cedente:
ALFA INSTRUMENTOS ELETRONlCOS LIMfD\DA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
ALF036498 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 986,33 Data para pagamento: 11 de se

tembro de 2012Valor R$27,12 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 928,74 - Juros: R$
4,02 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$16,27

Apontamento: 220957/2012 Sacado: DUTECH ROBOTICS lIDA ME Endereço: RUA DOS
IMlGRANTES 500 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-430 Cedente: COOPERATIVA CREDI
LIVRE ADMISS ASSOCIADOS GUARAM Sacador: GUARACENTER INFORMm Espécie:
DMI - N° TItulo: 000817/0001 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.815,97 Data para
pagamento: 11 de setembro de 2012Valor R$27,76 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.750,00 - Juros: R$ 4,66 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 221092/2012 Sacado: ECO FWRAFLORICUlJURAlIDAME Endereço: RUA
BARAO DO RIO BRANCO 58 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-400 Cedente: SOlIDOS
INDUSTRIA E COM.DE PRE FABRICDADOS EM C Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo:
0469 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 468,24 Data para pagamento: 11 de setembro
de 2012ValorR$24,08 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 420,00 - Juros: R$ 0,98 Emolu
mentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 220965/2012 Sacado: EDESIO LUIZ BARBOSA Endereço: RUA AUGUSTO
GERMANO JOAOHANEMANN 141 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-600 Cedente: SHOPING
COM CERMATDE CONSTR Sacador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 22630 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 158,45Data para pagamento: 11 de setembro de 2012ValorR$23,69Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 99,60 - Juros: R$ 0,59 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96 .

Apontamento: 220577/2012 Sacado: FlAVIO R. DE OUVEIRA E ClA 11' Endereço: RUA BER
NARDO DORNBUSCH 690 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-100 Cedente: PRIMO DIST DE
GAS E AGUA LME Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 521 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 242,83 Data para pagamento: 11 de setembro de 2012Valor R$23,92 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 190,00 - Juros: R$ 0,82 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 220790/2012 Sacado: G J MICHELCOMERCIO EDISTRIBUIDORA lIDA En

dereço: RUA CONS'D\NTlNO ROCCO RUBINE 195 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-040 Ce
dente: SANTACAROLINAFOMENTOMERCANTIL lIDA Sacador: ZINI IND. E COM. PROD.
ALlMENTICIOS LIDA 'Espécie: DMI- N°TItulo: 13429.1- Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 6.255,59 Data para pagamento: 11 de setembro de 2012Valor R$92,61 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 6.134,07 - Juros: R$ 69,51 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 220791/2012 Sacado: G JMICHEL COMERCIO EDISTRIBUIDORA 11'DA En
dereço: RUA CONSTANTINO ROCCO RUBINE 195 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-040 Ce
dente: SANTACAROLINAFOMENTOMERCANTIL I1'DA Sacador: ZINI IND. E COM. PROD.
ALIMENTICIOS I1'DA Espécie: DMI- N" TItulo: 13429.2 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 6.224,91 Data para pagamento: 11 de setembro de 2012ValorR$61,94Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 6.134,06 - Juros: R$ 38,84 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 220958/2012 Sacado: INDAlAL REFEICOES lIDA ME Endereço: RUA MAX
WITl-IEM 258 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-000 Cedente: COPAGAZ DIS
TRIBUIDORA DE GAS SA Sacador: - Espécie: DMI- N° TItulo: R006007X - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 512,44 Data para pagamento: 11 de setembro de 2012Valor R$25,54
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 457,99 - Juros: R$ 2,44 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 220959/2012 Sacado: INDAlAL REFEICOES lIDA ME Endereço: RUA MAX
WIlREM 258 - CENTRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-000 Cedente: COPAGAZ DIS
TRIBUIDORADE GAS SA Sacador: - Espécie: DMI - N" TItulo: R005829X - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 487,00 Data para pagamento: 11 de setembro de 2012Valor R$25,40
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 432,69 - Juros: R$ 2,30 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 220960/2012 Sacado: INDAlAL REFEICOES I1'DAME Endereço: RUA MAX
WIlREM 258 - CENTRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-000 Cedente: COPAGAZ DIS-

TRIBUIDORA DE GAS SA Sacador: - Espécie: DMI - N" TItulo: R005773X - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 966,29 Data para pagamento: 11 de setembro de 2012Valor R$27,95
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 909,43 - Juros: R$ 4,85 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 221105/2012 Sacado: NAN CARLOS BUSARELW Endereço: RUA PEDRO
GONZAGA 178 - VIlA NOVA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-320 Cedente: RESIDEN
CIALPREMIER Sacador: - Espécie:DMI- N'Título; 204-8/20121-Motivo: falta de pagamen
toValor: R$ 1.746,49 Data para pagamento: 11 de setembro de 2012Valor R$28,76 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 1.698,26 - Juros: R$ 5,66 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 221108/2012 Sacado: NAN CARLOS BUSARELLO Endereço: RUA PEDRO
GONZAGA 178 - VIlA NOVA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89259-320 Cedente: RESIDEN
ClALPREMIER Sacador: - Espécie:DMI- N°Titulo: 3040820121- Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.746,49Data para pagamento: 11 de setembro de 2012Valor R$28,76Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1.698,26 - Juros: R$ 5,66Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 220771/2012 Sacado: JACKELlNE SOARES Endereço: RUA VICTOR WI
rnOSHI 103 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-770 Cedente: COOPERATIVA DE CREDITO
VALE DO ITAJAI-VIACREDI Sacador: AUTO MECANlCAWEI1'ER Espécie: DMI - N° TItulo:
0200/0004 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 233,23 Data para pagamento: 11 de setem
bro de 2012Valor R$23,98 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 176,40 - Juros: R$ 0,88
'Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
18,65

Apontamento: 220587/2012 Sacado: JOSIEU FATIMA DA SILVA Endereço: RUA ALVINO
FLOR DA SILVA 194 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-875 Cedente: BANCO BRADESCO FI
NANClAMENTOS SA Sacador: - Espécie: NP - N° TItulo: 4274931172 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 20.815,06 Data para pagamento: 11 de setembro de 2012Valor R$3.013,51
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 17.764,83 - Juros: R$ 2.990,41 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,52

Apontamento: 220864/2012 Sacado: LEANDROMARTINS Endereço: AV. PREEWALDEMAR
GRUBBA, 1311 SL 13 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-500 Cedente: V SVCOM DETE
CIDOS lIDA Sacador: - Espécie:DMI- N°Titulo: 9/9 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
735,38 Data para pagamento: 11 de setembro de 2012Valor R$24,91 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 680,00 - Juros: R$ 1,81 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 221038/2012 Sacado: LINCOLN PEREGO VIEIRA & ClA lIDA ME Endereço:
RUA BERmAWEEGE, 1170 - BARRA DO RIO CERRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500
Cedente: D R T SOM E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS lIDA Sacador: - Espécie: DMI - N°
TItulo: 0002603301 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 217,17 Data para pagamento: 11
de setembro de 2012Valor R$23,68 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 158,33 - Juros:
R$ 0,58 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$20,96

Apontamento: 220883/2012 Sacado: LUIS EDUARDO DURSKl Endereço: RUAEXP. ERVINO
RAASCH 851 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-270 Cedente: BV FINANCEIRA S/A CFI Saca
dor: - Espécie: CEI - N° Titulo: 131043883 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.346,59
Data para pagamento: 11 de setembro de 2012Valor R$271,04 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 2.043,52 - Juros: R$ 247,94 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 220988/2012 Sacado: METAL E ARTE COMERCIO DE METAIS lIDA Ende
reço: AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA 855 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-
701 Cedente: IMAB INDUSTRlAMETALURGICAI1'DA Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo:
046337-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 542,59Data para pagamento: 11 de setembro
de 2012Valor R$24,58 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 493,85 - Juros: R$ 1,48 Emolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 220896/2012 Sacado: MG REFElCOES lIDA Endereço: EXPEDICIONARlO
FIDELIS S1HlNGHEN 71 - JARAGUADO SUL - CEP: Cedente: GUMZ CONIABILlDADE E
CONSUlTORIA EMPRESA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 9200138588 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 1.265,30Datapara pagamento: 11 de setembro de 2012Valor R$26,71
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.205,00 - Juros: R$ 3,61 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 221081/2012 Sacado: MORGANA lAIS STINGHEN-ME Endereço: RUAAN
GELORUBINlI053 SALA 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-000 Cedente: BAPTISTADEAL
MElDACOMERCIO E INDUSTRIA lIDA Sacador: - Espécie:DMI- N°TItulo: 25164-02 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 385,56Data para pagamento: 11 de setembro de 2012Valor
R$23,86 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 326,54 - Juros: R$ 0,76 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 221051/2012 Sacado: MW CONSUlTORIA ECONOMICA FINAN Endereço:
AVMARECHALDEODORODA FONSECA 583 - Jaraguá do Sul-Se - CEP: 89251-701 Cedente:
BANCO SAFRA S/A Sacador: JBORIDrO GRAFICA EDITORA lIDA Espécie: DMI - N°TItu
lo: 492958556 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 10.083,88 Data para pagamento: 11 de
setembro de 2012Valor R$69,72 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.990,00 - Juros: R$
46,62 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$9,96

Apontamento: 220886/2012 Sacado: RANDUS RODRIGUES Endereço: RUA 1196 N 130 - la
raguá do Sul-SC - CEP: 89257-000 Cedente:AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVES
TIMENTO SA Sacador: - Espécie: CF - N°TItulo: 20015754214 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 6.410,79 Data para pagamento: 11 de setembro de 2012Valor R$1.254,78 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 5.117,80 - Juros: R$1.231,68 Emolumentos: R$l1,60 - Publica
ção edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 220879/2012 Sacado: SIDlMAR MAlA Endereço: RUA LEODATO JOSE GAR
ClA480 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Cedente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMEN
TO ElNVESTIMENTO SA. Sacador: - Espécie: CF - N° TItulo: 20017641267 - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 2.827,58 Data para pagamento: 11 de setembro de 2012Valor R$271,22
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.506,27 - Juros: R$ 248,12 Emolumentos: R$11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 35,89 .

���������:-;;õãõ7i2õ12-s���d�:-s�NEITi-Ãill.ffiNTÕs-iIDÃ-E�d���-��:-RÜA-PIDEUS
STINGHEN 71 SN - CEN - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-470 Cedente: INSTALADORA
ELETRlCA CONTI LIMfD\DA Sacador: - Espécie: DMI- N° TItulo: 1240441 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 613,66 Data para pagamento: 11 de setembro de 2012Valor R$24,39
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 555,68 - Juros: R$ 1,29 Emolumentos: R$ 11,60 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 220897/2012 Sacado: SONEm ALIMENTOS lIDA Endereço: R EXPEDIC
FIDEUS ESTINGHEN 71 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89265-740 Cedente: INSTALADO
RA ELETRlCA CONTI LIMlTADA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 4821 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 534,07 Data para pagamento: 11 de setembro de 2012Valor R$24,21
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 476,27 - Juros: R$l,l1 Emolumentos: R$11,60 - Pu
blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 220898/2012 Sacado: SONETTI ALIMENTOS lIDA EPP Endereço: RUA EXP.
FIDEUS STINGHEN 71 - JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente: GUMZ CONIABILlDADE E
CONSUlTORIA EMPRESA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 9200138570 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 1.441,83 Data para pagamento: 11 de setembro de 2012ValorR$27,24
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.381,00 - Juros: R$ 4,14 Emolumentos: R$l1,60-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo",
na data de 11/09/2012. Jaraguá do Sul (Sq, 11 de setembro de 2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 33

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Extrato de Contrato n", 163/2012-PMS - Modalidade Tomada de Preços

n", 18/2012-PMS, Processo nO. 99/2012-PMS
Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nO.
83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nO.
3201, Centro, no Município de Schroeder/SC.
Contratada: CONSTRUTORA LOVEMBERGER LTDA, inscrita no CNPJ sob o

nO 04.614.454/0001-03, estabelecida na Rua Luiz Scholz, nO 307, sala 03, Cen
tro, na cidade de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.295-000.
Objeto: contratação de empresa especializada para execução (com forneci
mento de mão de obra, materiais e equipamentos), da ampliação da Creche
Cristiane Inês Zerbin, área total de 295,03m2, localizada na Rua Mario Zer
bin, Bairro Rio Hern, no município de Schroeder/SC, conforme projetos, me
morial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte
integrante deste Instrumento convocatório, conforme consta na proposta
vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.
Valor do contrato: R$ 398.448,52 (trezentos e noventa e oito mil, quatrocen
tos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).
Data da Assinatura: 06/09/2012 - Vigência: 31/12/2012

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Extrato de Contrato n", 164/2012-PMS - Modalidade Tomada de Preços n",

20/2012-PMS, Processo n", 103/2012-PMS
Contratante: MUNICíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o n",
83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nO.
3201, Centro, no Município de Schroeder/SC.
Contratada: TELEJED INSTALAÇÓES E TELECOMUNICAÇÓES LTDA E�P,
inscrita no CNPJ sob o n", 85.225.894/0001-70, estabelecida na Rua Avenida
Marechal Deodoro da Fonseca, n". 320, salas 17 e 18, centro na cidade de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.251-700.
Objeto: contratação de empresa de empresa especializada para locação de
central telefônica para atender as necessidades das Secretarias de Planejamento,
Gestão e Finanças, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria
de Saneamento e Gestão Ambiental, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos,
Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, Secretaria de Saúde e

Assistência Social do Município de Schroeder /SC, conforme ANEXO VIII - TERMO
REFERÊNCIA, deste instrumento convocatório, conforme consta na proposta
vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.
Valor do contrato: R$ 12.430,00 (doze mil, quatrocentos e trinta reais).
Data da Assinatura: 06/09/2012 - Vigência: 31/12/2012

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N°. 18/2012-PMS
O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pela legislaçãO em vigor, conforme a Lei Federal nO. 8.666/93 e

suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela
comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de
Abertura e Julgamento e seu resultado da Tomada de Preços n", 18/2012-
PMS, Processo de licitação n", 99/2012-PMS, adjudicando em favor da
empresa abaixo o objeto da licitação por ter apresentado o menor preço global,
determinando que seja dada ciência aos participantes:
Objeto: contratação de empresa especializada para execução (com
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos), da ampliação da
Creche Cristiane Inês Zerbin, área total de 295,03m2, localizada na Rua Mario
Zerbin, Bairro Rio Hern, no município de Schroeder/SC, conforme projetos,
memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem
parte integrante deste Instrumento convocatório, conforme consta na proposta
vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.
Empresa vencedora: CONSTRUTORA LOVEMBERGER LTDA, inscrita no

CNPJ sob o n? 04.614.454/0001-03.
Valor da proposta vencedora: R$ 398.448,52 (trezentos e noventa e oito
mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).
Schroeder, 06 de setembro de 2012.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, n° 3201, Centro, CEP: 89275-000 -

SCHROEDER - SC
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.
sc.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N°. 20/2012-PMS

O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe
são conferidas pela legislação em vígor, conforme a Lei Federal nO. 8.666/93
e suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela
comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de
Abertura e Julgamento e seu resultado da Tomada de Preços n". 20/2012-
PMS, Processo de licitação nO. 103/2012-PMS, adjudicando em favor da
empresa abaixo o objeto da licitação por ter apresentado o menor preço
global, determinando que seja dada ciência aos participantes:
Objeto: contratação de empresa de empresa especializada para locação
de central tele(ônica para atender as necessidades das Secretarias de
Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secretaria
de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura, Indústria,
Comércio e Turismo, Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município
de Schroeder /SC, conforme ANEXO VIII - TERMO REFERÊNCIA, deste
instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz
parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.
Empresa vencedora: TELEJED INSTALAÇÕES E TELECOMUNICAÇÓES
LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n". 85.225.. 894/0001-70.
Valor da proposta vencedora: R$ 12.430,00 (doze mil, quatrocentos e trinta
reais).
Schroeder, 06 de setembro de 2012.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal
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1\ pesar de que a análise das

I\.ideologias mostre clara
mente o que se entende por lo

calização social das ideias, ra
ramente o público percebe que
estas possam privilegiar deter
minados interesses ou apenas
serem usadas para deturpar a

realidade social. Todo pensa
menta humano é um "reflexo"
das estruturas sociais e, por
tanto, as ideias que resultam
do exercício da "construção da
razão" devem ser examinadas
cuidadosamente para detectar
sua localização na existência
social dos indivíduos que as

cogitaram. Como a sociologia
encara essa perspectiva?

Toda sociedade pode ser ob
servada em termos 'de sua es

trutura social e de seus subsis
temas sócio-psicológicos, além
da cosmovisão que resulta do
universo comum habitado pe-
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Ponto de Vista
Victor Danich, diretor

do JaraguaTec e professor
da Católica se

o exercício do conhecimento
los seus membros. Nesse caso,
sabe-se que as cosmovisões
variam de uma sociedadepara
outra, assim como dentro dos

próprios setores dessa mes

ma sociedade. Essa é a razão
de porque pensamos que um

oriental vive num mundo dife
rente de um ocidental, na qual
a diferença torna-se evidente
em questões como filosofia,
política, religião ou ética.

Na longa batalha
do exercício deste

conhecimento,
são poucas as

pessoas que
possuem a

habilidade de

questionar. -

Perante uma contextualiza

ção organizada a partir de um

mundo estritamente cultural, o
indivíduo adquire socialmente
sua cosmovisão desse mundo

quase da mesma forma que in

corpora seus papéis sociais e

sua identidade. Ou seja, tanto
suas emoções, suas ações e sua

interpretação da realidade são

pré-definidas para ele pela so

ciedade. Damesma forma acon
tece com sua atitude cognitiva

.

em relação ao universo que o

rodeia. Um mundo "aceito sem

discussão" é mais comum no

imaginário da sociedade daquilo
do que a gente imagina. O siste
ma de pressupostos com rela

ção ao mundo - aparentemente
óbvios - como uma cosmovi
são determinada socialmente,
encontra-se fundamentalmente

incorporada na "linguagem usa

da pela sociedade". Isso significa

que a sociedade pré-define para
os indivíduos uma ferramenta
simbólica - a linguagem - para
compreender o mundo, ordenar
a experiência histórica e inter

pretar a própria existência. Do
mesmo modo, a sociedade for
nece nossos valores, nossa lógica
e um conjunto de informações
(ou desinformações), que cons

titui nosso "conhecimento".
Na longa batalha do exer

cício deste conhecimento, são

poucas as pessoas que pos
suem a habilidade de questío
nar aquilo que lhes foi imposto.
Esse conformismo é resultado
da ideia de que a cosmovisão na

qual foram socializados lhes pa
reça óbvia. A certeza disso vem
da validação por quase todos os

membros da própria sociedade.
A "prova' encontra-se na experi
ência de outros indivíduos que
ratificam essa forma de pensar

como absolutamente natural,
ou como uma "verdade" impos
sibilitada de ser questionada.

A sociologia do conheci
menta interpreta esse fenô
meno da seguinte forma: A
realidade é construída social
mente ou, em outras palavras,
observa-se a realidade através
de juízos de valor edificados so
cialmente. Nesse contexto, são
os "grupos de referência" que
ajudam a orientar as ações das

pessoas. Estes grupos, por sinal,
proporcionam ummodelo com
o qual os indivíduos se identi
ficam, oferecendo um ponto de
vista sobre a ·realidade social.
Todo grupo a que uma pessoa
se filia oferece um ângulo de
visão privilegiada do mundo.
Sem sabermos, tornamo-nos

reféns das prerrogativas sociais.
Quem escolhe seus amigos, es
colhe seus deuses.

EXTRA

online SUPERNOVAfM
IOMl

auanteesportes.COA

i
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APRENDIZADO Alrutos são motivados a representar os textos para os colegas

Educação
Ler émais

do que juntar
palavras

Com a leitura, os
alunos expandem
o vocabulário e

desenvolvem a

oralidade.

Judite Tafner,
professora de

Língua Portuguesa

volvem nas crianças e adoles
centes questões intrínsecas ao

hábito da leitura. A professora
de Língua Portuguesa, Judite

centes. São adaptações de tex- Tafner, explica todos os benefí
tos para contação de histórias, cios. "Com a leitura, os alunos
montagem de peças teatrais e expandem o vocabulário e de
exposição de trabalhos escola - senvolvem a oralidade", avalia a

res que envolvem os alunos des- professora.
de o pré-escolar até o nono ano Judite afirma ainda que para
do Ensino Fundamental. .

preparar as apresentações, o

Segundo a orientadora edu-
.

trabalho em equipe é essencial,
cacional Odines Maria Tisse' "o que faz com que eles apren
Borges, algumas crianças têm dam a respeitar uns aos outros,
uma personalidade forte, um A aluna Bianca Bianchini,
elevado espírito crítico e preci- de 11 anos, foi um boa surpre
sam demétodos diferentes. "São sa para os professores. Tímida,
projetos como esse que possibi- ela nunca havia pensado em se

litam que os alunos exponham apresentar publicamente por
suas opiniões e capacidades medo de esquecer as falas e re

intelectuais de um modo que ceber vaias. Mas, com o incen
não acontece na sala de aula", tívo dos professores, ela aceitou
afirma. A comunidade escolar o convite, superou a timidez e

também tem a oportunidade de já pensa na próxima.
conhecer melhor esses alunos e Tanto a professora de Por
de descobrir, espontaneamente tuguês quanto os demais inte
e junto com eles, as habilidades grantes da equipe pedagógica
de cada um. "É quando o aluno afirmam que o melhor de ações
se descobre e toma ciência de como estas é "descobrir alunos
suas capacidades", conclui. diferentes, surpreendentes e

Os projetos também desen- com potencial".

Projeto da Escola Marcos Emílio Verbinnen
incentiva jovens aler e a viver as histórias

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

Carolina Veiga
�

EPossível que três crianças
com características comple- .

tamente diferentes sejam bene
ficiadas pelo mesmo projeto?
Para a EscolaMunicipal de Ensi
no Fundamental Marcos Emílio
Verbinnen, sim. Há três anos a

escola realiza um projeto de lei
tura que tem virado referência

para as demais unidades educa
cionais de Iaraguã do Sul. Com
ele, alunos como as meninas
Ana Beatriz. Espíndula, Kemily
Emanuele, Ellen Scharb e Bian
ca Bianchini superam a timidez,
descobrem-se como pequenos
artistas e, de quebra, adquirem
o hábito de devorar livros. O

projeto de leitura acontece du
rante todo o ano e culmina com
a grande socialização, quando
os alunos apresentam trabalhos
elaborados apartir das obras dos
autores selecionados pelos do-

Preparaçãocouneça
no ano anterior

De acordo com a diretora da
escola Marcos Emílio Verbin-

.

nen, Isabel Bressan de Melo,
o projeto de leitura começa a

ser pensado no ano anterior.
Os professores fazem reuni
ões e decidem quais serão os

autores trabalhados nos anos

seguintes. A partir daí, come
ça toda uma preparação. São
adquiridos materiais didáticos
sobre os escritores escolhidos
e os professores adaptam os

textos e as temáticas relacio
nadas às suas disciplinas, o

que de torna o projeto mul

tidisciplinar. Este ano estão
sendo trabalhados autores

nacionais contemporâneos,
como Luís Fernando Veríssi
mo, Ruth Rocha, Silvia Orlof,
Eva Furlani e Luiz Augusto
Gouvêa e temas como a diver
sidade cultural, a imigração, a

miscigenação racial, o trânsito,
a família, entre outros.

Cada professor regente tra

balha o conteúdo de acordo
com sua disciplina e constrói,
com os alunos, uma apresen
tação especial para o dia de

socialização, quando as tur

mas apresentam os trabalhos
desenvolvidos. Na socialização

é realizado um concurso para
incentivar os alunos a partici
parem com premiação para os

três primeiros lugares. Para a

diretora Isabel, o progresso de
les no decorrer do ano é visível.

"Agora já conseguimos ver os

alunos-lendo. É no recreio, na
biblioteca. Alguns até pedem
jornais emprestados", brinca.

Outro benefício do projeto,
segundo a gestora, é a partici
pação da família. Os pais aca

bam se envolvendo e ajudando
os filhos a desenvolverem os

trabalhos necessários para as

apresentações. "Eles ficam or

gulhosos dos filhos e passam a

valorizar a escola", afirma Isa

bel, alertando para a importân
cia dos pais na construção do
hábito da leitura nos pequenos.
Segundo Isabel é importante
trabalhar o livro infantil desde
a primeira infância. Levar livros
de plástico para a banheira, ler
histórias infantis ou ouvir os

pequeninos que estão sendo al
fabetizados, são excelentes for
mas de contribuir com a educa

ção dos filhos. "Ler na frente das
crianças também é ótimo. Elas
se espelham no pai e na mãe e

querem copiá-los", afirma.

Talento revelado

Estudante foi UDl destaque
A aluna do 6° ano do En

sino Fundamental da Marcos
Emílio Verbinnen, Ana Beatriz

Espindula, de 11 anos, foi um
dos destaques do projeto de
leitura. Ana Beatriz é uma da

quelas crianças consideradas

especiais pela equipe técnico

pedagógica. Criativa ao extre

mo, Ana não é uma das maio
res fãs dos métodos de ensino
tradicionais das salas de aula.
Para ela, aprender é mais fácil

quando ela "pode se esbaldar,
criar e improvisar", diz Ana Be-

atriz. A menina foi destaque na
última socialização do Projeto
de Leitura ao apresentar um
monólogo onde interpretou a

personagem Eufázia - amãe de
15 filhos com nomes de famo
sos, que não sabia ler, escrever
ou se expressar corretamente.
Arrancando gargalhadas da

criançada' e dos professores
que assistiram a apresentação,
AnaBeatriz fez o quemuito ator

profissional não consegue: im

provisar. Ela criou uma versão
infantil do "stand up comedy".

PEQUENAATRIZ A estudante Ana Beatriz,
� do 6° ano, incorporou uma mãe com 15 fiÍhos
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Violência

Famíliavira refém de assaltantes
Residência na Ilha da Figueira foi invadida
ontem à tarde por dois jovens armados

anos, foram feitos reféns. "Eles

queriam saber do dinheiro e a

menina, de 4 anos, começou

Dois adolescentes assalta- a entregar as moedinhas que
ram uma residência, onde ela tinha. Ela queria só ajudar",

também funciona o escritório contou o empresário, que não
de uma empresa de construção, quis se identificar.
na tarde de ontem, no bairro O alvo era provavelmente o

Ilha da Figueira, em Jaraguá salário dos dez funcionários
do Sul. Armados com um re- da empresa que seriam pagos
vólver calibre 38, os bandidos esta semana. "Com certeza

renderam a família e levaram é alguém muito próximo ou

equipamentos de informática. que já trabalhou comigo, pois
As imagens das câmeras de se- sabia meu nome e que o paga
gurança do imóvel serão entre- mento ia sair hoje", completou.
gues à Polícia para tentar íden- Como o dinheiro não estava na

tificar os suspeitos. casa, eles roubaram os cinco
Os dois rapazes entraram na computadores, roupas e cal

casa da rua Expedicionário José çados. O prejuízo foi calculado
Ribeiro, por volta das 15h30 de em R$ 15 mil.
ontem, chamando pelo nome Os suspeitos, um loiro e

do proprietário, que não es- ' outro moreno, trancaram a fa
tava no momento. A esposa, mília na lavanderia e fugiram,
de 29 anos, os dois filhos, de entrando em um Corsa bran-
4 e 7 anos, e o cunhado, de 22 co, com letreiros azul e ama-

GUARAMIRIM

Débora Remor

Estupro e morte

Réu confesso é

preso em Piçarras
,

o suspeitode estuprar e ma
tar PriscilaAlves de Campos, de
19 anos, no final de agosto, foi
capturado pela Polícia Civil de

.

Guaramirim. O sobrinho da ví-.

tima,Wilson Carlos Moreira, de
25 anos, era o principal suspei
to e estava em Piçarras. Ele con
fessou o crime e foi levado para
o Presídio Regional de Jaraguá
do Sul, na sexta-feira, dia 7.

Moreira estava internado em

uma clínica de tratamento para
dependentes químicos em Piçar
ras' e teria tentado o suicídio. Du
rante o depoimento ao delegado
Walter Santin Junior, o suspeito
confessou que teria tentado afo

gar a vítima numa vala, depois
que os dois discutiram, e que a

jovem também foi estuprada.
Priscila foi morta por, asfixia

e o laudo do Instituto Médico

Legal deve apontar se a causa

foi afogamento ou estrangula
mento. O laudo ainda não foi

concluído, porém o inquérito
policial deve ser apresentado
em dez' dias. A polícia vai indi -

ciar o suspeito pelos crimes ,de

estupro e homicídio qualifica
do, e a pena pode chegar a 45
anos de detenção.

Os pais de Priscila registra
ram o desaparecimento da jo
vem na quinta-feira, dia 30 de

agosto. Priscila foi vista pela
última vez na noite do dia 29,
quando voltava do trabalho.
Moreira estava esperando a te

celã no ponto de ônibus.
A família conta que Moreira

voltou para casa dizendo que
Priscila não estava no ônibus,
mas no dia seguinte "ele esta

va estranho, nervoso", contou.
a mãe de Priscila, MarleneViei
ra Barbosa. Um vizinho teria
encontrado o' corpo da vítima,
na sexta-feira, dia 31, em uma

vala, no bairro Caixa d'Água,
próximo à casa da família.

relo, de acordo com testemu

nhas. "Enquanto saíam da rua,
eles devem ter cruzado com

uma viatura da PM que fazia a

ronda", opinou o proprietário,
que chegou logo em seguida.
Agora ele quer recuperar as

imagens das quatro câmeras

que monitoram a casa para
identificar os suspeitos. "Ain
da bem que não fizeram nada

para minha família, mas eu

vou descobrir quem são esses

dois, com certeza."

Com certeza é

alguém muito
� . . ;

proXlmo ou que ja
trabalhou comigo,
pois sabia meu

nome e que o

pagamento
ia sair hoje.

Empresário
assaltado

Perigo
Menorépego
dirigindo

Um adolescente de 15

anos conduzia um Gol e

se chocou contra um Pa

lio,' na rua Pastor Aroldo
William, no bairro Jaraguá
99, na noite de sábado.

Ninguém se feriu e o jo
vem foi levado à Delegacia.
Ele e os pais devem com

parecer ao Juizado da In
fância para uma audiência.

Embriaguez

Jovembate
naviatura
Um motorista de 19

anos bateu na traseira de -

uma viatura da Polícia Mi
litar -estacionada na Praça
Ângelo Piazera, no Centro
de Iaraguá do Sul. O teste

do bafômetro comprovou
que o condutor do Celta
estava embriagado.

FABIO MOREIRA

ROUBO Foram levados computadores, roupas e

calçados, somando prejuízo de cerca de R$ 15 mil

Mais uma vítima

Acidente de trânsito
fatal naVila Lenzi

Camila Aparecida Pedri, de 20 anos, será sepultada na ma

nhã de hoje, no Cemitério da Vila Lenzi, em Jaraguá do Sul. Ela
conduzia um Celta, com placas ele Iaraguádo Sul, na SC-413, em
Massaranduba, e capotou depois de sair da pista, por volta das
4h de ontem. A jovem morreu no local e os dois passageiros, 'de
22 e 25 anos, sofreram ferimentos leves e já receberam alta.

Guaramirim

Tentativa de homicídio
Um homem de 45 anos foi preso e confessou ter desferido um

golpe de faca contra um homem de 61 anos, no Centro de Guara

mirim, na noite de sábado, dia 8. Os dois estavam em um bar e o

motivo da briga foi a negativa de um empréstimo de dinheiro. O
agressor foi até o carro, pegou uma faca de cozinha e tentou atin

gir o peito da vítima. O idoso se defendeu e foi ferido no braço. O
. suspeito foi preso e vai responder por tentativa de homicídio.

Tifa Martins

Pai é acusado de abandono
Umamenina de 5 anos foi deixada em casa sozinha, no bairro

TifaMartins, em Iaraguá do Sul, na noite de domingo. APolíciaMi
litar acionou o Conselho Tutelar, que precisou esperar 45 minutos
até a chegada do pai, de 38 anos. O homem estava embriagado e foi
levado àDelegacia por crime de abandono de incapaz.
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Leão fazmais uma
vitima e segue 100%
Apenas oito pagantes assistiram ao quinto
triunfo consecutivo do Sport Club [araguá

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Longe de casa, o Sport Club
Iaraguá manteve a invenci

bilidade e a liderança do Cam

peonato Catarinense deAcesso.
No domingo a equipe se deslo
cou até Indaial, onde goleou o

Maga por 5 a O, no estádio Er
vin Blaese. O público pagante
foi de incríveis oito torcedores,
para uma renda de R$ 70.

Para o jogo contra o novo

"pior time do mundo", o técni
co Rafael Rocha levou a equipe

para campo com Otávio; Fabia
no, Paganelli, Ricardo e Adriel;
Jeferson Souza, Torres,Wilhiam
e Geléia, Zamorano e Thiago.

O adversário resistiu às in
vestidas do Leão do Vale até os
24' do segundo tempo, quando
o zagueiro Ricardo abriu o pla
car cobrando pênalti. Na sequ
ência, Thiago (por duas vezes),
Torres e Ieferson Souza com

pletaram o placar.
Com o resultado, o Leão do

Vale fechou o turno com 15

pontos - cinco amais que o vice
líder Caçador - e precisa somar

mais sete para garantir mate

maticamente uma vaga na deci
são. Para isso, os jogos em casa

podem ser decisivos. Dos cinco

jogos do returno, o Iaraguã joga
três diante de seu torcedor.

Na próxima rodada, o Leão
recebe o vice-líder Caçador,
no estádio do Botafogo, no do

mingo, dia 16, às 15h30. Porém,
a diretoria estuda antecipar o

jogo para sábado, evitando o

confronto de horário com Iu
ventus e Concórdia, partida vá
lida pela Divisão Especial.

Após cinco jogos, o
Jaraguá tem omelhor

ataque e amelhor defesa
daDivisão deAcesso..

EPAMACHADO/FESPORTE
".

VICE Voleibol masculino conquistou a prata, após ser superado por ItaJaí

. Joguinhos Abertos de Santa Catarina

Jaraguá do Sul conquista 15medalhas
Com duas medalhas de

ouro, dez de prata e três de
bronze, a delegação de Jaraguá
do Sul se despediu dos 250/ lo
guinhos Abertos de Santa Ca
tarina com o oitavo lugar na

classificação geral. As medalhas
douradas foram conquistadas
no BMX e no futsal masculino,
que derrotou na final São Mi

guel do Oeste por 3 a 1 e se tor

nou bicampeão.

Boa parte das medalhas de

prata vieram nos esportes indi -
viduais como atletismo, nata

ção, xadrez e Karatê feminino,
que obteve dois segundos luga-\

res no kumitê por equipe e na

categoria até 65 Kg. Outra prata
veio com o voleibol masculino,
que chegou à sua terceira deci
são nos últimos cinco anos.

O basquete feminino teve

o melhor desempenho da pri-

meira fase, mas terminou em

terceiro, após cair na semifinal
diante de Chapecó.

,

"Temos nosso ciclo. Ano que
vem boa parte destes atletas es
tará atingindo a idade de Ioguí
nhos. Em algumas modalidades
competimos com equipes abai
xo da idade média. Isto, no es

porte de rendimento, faz muita
diferença', destacou o dirigente
Idemar Tomazi, o Sarandi.

•

AUGUSTO ITTNER

5 a O Lateral Fabiano foi wn dos responsáveis
pela ampla vitória da equipe jaraguaense

DIVISÃO DE ACESSO
CLASSIFICAÇÃO RESULTADOS

58 rodada (turno)
caçador 5 x 1 Oeste/ltaiaí
Maga O x 5 Jaraguá
NEC 2 x llnter de Lages

PRÓXIMOS JOGOS
18 rodada (returno)
15/09
15:00 Maga x Inter de Lages
16/09
15:30 Jaraguá x caçador
15:30 NEC x Oeste/ttaiaí

4 Inter de Lages 1 !400o/ci , o

5 Oeste/rtaiaf 210 ;3 5 1 7 -2 !40,0%
6 Maga O 5 O O 5 O 15 -150,0%

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols
Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

Com placar de 'soccer;
BufIalosperdemnoBrasileiro

Em atuações abaixo da mé- os mesmos Spiders.
dia, o Joinville Gladiators ven- "Não quero pensar nisso.
ceu Corupá Buffalos com ape- Vou me concentrar no time
nas um 'field goal' O 3 a O bem e ver o que precisamos fazer

que parecia um placar de 'soe- para acertar os ponteiros e vol
cer', mas aconteceu numa par- tar a vencer", afirma o presi
tida válida pelo Campeonato ' dente e atleta Juliano Millnitz.
Brasileiro de Futebol Ameri - Corupá BufIalos e Curitiba
cano (AFAB), disputada no do- Brown Spiders jogam no Seminá

mingo, dia 9, em Joinville. rio Sagrado Coração de Jesus, em
Com a vitória, os Gladia- Corupá, no próximo dia29. O 'ki

tors praticamente garantiram ckoff' estámarcado para às 14h.

vaga nos playoffs. Já os Buffa-
los precisam vencer o próximo
confronto - contra o invicto
CuritibaBrown Spiders - e ain
da torcer para uma vitória do
Ponta Grossa Phantoms sobre

Com a derrota,
Buffalos não dependem

apenas de si para
chegar aos playofTs.

GERALDO TAKANAGE/OVERTIME

COIVlPLICOU' Depois de 11 jogos invictos,
I

•Buffalos acwnulam duas derrotas eonseeutfvas
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Flu vence o Inter e

segue na liderança

n

Atlético-MG também venceu, mas segue com
dois pontos e uma partida a menos que o rival

2 a 2, no Moisés Lucarelli. Pre
cisando da vitória na luta con

tra o rebaixamento, o Coritiba
venceu o Flamengo por 3 a O, no
Couto Pereira.

Completaram a rodada, Sport
2 a 1 Cruzeiro, na ilha do Retiro.
No Serra Dourada, Atlético-GO e

Portuguesa ficaram no 1 a 1.

Na Série B, o Criciúma aca

bou goleado em casa pelo Amé
rica-MG (4 a O), enquanto o JEC
bateu o Avaípor 1 aO.

JARAGUÁ DO SUL do, o Bahia se afastou do rebaixa
mento e oVasco do título.

Quem se aproximou do G4 foi
o Botafogo, que venceu oNáutico
po 3 a 1, no Engenhão. Destaque
para Elkeson, autor de dois gols.
Santos e São Paulo ficaram no O
a O, na Vila Belmiro. O resultado
não foi bom para nenhuma das

equipes, mas principalmente
para o Santos cada vez mais pró
ximo da zona de rebaixamento.

O Figueirense vencia a Ponte
Preta até os minutos finais. Po
rém, sofreu o empate e ficou no

Agência Avante!

OAtlétiCO-MG venceu o Pal
meiras por 3 a O, no Inde

pendência, mas não tirou a lide

rança do Fluminense. Tudo por
que Fred decidiu e oTricolor ven
ceu o Inter por 1 a O, no Beira Rio.

O Corinthians mostrou ser

pedra no sapato dos líderes. O
Corinthians venceu o Grêmio

por 3 a 1, no Pacaembu. O Vasco
foi goleado por 4 a O pelo o Bahia,
em São Januário. Com o resulta-

/

Botafogo foi bem
na rodada, venceu
o Náutico por 3 a
1, e colou no G4.

BRUNO CANTINI/CAM

NA COLA Ronaldinho �omandou a vitória do Galo, que segue atrás do Flu

Fórmula 1 Paralimpíadas Tênis

Hamilton Melhor- Domínio
resultado

•

vence amencano

Imbatível. O inglês Hamil- As Paralimpíadas encerra- A americana SerenaWIllia-
ton dominou e venceu o ram, mas os resultados são ms venceu a bielorrussa
GP da Itália, emMonza. positivos. Com 20 ouros, Azarenka e conquistou o

A grande surpresa ficou 13 pratas e 8 bronze, os quarto-título do US Open,
pela segunda posição do brasileiros conquistaram no individual feminino.
mexicano Sergio Perez. O o seu melhor resultado na Nas duplasmasculinas os
espanhol Fernando Alonso história das Paralimpía- irmãos americanos Bryan,
ficou em terceiro. Largando .

das. A delegação brasileira foram novamente campe-
em terceiro, Felipe Massa encerrou o quadro de me- ões. Nas duplas femininas
encerrou a prova em quarto dalhas na sétima posição. as italianas Sara Errani e Ro-
e Bruno Senna em décimo. A cerimônia de encerra- bertaVinci, foram campeãs.
O líder do Mundial é o espa- menta contou com mais O individualmasculino
nhol Fernando Alonso, com de 80 mil pessoas e shows será decidido entre o servo

179 pontos na temporada. de Coldplay e Rihanna. Djokovic e o inglêsMurray.
I

I,

,
•

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Segundona
Já disse aqui na coluna
que a Liga Jaraguaense de
Futebol precisa ser revista.
O formato assistencialista
adotado em nossa cidade
não cabe mais. Basta ver
os anos onde há eleição.

, Sem recursos próprios, a
entidade pena para realizar
seus certames. Nesta

temporada só teremos a

Segundona, que inicia no
sábado. Mesmo assim com

um esforço gigantesco dos
onze clubes envolvidos.

Guarani
Não existe fórmula do
sucesso no esporte. Quem
diria que o Guarani levaria
a primeira, das duas
vagas na elite do futebol
catarinense, Para isso, o
Bugre deixou para trás duas
equipes que se prepararam
para o acesso: Iuventus e

Atlético Tubarão. O clube
de Palhoça tem uma das
folhas de pagamento mais
baixas da competição, mas
conseguiu montar um
grupo homogêneo.

Leão ruge alto

Confesso que estou surpreso com os 100% de aproveitamento
do Jaraguá na Divisão de Acesso. Fiquei preocupado durante

a Copa Jaraguá, quando assisti aos jogos da equipe e notei certas
deficiências. Inclusive compartilhei aqui na coluna. Talvez o jogo
contra o Cruz de Malta tenha sido um divisor. A diretoria agiu,
afastou atletas eprestigiou as pratas da casa. O resultado se deuem

campo, com cincovitóriasem cinco jogos, deixando a comerpoeí
ra os favoritos Inter e Caçador. Commais sete pontos, a equipe faz
final. Se vai subir ou não, isso é impossível prever. O interessante é
notar que encontraram o caminho.Agora émanter o rumo!

Juventus
Quietinho, o Iuventus vai
se reorganizando para o
returno do Campeonato
Catarinense da Divisão
deAcesso. Tem jogador
chegando (Fernando Sá) e
jogador deixando o grupo
(Remerson). O feriado foi
demuito trabalho e ontem

chegou a notícia que a

eqúipe ganhoumais um
dia para se preparar. O jogo
contra oAtlético Tubarão
mudou para quinta-feira, no
mesmo horário.

B
CLASSIFICAÇÃO

15 Santos

16 Coritiba

27 23, 6

25 23 7 ·4

BMX
O garoto Guilherme
Bourscheidtmandou bem
emBetim (MG). Faturou a

categoria EliteMen, em uma

das etapas do Campeonato
Brasileiro de Bicicross.
Prova que nossa cidade
é repleta de talentos, nas
mais diversas modalidades

esportivas. Por estemotivo
que bato na tecla que as

entidades que dirigem o

esporte na nossa região
devem rever sua forma de
atuar. O esportemudou ...

RESULTADOS
23" rodada
Coritiba 3 x O Flamengo
Ponte Preta 2 x 2 Figueirense
Corinthians 3 x 1Grêmio'
Botafogo 3 x 1 Náutico
Santos O x O São Paulo
Intemacional O x 1 Fluminense
Sport 2 x 1 Cruzeiro
Atlético-MG 3 x O Palmeiras
Vasco O x 4 Bahia .

Atlético.GO 1 x 1 Portuguesa

PRÓXIMOS JOGOS
24" rodada

12/09
19:30 Figueirense x Cruzeiro
19:30 Portuguesa x Fluminense
20:30 Atlético-GO x Coritiba
20:30 Sport x Bahia
20:30 Corínthíansx Ponte Preta
22:00 Atlético-MG x São Paulo .

22:00 Santos x Flamengo
22:00 Vasco x Palmeiras
13/09
21:00 Grêmio x Náutico
21:00 Botafogo x Internacional

1I�'p''U!P''Xf/l$l!!rPli&Il�r!1;iifPJi<�I!íIili:tt)!!!'iii.I'PJ/�l�d""p�I!"ª'�I!!J:�I,'lf1,,�lmL'III,,,,uh'iffiifI.�
,"Çla�ifféásf�s,(]ôRi3 Suh�me�çana

17 Sport 22 23 5 7 11 19 32 -1331,9%
", 1_�1!1J!fI_

19 Figueirense 19 23 4 7 12 25 40 -1527.5%

20 Atlético-Gü 17 23 3 8 12 23 41 -1824,6% Rebaixados para Série B
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Foi numa conversa em tom de
brincadeira que Osmar Graciola falou

para o amigo Alidor Lueders, que era

um dos diretores da Weg: "Se pintar
uma vaga tu me chama?", disse.

Passado algum tempo, o então jovem
advogado que trabalhava na gerência
de uma grade revenda de óleo em ltajaí
recebeu o telefonema com o convite

para mudar de cidade e iniciar um novo

desafio na área jurídica da empresa de
motores.

Com a proposta aceita, Graciola

partiu para Jaraguá do Sul em
1981 e dessa cidade não saiu mais.

Naquela época o município tinha 13

advogados. Com o trabalho na Weg,
Graciola ganhou reconhecimento pelo
comprometimento.

Assim, começou a traçar outros
rumos profissionais e abriu o próprio

- escritório. Trabalhou com sindicatos do

vestuário, alimentação e metalúrgico.
Além disso, atuou com dedicação
às causas da classe de advogados,
através da participação na Ordem dos

4evidae 14

Advogados do Brasil no Estado (OAB/
SC). Na entidade foi duas vezes vice
presidente, uma vez presidente da

Subseção de Jaraguá do Sul e também
conselheiro estadual.

Atualmente Graciola é tesoureiro da

F
pe
.A

,

a
a no

Caixa de Assistências dos Advogados
de Santa Catarina (CAASC). A estrutura

é considerada o braço social da OAB.
Nessa atuação ele destaca os trabalhos

para ajudar os profissionais do Direito
.

e suas famílias, com planos de saúde

(médio e odontológico) e ações voltadas

•

10 e
orte c tarinense

Jaraguá do Sul
à qualificação do profissional. Durante
essa gestão foi destacada atendimento
na área de inserção digital.

� Graciola revela com orgulho a satisfação
de morar em Jaraguá do Sul. "Me
considero um cidadão jaraguaense.

�

Aqui tenho minha-família, tenho meu
trabalho, meus amigos. É onde gosto de

morar", diz.

Jaraguá do Sul ensinou muita coisa

para Graciola. Esses aprendizados se

somaram aos valores que ele teve da
família e pelas vivências na formação
educacional, principalmente no

seminário, no Exército, na universidade
e no trabalho. 'Aprendi muito sobre

responsabilidade e integridade, acima
de tudo", destaca o advogado.
Casou- se com dona Karla Beatriz
Graciola e .com ela teve dois filhos
- Osmar Graciola Junior, 25, e
Rafael Graciola, 23. E são eles que
parabenizam o marido, o pai e o

profissional Osmar Graciola pelos 64
anos de vida comemorados ontem, dia
10 de setembro. Parabéns!

\
I I
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