
Saúde
A prática de atividades
físicas é importante em

qualquer fase� vida.
Mas na gestação ela é

extremamente importante e

muito bem recomendada.

Página16

SelDcarrO
Amanhã é dia de curtira
cidade debicicleta ou a pé
Mobilização que acontece em Iaraguá do
Sul pretendemotivar trêsmil pessoas a
aderir à prática de evitar o uso de veículos
motorizados privados. Página 22

Neues
LustaufDeutsch?

Schaumal reio
Ab heute einwenigVarietâten

in der Deutsche Ecke
mit Herton Schünemann.
Sicher Spaf daran. Seite 8

Sob fisca ização e outra guarnição

/

o trânsito na DR-2S0, em Corupá, está sendo fisca.1izado por policiais rodoviârios de Rio Negrinho e nãomais de Guaramirim. Página 4

Eleições 2012
Urnas passamporavaliações
Justiça Eleitoral realizou ontem uma audiência de
configuração dos equipamentos que serão utilizados
durante as eleições nomunicípio de Massaranduba.

Hoje será a vez de Guaramirim. Página 6

Dança
Festival temmais apresentações hoje
o 18° Iaraguá em Dança segue para o 6° dia contabilizando
mais de 100 apresentações de um total de 244 coreografias.
O evento prossegue nesta sexta-feira, a partir das 19h30, no
grande teatro do Centro Cultural de Jaraguá do Sul._
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lkarsten@netuno.com.br

Acerola em pó
Este produto, que

possui 17% de vi

tamina C natural, foi
o destaque levado pela

'Duas Rodas para a Food

Ingredients Ãsia, O evento acon

teceu em Shangai, na China. Com

uma poderosa estrutura de desen-

volvímento, a empresa não para de
inovar e oferece ao mercado produ
tos diferenciados. Boa parte destas

inovações utiliza matérias primas
abundantes no País e que também
são valorizadas em outros países.
É uma ótima forma de aproveitar a
biodiversidade.

Pacto pela saúde
O governador Raimundo Colombo e o vice Eduardo Pinho Moreira

lançaram no último dia 18 de setembro, o Pacto pela Saúde. Com
o programa, serão criados 985 leitos hospitalares, outros 177leitos
em Unidade de Tratamento Intensivo - UTIs e 57 salas de cirurgias.
São previstos investimentos de R$ 500,5 milhões na construção,
ampliação e reformas de hospitais e na aquisição de equipamentos

.

e na construção e readequação de 21 policlínicas. Na prática, o
investimento representarámais 35mil internações, 90mil cirurgias
e 120mil consultas por ano para a população catarinense. Todas
as ações propostas serão financiadas com recursos do Governo do
Estado e financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES). O programa específico para a saúde

faz parte do Pacto por Santa Catarina, que prevê a aplicação de R$
5 bilhões em setores básicos de atendimento à população como
infraestrutura, segurança pública, educação, entre outros.

Os bancôes
Diante da queda dos juros e damaior dificuldade paramanter os recordes de
lucros, os grandes bancos do País estão se estruturando. Eles querem ser os

intermediários dos recursos paraatender aos investimentos em infraestrutura que
o governo pretende repassar para a iniciativa privada. Como se tratam de projetos
oficiais, o risco tende a ser reduzido. Isso é o atrativo para os bapcos.

J
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Turquia
Estão abertas as inscrições para a missão empresarial
brasileira àTurquia. Ela será realizada de 26 de novembro

a 2 de dezembro. O grupo participará, em Istambul, da
Pontede Comércio Turquia-Mundo. O evento conta com

cerca de 25mil encontros de negócio, além de visitas

técnicas a empresas locais. Amissão é promovida pela
Associação Empresarial Brasil-Turquia (ASEBT), pela
Federação das Indústrias (Fiesc) e pela Confederação
.dos Empresários e Industriais da Turquia (Tuskon). As

empresas interessadas devem fazer a inscrição até o dia
30 de outubro, no endereço http://my.tuskon.org.

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04694
1 ° 73.034 .250.000,00
2° 24.773 25.000,00
3° 79.754 15.500,00
4° 83.247 14.000,00
5° 04.664 12.058,00
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ProgralDa de

engenheiros
AAmérica Latina Logística (ALL) - que
explora, entre outros, o ramal ferroviário
que passa pela nossa região -lançou
a versão 2013 deste programa que visa
selecionar engenheiros recém-formados
nas mais diversas especialidades.Objetivo é

formar seus próprios especialistas.

Chevron
A Electric Machinery - unidade daWeg nos
Estados Unidos - firmou contrato com a

petroleira Chevron para o fornecimento de
seis turbogeradores. Eles serão utilizados
em plataformas flutuantes offshore e .

utilizados em operações no Golfo do
México. A empresa jaraguaense coloca cada
vez mais solidamente seus pés no mercado
de óleo e gás e terámaciços investimentos
no País ao longo das próximas décadas.

Sul cOlDpetitivo
hoje, a Federação das Indústrias do Estado
de Santa Catarina (Fiesc) apresenta,
durante reunião de diretoria, o Projeto
Sul Competitivo. O estudo foi elaborado
em parceria com as federações do Paraná
e Rio Grande do Sul, em conjunto com a

Confederação Nacional da Indústria (CNn.
O trabalho mostra que são necessários R$
70 bilhões para investir em 177 projetos de
melhorias. Essas ações podem destravàr os
nós logísticos e aumentar a competitividade
do Sul. No encontro serão apresentados
os detalhes do levantamento lançado em
Brasília, no dia 28 de agosto. Para acelerar a

recuperação da infraestrutura de logística,
no entanto, a proposta é que 51 destes 177

projetas sejam priorizados por gerarem
maior competitividade para a região. A
sugestão é que seja criada uma força tarefa
entre governos, iniciativa privada e terceiro

setor para que sejam viabilizadas, em curto e

médio prazos, oito demandas básicas. Juntas
exigiriam R$ 15,2 bilhões em investimentos.
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Charge
SÁBADO - DIA SEM CARRO

�tI\,você cot-JS'e6Ué.
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r

Do leitor

Insustentável
A última Pesquisa Nacional de
.l\saneamento Básico (PNSB)
do IBGE, referente a 2008, realiza
da em convênio com oMinistério
das Cidades, com a participação
de pesquisadores da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e técni
cos especialistas, demonstrou

que a situação ainda é g!ave no

País, e não. ocorreram grandes
avanços nos últimos anos.

No tocante à rede de esgotos,
44,8% dos municípios ainda não

dispunham do serviço. Nas 10-
calidades onde existia, 56% dos
domicílios não eram atendidos.

Ademais, 31,2% do esgoto coleta
do não eram tratados. Outro dado

preocupante é que 50,8% das ci
dades destinavam seus resíduos a
vazadouros a céu aberto e apenas
27,7% dispunham de aterro sani
tário. A nova Política Nacional de
Resíduos Sólidos proíbe a manu

tenção de lixões após 2014, mas
os números expressam uma re

alidade que dificilmente poderá
ser alterada em curto prazo pela
leiAo se relacionar a ausência

ou precariedade de saneamen-

to básico à mortalidade infan

til, fica claríssima a premência
da instalação de redes de água
e esgoto nos lares brasileiros.

Enquanto a taxa de mortalidade
de crianças menores de cinco
anos residindo em domicílios

adequados (aqueles com água
e esgoto) era 26,1 por mil, para
as que residiam em domicílios

inadequados, chegava a 44,8
pormil.

Tais dados confirmam a

pertinência de uma equação
consensual, de que para cada
real investido em saneamen

to, o setor público economiza

quatro reais em medicina cura

tiva. A precariedade do sanea-
.

menta básico gera, portanto,
mais pressões sobre o Sistema
Único de Saúde (SUS), cuja in
capacidade de atendimento e

falta de qualidade são notórios.

Cria-se, assim, um círculo Vicio
so, com complexas consequên-
cias sociais.

Luiz Augusto Pereira
de Almeida, diretor

ela Fiabci/BI'asiI

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

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Elas eo copo
Qnamorado enche o copo, mexe o gelo com o

dedo e oferece um gole à namorada. Ela diz que
não, que não suporta aquela bebida. Ele faz cara, diz
que a bebida é ótima para descontrair, diz que ela é
uma tonta, fora de moda, mais parecendo aquelas
mocinhas do tempo antigo da novela das seis ...

Ele insistemais um pouco e ela, claro, cede. Bebe
e se queima toda por dentro, bebeu uísque. Uísque
não é bebida, é corrosivo das entranhas, é um tra

tor a andar pelo aparelho gastiointestinal. Em razão'

disso, e mais que tudo, em razão de as mulheres
serem bem mais inteligentes que os homens, as

mulheres não bebem uísque, ou esses outros corro

sivos tão consumidos nas baladas. Em razão disso,
leitora, vem aí uma campanha pesada nas baladas
visando a fazer com que as mulheres passem a be
ber ou a beber mais uísque, elas que não o bebem.

O diretor da campanha - de uma marca inter
nacional de uísque - diz literalmente que - "Uís

que sempre foi visto como bebida de homem, con
sumido puro ou só com gelo - queremos mudar
isso ...". Esse é o resumo da triste ópera, mulheres
bebem pouco uísque e a campanha visa a fazê
las "enxugar" o copo nas baladas. Agora, imagine
a volta para casa, ele mais para lá do que para cá,
bebeu todas, e a namorada com os olhos saltados
de álcool. O que esperar? Claro, o pior.

Mas não nos enganemos, hámuitamulher hoje
bebendo mais que os homens. Um horror. E o tris
te é vê-las de cara cheia, sem graça, sem modos,
sem pudor, dizendo bobagens e - tragédia grega
-vomitando. Uma mulher vomitando de tão bê
beda merece o mais refinado dos desprezos. Que
ridícula, que bagaceira. A campanha vem aí, os

empresários querem vê-las bebendo uísque como

cowboys de cinema, sem essa de agirem como mo-

cinhas do tempo antigo ... Coitadas das que aceita
rem o "brinde", que ridículas vão ficar.

Segurança
Escolas são mais importantes que igrejas na

vida das pessoas, muito mais. E nas igrejas há leões
de. chácara - seguranças - dissimulados entre os'

"fieis", já nas escolas não há nenhuma segurança.
E muitas vezes, quase sempre, o perigo vem dos
alunos e seus pais. Todavia, a escola é uma porta
aberta para o crime ... Entra quem quiser, pinta e

borda, quebra, surra professor, rouba e vai embo
ra... E não conheço nenhum desses bandidos que
até hoje tenha sido pego e justiçado, nada. Desca
so absoluto dos governos com as escolas.

Meninas
Trecho de uma colunista daFolha - "Meninas têm

vidas de mulheres: vão a festas sem adultos, usam
roupas provocantes, pensain em namorar..."Vou api
mentar: elas não pensam em namorar, eles se soltam
combermudões imberbes, toscos e promíscuos. É só
o que dá nessas festinhas por aí... E quem é que com

pra as roupas provocantes? As mães, as dengosas.
Claro, com a omissão dos maridos babacas, maioria.
Depois se queixam da barriga das filhas... /

Falta dizer
Aos jovens que estão pensando em entrar no

batente é bom que saibam que os recrutadores
estão fazendo perguntas sobre atualidades do Es

tado, do país e do mundo. - Ah, mas coitadinhos,
como saber disso tudo? Muito simples, mamãe:
lendo jornal. Dê uma assinatura de jornal para
seus filhos, é um presente para o resto da vida, vai
ficar na cabeça deles ...

.' -,
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EDUARDO MONTECINO

AGu,mADE DE ACESSO Mudança vai otbnizar o atendimento da Polícia Rod�viária Federal no trecho

Corupá.
Sob O olhar de
outraguarnição

Trecho da BR-280, na Serra do Mar, está
sendo monitorado pela PRF de Rio Negrinho

CORUPÁ
Heloísa [ahn

I. »

Asegurança e qualidade do
trânsito na BR-280, em Co

rupá, estão sob novos olhares
e cuidados. O posto policial
da Polícia Rodoviária Federal
de Rio Negrinho passou a ser

o responsável pelo perímetro
que vai desde a divisa de Coru

pá com Jaraguá do Sul, até o km

154, em Mafra. A área antes era
fiscalizada pela Policia Rodovi
ária Federal de Guaramirim.

Segundo o chefe da 3a Dele

gacia de Polícia Rodoviária Fe

deral de Joinville, André Ortega,
a transição de perímetros de

fiscalização policial aconteceu
devido à agilidade do acesso.

Segundo a análise dos po
liciais, o deslocamento de Rio

Negrinho tem caminho facili
tado a Corupá, enquanto o de
Guaramirim tem que atravessar
toda a cidade de Iaraguá do Sul

para chegar à localidade. "Essa
mudança serve para otimizar o
trabalho da Polícia Rodoviária

Federal", disse.

O chefe da 6a Delegacia de
Polícia Rodoviária Federal de

Mafra, Luciano Crisafulli Rodri
gues destacou que a mudança
ainda é recente e os policiais
estão se adaptando ao novo pe
rímetro.

A Polícia Rodoviária Federal

projeta algumas operações para
deixar o trânsito mais seguro
nesse trecho. "Vamos programar
ações de comandos na região,
Queremos aumentar a fiscaliza

ção nesse local", afirmou.
O trecho mais preocupante

é o da Serra do Mar, no trajeto
entre Corupá e São Bento do
Sul. Os maiores problemas são
a falta de atenção e a impru
dência dos motoristas.

Nos finais de semana, isto

preocupa os moradores e co

merciantes que estão perto da
rodovia. O comerciante Regi
naldoVerbinen, 36 anos, possui
uma lanchonete à beira da BR-

280, na Serra do Mar.
Ele afirmou que vê muita

imprudência dos motoristas.
"Se algum automóvel perder
o controle aqui, atinge direto

o meu estabelecimento", dis
se. Verbinen comentou que a

maior preocupação é com os

clientes.
Durante a semana, o tráfe

go de caminhões costuma ser

mais intenso. O caminhoneiro
Francisco Scheuer, 54 anos,
faz o trajeto entre Iaraguá do
Sul e São Bento do Sul todos
os dias. Ele possui uma em

presa de transportes de sucata

e reclama das imprudências co
metidas por alguns motoristas.

Scheuer orienta seus mo

toristas a terem muito cuidado
e atenção redobrada ao pas
sar pela Serra do Mar. liA gente
acompanha muito acidente.
aqui", afirmou. Ele acredita que
só com a conscientização dps
motoristas é que a situação vai
melhorar.

Segundo a Polícia, os con

dutores dos automóveis aca

bam fazendo ultrapassagem
em locais proibidos. O maior
trabalho dos policiais rodovi
árias será a conscientização
destes motoristas para os riscos

que eles acabam se expondo. liA
serra é muito bem sinalizada,
o problema é a falta de respei
to com as normas do trânsito",
disse Rodrigues.

Os acidentes mais recentes

• 16 de setembro - No último domingo, os bombeiros re
gistraram um acidente que resultou namorte do motociclis
taThomasvíeglerBranco, 30 anos. Ele vinha de·São Bento do
Sul, quando perdeu o controle damoto e bateu diretamente
no barranco. De acordo com subchefe dos bombeiros, ele
utilizava todos os equipamentos de segurança, mas o im

pacto foimuito forte. Omotociclista tevemúltiplas fraturas e

traumatismo craniano. Chegou a ser socorrido, mas faleceu
no ProntoAtendimento de Corupá.

• 26 de agosto - Acidente grave com um Corsa onde es

tavam o ex-bombeiro Rogério Rocha e o engenheiro agrô
nomo Antonio Alex Dresch. O carro saiu da pista ao fazer
uma curva na Serra do Mar, bateu em um barranco de terra
e capotou. O motorista, Antonio Alex Dresc, foi arremessa
do do veículo, teve suspeita de traumatismo craniano. Dres
eh foi levado ao Hospital São José de Jaraguá do Sul, apre
sentou melhoras, mas continua internado. O ex-bombeiro
Rocha sofreu politraumatismo, traumatismo craniano e

i. não resistiu. Faleceu no local do acidente.
� �� 'ii m n uil:ri

Se algum
automóvel perder
o controle aqui,

atinge direto o meu

estabelecimento.

Reginaldo
Verbinen,
comerciante

Um acidente por
semana no trecho

O Corpo de Bombeiros Vo
luntários de Corupá registra, no
mínimo, um acidentepor sema
na na localidade. O subchefe da

corporação José Carlos Clemen
tina, destacou que os acidentes
na Serra são frequentes e na

maioria das vezes graves. "Os
motoristas e principalmente os

motociclistas utilizam a pista
para brincar", disse. Clementi
na ressaltou que os motoristas
devem ser prudentes e ter a

consciência de que se causarem

um acidente estão colocando a

própria vida e a do próximo em

risco. Ele afumou que a rodovia
está, em ótimas condições de

tráfego. ''A BR está bem sinali

zada, ficou boa para andar, por
isso alguns motoristas acabam
abusando da velocidade", dis
se. Algumas das orientações
dos bombeiros são para os

motoristas respeitarem as

sinalizações e limites de ve

locidade; prestar atenção no

clima; redobrar a atenção em

dias chuvosos. "Só com a pru
dência dos próprios motoristas
é que a segurança pode melho
rar", afirmou Clementina.
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Promoção Compre e Ganhe "Fiesta Upgrade" válida até 30/09/2012. Compre um dos catálogos participantes da promoção e receba um catálogo superior, conforme previamente definido. Participam desta campanha os catálogos FAE3, F8E3, FDC3,
SAE3 e SDD3. Regulamento completo e informações sobre cada um dos catálogos podem ser con§ultados através do site www.ford.com.br. nos Distribuidores Ford ou através do CAF - 0800 703 3673. Esta promoção não é válida para veículos
adquiridos na modalidade de Venda Direta por pessoa jurídica. Ford Fiesta RoCam Hatch 1.612013 (cat. FEE3) a partir de R$ 31.990 à vista. Preços válidos até 30/09/2012 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades. Ford Fiesta RoCam Hatch
1.01 2013 (cat. FBF3) a partir de R$ 29.090,00 à vista. Ford Focus Hatch 1.61 GLX Flex (cat. 0883) a partir de R$ 51.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,000/0 a.m. e 0,00% a.a, 55,9% de entrada (R$ 29.012,10) e saldo em 24 parcelas de R$
990,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 52.772,10. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 31/0712012 a partir de 0,38% a.m. e

4,60% a.a., permeiode Programa Ford Credit. Ford Fusion 2.5L SEL (cat. UAA2) a partir de R$ 84.500,00 à vista ou finanq,iado com taxa de 0,00% a.m. e O,OO%a.a., 59,4% de entrada (R$ 50.193,0.0) e saldo em 36 parcelas de R$ 990,00 na modalidade
CDC com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 85.833,00. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 31/07/2012 a partir de 0,21 % a.m. e 2,52% a.a., por meio do
Programa Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer
alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o yalor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CEI)
a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

CARTÃO FORD ITAÚCARO. SOLICITE JA O SEU.

- -

:1.61
, �

- , ..'" '

. 2.51

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I
MORETTI
Jaraguá do Sul

(47) 3274.2800
Acumule até R$ 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.
c.plta� e regl6esmetropolfl4naS: 4001-48581 Demar, localidades: 0800 722 4858.
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Umas eletrônicas são configuradas
Cartório Eleitoral
de Guaramirim
realiza audiência

pública para deixar
equipamento pronto

GUARAMIRIM

Verônica Lemus

Ajustiça Eleitoral realizou
ontem uma audiência de

configuração das urnas eletrô
nicas que serão utilizadas du
rante as eleições no município
de Massaranduba. A cidade faz

parte da 60a Zona Eleitoral, que
compreende também os mu

nicípios de Schroeder e Guara
mirim. As audiências tiveram
início nesta quarta-feira, come
çando pela configuração das
urnas de Schroeder. Hoje será a
vez das de Guaramirim.

De acordo com o técnico ju
diciário responsável pelo traba-

tores da escola Laura Zimmer
mann. Outras 20 urnas estarão
de reserva para caso de substi

tuição por problemas técnicos.
Na próxima quinta-feira será

feita a verificação final das 177

urnas, na presença de técnicos
do Tribunal Regional Eleitoral
de Santa Catarina (TRE/SC).
Eles vão checar se a data e a ses

são de cada urna estão corretas.

Em seguida, elas serão embala
das.A entrega será feita no sába
do, véspera das eleições.

Nessa semana também fo
ram iniciados os treinamentos

para presidentes de mesa e pri
meiros mesários da 60a Zona
Eleitoral. Hoje e na próxima se

gunda-feira, dia24, será realiza
do o treinamento para quem irá
trabalhar nas eleições de Schro-

No dia das eleições uma de- eder. Na terça e quarta-feira se

las estará localizada na escola rão feitas as qualificações dos
Almirante Tamandaré e a outra mesários de Massaranduba. O
no Cartório Eleitoral, que vai treinamento da equipe de Gua
receber as justificativas dos elei- ramirim terminou ontem.

EDUARDO MONTECINO

PRECAUÇÃO Segundo Heron Dias, parte das 1U"I1aS ficarão como reservas

lho, Heron Dias, para Schroeder
serão utilizadas 36 urnas de ses

são e oito ficarão como contin

gência' ou seja, servindo como'

reservas. Em. Massaranduba,

serão 30 urnas e dez de reserva.

Já para Guaramirim serão desti
nadas 73 urnas, com mais duas
destinadas apenas para receber
as justificativas de voto.

EXTRA

.. &':.:...,.. ..�,'............ supeRNOVAFM
JOI,9

auanteesportes.COA
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Nilson Antonio · Intermo
2106.1923 I nllson@ocorreiodopovo.com.br

Agora sai"!
Os traíras vão acabar,
vão mostrar a cara
e isso é importante
em uma democracia.

A duplicação da BR-280 é uma neces

rlsidade pára a região. O aumento do

tráfego vem exigindo que seja tomada
uma atitude rápida para resolver o pro
blema. E novamente a região dá um voto

de confiança ao governo federal para
que a obra seja 'realizada. A assinatura
do edital acontece na próxima. semana
na Acijs.

As obras na rodovia seguirão o mo

delo definido como Regime Diferencia
do de Contratação (RDC), o mesmo uti
lizado nas obras da Copa. Nestemodelo,
não poderão ser acrescidos aditivos du

�ante a execução. Ou seja, não poderá
ter alteração no valor da obra e nem no

projeto. Esta será a primeira obra nestes
moldes no Estado.

O fator positivo neste modelo é a

agilidade dada aos procedimentos bu-

Saneamento Básico
Os vereadores pediram mais tempo
para analisar o projeto que cria o Plano

Municipal de Saneamento Básico em

Jaraguá do Sul, encaminhado pela
prefeitura em regime de urgência, O
vereador Justino da Luz (PT) disse que
participou de várias audiências para
debater o tema, mas mesmo assim pediu
vistas do projeto. Segundo ele, o tempo
dado à Câmara não é suficiente para
analisar a proposta. O mesmo discurso
foi adotado pelo democrataAdernar
Possamai. Ele sugeriu que a Casa de
Leis faça um pedido formal para que
o Executivo retire o pedido de urgência.
De fato, um projeto importante não
deve ser votado às pressas.

Participação
da comunidade
o plano é uma exigência do governo
federal para a liberação de recursos que
serão investidos na área. O engenheiro
sanitarista, Ricardo Meier, fez parte da
equipe técnica que elaborou o projeto.
Nele estão as metas que o município
precisa cumprir nos próximos 20 anos.

Propaganda
-

irregular
Nos municípios de Iaraguá do Sul e

Corupá existem dois fiscais que estão
de olho nas propagandas irregulares.
Conforme a juíza eleitoral Candida Inês
Zoellner Brugnoli existem pelo menos
dez representações feitas pelo Ministério
Público. Alguém vai ter de pagar multa...

rocráticos nos processos licitatórios. E
este tem sido o tom de defesa do mo-

.

dela adotado pelos governistas. Segun
do eles, a redução no tempo médio dos

processos licitatórios passou de 240

para 80 dias. Fora isso, o custo das obras
reduziu em torno de 15%.

A torcida é para que tudo isso se

concretize. Pelos fatos apontados, há
indícios de que desta vez a obra sai do

papel. Prova disso é a vinda para Iara
guá do Sul do ministro dos Transportes,
Paulo Sérgio Passos, da ministra chefe
da Secretaria de Relações Institucionais,
Ideli Salvatti, do superintendente do

Departamento Nacional de Infraestru
tura de Transportes (DNIT), João José
dos Santos, e do deputado federal Décio
Lima (PT/SC), coordenador do Fórum
Parlamentar Catarinense.

Vereador SilvioMainka

(PSDB), em referência
ao fim do voto secreto na
Câmara de Massamnduba

Eleições
em Corupá
o plano de governo do
candidato a prefeito Luiz
Carlos Tamanini (PMDB)
está chegando às residências
do município através dos
Correios. Não deixa de ser uma

estratégia ágil e, relativamente,
barata. Agora resta saber o
que a coligação vai fazer se
os funcionários dos Correios
entrarem em greve.

FABIO MOREIRA

Posicionamento
O vereadorAdernar Possamai (DEM) não se intimidou com a

pressão dos membros daAssociação Jaraguaense de Proteção
aosAnimais (Ajapra) ql!.e participaram da sessão de ontem para
acompanhar a votação do projeto de lei 166/20i2, que tratava da

criação e venda no varejo de cães e gatos. O parlamentar disse
que tem dúvidas e quer sugerir alterações no projeto de autoria
de Jaime Negherbon e Natália Lúcia Petry; ambos do PMDB. A

votação deve ocorrer na sessão da próxima terça-feira.
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hertons@gmail.com .. twitter.com/hertonls

Hallo, mein Name istHerton Schünemann und icn
bin Lehrer an der Schule Colégio Evangélico Iaraguá
und im Centro de CulturaAlemã in Iaraguá do
Sul. AIs Fachexpert in Germanistik bin ich dabei
ab heute, immerjreitags, lhnen lnteressqntes, '

Wissenswertes überDeutschland, die deutsche
Sprache und deutsche Landeskundemitzuteilen;
hinzu was hier in der Gegend ablãuft. Da die
deutsche Sprache sehr reizend ist, viel Spafi!

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
_.

Lunenâer �Z!� t'�
I Grupo Lunelli

,

Bald ist Oktoberfest - hier W1d driiben
Die grõfste Biertrinkemation derWelt, someinen viele, sei Deutsc�and.
Dabei sind die Deutsche selbst in Europa im Pro-Kopf-Verbrauchlangst

keine Spitzenreitermehr. Diese Stellung ganz oben auf de�Konsum
Skala nehmen seit vielen Iahren die Tschechen em. Aber da

ist ja noch die Tradition. Und dieVielfalt macht's!
, Diese ist sichtbar und schmeckbar.

Deutschlandhatmehr als
1300 Braustâtten, also Orte, an

denen Bier hergestelltwird. Und
. es hat rund 5000 Biersorten, somit

also mehr Biervielfalt als jedes
andere Land auf derWelt.Wichtig

ist für diemeistenBiertrinker,
dass es frisch gezapft ins Glas .

kommt. Andererseits gibt es auch
viele Flaschenbierspezialítãten,

Biere, die ihren spezíellen
Geschmack erst in der Flasche

bekommen,vorallem
beimWeizenbier.

DIVULGAÇÃO

Ein kühles
Bondes - gekühlt!
.Ein Pils bitte!", wird als Bestellung sicher in jeder deutschen
Kneipe verstanden. Auch ein .kühles Blondes" versteht doch
jeder, .Machmirmal 'ne Mollel" würde in Schwaben oder
Norddeutschland dagegen sicher für Unverstãndnís und
Stirnrunzeln sorgen. Molle sagtman nãmlich nur in Berlin
zum Bier.Wer sie trinkt, zischt 'ne Molle.Wer eineMollemit

Kompott bestellt, bekommt auch Bier, aber nichtmit.einem
süísen Nachtisch, sondernmit einem Schnaps. Auch ln Bayern
hatman spezielle Ausdrücke für das Getrãnk. �ortwerden �ie'
nach der beliebten Grõfse von einem halben Liter benannt, nn
Gasthof oder in einem der zahlreichen Biergãrtenwird eine
Halbe oder ein MaB bestellt. Übrigens: auch die Schwaben

.

haben eine Bierspezíalitât: das G'stauchte. DafürwirdWasser
erhitzt und die Bierflasche hineingestellt.

Weil es gerade Oktoberfestzeit ist, wermõchte sich dann nicht bei
tollem Bierwetter oder aufeiner Bierbank im Biergarten oder
im Bierzelt ein kühles Blondes oder vielleicht auch zwei oder
mehr genehmigen? Na denn Prost!

Con'tabUidade
Consultorla Empresarial

tN:(;JSf,· mí&1:f.lS;\iJ
QualidadeF1 of!$.�iDn.aM,:;;mo

CDmpSI i?t1c1fí
Credibilidade Ci)flfianç�
'/l;NW gmuz,rom.. bi

Desde 1978

Wissenswert - Deutscher
Buchpreis 2012

2O1 Letztlich kam die
"Shortlíst" raus, mit

deu t 5Ch e r den sechs Büchern,

b·.

u' ,( h. die ins Rennen um
den renommiertenOI

p re I 5 Deutschen Buchpreis
gehen. Eines davon
wird am 8. Oktober zum

besten Roman des Jahres 2012 gekürt.Viele der
nominierten Bücher führen uns in die Ferne

.

um dieWelt. Eine Iury aus Literaturkritikern hat
aus 162 Neuerscheinungen sechs Bücher in die
Endauswahl für 2012 genommen, In diesem
Iahr gibt's keine groBe Überraschung, es ist kein
Debütant dabei. Dafür gibt es aber gleich zwei
Autoren, die es schon einmal in die Endauswahl
geschafft hatten.Wer das Rennen um den
Deutschen Buchpreis gewifmt, kann sich über
25.000 Euro und eine groíse Publikumsresonanz
freuen. Die Auszeichnungwird seit 200�
vergeben. Ziel ist es, deutschsprachige Literatur,
besonders imAusland, bekannter zu machen.

Hier die Pavoriten:
• ErnstAugustin: "Robinsons blaues Haus",
•Wolfgang Herrndorf: "Sand",
• Ursula Krechel: "Landgericht",
• Clemens J. Setz: "Indigo",
• Stephan Thome: "Fliehkrâfte"
• UlfErdmann Ziegler: "NichtsWeilles".

Mach'dich
schlau -

Landei
Eier gibt es in vielen
Variationen.Ais Rührei oder
Spiegelei schmecken sie
gut. Ais Ostereier sehen sie
schõn aus. Aberwas ist ein
.Landeí"? Landeier gibt es nur
in der Stadt. Denn da, wo sie
herkommen - aufdem Land
würde sie niemand als Landeier
bezeichnen.
Ein frisches Landei essen viele
Menschen in der GroBstadt

geme zum Frühstück. Eier,
die direkt vom Bauernhof
kommen, gelten schlíelslích
als besonders gesund. Aber es
gíbt auch Landeier, die unter
Croísstâdtemweniger beliebt
sind: Menschen, die vom Land
kommen. Siewerden abfãllig
gerne Landeier genannt. Immer
dann, wenn sich zeigt, dass sie
mit den Besonderheiten der
Stadt nicht zurechtkommen,

.
werden sie von den
Grofsstãdtern belâchelt,
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Palco repleto de encanto
no [araguá em Dança

Botafogo e Moacir Emanuel,
ambos do Teatro Municipal
do Rio de Janeiro. Os ingres
sos, ao preço de R$ 5 e R$
2,50 para estudantes, devem
ser adquiridos na secretaria
daScar.

Participam do Jaraguá em
Dança inscritos nas seguin
tes categorias: baby, de 4 a 6

anos; infantil I, de 7 a 9 anos;
infantil II, de 10 a 12 anos; in

fanto-juvenil, de 13 a 17 anos;
adulto de 18 a 39 anos; e sê
níor,acima dos 40 anos.

o 18° [araguá em Pança
"

segue para o 6° dia conta

bilizando mais de 100 apre
sentações deum total de 244

coreografias, O evento pros
segue nesta sexta-feira, a

partir das 19h30, no grande
teatro do Centro Cultural de
Jaraguá do Sul. No sábado e

domingo serão três os perí
adas; das 14h às 15h30; das.
16h30 às 18h30; e das 19h30
às 22h. No dia do encerra

mento do festival haverá a

presença dos bailarinos Ana
I'

,
"".(

segundo módulo da oficina, 110

corpo do ator" pretende dar con
tinuidade ao estudo das metodo

logias de teatro físico nominadas

Viewpoints e Suzuki - métodos
voltados a desenvolver o teatro

físico no ator 'criador - bem como caminhos de

preparação do corpo para a prática como encami
nhamentos compositivos, estéticos e cênicos para
a elaboração dos conteúdos apresentados em uma

experiência concreta de cena.
.

O termo Teatro Físico é usado para descrever

qualquer formaperformática que se dedica e se ba
seia em contarumahistória essencialmente através
da fisicalidade do corpo. É extremamente visual.
Isso porque as ações em Teatro Físico podem ter

uma base psicológica, ponto emocional, ou um

texto como base, mas é a expressividade do corpo

TIAGO NOVOIDIVULGAÇÃO

que irá de fato contar ahistória que se deseja, pois o
corpo é o principal comunicador.

Segundo Maykon Iunkes, o espetáculo "Ierra
de Ninguém", montagem da Colher de Pau Cia. de
Teatro é um exemplo com forte trabalho de físicalí
dade dos atores. Para fomentar essa consciência do

corpo em atores, bailarinos, performers e demais
artistas cênicos de Jaraguá do Sul e região a oficina
traz Pedro Coimbra eAnderson do Carmo.

A oficina oferece 25 vagas, destinadas a atores,
bailarinos, performers e outros artistas cênicos,
com prioridade de vagas aos que comprovem ati
vidade artística durante 2011, além de dar oportu
nidade a alunos de cursos livres de teatro e dançá,
mediante disponibilidade de vagas e com idademí
nima de 14 anos. As inscrições devem ser feitas pelo
e-mail cdpteatro@gmail.com. Informações tam

bém podem ser obtidas pelo telefone 3370-2230.

. .
.
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contato@poraeaso.com @poraeaso

Tem evento dos bons reservado para o domingo. OVilla
Restaurante e Choperia irá promover a segunda edição do seu

sunset, com previsão de repetir o grande sucesso da anterior.
A partir das 15h, o duo Dubplane mais DJs Gabe Ramos e

Nilo Garcia em b2b com Diefenthaler vão comandar a trilha,
propagando um eletrônico afinado com a proposta do evento.

Liguem no 3275-1277 para reservas.

ERIC DE LIMA

-I\.

marcando

/
.

Raquelle
Toffol

presença no
. '.

aDlversano

de 1 ano

da Patuá
Music

DiaMundial Sem Carro
Aproveitando a data de amanhã, o grupo Pedala Iaraguá está
organizando um evento com o intuito de sensibilizar, mobilizar
e oferecer ferramentas para que a cidade se desenvolva de
forma econômica, social e ambiental através dessa prática.
A partir das 8h haverá concentração no Calçadão, em frente
ao Hotel Nela, com atividade culturais, artísticas e educativas
voltadas aos benefícios da pedalada, e às 14h30 terá início .

um passeio ciclístico pela cidade. Vamos lá?
ERICDJ;lLlMA

Fernando Raboch (E), Eduardo Filipe Menel
Fogaça e Rodrigo Antonio Menel Fogaça,
celebrando o sucesso da festa de inauguração da

Epic Concept Club, o mais novo empreendimento
da cena de eventos de Jaraguá do Sul
.........................................................................................................................:' .

ELTON MELCHIORETTO

Bruna Rech e seu sorriso

tímido, durante o show
da dupla Alex &William,
no Divino Club, em
Massaranduba
.......................................................................

UFC com a galera
Quer ver a luta de sábado num

point legal? O Sacramentum Pub
convida a todos para assistirem na

casa, pois vai passar ao vivo o UFC
152 nos telões. Combine com a

moçada, a disputa do cinturão entre

o americano Ion Iones e o brasileiro
Vitor Belfort pede torcida coletiva.

ELTON MELCHIORETro

Josiély Pinheiro
desr:a.lando pelos
corredores da Uper Floor
.........................................................................

Outra no Sacra
Segunda vai rolar edição do Clube da Cerveja no
pub! Convide os amigos de paladar afinado para o

evento. O Sacramentum terá um rótulo de cerveja
especialmente escolhido para ser oferecido aos

presentes em degustação.

Anotem aí, a banda liderada por Falcão vem no

dia 14 de novembro fazer show aqui na cidade
vizinha! A vinda já foi confirmada no site ofical e

fanpage da banda, porém ainda não foram liberadas

informações quanto à bilheteria e local de realização.
Pintando novidades publicamos aqui para vocês.

No Festival de Dança
Lembrando: domingo a bailarinaAna Botafogo estará
no Grande Teatro da Scar marcando presença no
'180 Iaraguá em Dança! Já conferiu a programação?
Liguem no 3275 2477 para mais informações, ou
acessem cultura.jaraguadosul.com.br.

Red Hot na Lico
Hoje é outra grande noite para o palco da Licoreria. Os
paulistanos da renomada bandaOrganic voltam à casa

para mais um cover imperdível de RedHotChili Peppers. .

Já reservou mesa? Ligue para o Neni: 9908-6555.

• 22h - 26a NoiteAlemã J Show comManchester Band
Local: Clube Atlético Baep�ndi 147 9118 9618

I� ';
"

,

,
','

t

,

'

J!

$;torneíh Bana� � S
.883Z1524

' '

• 22h - Ladies Free J Show comElton & Fernando I DJ Felipe
Adriano I Elas freeaté as OOh

'

Local: London Pub 147 3055 0065

• 22h - Balada Sertaneja l1\{tbinados daVaneira I AInúr
Sertanejo I DJMarcos Luiz
'Local: Sociedade Diana, emGuaramirim J 47 337316�9

,

• 2Zb - Frlends I Show com Fernando Lima
Local: Upper Floor, em Guaramirim 147 9915 223�
• 22h - Shaw com Léo.Lima / DJs Tay, IhonzMuller e Lucas
MK / Elas free até as 23h30
Local: Moving Up, em Schroeder 147 8856 8389

iDomÜigO a3!9 '

• lOh - ConfraternizaçãoAutomotiva do Divino I Alto ou
socadão seu carro é atração
Local:Divino Club, emMassaranduba 147 9915 2239

• 22h - Palco Aberto
.

Local: Sacramentum Pub 1478832 1524

CONTATOS e OUTRAS OPÇÓES: ArribaMexicanBar- 3371 1160 /Confr;)riadoChulTilsco- 3275 1449/ EspaçoOca - 3370 9160 / lhe LiviI19Restaurante - 3376 48221 londonPub - 3055 0065 1

CachafariaÁguaDoce-33718942/Uc:oleria-30540B55/MadaIeoaChoppeC9Zinha·30S53059/MovingUp-99666691/MrBeef-9600.2166/PatuáMusic-3055Q064!
� i tu" R�MUSiC&AI1:s-96541373/�mentuml\Jb-88321524/lbeWayaUb-84330083/UpperFlQOr-9915-2239/DivinoOub-'96444767 JvillaRe5t<luranteeChóperia-3275 1277
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Aprenda a aproveitar o
tempo, cujo valor é tanto
mais estimável quanto
mais se compreende sua
importância na vida.

Carlos Bernardo González
Pecotche (Raumsol)

Grupo
Atitude

Amanhã, mais conhecido
como sábado, além da du

pla sertaneja Teo & Edu, da
banda.Vintage Cult e dos Dls
André Heat e Vini Medeiros,
quem movimentará um pago
de esperto na 12a Feijoada do

Moa, no Beira Rio, será o grupo
Atitude, um dosmaisfestejados
do momento. Festa imperdível.
Ingressos à venda na Óptica
Safira, no Beira Rio e na loja
Tevah Moda Masculina, no

Shopping Breithaupt. Mais in
formações no fone 3370-2!JOO.

Bruno &

Djonatan
A dupla Bruno & Djonatan,
uma das revelações do

.

sertanejo universitário,
também estará nos palcos
da 12a Feijoada do Moa.
Eles apresentarão com
exclusividade a novamúsica de
trabalho "Pra olhar não paga
nada". Nas próximas semanas
estará tocando nas rádios.

("!.

Lico
Hoje à noite, rola na Lico Bar
som dos bons com o grupo
RHCO By Organic, amelhor
banda cover dos Red Hot Chili

Peppers em todo o mundo.

1ab,u"ator.i
L e n a t
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BELAS Larissa Franzner, Stephanie Kraag e

Eduarda Schramm nos corredores da Patuá Music

Vale conferir
Com um cardápio recheado
de opções para o almoço e

o jantar, ADomini Pizzaria,
no SuperAngeloni, é o local
ideal para quem deseja
apreciar os melhores petiscos
e pratos, sempre preparados
com ingredientes frescos e

de qualidade superior, com
porções e preços convidativos.

Tudo, claro, supervisionado
pelos amigos Nivaldo e

Thaiane Freitas. Vale a pena!

SHOW Os sertanejos
Bruno & Djonatan
estarão no palco da
12a Feijoada do Moa

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é Rafael

Martendal, a Sonnenbier. Ele é
outro camarada que acompanha
a coluna todos os dias.

DIVULGAÇÃO

CAFÉ
O casal

Vanderlei
Coelho e

MariaEliza
com seus

editos ParlIo
Tarcísio
'e José

Roberto,
conferindo
as "delícias
da cafeteria

, Doce
Pimenta

• Os irmãos Leonardo
e Juliano Leier afivelam
malas e vão bater pernas
nos Estados Unidos.

• Marcelo Muller, o
Momó, já garantiu a

sua camiseta para 12a

Feijoada do Moa.

• Alguém podeme dizer
que buxixo é aquele entre o

candidato a vereador e sua
cabo eleitoral? Isso vai dar
muito pano pramanga.

DIVULGAÇÃO

Pastel de
Belém
o ortodondista José A. dos
Santos Neto fez uma promessa
forte essa semana. Só volta
a comer pastel de Belém
quando seu time do coração,
o Palmeiras, estiver livre do
rebaixamento. Ah, coitado!Vai
passar um tempão sem sentir o

gostinho de Portugal.

f
KAy:?ÓS
H o T E [

moagoncalves@netuno.com.br

Start
O grupo Sardagna também estará na 12a Feijoada do
Moa. Eles movimentarão distribuição de
400 pacotes da deliciosa batata Start. Que tal?

PRESENÇA Bruna Bargen na
inauguração da Epic Concept Club

Duas notas
• Recebi denúncia de um
candidato de que uma

figura conhecida no meio
político estaria oferecendo
dinheiro para vereadores
mudarem de bloco.
É o fim da picada.

• Leigo na sabença da
matéria segue abaixo
uma perguntinha de
bate-pronto. Afinal,
excelências, onde reside o

crime eleitoral: na compra
ou na venda do voto?-

Loks
Juliano "Gaiteiro" já escolheu
o cardápio para o tradicional
encontro dos Loks, na
próxima terça-feira: costela
e matambre recheado.

,

O prato será preparado
pelo esmerado Pinduca,
gaúcho dos bons!

'.

Pensando .bem
"No aprendizado e exercício
da religião, devemos estar
agradecendo sempre muito
mais do que pedindo, pois o

que temos ou somos já nos
foi dado por Ele. Se achamos
não ser o suficiente, devemos
estar cônscios de que pode
sermuito mais do que
merecemos."

Bronze
Sábado vai dar praia
na 12a Feijoada do Moa.
Levem o protetor solar.

FOTOS MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

BALADA PriscilaWaIz conferindo

a movimentação na Upper Floor

• Registrei ontem quemeu
querido amigo Celso LuizNagel
iria comemorar sábado, dia,22, 5B

a!Oso�ret

SandroWile, daMoinho
]ar(lguq,,,como�empre dando
'dqueltifi .... !espécial para
Feijoada âoMoa. Valeu, irmão!

• O colunista da Revista Nossa,
o meu querido Dr. Roberto Kell
lt: recheou a minha coleção de
destilados com as delícias da
Grappa e licor Cuarenta Y Ttes.
Valeu, irmão.

'

• SilvanaMarques e Sávio Nunes,
no sábado, trocam alianças na
mão direita.A data será registrada
com um jantarfamiliar.

• NelsonBehlingprepara
o tempero do churrasco e o

"guaraná'para comemorar no
próximo dia 26 a idade nova.

• Valorize seus pais.

• Com essa,fui!

€narme e Brilbo palia ecasiões especiais
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João Chiodini,
escritor

escritor@jo30chiodini.com.br

- Eu vi um texto teu no jornal.
- É? Que legal. Tô escrevendo toda
semana.

- A é? E sobre o que você escreve?
- Eu faço crônicas. Assuntos do
cotidiano.
- Mas, tem um assunto específico?
Tipo esporte, política... f

- O cotidiano é o assunto. As coisas

que acontecem no dia-a-dia.
- Entendi.
- Textosleves, divertidos.
- Tipo piada?
- Não. Textos que retratam alguma
coisa da cidade, da atualidade,
de pessoas, mas de uma forma ,

descontraída, semmuita densidade.
- E sobre o que vai escrever essa
semana?
- Não sei, ainda. Tô pensando.
- Escreve sobre mim.
- Escrever sobre você?
- Isso. É uma boa ideia, não?

Crônica

Escreve sobremim
livro que não pode ser literário.
- Eu acho que você está dando muitas

desculpas para não escrever sobre
mim. Eu sirvo para um texto literário.
- Não é assim ... Se eu escrever sobre
todo mundo que me pede, a coluna
vira um mural de recados.
- Mas, a nossa amizade vale um texto,
não vale?
- Olha só, te prometo que, quando
teu perfil se encaixar em algum
assunto que eu queira abordar, eu
penso em te usar como personagem.
Tá bom?
- Quero só ver. É assim, começou a

escrever pro jornal e ficou metido.
- Deixa disso. Já falei, quando surgir
uma oportunidade, te uso como

personagem.
- Vou esperar. Mas vou me sentar,

pra não cansar. E, enquanto isso, vou
mandar uma foto da baladinha de
sábado pra coluna do Moa.

- O que eu vou escrever sobre você?
- Sei lá, você que é o escritor.
- Não é bem assim. Tem que ser algo
que as pessoas se interessem.
- Eu sou interessante. Se você
escrevesse sobre mim, a sua coluna ia
fazer o maior sucesso.
- Sim, sim. Com certeza.
- Olha o Moa, por exemplo.
Ele coloca as fotos das pessoas
e a coluna dele bomba.

Novelas
IJIDO A LllDO - GLOBO· 18R

Constância e Bonifácio se beijam. Laura destrata Edgar. Constância
exige que o Senador mande notícias do governo para seu marido. Isabel
decide contar a verdade para Zé Maria. Edgar exige conversar com Laura.
Zé Maria começa a construir sua casa no morro. Isabel pede o endereço
de Laura para Albertinho. Mário repreende Frederico e Diva durante o en

saio da peça. Berenice diz a Zé Maria que não vai deixar de lutar por ele.
Laura e Edgar discutem por causa da atriz pela qual ele se apaixonou.
Albertinho afirma para os amigos que sabe controlar seu amor por Isabel.
Isabel procura Laura. Diva implica com Eliete e Neusinha se faz de sonsa.
Laura pergunta a Isabel quem foi o rapaz com quem ela se envolveu.

CIIEIIlS DE CHARME • GLOBO· 19R
Gilson encontra Samuel desacordado. Cida conversa com Elano so

bre o processo. Sarmento sofre na cadeia. Penha apoia Lygia ao saber
do acidente de Samuel. As bailarinas de Socorro chegam para o ensaio
e Chayene se entristece. Liara se acerta com Brunessa na Galehip. Pe
nha e Lygia chegam ao hospital onde Samuel está internado. Isadora não
deixa Helena humilhá-Ia por causa de Niltinho. Inácio fica irritado com a

repercussão do caso Fabian. Rosário recebe o convite para o prêmio "Dó
RéMi" e tem saudade das Empreguetes. Laércio avisa a Chayene que
Socorro vai substituí-Ia no show do prêmio "DóRéMi". Romana decide dar
uma entrevista para Gentil. Fabian teme que seu segredo seja descoberto.
Laércio e Socorro veem Zaqueu preso na gaiola onde Chayene estava.

Chayene confirma que Socorro é a mulher que tenta tirar tudo de sua vida.

Wanderley encontra a carteira de identidade de Cida na casa de Rosário.
Romana aconselha Inácio a contar a verdade para Rosário. Rodinei vai
até a casa de Cida. Inácio procura Rosário.

AVENIDA BRIlSa.· GLOBO· 21R
Carminha cuida de Tufão. Nina tenta convencer Ivana de que Car

minha está mentindo. Jorginho e Nina decidem se afastar de toda a

família dele. Tufão pede para Carminha voltar para casa e Max fica
contrariado. Verônica, Noêmia e Alexia descobrem que Cadinho tem
uma conta na Suíça e decidem morar com ele no Divino. Tessália aceita
namorar Darkson. Suelen observa Leandro deixar o Divino. Carminha

repreende Janaína e Zezé na cozinha. Leleco se preocupa com a de

pressão de Tufão. Max desconfia quando Carminha fala que conseguiu
todas as provas que Nina tinha contra ela. Max descobre que Carminha

pegou o seu dinheiro e fica furioso. Suelen vai atrás de Leandro. Jorgi
nho conta para Leleco que Max é amante de Carminha. Max ameaça
denunciar Carminha para toda a família.

GIlBRlELA- GLOBO - 22R
Dorotéia se sente realizada por ter contado a Melk que Rômulo é

casado. Altino aceita ajudar Mundinho a fugir com Gerusa. Malvina não
diz a Melk que sabia do estado civil do namorado e convence o pài a
falar diretamente com Rômulo. Melk adverte Rômulo a não se aproximar
de Malvina e avisa à filha que vai escolher seu noivo. Nacib reclama do
atraso de Gabriela na inauguração do presépio. Malvina pede a Mundi
nho que entregue um bilhete a Rômulo. Mundinho alerta Malvina para ter

cuidado com Melk. Jesuíno manda Iracema usar vestidos de Sinhazinha.

Fagundes presenteia Lindinalva com um broche e ela o convida para ver o

presépio. Ramiro leva Gerusa para ver o presépio e passa mal.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

- Claro. Não é porque
não está num livro que
não pode ser literário.

Clique
animal

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

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
daAjapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Mingo e Miau foram recolhidos das nJ.aS de

Jaraguá do Sul pelo setor de Zoonoses e já
receberam tratamento veterinário, completo.
Eles são dóceis e estão à espera de um
lar. Para adotá-Ios entre em contato com a

Clínica Schweitzer, pelo telefone 3275-3268

L

Aniversariantes
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Alexandra andrade
AltairVech
Cleiton Rodrigues Cordeiro
Cristiane heer vakenhagen
Daniel 81hadual
Daniela Todt.
Erik Vuri Ramos
Fabiane de Paula dos Santos
Fernanda de Borba
Geovana Anders

Giseli Jezuino
Isabela Wensersky
Jackes A. da Silva
Jonatan Junckes
Jonathan Diogo Coelho
Leona Soares Da Silva
Leonardo Mader
Leticia Odorcik
Leticia Taciane Gessner
Márcio Wehrmeister
Marilene Viera

Osmar Siewerdt
Raul Cipriane
Ricardo N. Guths
Romeo Depieri
Ruan Forlin'
Ruth M. Lorenzi
Sandra Regina Marquardt
Sandra Regina Rocha
Silmara F. Melo

Thiago Ruediger
Viviane Rodrigues

Horóscopo
CY.) ÁRIES
I· Não acredite em tudo que ouve para

não se envolver em fofocas. Sua capa
cidade de compreensão estará em alta,
favorecendo os estudos. Hoje, poderá ter
notícias de parentes distantes. A dois,
passeios devem forlaJecer os laços de
afeto. Cor: lilás.:

- Mas a coluna dele é social. O objetivo
é retratar a sociedade, é diferente. A
minha é um gênero literário.
- Literário? No jornal?
- Claro. Não � porque não está num

TOURO

Hoje, as soluções profissionais e
financeiras que tanto procura virão à
suamente com mais facilidade. Sua

inteligência estará em alta: aproveite!
Nos momentos ao lado daquela pessoa
especial, seu entusiasmo será conta
giante. Cor: verde-claro.

II GÊMEOS
É momento de descartar planos que
não fazem mais sentido em sua vida

Estudos, provas ou concursos contam
com boas vibrações. Passe mais tempo
com a famHia e divirta-se. Compartilhe
suas preocupações e aceite ajuda de
sua cara-metade. Cor: branco.

§ cANCER
Discrição é a palavra de ordem no trab-
alho hoje. Investir em algo que expanda
seus conhecimentos está favorecido. No
setor afetivo, o clima é de entusiasmo e
cumplicidade, curta a presença do par.
Viagem a dois conta com boas energias.
Cor: amarelo.

LfAo
No ambiente profissiOnal, evite se cobrar
tanto. Trabalhe e confie mais em suas

habilidades e capacidade de colher
bons resultados. Dedique-se mais aos
amigos e deixe a alegria tomar conta de
seu dia O amor ganha novos estímulos.
Cor: creme.

VIRGEM
Trabalhos em grupo contam com boas

vibrações. BoIT! dia para ensinar o que
sabe no ambiente profissional. Seu
astral criativo e leve vai contagiar as
pessoas à sua volta. No campo afetivo,
compartilhe momentos de alegria com
seu amor. Cor: amarelo.

UBRA
Bom dia para fazer provas de uma
fonna geral.Atividades que exijam
conhecimento específicos estão favo
recidas. O trabalho em equipe vai fluir
naturalmente e trazer resultados rápidos.
No setor amoroso, o clima de paixão está
no ar. Cor: branco.

ESCORPIÃO
Equilibre as despesas assumidas com
novos gastos ou poderá se ver em apu
ros mais à frente. Cuidado com atitudes

impulsivas: segure sua ansiedade. No
amor, o clima é de alegria e entusiasmo.
Colabore com as necessidades de seu

par. Cor: tons claros.

SAGITÁRIO
Hoje, seu poder de compreensão estará
em alta e você pode aprender com a

experiência alheia. Compartilhe conhe-
.

cimentos com colegas de trabalho e só
terá a ganhar. No campo afetivo, dê um
toque de alegria Cor: rosa.

V\_ CAPRiCÓRNIO

"P No ambiente de trabalho, mantenha o
foco em suas atividades � evite con
versas improdutivas. Procure executar
suas tarefàs com disposição, mas sem
chamar a atenção. Envolva sua cara
metade em seus projetos. Cor: cinza.

� AQUÁRIO
� Ofereça sua ajuda aos colegas no

desenvolvimento de tarefas cotidianas.
Pense antes de falar ou poderámagoar
alguém próximo. Na área sentimental, há
sinais de momentos de muito amor com
sua cara-metade. Cor: marrom.

PEIXES

Compartilhe seus conhecimentos com
as pessoas que estão ao seu redor.

Hoje, você terá umamelhor percepção
dos problemas de Seus familiares,
conseguindo enxergar as soluções. No
campo afetivo, tragamais paixão ao
contato com o par. Cor: preto.
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\f'NN'J.cabanacutt.b\09spot.com

"

. ,mande seu material para viniciu
.

@CABANACtJLT
cABANA CtJLT

Rolou na quarta di 1
.

doV' 'I
' la 9, o pnmeiro Clube

de b
InI no Sacra. �uita gente bonita e

d
om�os�o musícal, circulou pelas

ependências do pub. O som dos

bcol�ac�ões foi a grande atração da night
aSSlCOS do rock

'

tango transf
'"reggae, pop, jazz e até

, .

ormauos em ondas sonoras
invadiram OS ouvidos da galera Rolou
também u b

'

, ,

m se Oi pessoas levaram os

��� VInIS para ouvir, trocar, vender e

,

prar, Realmente foi uma noite díf
e Interessante, Se você tem algum

.

I �lrente
que ti

VInI e

r par icipar da Noite doV' 'I S
d

InI no acra

:�:
e a selflnda edição desse encontr�

mente víntage e vá se deliciar com o

som das bolachas,Vejamais fotos na fan
Page do Clube doVinil.

�RJ.4
Fui emum jantar na casa de amigos

e quem estava pilotando o fomo e fogão 1

Omeu queridoGiovani Floriani,
o popular Giozão. O Giozão é grande em tudo, no tamanho, no coração

e principalmente no talento.
Para vocês terem,uma

ideia do nível do jantar, tinha
umRondeli, que

na sua composição continha
cinzas de vulcão. Fantástico! Alguém

ai já comeu cinzas de
vulcão1 Fora

. o Indiana Iones. não conheço
mais ninguém. Além disso, o cara temum superbom gostomusical, e é

lógico, 'eu como apaixonado por
música colei no cara e

eleme passou algumas pastas
do seu pen drive.

Como não sou egoístavaium
link ai dabandaChlpanzé Clube

Trio, dica doMestre
Giozão

http://WWW.youtube.com/watch?v=lF8rZNiWLAI

Quer ver sua sugesfão de conteú I .com ou paulicocabana@gmail.·comi ,.

'";�),$;
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IICIDADE

O

p

Sapatilha spikes
Raphaefla Soo
Av. RS 148.00
ou 4X R$ 41,10

S"patHha
gatinho Mix
uttallO!

AII.RS ln.30
ou 4X RS 49.25 '

Sem saber, você contribui com o calorão que
faz na sua casa. Pode apostar, excesso de mó

veis, tapetes e até o tamanho das janelas aque
cem o termômetro. Porém, resolver o problema
é fácil e, o melhor, é grátis. Confira os conselhos

para a temperatura do seu lar, doce lar, ser mais

agradável, sem precisar do condicionador de ar
todos os dias de calor. Fonte:MdeMulher

Espelhos: coloque-os por toda a casa. O re

flexo da parede proporciona um ambiente mais

claro, que evita o uso de iluminação artificial e

refresca o ar.

Tapetes: retire-os! Eles são feitos com mate

riais que geram calor.

Lâmpadas: troque as de luz amarela pelas
fluorescentes, que são bem mais claras e dão a

sensação de ambiente fresco.

Paredes: na pintura, escolha as cores branca

ou azul céu. Os tons claros dão a sensação "de lu

gar refrescante.

Móveis: cômodos cheios deles são mais

quentes. Por isso, pense sempre que "quanto
menos, melhor". Assim, deixará o ar circular li

vremente: Se tem armários oumóveis altos per
to das janelas, mude-os de lugar, pois podem in

terferir na entrada do vento. Se for substituí-los,

prefira aparadores e racks baixos.

Plantas: decore com plantas naturais. Elas li
beram oxigênio durante o dia, refrescando o local.

Procure pelas que vivemmelhor dentro de casa.

Sapatos Laura Porto

(ftsta t noiva)

www.ocponline.com.br

i I

Janela: ela é fundamental para a circulação
de ar. Se você abrir todas as existentes na casa,

conseguirá criar uma corrente capaz de dissi

par o calor. Outra dica: se a janela tiver aber

tura na parte superior (basculante), deixe-as

sempre abertas. Assim, o ar quente - que fica

na parte superior do ambiente - sairá facilmen

te. Quando fechar as janelas, tranque apenas as
venezianas, pois elas possuem aberturas que

permitem a circulação..

Av. R$ 300.50
ou4X R$ 83,50

Av, RS 321,30
ou 4X R$ 89,25

Chinelinhos
Luz. da Lua a partir
de R$ 45.80 Av.

473374-5530
contato@carolladuarte.com.br

Rua JoséAlbus, 80 - sala 31 Centro I' Jaraguá do Sul

(rua em frente ao Posto de Saúde da Reinoldo)
carolladuarle.com.br I facebook.comlcarolladuarle
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: Por Renê Augusto
Rodrigues,
personal trainer
CRn lB01-G/SC

personalesaude.blogspot.com

A prática de exercícios físicos é impor
tante em qualquer fase da vida. Mas na

gestação ela é extremamente importante
e recomendada, para que se mantenha o

corpo saudável.

Segundo vários estudos, as gestan
tes que já têm uma rotina de exercícios

regular e mantém esse hábito durante a

gestação, reduzem o risco de o bebê nas

cer com excesso de peso e, além disso,
elas continuam em forma e mantém o

seu próprio peso dentro do ideal para o

período. A atividade física tem a função
de prevenir o crescimento excessivo do

feto quando o mesmo está em desenvol

vimento, além de melhorar a capacidade
do corpo da mulher manter os níveis de

'açúcar no organismo. Tudo isso faz com

que a futura mamãe diminua a oferta de

açúcar que vai para o feto.
.�.
....

Por mais que a prática de exercícios

físicos seja estimulada durante toda a

gestação, o número de mulheres que
aderem à prática é muito pequeno. É

Poucas mulheres aderem ou

mantém a prática esportiva
durante a gestação, mas os

benefícios são inúmeros

importante frisar que se antes de engra
vidar, a mulher não praticava nenhum

exercício, é importante que se vá com

calma, pois agora não é o melhor mo

mento para tentar se transformar numa

super atleta. Entretanto, você pode op
tar por praticar exercícios mais leves,
como hidroginástica, natação, pilates
ou uma simples, mas sempre bem vin

da, caminhada. Essa escolha de incor

porar a prática de exercícios no seu dia

a dia durante a gravidez aumenta a pro
babilidade de a gestante tomar gosto
pela coisa e dar continuidade à prática
após o nascimento do bebê, mantendo
assim o corpo em forma, pois a mulher,
ao se tornar mãe se sente ainda mais

mulher, reavaliando o seu estilo de vida,
sendo motivada a cuidar não somente

da saúde do seu bebê, mas também da

sua saúde.
O mais indicado para a mulher que

pretende engravidar é começar com al

gum exercício aeróbio para melhorar seu

condicionamento cardiovascular, além de

ocupar a mente, diminuindo a ansiedade,
prevenindo doenças co-mo a diabetes ges
tacional, aumentando a chance de parto
normal e afastando possíveis problemas
com a pré-eclâmpsia (relacionado à pres
são arterial).

. Porém, lembre-se que antes de iniciar

qualquer tipo de atividade física nesse pe
ríodo é necessário ter uma boa conversa

com seu médico. Por isso, se você real

mente quer se manter na ativa durante a

gestação, veja aqui algumas dicas que irão
ajudá-la a semexer sem correr riscos:

• Exercício aeróbios de baixa intensi

dade e trabalhos de alongamento;
• Exercícios de ginástica localizada,

principalmente aqueles que fortalecem a

região lombar e musculatura adutora;
• Em relação aos exercícios abdomi

nais' há certa divergência. Alguns defen

dem a prática desses exercícios somente

no início da gestação e outros preferem
evitar esse tipo de movimento durante os

105 FM-.A rádio que
mais pega no norte catarinense.

nove meses·pelo risco de um aborto es

pontâneo ou má formação do feto.
• Tome cuidado com exercícios que

mantém você muito tempo em pé, pois
esse tipo de atividade acaba dificultando

a circulação sanguínea e causando uma

leve queda de pressão emal estar. Não im

porta qual a atividade escolhida. Os exer

cícios devem promover uma série de be

nefícios para a saúde tanto damãe quanto
do bebê. Eles devem ajudar a mamãe a

relaxar, controlar ansiedade, reduzir os

inchaços e as doresmusculares.Iá no pós
parto, os exercícios irão contribuir para

que a mãe se restabeleça mais rapida
mente, além. de melhorar o humor e fazer
com que a mulher se sinta mais bonita,
com a autoestima lá em cima.Lembre-se

que gravidez não é doença e por isso não

pode deixar com que você apenas sente e

espere a grande hora chegar. A vida segue,
.

mantenha-se em forma. Está mais do que
na hora de colocar esse barrigão para se

mexer!
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l J;I
São Francisco do Sul FlorianópolisNublado Chuvoso Geada • Preamar • Preamar

Previsão de ventos para hoje em Jarag1.lá
• 7h36: 1,3m • 5h39: 1m

• MINGUANTE

.14h04: 1,4m • 12h02: 1m

Direção do vento Velocidade Umidade 8/9 • Baixamar • Baixamar
do vento relativa (%) • 10h49: O,6m • 8h54:0,5m

• 6h Leste 2km/h 83 • NOVA
Tábua

• 17h38: O,4m • 21 h30: O,3m

• 9h Sul-Sudoeste 2km/h 85
16/9 das marés Itajai Imbituba

• Preamar • Preamar
• 12h Sul-Sudoeste 3km/h 76 • CRESCENTE 22/9

• 5h25:0,9m • 4h41: O,5m
• 15h Sudoeste 4km/h 50

Omm • 12h06: O,8m • 1Oh15: O,5m

• 18h 0% • Baixamar • Baixamar
Sudoeste 8km/h - 33

de possibilidade CHEIA 30/9
• Oh21: O,4m • 19h47: O,2m

• 21 h Sul-Sudoeste 6km/h 40 de chuva, • 21h57: O,4m • 22h02: O,3m

Previsão do TeDlpo

Queda nas
temperaturas
Sexta-feira, sábado e

domingo:Amassa de ar
seco emais frio deixa o

tempo estável com sol entre
nuvens em se. Formação
de geada no Planalto Sul,
especialmente na região de
São Joaquim. Temperatura
baixa no período noturno
com pouca elevação
durante o dia.

Ensolarado Parcialmente
Nublado

Cínema
SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Abraham Lincoln Caçador de Vampiros - Leg, - 15:00, 17:00, 19:00, 21 :00
• ARCOIRIS 2
• Resident Evil 5 - Leg, - 14:00, 15:50, 17:40, 19:30, 21 :20
• ARCOIRIS 3
• Os Mercenários 2 - Leg, - J 3:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21 :30

1

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
.ca
c.>
::::I
-

O
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Palavras Cruzadas

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

MíN: 10°C
MÁX: 23°C

ssr«: 1
122°C

7
DOMINGO
MíN: goC
MÁX: 19°C

Use um
casaco se

; sair pela1

manhã ou
madrugada!

SEGUNDA
MíN: 10°C
MÁX: 23°C

,

.

2 4HORIZONTAIS 1
1. Parte da carroc.eria que protege o motor do veículo I

Pequeno carro, próprio para caminhos, acidentados ·t

2. Canoa indfgena de fundo chato, talhada em casca de
árvore I Som da fala em que há um som musical, for- 2

mado de um tom fundamental e harmônico
3. Elevar ao ponto mais alto! As iniciais da atriz Anlonetli 3

4. Estabelecer ligaçáo I Produto fnterno Bruto
5. Partícula ou molécula capaz de deflagrar a produção de 4

anticorpo específico
6. Decapitar 5,
1. O músico Caymmi, filho .de Dorival.! O ato de aparar os

pelos de um animal f!i,
8. Povo e Estado da Síria média que em tempos de pré-

-israelitas dominava cidades-estados e pequenos rei- 7
nos na Palestina

9. Arbusto sempre-verde, cujo fruto é utilizado por suas 8
essências extraídas

10. O centro de.". Chicago IUm tipo de programa para g
computadores, com tempo e funções limitadas

11. Abreviatura de senhor / (Rei.) Estado em que a alma se i {»
sente em união nifstica com Deus

12. Peixe sem valor de açudes e rios do Nordeste I Nome 'l1
pelo qual é conhecido o retrovfrus transmissor da AIDS

13. O cantor e compositor canadense Paul, de "Diana" I 12
Atitude ou posição estudada, afetada, assumida para
enganar ou aparecer. 13

VERTICAIS
1. 'Bolo de origem alemã, coberto de açúcar ou frutas I

Escrava que, outrora na Turquia, ficava a serviço das
mulheres de um sultão /

2. Espécie de manto amplo usado pelos antigos romanos I
Uma letra do alfabeto grego

3. Uma frase Que se pode ler, indiferentemeNte, da es

querda para a direita ou vice-versa / Os extremos de .. ,

Reykjavik
4, Indivfduo que, por sua grande vivência em florestas, tra

balha como guia para outras pessoas I Meia." trança
6. Uma antiga empresa aérea nacional I Atrás
6. Abreviatura (em português) da Jordâniaj Buraco na co

bertura de uma casa, por onde penetra água de chuva
7. As iniciais da atriz Isabela I Importante monumento his

t�rico de Salvador, tombado pela Unesco; é censídera
do patrimônio histórico da humanídade

8. As faces das folhas de um livro ou revista I Famoso
, grupo inglês de rock

9� Compor com estudo e paciência I Diz-se de tecido com
pouca espessura.

7 ' 8 93: 5 6
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Ponto de 1lista
Adelaide Brunilde Dornbusch Ender,

empresária aposentada
laede-Iaede.blogspot.com

Orar! Para quê?
A importância
da oração

Qque é orar? É conversar com
Deus, um diálogo direto

com o criador de nossas vidas.
Orar é resgatar uma intimi

dade perdida há muito tempo.
Através da oração, pedimos o

que queremos, expomos para
Deus nossos, desejos, nossos

anseios,

Neste mundo conturbado
de hoje, nada parece surtir efei
to quando queremos descanso

para a alma, alívio da tensão do
dia-a-dia e das preocupações.

A ciência e a tecnologia pos
sibilitaram ao homem um salto
na qualidade de vida, no desen
volvimento do seu potencial in
telectual' porém, o homem car

rega dentro de si o anseio pelo
mistério, pelo sagrado, pelo
intangível. Dentro de si existem

perguntas sem respostas e um

vazio que se preenche através
,do contato espiritual.

I

Eu sei muito bem do que
falo, caro leitor, pois, frequen
temente sou testada e fico a me

questionar; há pouco eu recla
mava de outra queda e mais
uma cirurgia, lembram? Esta
semana preciso lhes dizer que
fui submetida amais uma cirur

gia, novamente no ombro, e no
direito! Isso quer dizer que fica
rei impossibilitada de escrever,
atividade que me faz sonhar e

crescer! Mas também já resol
vi isso. Se estou sendo testada,
pois bem, não vou desistir e,
até já consegui alguém parame

ajudar a colocar minhas ideias
no papel para que eu continue
a escrever para esta coluna.

Precisamos entender os

porquês das coisas acontece

rem repetidamente em nossas

vidas. Talvez o universo queira
me dizer: "vá com calma, Ade-

laide! Saboreie um pouco mais.
Viva mais! Tudo se organizará
naturalmente. Sua compreen
são se alargará e ganhará mais
sabedoria".

E importante reconhecer
sua incapacidade e impotência
para realizar, por você mesmo,
o que precisa ser feito, então,
coloque-se no centrada vonta-

,

de de Deus, e deixe que- ele re

alize a maneira dele, que com

certeza, serámelhor!
Orar é um exercício de fé e

persistência. Muitos oram da

primeira vez e não conseguem
o que querem e logo desistem.
É preciso determinação e saber

perseverar, um verbo difícil de
ser conjugado, já que queremos
as coisas para ontem.

Temos hora para comer,

para dormir, para trabalhar,
para nos divertimos. E para
orar? Relegamos esta impor
tante atividade para qualquer
hora, para quando der. É a in

diferença e o desinteresse em

manter uma disciplina de con

tato com Deus.
Como é difícil! Sim, temos

pouca disposição para sair da
rotina e separar um momen

to para começar a orar. Existe

sempre uma desculpa para essa
indolência.

Sem falar na incredulidade,
que faz muitas pessoas orarem
e não crerem que a oração será
atendida. Isto é inutilizar todo
o esforço, é perda de tempo. A
pressa é outra inimiga, que faz
com que esse tempo se torne

cansativo, chato, repetitivo. A
oração é um momento espe
cial, que deve ser desfrutado
sem pressa.

Ao orar, esteja realmente
empenhado em estar presente!

SEXTA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO DE 2012 1191 OPINIÃO

REPÚBliCAFEDERATIVADOBRASll.- FSTADO DESANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTAINGE HILLEWAGNER,

Interventora
\

Rua28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTlMAÇÃO

Saibam todos quevirem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos
abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a
os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibili
dade de oferecimento de resposta escritanomesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo,
ser lavrado e registrado o protesto correspondente, A presente publicação se deve ao fato
de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua
localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora
da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a
intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995,
997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 35712 Sacado:ADll.SONTEIXEIRAPAillANO CPF: 038.934.559-81 Endereço:
Rua Leopoldo Fridel nO 30, Dha da Figueira, 89270-000, Guaramirim Cedente: CARROÇA
RIAS ARGI lIDA CNPJ: 83.441.428/0001-05 Número do Título: 4616 2/2 Espécie: Duplicata
deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASll. SA - AGENCIA GUA
RAMlRIM Data Vencimento: 11/09/2012 Valor: 450,00 Líquídação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 35799 Sacado: ANASfAOO SADZINSKI CPF: 352.395.659-53 Endereço:Rua 7
de Setembro nO 79, Benjamin Constant, 89108-000, Massaranduba Cedente: ARNO FRAN
OSCO DERETTIME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número do Título: 000001253 Espécie: Du
plicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 10/09/2012 Valor: 495,50 Liquidação após a intimação:
R$11,6O, Condução: R$ 57,43,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 35716 Sacado: BRUNAMACHADO CPF: 084.323.119-01 Endereço: Estrada
Bananal do Sul nO s/no, Bananal, 89270-000, Guaramirim Cedente: COOPERATIVA DE
CRÉDITO DE llVRE ADMISSÃO DE ASSOQADOS DE GUARAMIRIM - CREVISC CNPJ:
10.143,743/0001-74Número doTítulo: 000122/0002 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVenci
mento: 06/09/2012 Valor: 31,40 Liquidação após a intimação: R$11,6O,Condução: R$ 22,76,
Diligência: R$ 35,60,Edital: R$ 15,00

Protocolo: 35708 Sacado: CHCTRANSPORrES lIDA CNPJ: 15.585,787/0001-78 Endereço:
RuaBr280 km 55 n° 1476, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: JARAGUATELECOMU
NlCAÇOFS !.IDAME CNPJ: 05.426.391/0001-24Número doTítulo: 000.842 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENOA
GUARAMIRIM DataVencimento: 05/09/2012 Valor: 142,00 Liquidação após a intimação:
R$II,6O,Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 35899 Sacado: lSAlRVAllER CPF: 710.944.669-72 Endereço: RodoviaSC-413 nO

s/no, IDo Branco, 89270-000, Guaramirim Cedente: ClAUDIOMlROvizoro Nú
mero do Título: 33/48 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
HSBC BANKBRASILSA - BANCOMUITlPW DataVencimento: 10/09/2012 Valor: 340,00
Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 10,88, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$
15,00

Protocolo: 35798 Sacado: JONlITAN CAGNETI CPF: 050.385.189-23 Endereço: Estrada
Fundos Butuca n° s/no, Butuca, 89108-000, Massaranduba Cedente: ARNO FRANCISCO

APOIO: o t:onnmo DO POVO

DERETTI ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número do Título: 000000921 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENOA GUA
RAMlRIM Data Vencimento: 10/09/2012 Valor: 293,00 Líquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 35719 Sacado: KEUNECKETRANSPORrES LIDAME CNPJ: 01.365.448/0001-71
Endereço: Estrada Braço Direito nO sfno, Braço Direito, 89275-000, Massaranduba Cedente:
BOMBAS DIESEL PARANA lIDA CNPJ: 02.742.532/0001-20 Número do Título: 000.235/1

Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRASIL SA
- AGENOA GUARAMlRIM DataVencimento: 08/09/2012 Valor: 937,09 Liquidação após a

intimação: R$11,6O, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 35663 Sacado: lAURl DE OUVEIRA - ME CNPJ: 12.813.165/0001-61 Endereço:
RuaMarechal CasteloBranco (apto 01) nO 4816, Centro, 89275-000, SchroederCedente: INS
TAlADORAElEfRlCACONTl IlDA CNPJ: 75.289.157/0001-88Número doTítulo: 1241731

Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER

(BRASIL) SA DataVencimento: 05/09/2012 Valor: 481,34 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 24,14,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 35801 Sacado: LUCNO REPRFSENfAÇOFS COMERCIAlS !.IDA CNPJ:
07.348.841/0001-33 Endereço: Rodovia Guilherme Jansen nO s/no, Industrial, 89108-000,
Massaranduba Cedente: EVANDRO MARCEW DERETTEDE SANTO CPF: 948,716.129-53
Número doTítulo: 000032 9 Espécie: ChequeApresentante: EVANDROMARCEWDERET
TE DE SANTO DataVencimento: 06/07/2012 Valor: 1.560,00 Liquidação após a intimação:
R$II,6O, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 35856 Sacado: MARCOS RUDINEI DA Sll.VA CPF: 935.561.449-72 Endereço:
Rua Putanga nO 1, Putanga, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO COOPERATIVO
SICREDI SA CNPJ: 01.181.521/0001-55 Número do Título: 0009 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADFSCO SA Data Vencimento:
07/09/2012 Valor: 1.998,40 Liquidação após a intimação: R$11,6O, Condução: R$ 27,20, Di
ligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 35781 Sacado: PRE MOlDADOSWPFS lIDA CNPJ: 10,464.925/0001-47 Ende
reço: Estrda Jacu Açu n° sn, JacuAçu, 89270-000, Guaramirim Cedente: JDS GUINDASTES
lIDA EPP CNPJ: 01.773.600/0001-55Número do Título: 006687 Espécie: Duplicata de Pres
tação de Serviços por Indicação Apresentante: BANCO BRADFSCO SA DataVencimento:

30/04/2912 Valor: 6.181,85 Liquidação após a intimação: R$11,6O, Condução: R$ 7,20, Dili
gência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 35586 Sacado:REGINALDO UNO FERREIRACNPJ: 12.900.933/0001-14Endere
ço: Avenida Izidio Carlos Peixer nO 211, Dha da Figueira, 89270-000, Guaramirim Cedente:
CIASSIlMP INDUSTRIA E COMEROO DE PRODUTOS CNPJ: 07.146.876/0001-90Núme
ro do Título: 14821/01 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante:
BANCO BRADFSCO SA DataVencimento: 03/08/2012 Valor: 713,80 Liquidação após a
intimação: R$ 11,60, Condução:R$ 13,87,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 35591 Sacado:VALDECIRWPES CPF: 948,743.019-91 Endereço: Estrada Jacu
Açu n- s/n, Jacu-Açu, 89270-000, Guaramirim Cedente: GR3 COMEROO DE FERRAGENS
lIDA ME CNPJ: 11.510.538/0001-62 Número do Título: 0253/12 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADFSCO SA Data Vencimento:
03/09/2012 Valor: 28.658,90 Liquidação após a intimação: R$11,6O, Condução: R$ 7,20, Di
ligência: R$ 35,60, Edital:R$15,00
Guaramirim, 21 de setembro de 2012.

CHRISTA INGEHILLEWAGNER, Interventora
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f)Juventus
Aprimeiravez sem o

capitãoRogério Souza
Líder do grupo dentro e fora de campo, meia

desfalca o tricolor por tempo indeterminado

JARAGUÁ DO SUL,

Henrique Porto

,,--,odos os treinadores possuem
1. 'peças-chaves' em seus elen
cos. No Juventus, o veteranomeia

Rogério Souza (34 anos) pinta
como uma das referências de

Pingo. Capitão em todos os jogos,
é o atleta que coordena a equi
pe dentro de campo. Fora dele,
também possui uma importante
função, atuando como porta voz
do grupo. Querido pelos atletas,
também é alvo damaiorparte das
brincadeiras nos treinos.

Ao lado do goleiro Wander-

son, participou dos 14 jogos
realizados pelo Iuventus no

campeonato, sendo sacado

poucas vezes. Porém, na noite
de quarta-feira o meia atuou

por apenas 35'. Após sentir o

músculo adutor da coxa direita,
foi substituído por Kiko.

"Hoje . o Rogério passará
por um exame, para verificar a

gravidade da lesão. Dependen
do do grau, ele pode voltar em
quinze dias ou até mesmo ficar
fora do- restante do campeo
nato", informa o fisioterapeuta
Israel Fagundes. "Já vínhamos

. tratando preventivamente essa

lesão, mas agora o desgaste
muscular falou mais alto".

Outro que desfalca o Iuven
tus no sábado, às 19h, contra
o XV de Indaial é o meia Max.

,

Companheiro de Rogério na ar
mação, ele sofreu um corte no

supercílio na partida contra o

Imbituba. Levou cinco pontos.
"O local ainda está bem incha
do e como é a segunda pancada
consecutiva que ele sofre na ca

beça, vamos preservá-lo neste

jogo. Mas na quarta-feira o Max

certamente estará em campo",
acrescenta Fagundes.

Com cinco pontos
no supercílio, Max é
outro que desfalca o

Juventus ante o xv.

CAPITÃO Rogério Souza atuou nos14 jogos do Juventus no campeonato

Automobilismo

Velocidademáxima'emAscurra
O Autódromo Max Mohr,

em Ascurra, recebe no fim de
semana a 7a etapa do Campe
onato Catarinense de Automo

bilismo, evento promovido pela
Fauesc. A novidade da etapã
fica por conta do subsídio de
combustível aos pilotos.

"Prometemos auxiliar os

pilotos, como forma de incen

tivarmos o aumento dos grids.
Para isso, garantiremos 50% do

etanol se tivermos pelo menos

40 carros inscritos. Se este nú
mero chegar a 50 ou mais, pa
garemos 100% do combustível",
declaraAlmir Petris, presidente
da Fauesc. "Para aMini Tubular
daremos um prêmio de largada
de R$ 50 para cada piloto se o

grid for igual ou superior a 15

inscritos", completa.
Líder na categoria Marcas

A, o jaraguaense Dirceu Rausis

espera ampliar a vantagem e

somar pontos. "Ascurra é uma

pista que consideramos de alta,
onde o tempo todo se busca o

limite. Temos forte adversários
e vamos tentar fazer o melhor",
analisa o piloto.

Os treinos livres acontecem

neste sábado. No domingo se

rão realizadas as provas válidas

pela etapa. No total, são aguar-
dados 65 pilotos.

-

Futebol

Iaraguá de

roupa nova
O Sport Club Iaraguá tem

um novo fornecedor de ma

terial esportivo. Nesta sema-
. .

na a equipe anunciou uma

parceria com a empresa têxtil

Kaiapó's, de Iaraguá do Sul,
que passa a atuar no ramo de

confecção de artigos esporti
vos. O contrato é válido por
um ano. "Nos interessamos

pelo projeto do clube e vi

mos nele a oportunidade de

divulgação a nossa marca",
acredita Marcia Hafemann,
sócio da Kaiapó's.

Jogos do Sesi

Definindo
-

campeoes
Neste sábadoacontece a

final do futsallivre masculino
dos Jogos do Sesi. Mannes e

Zanotti decidem o título, após
eliminarem respectivamente
Menegotti e Weg nas semifi
nais. A data também marca o

início das disputas da bocha
e dovôlei de areia masculino.
No último sábado foram co

nhecidos o campeão do fute
bol sete sênior, do futebol sete
feminino e do vôlei de areia
feminino. Todos os títulos fi
caram com aWeg.

Futsal

CSMrecebe
o Paraguai
A CSM volta à quadra na

próxima terça-feira, dia 25,
quando recebe a Seleção do

Paraguai em amistoso inter
nacional. A partida faz parte
da preparação do adversário

para o Campeonato Mun

dial. A equipe é comanda
da por Marcos Moraes, que
ainda neste ano atuou como

supervisor do time jaragua
ense. Pelo Estadual, os co

mandados de Sergio Lacerda
voltam a jogar no dia 28, às

20h, naArena Iaraguá.

Futebol Sete

Inscrições à
OodlesCup
Permanecem abertas as

inscrições para a i- Jaraguá
Oodles Cup, evento de fute
bol sete promovido pelo GT

Society. A competição terá
uma premiação total de R$ 8

mil. Somente o campeão le
vará para casa troféu, meda -

lhas e R$ 5 mil em dinheiro.
As inscrições vão até o dia 3

de outubro, no valor de R$
500 por equipe. Informações
no 3370-8451 ou pelo e-mail

gtfu tebolso ciety@gmail.
com.

Atletismo

DesafioMorro dasAntenas
AAssociação de Corredores de Iaraguá do Sul lançou um novo

,

evento. Trata-se do "DesafioMorro dasAntenas", que será dispu
tado em 9 de dezembro, num trajeto de 12 km.A prova é destina

da para maiores de 16 anos, pois tem um alto grau de dificulda

de, devido aos aclives e declives acentuados do Morro BoaVista.

Estarão em disputa as categorias 'Individual' e o 'Revezamento

Misto', com premiação em dinheiro para os melhores colocados.
Todos os participantes concluintes receberão também uma me

dalha de participação. Informações emwww.acorjs.org.br
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Futebol

Os "elefantes
brancos" da

Copa-de 2014
Governos já demonstram preocupação
com o uso dos estádios após o evento

JARAGUÁ DO SUL mos, o Brasil segue com obras

atrasadas por diversas localida
des, de Norte a Sul do País.

A Arena das Dunas, em Na

tal, tem previsão de finalizar

suas obras somente em dezem

bro de 2013. AArenaAmazônia,
em Manaus, tem previsão de fi

nalização em junho de 2013. As

duas registram os maiores atra

sos e podem não ficar prontas
nas datas previstas.

Em meio a gastos bilioná

rios, os Estados acreditam que
o investimento será lucrativo

após o encerramento da Copa.
Diversos governadores, esti

mam que os estádios poderão
ser utilizados para eventos mu

sicais, prática de outros espor
tes e até mesmo congressos.

Calcula-se, que o lucro do

governo brasileiro com a Copa
do Mundo seja de aproximada
mente R$ 2 bilhões, principal
mente no setor turístico.

Agência Avante!

Com menos de dois anos

para o início da Copa do

Mundo, o Brasil vivencia o de

sejo de superar as expectativas
da FIFA, com a organização do
evento. Construindo inúmeros

"elefantes brancos" pelo terri

tório nacional, o País contabili-
,

za um investimento superior a
R$ 3,7 bilhões.

Para reflexão, esse valor é

superior a todas as Copas do

Mundo já realizadas na histó

ria do futebol mundial. A Copa
do Mundo de 2002, quemuitos
consideram como referência,
teve custo estimado em apenas
R$ 2 bilhões. Por esses fatores,
a utilização da expressão "ele

fantes brancos" não se torna

um exagero.
O mais estranho.é que, mes

mo com investimentos altíssi-

DAVID CAMPBELLlMINSTÉRIO DO ESPORTE

SALVADOR .Fonte Nova' terá capacidade para
50 mil torcedores, ao custo de R$ 591,7 milhões

Alonso apoia FelipeMassa
A fase do brasileiro Felipe Massa na Ferrari certamente não

é das melhores, mas ele ganhou um fiel escudeiro nessa briga
pela permanência na equipe. "Trabalho com o Felipe há três

anos. Se o time decidir trocar de piloto, quem vier tem que ser

melhor que ele", afirmou Alonso. Neste fim de semana será dis

putado o GP de Cingapura, que será decisivo para Alonso na

luta pelo título mundial. Faltando sete corridas para o final da

temporada, ele lidera com 179 pontos, mas segue vigiado de

perto por Hamilton, com 142.
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Palmeiras

Kleina
assume

Gilson Kleina optou por
trocar o trabalho consoli

dado na Ponte Preta pelo
retorno a um grande clube
do Brasil. Ele foi apresen
tado ontem e tem amissão

de salvar o Palmeiras do
iminente rebaixamento à

Série B do Campeonato
Brasileiro. Seu primeiro
desafio será emSanta
Catarina. No sábado, o Pal
meiras enfrenta o Figuei
rense' no estádio Orlando

Scarpelli, em Florianópolis.
É um confronto direto pela .

permanência na Série A.

Brasil pega
os EUA

Após garantir o retorno
à elite do tênis mundial,
vencendo a Rússia, o
Brasil vai pegar os Estados
Unidos na edição de 2013

da Copa Davis. A disputa
será em solo americano,
com local a ser definido.
Para se manter no grupo
principal, os brasileiros
precisam superar o amplo
favoritismo dos norte
americano. Os 'yankes'
possuem tradição na Copa
Davis, conquistando 32

títulos na história do cer

tame mundial.

re ai ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•• GERAL 1221 SEXTA-FEIRA, 21DE SETEMBRO DE 2012
www.ocponline.com.br

iii a ana

Vai valer a pena transitar a pé
Mobilização "Na
cidade sem meu

carro" será realizada
amanhã, em Jaraguá
do Sul, a partir das 8h

.��.�.�.�� �.�.. ���.�
.

Diego Porcincula

"' Tocê já imaginou a possibi
V lidade de usar o transporte
coletivo, bicicleta, carona ou a ca

minhada para chegar ao seu desti
no? Pensando em conscientizar a
população, o Núcleo de Respon- .

sabilidade Social da Acijs/Apevi
organiza amanhã a mobilização
"Na cidade semmeu carro".

O evento chega à sua quarta
edição e quer refletir com a po
pulação a mobilidade urbana na

região. As atividades serão reali
zadas na praça Ângelo Piazera e

começam às 8h da amanhã e se

guem até o final da tarde. O mo

vimento é mundial e quer refletir
sobre novas ações em favor da
natureza e damobilidade urbana.

As ações serão de conscien
tização sobre um trânsito mais
humano nas cidades, alternati
vas de mobilidade, acessibilida
de � 'noções de trânsito. Também
está programado um passeio cí
clístico que sai da praça a partir
das 14h30, com sorteio de seis
bicicletas e outros brindes. Serão
oferecidas informações de como
andar corretamente de bicicleta
e construção' de calçadas aces

síveis. O evento também tem

ações voltadas ao meio ambien-

te. Os participantes podem reti
rar mudas de árvores e acompa
nhar uma exposição de pássaros.
Cada planta será uma maneira
de lembrar a comunidade da im
portância de preservar o meio
ambiente.

A expectativa é de que mais
de três mil pessoas participem
da iniciativa. Para a coordenado
ra do Núcleo, Josiane Gonzaga
dos Santos, o objetivo do evento
é repensar o modelo de mobili
dade que existe na cidade. Ela
destaca que a programação está
com boas palestras sobre trânsi
to, saúde, cultura e segurança.

O alerta também é para o mo

rador da cidade que pode fazer
a diferença, mas que ainda não
tentou fazer algo novo. Josiane
explica que existem alternativas
que podem ser adotadas. "Pre
cisamos que o cidadão busque
uma nova maneira de mudar a

cidade e que não espere apenas
as ações dos governos", explica.

Com a bicicleta preparada
para ser usada amanhã, o diretor
de Trânsito da Prefeitura, Márcio
Ribas, diz que o dia é essencial
pâra lembrar as pessoas do uso

de alternativas. "O evento é uma
forma de mostrar para a popu
lação de que meio de transpor
te não é só veículo. A bicicleta é
uma das opções mais inteligen
tes'" destaca.

Atualmente, Jaraguá
do Sul possui 4,38
quilômetros de
ciclovia e 22,84
de ciclofaixa.

MARCELE GOUCHE

ifj
........ ,b�'I, _",

A'SOLIDARIO Evandro Lopes transporta mais tres pessoas durante a�emana

Exemplo para ser seguido
Aceita uma carona para o trabalho?

A prática da carona soli
dária é uma atitude fácil para
ser colocada em prática no

cotidiano e ajuda a deixar a

cidade com um trânsito me

nos estressante. O funcioná
rio da Weg, Evandro Souza

Lopes, abre o espaço no car

ro para mais três pessoas na

hora de ir ao trabalho. Ele

disponibiliza carona para a

mãe, a irmã e uma colega de
trabalho. Primeiro ele deixa
as familiares em um parque
fabril e depois se desloca com
a colega para o trabalho. IIDi_

usar as vagas no estacionamen
to. Quem deseja fazer parte do

projeto é só acessar um banco
de dados e encontrar o funcio
nário que mora mais perto de
sua casa, o itinerário que exe

cuta e a fábrica onde trabalha.
A ação da empresa é

apoiada para que os conges
tionamentos e o número de
veículos nos estacionamen
tos diminuam. De dezembro
de 2011 até março de 2012,
a frota de veículos aumen

tau 18% e chegou à marca de
2.423 novos carros nas ruas.

vidimos o dinheiro do com

bustível entre as partes", fala.
Um dos pontos positivos é a

economia de Evandro com o

transporte. IISão menos três
carros na rua e também po,sso
ajudar o meio ambiente, pois
diminuímos a quantidades de

poluentes na natureza".
A Weg beneficia os funcio

nários que adotam a carona so

lidária. A empresa destina 10%
das vagas no estacionamento
para os praticantes dessa coo

peração. Cada veículo tem um

cartão de identificação para

M bil
TRATANDO D,O SEU VEícuto COMO ELE REALMENTE MER�CE

I

Primeira Loja Exclusiva de troca de óleo na região
Sábado das 7h as 12h

ciadooleo@ciadooleo.com .br
Loja 1 (47) 3371-3663 I Loja 2 (47) 3374-2495
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Um ano no comando da PM
o comandante do
14º BPM, José Luiz
Gonçalves da Silveira,
valoriza aproximação
com a comunidade

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

-Há um ano na frente do co-

mando do 14° Batalhão
da Polícia Militar em Jaraguá
do Sul, o tenente-coronel José
Luiz Gonçalves da Silveira des
taca aproximação entre po
liciais e a comunidade como

principal conquista à frente da

corporação.
De perfil conciliador, o co

mandante Gonçalves assumiu o

cargo depois do afastamento de
Luiz Rogério Kurnlehn. "Aposta
mos em restabelecer um conta
to harmonioso entre os agentes
da segurança e também com a

população. Só precisamos de

educação e respeito", resumiu.
Este ano, também foi mar

cado pelo início da atuação
dos cães farejadores e da aten

ção à saúde dos policiais mili
tares. O plano para o próximo
ano é implantar uma equipe
de atuação pós-crime. O trei-

Os policiais
entrariam em

contato com as

vítimas para ter
uma avaliação do
nosso atendimento

e saber onde

podemos melhorar.
Luiz G. da Silveira,

comandante

FABIO MOREIRA

CONVITES Gonçalves afirma que continuará atuaMO em Jaraguá

namento de dois cães para o

trabalho policial e a chegada
de um terceiro pastor alemão
também anima o 14° BPM.

. "Eles atuaram pouco até ago
ra, e queremos maior envol
vimento, principalmente na

procura por entorpecentes e

em casos como busca de pes
soas", complementou:

Na parte interna, o foco
tem sido a saúde dos poli
ciais. "Vimos que muitos es

tavam acima do peso, o que
prejudicava o trabalho e a

.

qualidade de vida", lembrou
Gonçalves. Durante o ano,
foram feitas avaliações físi-

cas, sensibilização e acom

panhamento médico. "A re

avaliação será feita no final
do ano, mas já percebemos
que houve melhora no qua
dro de saúde."

Mesmo com convites

para voltar a Florianópolis,
'0 tenente-coronel tem in

tenção de permanecer em

Iaraguã do Sul. "Queremos
consolidar a relação com a

população, reforçar a im

portância das denúncias da
comunidade". Ele revelou
ainda os planos de implan
tar uma equipe pós-crime.
"Os policiais entrarfam em

contato com as vítimas para
ter uma avaliação do nosso

atendimento e saber onde

podemos melhorar."
O Batalhão de Iaraguã do

Sul é considerado o melhor

grupamento de Santa Catari
na e foi escolhido, ainda, para
estrear os novos uniformes
policiais. O projeto piloto será
testado pelos 163 policiais
militares que atuam em Iara
guá do Sul, e dentro de seis
meses eles devem aprovar ou

apontar mudanças para o far
damento, botas, coldre e pis
tola que serão implantados
em todo o Estado.

14º BPM busca aproximação nas cidades doVale
Comando Itinerante

Para aumentar ainda mais um dos .cinco municípios do
a proximidade do comandante Vale do Itapocu. Amais recente
com os policiais que integram a aconteceu ontem, em Massa
área de atuação, foi instituído o randuba.
Comando Itinerante. Uma vez A integração com as cída

por semana, a cúpula da Po- des não se restringe aos mili
lícia Militar instala a sede em tares, pois o objetivo é envol-

ver a comunidade também.
"Estamos buscando conviver
e conhecer o cidadão no local
onde mora, onde ocorre a vida
real", destacou o comandante.

Guaramirim foi a primeira
cidade a receber a cúpula mi-

litar, em 30 de agosto. Na pri
meira semana de setembro,
Corupá sediou reuniões com

autoridades e membros da co
munidade.

No dia 13, a sede do 14°
BPM foi Shroeder.

Vila Baependi
Rua ficará
interditada
A Prefeitura de Jaraguá

do Sul, através da Secretaria
Municipal de Obras e Servi
ços Públicos, comunica que
será feita a manutenção da

passagem de nível - linha
férrea (substituição dos tri
lhos) na rua Ney Franco, no
Bairro Vila Baependi, a par
tir das 7h30 desta sexta-feí-

r

ra. Até a finalização dos ser
viços, fica interditada a rua

naquele trecho (próximo à
rua Bernardo Dornbusch).
Os motoristas que precisa
rem entrar na Ney Franco
terão acesso a ela através
da rua Max Wilhelm, fun
dos do Mercado Fort. A pre
visão é que o trabalho, que
é emergencial, seja concluí
do até as 17h.

Motociclista

Acidentado
estánaUTI
Continua internado na

UTI do Hospital São José,
de Jaraguá do Sul, o motoci
clista que colidiu contra um
caminhão, por volta das 21h,
de quarta-feira, na BR-280,
em Guaramirim. A' suspei
ta é de que a vítima, de 27

.

anos, teria sofrido trauma
tismo craniano ao bater na
traseira do caminhão, que ia
em direção a Joinville.

No Centro

Mais uma
colisão

A colisão entre uma

moto e um carro, às 18h de
ontem, na rua Domingos
da Nova, no Centro de Ia
raguá do Sul, deixou uma

pessoa gravemente ferida.
O motociclista, de 61 anos,
foi encaminhado ao Hos

pital São José com suspeita
de fraturas nas pernas.
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BRADESCO. LADO A LADO
PARA SUA EMPRESA'
CRESCER COM SOLUÇÕES
E FACILIDADES.
Para você, micro, pequeno e médio empresário, o Bradesco
tem as melhores soluções para ajudar sua empresa a crescer:

• Soluções de Crédito, Pagamentos, Recebimentos,
Cartões Empresariais e Negócios

• Atendimento feito por Gerentes especializados
• Espaços exclusivos nas Agências
• Agências distribuídas em todo o Brasil

Fale com seu Gerente.

A pOfllrd.

R$27.890

Ap",ti,d.

RS22.790

TAXA
ZERO

CONTINUA
A p�Hh d.

ft$4S.S57

;;1'3:945 11'2 X �1.226
. ,

TAXA
ZERO

Faça revisões, em seu veiculo reqularmente,
www.vw.com.br. Promoções válidas até 21/0912012 para veículos com pintura sólida, frete incluso. Gol G4 1.02013: preço á vista com redução de IPI a partir de R$22.790,00 ou financiado com

entrada de 50% + 12 x R$ 1.011,00. Taxa Zero. Fox 1,0 2013: preço à vista com redução de IPI a partir de R$27.890,00 ou financiado com entrada de 50% + 12 x R$ 1.226.72. Taxa Zero.

SpaceFox 2013: preço à vista com redução-de IPI a partir de R$45.557,00. IOF, cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no CET. Despesas de registro eletrônico da operação
não inclusas no cálculo da prestação e do CET. Consulte outras condições de financiamento na Caraguá Auto Elite. Crédíto sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para a Unha 12113, sem limite

de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes intemos de motor e transmissão (exceto Kombi, limítada a 80.000 km). É necessário, para a sua utilização, o

cumprimento do plano de manutenção. Ouvidoria: 0800701 2834. SAC: 0800 770 1926. Acesso ás pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935.

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

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeitoNÓ(:U;ODAS

CONcllSSIONAltlAS
oEvelcuLOS
ACI,S.APEVI
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