
Dieter tidera
corrida eleitoral

elDJaraguá
Candidato do PP está

na liderança com 38,3%
das intenções de voto
na avaliação estimulada.

Pesquisa foi realizada

pela empresa Sensus

Consultoria. Veja o
resultado completo
napágina4.

Ullta esperançamais concreta para a BR-280 EDUARDO MONTECINO

www.morlsolso.com.br

Ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos (foto), anW1ciou ontem naAcijs, em Jaraguá do Sul, a abertura do

edital de licitação para a contratação de empreiteira qúe irá executar as obras de duplicação da rodovia, no trecho
entre o trevo da BR-I0l até Guaramirim. Projeção é que os trabalhos iniciem no começo de 2013. Páginas 20 e 21

'AMcr,SOl Nota de falecimento
Faleceu às llh de ontem, aos 85 anos, a sra.WallyElia SchlupVoigt, deixando enlutados o esposo,WernerVoigt, as três filhas, genros, netos e demais parentes e amigos.
O sepultamento será realizado nesta terça-feira, às 16h, saindo o féretro da IgrejaEvangélica Luterana (Centro), seguindo após para o CemitérioMunicipal do Centro.
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Tecnologia
O Programa deApoio à Competitividade
da IndústriaBrasileira, comandado pela
Confederação Nacional da Indústria
(CNI) e em execução pelo Senal, não
se limita aos 23 Institutos Senai de

Inovação e nem aos 38 Institutos de

Tecnologia. Esse programavaimuito
além, pois pretende fazer umaponte
entre o que já está sendo realizado
pelas instítuições e resultará tambémt ',/ r"

em 53 novos Centros de Formação
, "Profissional e aquisição de 81 unidades
móveis. É um esforçomuito grande.
Porém o orçamento éreíatívamente
modesto se comparado com programas
del/alguns governbs:iR$l,9'Bilhão.'Tjesfe
tQt€ll, :R$1,5 bilhão será fi;nançiadÇ) gelo
BancoNacional 'ae Desenvolvimento
·,Ecoogmico e Social (BNDESl e o ,II

restante virá de verbas da instituição.

L 110'W"U/l"'IJ'1Jf;�II"wP'. is 1"""W
11 Jffl., I.'!� "'/lJJIj" 'a�;

MEGASENA
SORTEIO N° 1427
08 - 39 - 44 - 47 - 53 - 56

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04695
1 ° 20.282 600.000,00
2° 61.600 12.000,00
3° 61.431 9.000,00
4° 37.978 7.398,00
5° 73.940 6.000,00

QmNA
SORTEIO N° 3002
17 - 21 - 43 - 55 - 57

DUPLASENA
SORTEIO N°1109
Primeiro Sorteio
13 - 15 - 18 - 19 - 27 - 31

Segundo Sorteio
07 - 13 - 19 - 24 - 34 - 36

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1282
02 - 06 - 20 - 27 - 29
34 - 42 - 43 - 47 - 56
58 - 60 - 63 - 65 - 67

68 - 81 - 82 - 97 - 98

I I

Lourival Karsten
lkarsten@ne.tuno.com.br

Crise
Est�os acos�umados com

a cnse e ate os europeus

já estão se acostumando com

ela. Nesse momento em que
a maioria das empresas se de

bruça no planejamento para
2013 e para os anos seguintes,
a crise certamente estará na

pauta de todas. É claro que não
podemos negar que existe uma
crise instalada na economia

mundial e que ela já adquiriu
aspectos tão complexos, que é

difícil encontrar um rumo para
pensá-la. Propomos uma abor
dagem que não é original, mas

muitas vezes esquecida, que é

a concentração nas oportuni
dades. Não faltam exemplos de
empresas que estão conseguin
do crescer aceleradamente em

segmentos em que outras em

presas estão fechando as por
tas ou próximas disto. O Brasil,
como nação, por exemplo, está
aproveitando mal a imensa

oportunidade representada
pelo mercado mundial de ali
mentos. Continuamos facadas

em vender grãos e deixamos. de
nos concentrar na agregação
de valor aos mesmos.

DIVULGAÇÃO

Protecionismo
o ministro da Fazenda, Guida Mantega, rebateu a avaliação dos
EUA de que medidas adotadas pelo Brasil são protecionistas.
O fato é que, quando a farinha é pouca, cada um cuida do seu

pirão primeiro. É claro que o Brasil está fazendo um esforço
para proteger o mercado interno, enquanto outros países
contam com uma fatiamaior do mesmo para resolver seus

próprios problemas. Não existe mágica. O Brasil não tem

como tomar medidas protecionistas em amplos segmentos da
economia pelo simples fato de que somos um zero à esquerda
nos mesmos. Um exemplo é o segmento de computadores
e eletroeletrônicos. Somos pouco mais que montadores de

componentes importados. O mesmo está acontecendo em

outros segmentos, como o têxtil. Praticamente não temos

mais produção de fios sintéticos e tecidos. O que nos falta é

um projeto de País e, por isto, as empresas minam o próprio
desenvolvimento futuro em troca de resultados no curto prazo.

EXTRAVIO

Foi extraviado na cidade de Jaraguá do Sul,
próximo da SR 280, nas imediações do Posto

Marcolla, o certificado de graduação de Fisíote
rapia da Dra Anelise Sleiesh Ayala expedido pela
faculdade de Ciências da Saúde de Joinville, em
fevereiro de 1999. Caso alguém localizar, favor
entrar em contato com Nilsa (47) 3084-2966

-���-----------�----
---------"------ --......,

www.ocponline.com.br

INDICADORES ÍNDICE

�.���ç !.??.0l.o. �.�:.:I?:.ºº.��9.:.?9..�.? .

TR 0,000% 24.SETEMBRO.2012
...........................................................................................................................................................................................

.ç.y.� �.. :.�.�ª.?!..� ª�.T.�.M.1?B.º:.?.Q.�.? ..

.ª'º�.�.�� !.9?�.º�o ?�:.ê.���.Mªª.9:.?9.1..? .

.����� � :9?�9�(o ?�:.ª.W:r.�.Mªª.9:.?91..? .

AÇÕES PETR4 22,96 -t- 1,15%
VALE5 36,89 .. 0,38%
BVMF3 13,07 'i 3,73%

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

POUPANÇA 0,4551 25.SETEMBRO.2012

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT .. -1,86%
OURO ... 0,02%

US$ 109,360
US$ 1764,650

.çª-t.��º ÇP..�.�M �N.p.� y.ª� .

.P.º.�.� .. Ç.9M.�.ª.9.� .. (�M ª�). ??.9.?.?..� ?1.º.??g � .Q?1..?�� .

.P.º.�AB .. r.Y..I.qêM.Q. .(�.M.'ª.�t ?,.9.Qº.9 g.1J.?º.9 � º�o .

.�.v.B.º.. m.M.,ª.n ?,.�.?9.? ?&?1..1: ! :º,.?.?.�(o.
LIBRA (EM R$) 3,2869 3,2888'i' 0,09%

Coaehing
Nesta quarta-feira, a especialista em Coaching
Pessoal e Executivo, Fabiana Fausel Koch
ministrapalestra na FaculdadeAnhanguera,
em Iaraguá do Sul. Ela aborda o tema "Você,
o profissional desejado nomercado de
trabalho". O bate-papo começa às 19h30 e já
possuimais de cem participantes inscritos. A
palestra integra a programação da IDa Semana

Acadêmica, que ocorre entre os dias 24 e 28 de

setembro, também commostra de trabalhos
desenvolvidos por alunos, Feira de Negócios,
Seminário de Iniciação Científica e oficinas.

Faeise no Canadá
A Federação dasAssociações Empresariais
de Santa Catarina (Facisc) participa pela
primeira vez da Missão Empreender ao
Canadá. O evento internacional visa
estreitar as relações e abrir oportunidades
no mercado canadense para as empresas
brasileiras. Os participantes estão
conhecendo de perto as práticas bem
sucedidas do associativismo e projetos de
empreendedorismo desenvolvidos pelo
setor empresarial canadenses, em busca de

novos desafios.

Créditos
Ao longo dos últimos dez anos, o volume de
crédito para pessoas físicas teve um incremento

de 613% e acordo com aAssociação Nacional
dos Executivos de Finanças,Administração
e Contabilidade. O efeito foimuito bom, até
que chegou ao limite em que a inadimplência
começou a crescer demais.
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Charge
EDITAL PARA A LICITAÇÃO DA BR-280
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Do leitor

Clima de deserto

Oclima seco a cada ano pre
ocupa mais a população de

várias regiões do Brasil, agrava
do, principalmente, pelas secas

e queimadas. A baixa umidade
relativa do ar gera, além de pro-

.

blemas de saúde, transtornos na
vida de milhões de brasileiros.
Por isso, torna-se imprescindível
hidratar o organismo adequa
damente com líquidos, manter

a residência ou local de trabalho
livres da poeira e usar soro fisio

lógico em narinas e olhos. Ainda
é aconselhável colocar nos am

bientes vasilhas com água, toa
lhasmolhadas ou umidificadores.

Entre os principais prejuízos
ao corpo, o clima seco provoca
dor de cabeça, sangramento das
vias respiratórias, maior incidên
cia de asma e bronquite, além da
síndrome do olho seco. Numa
entrevista ao programa "Vida
Plena", o dr. Alessander Tsuneto,
oftalmologista, integrante da As

sociação dos Portadores de Olho
Seco (Apos), esclareceu que essa

síndrome atinge de 10% a 15%
dos indivíduos acima dos 50

anos. É a segunda maior causa
de atendimento nos consultó
rios, e muitos desconhecem essa

enfermidade. O médico também
comentou que a baixa umidade
relativa do ar pode desencadear

precocemente a doença. "Os ní
veis saudáveis, segundo aOrgani
zação Mundial da Saúde, são em
torno de 60%. Li uma reportagem
na internet falando que a umi
dade relativa do ar em São Paulo
está abaixo dos 20%".

Ao fim da entrevista, passou
importantes dicas para que se

saiba se os olhos estão resseca

dos. Também alertou para o fato
de que quem fica exposto ao am

biente com ar-condicionado e os

que exercem atividades no com
putador têm maior probabilidade
de adquirir a doença, já que o local
ficamais seco por causada falta de
umidade, e a fixação por demasia
na tela do computador desestimu
la a pessoa a piscar.

José ele Paiva
lVetto, Joma6sta,

radialista e escritor

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.

redaeao@ocorreiodopovo.eom�br

LuizCarlos
.

Bebe, filho!
Não tenho dúvidas, se lhe for dada a opção en

tre enfrentar um leão faminto e uma pessoa
ignorante, prefira o leão. Você vai ter muito mais
chances de sair ileso. Já o enfrentamento com o ig
norante lhe vai custar muito, além, é Claro, de ser

uma luta inútil.
Antes de dizer a que venho, não posso deixar

de dizer que há dois tipos de pais: o biológico e o

que educa. É bom que ambos estejam na mesma

pessoa, aí, nesse caso, o sujeito é de fato pai. Hoje,
infelizmente, é cada vezmais raro o casamento, na
mesma pessoa, do pai biológico com o pai moral,
difícil de encontrar...

Vou-lhe fazer uma pergunta, curta e grossa: -

Ii

Quem é o melhor amigo"? Não, não é o "peludo",
você errou. O melhor amigo é o nosso pai, tem que
ser, espera-se que seja.Mas nem sempre é assim, e de
modo especial quando o-pai é um grosso, um tapado.

Veja esta manchete publicada na Folha; foi dia
destes: - "Homem é condenado por dar caipirinha
e vinho para o filho de seis anos". Pode uma estupi
dez essas? Claro que pode, quando o sujeito é um
tosco primitivo claro que pode. Foi em Santa Ca
tarina. E o pior é que o tal pai deve achar natural,
que o guri é homem e que homem tem que beber...
A ignorância, sabe-se, pode ser pior que um leão
faminto, solto e furioso por aí.

Indo além dos limites desse citado 'crime, quan
tos pais, pais metidos a bons, quantos incentivam
os filhos homens a serem machos desde cedo? E

por machos entenda-se fazer as tolices que os

.falsos machos adultos e estúpidos fazem. Quem
ensina um menino de seis anos a beber, vai ensi-
nar também a ser desrespeitoso com as mulheres,
muito provável. Pai desse tipo é melhor não ter. O
filho um dia vai saber disso...

Homens
Declaração de uma professora de 37 anos,

numa entrevista: - IIOS homens acham que preli
minares são minutos de carinhos na cama. Para

mim, preliminar é tudo o que ele faz muito an

tes: atenção, a delicadeza, o sorriso, fi gentileza.
Não adianta ser carinhoso na cama se passou o

dia todo sendo agressivo, implicante ou desagra
dável". Ela tem toda a razão, homens e mulheres
têm tempos diferentes para o sexo. E a diferença
começa no emocional, não basta fazer as pazes e

sair avançando. O tempo da mulher é mais longo,
exige uma "digestão" mais demorada. Ao homem
basta a ereção. O resto lhe é tudo secundário.

Elas
Você conhece Bridget Brennan? Ela é america -

.

na e escreveu o magnífico livro IIPor que Elas Com

pram ...

" Nesse livro, lá pelas tantas, Bridget fala
de implantes nos seios e diz exatamente assim: -

Ii

Quando identificamos uma mulher com implan
tes nos seios - e o fazemos à distância - tipicamen
te sentimos as seguintes emoções contraditórias:

fascinação, fúria, inveja, admiração, nojo, amor e
ódio por nossas imperfeitas, mas naturais protu
berâncias de carne..." E sabes o que eu sinto? Pena.

Falta dizer
Cuidado, amigo, abra o olho, amiga. Émuito gra-

.

tificante lutar para empregar uma pessoa conhecida
na empresa onde atuamos, mas, insisto, cuidado. A
pessoa não pode ser apenas competente no que faz,
ela tem que ser mais competente ainda como pes
soa. Caso contrário, quem vai levarum tombo é você.
Fiz isso com três pessoas, duas me levaram à lona.
Uma delas, aposto, você conhece... Abra o olho.

m� :>''''''!'i/'!!'':''!i!iii '" )

Pale conosco
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Eleições 2012

Dieter é O primeiro
na pesquisa eleitoral

Candidato do pp

aparece com 38,3%
das intenções de voto
na avaliação estimulada

JARAGUÁ DO SUL

Da Redação

O candidato da coligação
Nova Jaraguá, Dieter Ians

sen (PP), aparece em primeiro
lugar na disputa para a Prefei
tura de Jaraguá do Sul. Ele está
com 38,3% das intenções de vo
tos na pesquisa estimulada con
tratada pelo jornal O Correio do
Povo e realizada pela empresa
Sensus Pesquisa e Consultoria,
de Belo Horizonte (MG). O grau
de confiança é de 95%.

A candidata Cecília Konell
(PSD) está em segundo lugar,
com 33%. Já o candidato Moacir
Bertoldi (PR). aparece em últi

mo, com 14,2%. A quantidade
de eleitores indecisos é de 7,5%
e a dos que pretendem votar em

branco ou anular os votos chega
a 7%.Amargem de erro é de 4,9%
para mais ou paramenos.

O ex-prefeito Moacir Bertol
di apresenta o maior índice de

rejeição entre os concorrentes.

Perguntados sobre em quem não
votariam nas eleições, os eleito
res apontaram o candidato do

.

PR com um índice de desaprova
ção de 32%. A candidata Cecília
Konell não tem a aceitação de

21,5% do eleitorado entrevistado
na pesquisa. JáDieter Janssen re
cebeu o índice de 8,8%.

As entrevistas foram realiza
das entre os dias 12 e 16 deste
mês .. Foram ouvidos 400 eleito
res. A pesquisa foi registrada no

Tribunal SuperiorEleitoral no dia
18 de setembro, com o protocolo
SC-00292/2012, e a divulgação
podendo ser realizada somente

após o dia 23 de setembro.

ESTIMULADA
Se as eleicões fossem hoje, em quais destes candidatos você votaria:

Dieter Janssen 38,3°/0
....................... , , .. , .. , , , .. , , " .

Cecília Konell 33,0°/0

33,ODft,1
I

Moacir Bertoldi 14,2°/0

Sensus tem
25 anos de

• A •

expemeneaa
Com 25 anos de experiên

cia no trabalho de pesquisa, a

Sensus Pesquisa e Consultoria
é uma das mais reconhecidas

empresas do ramo no País. Se
diada em Belo Horizonte (MG),
realiza frequentemente traba
lhos para a Confederação Na

cional dos Transportes (CNT).
O trabalho da Sensus soma

mais de 3,5 mil pesquisas re

alizadas nesses anos de ativi
dades. A metodologia aplicada
nos trabalhos de campo opor
tunizou a contratação dos ser

viços da Sensus por grandes
empresas nacionais e inter

nacionais para a realização de

pesquisa de mercado, como por
exemplo, Pepsico, Bebidas An

tarctica, Shell, Citroên e Honda.
Na área de pesquisa de opi

nião formam a cartela de clien
tes da Sensus instituições como

a Presidência da República,
Nações Unidas, Polícia Federal,
Exército Brasileiro, Universidade
de São Paulo e Instituto Fernan

do Henrique Cardoso.
Ela também atende pesqui

sas contratadas por veículos de

imprensa, como a revista Veja e

Rede Record. Os trabalhos da
Sensus são citados com frequ
ência por diversos meios de

comunicação. As informações
sobre empresa contratada pelo
jornal O Correio do Povo podem
ser pesquisadas no site: www.
sensus.com.br.

DlETER
JANSSEN

Indecisos 7,5°/0
,H •• , •••••••••• ' ••••• h ••• ' •• , ••••••• , •••••••••••••••••••••••• , •••••••••• , •••••

Brancos/Nulos 7,0°/0

14,2Dft, I
1<
f

1,ODft,

DIETER
JANSSEN

cecíus
KONEll

MOACIR
BERTOlDI

BRANCOSI
INDECISOS NULOS

Moacir Bertoldi
.

32,0%
Cecília Konell 21,5%
............ "................. . ..

Dieter Janssen 8,8%
..................................... .. ..

Não opinou 37,7%

Fique por dentro
Os questionários das entrevistas feitas com os eleitores de Iaraguá do Sul e a

metodologia aplicada podem ser conferidos no site do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), no endereço www.tse.gov.br. nos acessos: "Eleições 2012", "Pesquisas Eleito
rais", "Sistema PesqEle" e "Consultas às pesquisas registradas".

ESPONTÂNEA
. Se as eleicões fossem hoje, em quem você

votaria, sem mencionar nomes de candidatos:

REJEiÇÃO
Se as eleicões fossem hoje,
emquem você não votaria:

MetodOlogia:
400 entrevistas
domiciliares,
com sorteio

probabilístico
sistemático de
27 setores

censitários, com
cotas para sexo,
idade, escolaridade
e renda no setor
censitário.

Dieter Janssen 29,0%
..........................................................................

C.1:I.c:�I.iil .. ��'1.Iit.I.I....... . ....�.�!�'Vo.
Indecisos 20,8%
....................... .. .

Brancos/Nulos 13,5%
.....................................................

Moacir Bertoldi 9,8%

DIETER
JANSSEN

CEcíLIA BRANCOSI MOACIR
KONELL INDECISOS NULOS BERTOLDI

MOACIR

BERT�DI
CEcíLIA
KONELL

MEGAEMPREENDIMENTOS .COM

Rua Guilherme Oancker, 161 • Sala 3
Centro • Jaraguá do Sul.

•

Empreendimentos Imobiliári9s

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



TERÇA-FEIRA. 25 DE SETEMBRO DE 2012 I 5 I POLÍTICAwww.ocponline.com.br

Em Corupá
No município, sete locais de
votação foram transferidos.
As sessões 11, 13, 15, 16 e 18
foram para a Escoia Francisco
Mees, e a 12 e a 17 para a

Escola José Pasqualini.

Se conselho valer
fiA ação que ioi.,mo�d�
pelo candidatá Anoar
Batisti (PCdoB) pedindo
a impugnação do registro
da candidatura da prefeita
CecíliaKonell (PSD) andou
mais um pouco.A sugestão

"

da vice-procuradora geral
,

eleitoral Sandra Cureau é
de queministra Luciana
Lóssio acate o pedido
do Ministério Público
Federal e torne inelegível a
candidata. Cabe àministra
aceitar o cOIlsel�o ou não,
O julgamento hão tem data
definida para acontecer.

www.imoveisplaneta.com.brNilson Antonio · Interino
(47)3275-01002106.1923 I nilson@ocorreiodopovo.com.br

As definições dos eleitores Agora vai
o projeto dos peemedebistas
Jaime Negherbon e Natália
Lúcia Petry, que trata
da criação e a venda no

varejo de cães e gatos por
estabelecimentos comerciais
vai a votação na sessão de hoje.
A proposição era para
ter passado pela segunda
votação na sessão de quinta
feira, mas o democrataAdernar
Possamai pediu vistas para
fazer algumas propostas
de emenda. O acerto das

mudanças foi realizado na

tarde de ontem em uma

reunião entre os propositores,
Possamai e integrantes da
Associação Jaraguaense
Protetora dos Animais (Ajapra).

Independente do resultado final no
dia 7 de outubro, os eleitores de Iara-

'

guá do Sul fizeram as apostas em quem
será o prefeito eleito. A pesquisa publi
cada nessa edição (página 4), apontou
que 38,3% querem Dieter Janssen (PP)
como prefeito, seguido por Cecília Ko
nell (PSD), com 33% e Moacir Bertoldi

(PR) com 14,2%.
A pesquisa apresenta um quadro po

larizado na disputa entre Dieter Janssen
(PP) e Cecília Konell (PSD). Mas o pepista
leva vantagem nos demais quesitos inves
tigados. Além de aparecer em primeiro
tanto na pesquisa estimulada como na

espontânea, Dieter ainda é o que temme

nos rejeição popular entre os candidatos.

Desgastada durante a gestão, por vá
rios escândalos e acusações, a candidata
Cecília Konell tem um índice de rejeição
que ultrapassa 20%. Dentre os temas de
maior repercussão que podem afetar a

reeleição estão a denúncia de prática de

nepotismo, negada pela administração, e
a questão da Arnvali, que rendeu a aber
tura de um processo de investigação no

Ministério Público. Do outro lado, apare
ce Dieter Ianssen, o único que não ocu

pou o cargo de prefeito e promete mu
dar a forma de administrar a Prefeitura.
Por causa disso e por conseguir agrupar
os partidos que compõe a maioria dos
vereadores da cidade, o pepista é apon
tado pelos entrevistados como favorito.

governó
m O candidato Moacir
f Bertoldi (PR) r�;ãÍizou
no fim de semana o

lançamento das propostas
da coligação "Iaraguá quer
mais". O ato aconteceu

na ilha da Figueira.
I

FÁBIO MOREIRA

Plano de

Saneamento
Por solicitação dos

vereadores, foi retirado
o pedido de urgência do

projeto do Plano Municipal
de Saneamento Básico. Os

parlamentares' reclamaram
na última sessão da falta
de tempo para fazer a
análise do plano, que é uma

exigência do governo federal
para a liberação de recursos

que serão investidos na área.
A votação deve ficar para
somente depois das eleições.

Poucos sabem, mas a
candidata à reeleição
CecíliaKonell (PSD) já
fez o lançamento do seu

"j" plano de amleFtí()� ® eveq�o ;

âconteceu na s"eXía-feira, dia
21, na comunidade Santa
Ana, no bairro TifaMartins.
O que chamaa atenção
é apouca publicidade
dada pela coordenação
d� camnanha,.; N.'emç s,»

mesmo o site aa"candidata

divulgou o evento.

Cejas apresenta as propostas
O Centro Empresarial de Jaraguá do Sul (Cejas) reafirmou ontem à noite com os

candidatos à Prefeitura de Iaraguá do Sul o compromisso deles, em caso de eleitos, de
darem uma atenção às propostas apresentadas pela entidade para o desenvolvimento
sustentável da cidade. O documento encaminhado aDieter Janssen (PP), Cecília
Konell (PSD) e NiuraDemarchi (PSDB) define prioridades como a revisão do Plano

Diretor, a implantação de ProntosAtendimentos 24 Horas e ensino integral (educação).

Coligação Jaraguá, Aqui É Meu lugar
-

PSB

PESQUISA CONFIRMA!
Mass'aranduba quer

E 5 S 45!

CoUgação o pow novamente

PSD,PSB.I'\I.PT8,Pfl6,I'f'S,PSOC

32,85%

Pesquisa realizada pela empresa Sintese Pesquisas e Assessoria Ltda e registrada
sob o protocolo nO 5C-00213/2012 no TRE/Se. Contratante: Orlando Luiz Bona,

Amostra: 417 pessoas. Período: 10/09/12 a 10/09/12.
Margem de Erro: 4,80% para mais ou para menos.

o
o

�
...
""

c;.

�
WWW.45fernando.com.brPrefeito.S1
Massaranduba crescendo FERNANDO I
com seriedade e trabalho. Vice-Prefeito �

SESAR TASS. �
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LAZER Regiane levou os filhos e eles se divertiram andando a cavalo na Arena

"0 Com nit
� .

'ria eg

Público foi superior
a 31mil pessoas

,,,

Tradicional evento, realizado pelo 16° ano,
oferece vários serviços gratuitos à população

JARAGUÁ DO SUL

Nilson Antonio

A 16a edição da Ação Comu
rlnitária da Weg, realizada no

domingo, dia 23, na Arena Iara
guá, contou com 813 voluntários

que realizaram 31.189 atendi
mentos divididos em três áreas:
7.183 ligados à saúde, 12.512 à

prestação de serviços e 10.839
ao lazer. Conforme o analista de
Recursos Humanos da empresa,
Jonas Schmidt, à ação atendeu às

expectativas de público.
A secretária de departamen

to, Regiane da Silva dividiu o

tempo entre o trabalho volun
tário e a diversão dos filhos. Ela
trabalha há 18 anos naWeg e du
rante os intervalos acompanhou
as crianças nas opções de lazer.
Mas, o que eles queriam mes

mo era andar a cavalo. Depois
de percorrer cerca de 100 metros
com o cavalo guiado por um po
licial,Isabeli, 10, e Felipe, 5 anos,
não escondiam a felicidade.

Já quem estava à procura
de serviços encontrou' algu
mas novidades. Uma delas foi
o serviço de limpeza de pele e

maquiagem. O proprietário de
uma clínica de estética, Stefano
Antonielli, disse que pretende
participar novamente nos pró-

.

ximos anos. Quem aproveitou a

novidade foi Nelci Epifania, 36
anos, que trabalha no controle
de qualidade da Weg e tirou o

dia para passear com a família
na Arena. Além de fazer a lim

peza de pele, ele também fez os
exames de glicose e colesterol.

Entre os serviços tradicio
nais naAção Comunitária o que
mais se destaca é o corte de ca

belo. Neste ano, trabalharam em

torno de 30 profissionais da área
de estética. Até as 15h, a equipe
já havia atendido cerca de 340

pessoas. Conforme a cabeleirei
ra Mílene Ristau, este é um dos

serviços mais procurados no

evento, justificando sua presen ':"

ça na ação comunitária.

-

4

A dona de casa SoniaMaestro
Rocha não é funcionária daWeg,
mas veio ao evento para trazer o
filhoMarcoAntonio, 3 anos, para
passear. Durante o passeio ela

aproveitou para fazer uma ava

liação odontológica no filho.
A emissão de documentos,

como carteiras de trabalho e de
identidade, não aconteceu por
que a Justiça proíbe este tipo de

serviço em ano eleitoral. Con
forme Jonas Schmidt, várias

pessoas procuraram o serviço
neste ano. "Aproveitamos para
'fazer um levantamento das

pessoas que precisam de um

novo documento", informou.

Aproveitamos
para fazer um

levantamento das
pessoas que

precisam de um
novo documento.

JOl1as Schn:ddt,
analista de KH

naWeg

FOTOS EDUARDO MONTECINO

...

SAUDE Entre os inúmeros serviços oferecidos,
foram realizadas avaliações odontológicas

...

,ESTETICA Nelci Epifanio quis aproveitar a
oportunidade para fazer uma limpeza de pele

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Guaramirim/1a Vara

Rua João Sotler Correa, 300, Amizade - CEP 89.270-000,
Guaramirim-SC - E-mail: guaramirim.varaI1@tjsc.jus.br

Juiz de Direito: Gustavo Schwingel
Chefe de Cartório: Sandra Maria Weber

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 20 DIAS

Sustação de Protesto nO 026.09.000370-0

Requerente: Neki Confecções Ltda
Requerido: Alves & Visona Ltda - EPP

Citando(a)(s): Alves & Visona Ltda - EPP, Rua B, 57141, Mini Distrito Industrial -

CEP 15,350-000, Auriflama-SP.
Prazo fixado para a Resposta: 15 dias. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s)
acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como

CITADA(S) para responder(em) à ação, querendo, no lapso de tempo supra men

cionado, contado do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo
contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os

fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art. 319 do CPC). E, para
que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente
edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo
de O dias na forma da lei. o"

Guaramirim (SC), 18 de junho de 2012.

.

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Guaramirimrl" Vara

Rua João Sotler Correa, 300, Amizade - CEP 89.270-000, Guaramirim-SC - E
mail: guaramirim.varaI1@tjsc.jus.br
Juii de Direito: Gustavo Schwingel

Chefe de Cartório: Sandra Maria Weber

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 20 DIAS
Declaratória nO 026.09.000609-2
Autor: Neki COQfecções Ltda
Réu: Alves & Visona Ltda - EPP

Citando(a)(s): Alves & Visona Ltda - EPP, Rua B, 57141, Mini Distrito Industrial -

CEP 15.350-000, Auriflama-SP.
Prazo fixado para a Resposta: 15 dias. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s)
acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem
como CITADA(S) para responder(em) à ação, querendo, no lapso de tempo supra
mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não
sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadei
ros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art. 319 do CPC).
E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o

presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com
intervalo de O dias na forma da lei.
Guaramirim (SC), 18 de junho de 2012.
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"Estudar
nãoéalgo
negociável"

Especialista em Educação Marcos
Meier realiza palestra em Jaraguá do Sul

com dicas para os pais, filhos e professores

JARAGUÁ DO SUL em meio à sociedade da tec-

Carolina Veiga nologia, do consumo e da sa-

tisfação imediata do prazer.

O desafio de educar vai Meier é especialista na Teo
além da formação clãs- ria da Modificabilidade Es

sica das disciplinas esco- trutural Cognitiva de Reu
lares ou das orientações ven Feuerstein, conhecida
básicas de como devemos como Teoria da Mediação
tratar as demais pesso-· da Aprendizagem, professor
as. A educação deve atingir de Matemática e Psicólogo.
também a formação· emo- Nesta entrevista ao jornal
cional da criança e jovem. O Correio do Povo, Marcos
O psicólogo e mestre em Edu - Meier comenta algumas te

cação Marcos Meier, palestra máticas que serão abordadas-·

hoje em Jaraguá do Sul, em na palestra de hoje à noite, às '

evento promovido pelo Colé- 19h30, no Centro Empresarial
gio Marista, onde falará sobre de Jaraguá do Sul (Cejas). Os
como os pais e professores ingressos custam R$ 15 (pais
podem transformar crianças e alunos do Colégio Marista)
e adolescentes em adultos e R$ 20 (comunidade). Infor
com maturidade emocional mações: 3371-0313.

o Correio do Povo: Qual é o

perfil do aluno de sucessor
Marcos Meier: O aluno de su

cesso é aquele que estuda, por
conta própria, quatro horas ao

dia. Mas, para que isso aconteça,
é preciso criar hábitos. É aí que
entra o papel da família. É preciso
que pai emãe definamumhorário

específico de estudo para os filhos

que vai além do período que eles

passam na escola, na seguinteme
dida: se a criança está na 8a série,
estuda uma hora por dia em casa.

No primeiro ano, duas horas e as

sim por diante; até chegar ao ter

ceirão, quando esse adolescente
estudará quatro horas por dia.

OCP: Como convencer a

criança e o adolescente a estudar
todo esse período?

Meier: É preciso mostrar para
eles que estudar não é algo nego
ciável. É preciso cobrar até que a

prática se internalize e se trans

forme em hábito. Uma vez viran
do hábito, acabam as cobranças,
aquela chatice em cima do adoles
cente. Mas, não tem jeito. O hábito

apenas se constrói se o.estudo for
cobrado no mesmo dia e no mes

mo horário. Cabe aos pais cobrar e
não se deixar levar por argumen
tos como: "Mas a professora não

passou lição de casa". Não tem

lição, não tem problema. Pode-se
estudar outro conteúdo ou apro
veitar ó momento para a leitura, a
literatura ou para os estudos teóri
cos. É isso que torna um adoles
cente um aluno de sucesso.

OCP: Onde os pais mais come
tem erros?

\ Meier: O grande erro dos pais é

prometer prêmios ao final de cada
ano letivo, para o filho que é apro
vado. Por exemplo: 'se passar vai

ganhar uma viagem'. Isso é um erro

muito grave. O aluno que recebe
esse prêmio no final do ano criando
um círculo vicioso e pensando: "lá
no final do ano eume esforço". Esse
pensamento faz com que ele não se

esforce adequadamente. É o hábito
de estudar todos os dias e o acom

panhamento diário dos pais que
trará o sucesso para o adolescente.

OCP: Como fazer para que a

criança e o adolescente cresçam
coma inteligência emocional?

Meier: As crianças e adoles
centes adquirem a inteligência
emocional quando os pais, desde
pequenos, sabem elogiar e tam

bém criticar os filhos. Nas décadas
de 1960 e 1970, criou-se uma onda
de que não se podiam criticar os

pequenos porque os traumatizaria

quando adultos. Isso foi um grande
equívoco. É preciso criticar, pegar
no pé, mostrar o erro e mandar fa- vida, acaba fazendo coisas com as

zer de novo. Apenas assim a crian

ça vai aprender a lidar tanto com

a parte boa quanto com a parte
ruim. Tudo isso irá ajudar a crian

ça a desenvolver uma autoestima . OCP: De onde vem esse sen

saudável e a resistência à frustração, timento de culpa do adolescente
formando a inteligência emocional. e como a sociedade age. Ela con

Ajudar nas atividades domésti- tribui com a existência desse sen
cas também é importante. Num timento nu ela ajuda a combater

primeiro momento isso pode até essas atitudes?

parecer trabalho infantil. Mas, ela Meier: Esse sentimento de culpa
aprende que aquilo ali é trabalho e é natural do ser humano. O que en
a respeitar quem trabalha. Apren- sinamos ao adolescente é lidar com
de a respeitar a mãe, a empregada isso. O ensinamos a perdoar as pes
a zeladora da escola, a professora. . soas, aos outros, aos pais. Quando

.

As crianças que não desenvolvem ele aprende aperdoar a simesmo, aí
esse tipo de respeito, acabam dís- ele não precisamais do auto-boico
cutindo, entram em conflito e não te. O que contribui para existência
construindo amizades. Sem ami- do auto-boicote é a dificuldade que
gos, a pessoa acaba não tendo uma o adolescente tem de admitir o erro.

percepção do que ta fazendo e sem

isso não amadurece.

clamações das empresas é que o

novo funcionário não tem inteli

gência emocional, não sabendo
lidar com as adversidades. Ele cri
tica, briga e, ao invés de assumir o
erro e pedir desculpas, é arrogan
te. É a falta de inteligência emocio
nal que acarreta tais reações.

"'

E preciso
criticar, pegar no pé,
mostrar o erro e

mandar fazer de novo.

Apenas assim a

criança vai aprender·
a lidar tanto com a

parte boa quanto
com a parte ruim.
Marcos Meier,

mestre em EducaçãoOCP: Quais são os valores edu
cacionais que contribuem na for

mação do cidadão para o mundo, OCP: Como construir a inte

que devem permanecer em evi- ligência emocional e uma auto

dência e que são cada vez mais estima saudável em meio a uma

aceitos na sociedade? sociedade cuja satisfação do pra-
Meier: Outra característica zer está imediatamente ligada ao

do aluno e futuro profissional consumo?
bem sucedido é que eles cresce- Meier: Esta é outra questão. Se
ram aprendendo a cultivar bons você der, de imediato, tudo o que
valores, tais como honestidade, seu filho pedir ele não desenvolve

caráter, responsabilidade, respei- rá uma questão importantíssima
to ao próximo e sabendo utilizar que é adiar a satisfação do prazer.
aquelas três palavrinhas mágicas: Se o adolescente estiver focado na

com licença, obrigado e, por favor. satisfação imediata do prazer, ele

Atualmente, uma das maiores re- terá problemas e não se esforçará

tanto quando poderia. Trabalhar,
estudar, persistir, se dedicar às obri
gações, essas práticas não costu

mam ser prazerosas, mas são ne

cessárias para a construção da vida.

OCP: O que é o auto-boicote e

quais atitudes dos adolescentespo
dem ser identificadas como tal?

Meier: O auto-boicote é uma

questão mais complexa que signi
fica o seguinte: quem não acredita
em simesmo acaba desenvolvendo
um sentimento de culpa por uma
série de coisas, como por não se

achar tão inteligente ou por não ter
se esforçado e toda a culpa exigeum
pagamento. Como não é nada fi

nanceiro, este pagamento vem atra

vés do auto-castigo. O adolescente
acaba se boicotando e quando esse

sentimento está muito desenvol-

quais não conseguem crescer, se

desenvolver, evoluir. Ele tem todo
ummecanismo que o prejudica.

OCP: As mídias sociais contri
buem comaEducação?

Meier: Elas potencializam a
.

comunicação do adolescente, por
tanto elas são, a princípio, produti
vas. No entanto, tem um problema
nessa cónstância Se o adolescente
só se comunica com outros adoles
centes via redes sociais e de forma
virtual, o que o adolescente faz se

ele tem uma pessoa criticando ou

pegando no pé? Ele bloqueia, exclui
e não aprende a lidar com as diver
sidades. Com esta atitude, o ado
lescente não aprende a conversar

com quem tem opiniões diversas
.e acaba se transformando em uma

pessoa auto-centrada, arrogante e

prepotente por não desenvolver a

comunicação saudável.,

OCP: Como os pais devem agir
diante das núdias sociais?

Meier: É preciso ensinar o ado
lescente a utilizar as redes sociais. O

que postar, como não se expor e não

estragar a sua privacidade e quais
cuidados são necessários. Poroutro
lado, o adulto precisamostrar que é

preciso aprendera conversar, a con
trapor, trocar ideias com pessoas
que têm pensamentos diferentes.
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Pelo Mundo

1789·

Criação da Carta dos Direitos
No dia 25 de setembro de 1789, o advogado e político
estadunidense James Madison criou a Carta dos
Direitos do Estados Unidos, também conhecida
como Declaração dos Direitos dos Cidadãos dos
Estados Unidos. Os artigos, reconhecidos pelo
Congresso em 15 de dezembro de 1971, passaram a

vigorar e garantir o limite do poder do Estado sobre
a liberdade pessoal. Isso significa que o Congresso é

proibido de criar qualquer lei que viole a liberdade

religiosa, ou propriedades particulares ou as vidas
dos cidadãos. A Carta dos Direitos, hoje
com 223 anos, continua

desempenhando um
papel fundamental
nas decisões norte
americanas. Um
dos exemplares
originais está .

exposto no
Arquivo
Nacional, em
Washington.

1964

Guerra de Moçambique
Em 25 de setembro de 1964 foi declarada oficialmente

.

a Guerra da Independência de Moçambique, ou a Luta
Armada de Libertação Nacional, uma batalha armada
entre a Frente de Libertação de Moçambique e as

Forças Armadas de Portugal. O conflito surgiu como
resultado da insatisfação dos cidadãos moçambicanos
em relação à administração exploratória dos

portugueses. O povo nativo foi discriminado e

marginalizado em razão dos interesses econômicos

europeus. O ataque português ao posto administrativo
de Chai, em Cabo Delgado, foi o início de um violento
combate que durou 11 anos, mas que resultou
na negociação da independênciamoçambicana
em 8 de setembro de 1974.

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
[lU

Lunenâer �2!�z-

I

Lunelli ��i.' i -c'
�

Grupo LUnelli

Personagem histórico

Coco Chanel
Gabrielle Bonheur Chanel, mais co

nhecida como Coco Chanel, foi uma im

portante estilista francesa. Suas criações
influenciaram a moda mundial. É a fun
dadora da empresa de vestuário Chanel
S.A. No período entre 1905 e 1908 ela ado
tou o nome de Coco, durante uma breve
carreira de cantora de café-concerto. En
volvendo-se primeiro com um rico militar
e depois com um industrial inglês, Coco
Chanel conseguiu recursos para abrir uma
pequena chapelaria, em 1910. O cárdigã,
o vestido preto, as pérolas tornaram-se

marca registrada do estilo Chanel. A mar

ca acabou tornando-se um grande impé
rio, que inclui bolsas, sapatos, joias, aces
sórios e perfumes. No· ano de sua morte,
em 1971, aos 87 anos, Coco Chanel ainda
trabalhava ativamente, desenhando uma

nova coleção.

1954

Gregório em maus lençóis
Em setembro de 1954 o jornal O Correio do

Povo publicou umamatéria que dizia: "Con
tinua o inquérito policial-militar em- torno do
assassinato do Major Vaz e dos ferimentos em

Carlos Lacerda e um guarda civil." O texto ter

minou dizendo: "No arquivo do Tenente Gregó-

rio foram encontradas cartas comprometedo
ras de altas personalidades e até a ordem para
entrada no país do comunista JorgeAmado, que
teve franqueada toda a sua bagagem, tendo até
uma limousine oficial para ir buscá-lo no cais
do porto."

A invenção
do post it
O post it foi criado em 1974 por Arthur Fry,
como forma de marcar e explorar seu livro de
cânticos enquanto estava no coro da igreja.
A criação é um pequeno pedaço de papel,
tradicionalmente em amarelo canário, com
uma tira adesiva e que permite que se façam
lembretes temporários sobre algum evento

ou tarefa.Arthur Fry sabia que seu colega
Spencer Silver, funcionário da 3M, havia criado
acidentalmente, em 1968, um adesivo de

pouca aderência e que não deixava resíduos.

Assim, ele resolveu usar esse adesivo na parte
de traz do papel. A empresa 3M, inicialmente,
ficou cética sobre a rentabilidade do produto.
Mas, em 1980, ele já era uma realidade e fazia
sucesso em todo o mundo.

•
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Es táculo

D. Maria,
A Louca em
Jar

Encenada pela atriz Maria do Céu

Guerra, a peça que já é sucesso

internacional, desembarca na cidade

teatro do Cen- Guerra, deu a ela o importante
tro Cultural da Prêmio Nacional de Teatro Ber-
Scar será palco
hoje, às 20h,
para o espetá
culo "D. Maria,

A Louca". Um encontro entre o
.

texto catarinense de maior re

percussão com a grande estrela
do teatro português, a atriz Ma
ria do Céu Guerra.

Maria do Céu Guerra é consi

derada especialista em monólo

gos e um dos maiores nomes do
teatro contemporâneo. A atriz,
nascida em 1948, ficou famosa
mundialmente por suas atua

ções solo em "0 Pranto de Maria
Parda", de GilVicente e "Calamíty
Jane". Já passoupor televisão e.cí-

o

nema, Em 1975, criou o grupo liA
. Barraca", onde encenou, dirigiu e

até interpretou poesias em inú
meros festivais internacionais.

As apresentações, sempre
com casa cheia e aplausos do

público e da crítica, estrearam

em Lisboa no ano passado com

produção do grupo A Barraca
e permanecem em cartaz até
o momento em 'várias cidades

portuguesas. Tanto é, que a in

terpretação memorável da atriz
e diretora da peça, Maria do Céu

nardo Santareno.
Com texto do dramaturgo de

Florianópolis, Antônio Cunha, a
peça ficcciona sobre bases his

tóricas, as memórias da rainha

portuguesa D. Maria I em sua

chegada ao Brasil, depois de fu
gir da invasão napoleônica no

início do século 19.

Agora, sob o comando da
Esfera Produções Artísticas de

Florianópolis, a obra está em

turnê em Santa Catarina até o

final de setembro. Depois de
abrir o 19° Festival Nacional de
Teatro de Florianópolis Isnard
Azevedo, o Floripa Teatro, e

passar por Lages, a peça chega a
Iaraguá do Sul e ainda passa por
Joinville, Itajaí e Criciúma com

apresentações gratuitas em to

das as cidades.
A peça será apresentada em

comemoração aos 60 anos da

Federação dos Trabalhadores
do Comércio no Estado de San
ta Catarina (Fecesc). O espe
táculo tem entrada franca. Os

ingressos podem ser retirados
no teatro ou no Sindicato dos
Comerciários de Jaraguá do Sul,
que co-patrocina o evento.

Contabilidade

WWW..g!JfYl%.C(lffi.bf
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.'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 110 I TERÇA-FEIRA, 2S DE SETEMBRO DE 2012 www.ocponline.com.br

r visão do TeIllpO
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

Canoinhas

T A
11° 26°

Sã Miguel
do Oe te

T A
15° 24°

o ca
T A
9° 22°

Tempo
chuvoso
Chuvamelhorando no
decorrer do dia no Extremo
Oeste ao Meio Oeste. Nas
demais regiões do Estado
de SC, tempo melhora à
noite, devido à influência
da passagem de uma
frente fria pelo Oceano
Atlântico. Temperatura não
muito elevada diminuindo
durante a noite.

•

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Prevtsão e ventos ara hoje em Jaraguá
Direção do vento Velocidade Umidade

do vento relativa (%)
• 6h Oeste-Sudoestee 2km/h 85
• 9h ,Oeste-Sudoeste 5km/h 57
• 12h oeste-sudoeste 8km/h 49
• 15h Sul-Sudoeste 10km/h 70 14mm

• 18h Sudeste 10km/h 96 80%
• 21h Sudeste 9km/h 100

de possibilidade
de chuva,

Dieta
uni homem diz ao amigo:
- Minhamulher está fazendo mais uma nova dieta há três semanas.
E quanto ela já perdeu? - Pergunta o amigo.
- Três semanas!

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
lca
C>
::::I
-

O
cn

T A
10° 24° s f 'sco do Sul r'a Ó

• Preamar • Preamar
• 3h11: 1,6m • 6h19: O,5m
• 16h08: 1,7m • 14h17: 1,3m

MINGUANTE 8/9 • Baixamar • Baixamar
• 7h36: O,2m • 9h32:0,5m

Tábua
• 20h39: Om • 20h41: Om

NOVA 16/9 das marés
• Preamar • Preamar

CRESCENTE 22/9
• 1h53: 1,1m • 2h06: O,6m
• 14h02: 1,1 m • 12h15: O,6m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 30/9
• 6h16: O,4m • 7h41: O,3m
'. 20h34: Om • 19h23: Om

Maft'a

TA
10° 25°

Joinville

T A
13° 28°

Jaragua
TA
13°27°

Palavras Cruzadas

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Leve guarda-

ival
AMANHÃ
MíN: 4°e
MÁX: 19°C

QUINTA
MíN: soe
MÁX: 20°C

MíN: 10°C
MÁX: 19°C

" I' I r' I I"' I

/ i "f, I
" I ," !

I , ; I
, j

j
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,

I
I 'I I ,II! I' L/II/r I,ti' 1,111'111111 , i/fi'/rl' ,111/:1 II I, dil,l 1l'r'I I,', Ir ',1,/" " I ,',\' I 'I

I'"
I

I j
,I

I

HORIZONTAIS
1. As iniciais do ex-piloto de corridas Emerson / Ir de

cima para baixo
2. O pintor contemporâneo Manabu (1924-1997) /

Importante cidade gaúcha
3. Vento fresco e moderado / Nome de um avião russo

de caça
4. Muito torto ou enroscado
5. O símbolo do alumínio, elemento químico usado

em aviões, utensílios de cozinha etc. / Conjunto
de pessoas que descendem de um indivíduo ou de
um casal

6. Falta daquilo que é necessário à subsistência
7. Cortar uma planta rente ao chão
8. Divisão administrativa de município ou cidade
9. Zeloso, cuidadoso / A língua oficial da Tailândia
10. O dramaturgo Mauro (1949-2003), de "Pérola" I

Projétil das armas de fogo
11. As iniciais da cantora gaúcha Regina (1945-

1982) J Famosa ex-jogadora da seleção brasileira 10

de voleibol
11

12. Máxima I Traduzir em fatos a palavra ou o pen
samento

13. Sigla da entidade que representa os interesses dos
advogados / O maestro Karabtchevski.

,

VERTICAIS
1. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária / Pro

fissão de fé cristã
2. O resíduo do pão que foi cortado / Preço pago num

hotel'
3. O meio do ... hábitatl Mexe com os de alguém quem

o desacata, menoscaba, despreza tAs iniciais do

ex-primeiro-ministro britânico Blair
4. Que alivia, desafoga
5. Teso, erecto
6. As iniciais do estadista venezuelano Bolívar (1783-

1830) / Preparar alimentos através. da ação do fogo
/ Tradicional bairro da capital paulista

7. A atriz carioca de "Caramuru - A Invenção do Brasil"
8. (Fig,) Abrigo, amparo J Vigia
9. Riacho I Famoso filme estrelado por Brad Pilt

(1984) /Rotary Club.

í 234 56789
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Você vai amar a
hora do cafézlnho.ou?e

Michele Camacho micamacho777@gmail.com I 47 8838 3084

Dica de beleza do dia:
Iluminador da Revlon
E para quem adora uma recomendação de produto de beleza, aqui vai uma bem
boa, de um iluminador que tenho e adoro, o ColorStayMineral Finishing Powder,
da Revlon. Sei que o nome é grande, mas falei ele inteiro para quem for procurar
achar o certo. Apesar de não ser uma pessoa demuitamaquiagem, há certas coisas
que não podem faltar naminha necessaire, e o iluminador é uma delas. Por isso
sou bem exigente na hora de escolher o meu. E, girls, esse é realmente bom. Com
o verão chegando, tenho certeza de que muitas de vocês queremsair de casa com

uma carinha que tenha um aspecto de saudável não é? E é aí que esse iluminador
babado entra. Por conta damistura de tons dourados, rosados e champanhe, _ele te
deixa com um aspecto de rosto bronzeado sempre, por isso sintam-se à vontade em
usá-lo tanto durante o dia, como a noite. Além.disso, ele tem outra vantagem: um
cheirinho bom. Sinceridade, eu não gosto de maquiagem com cheiro forte (imaginem ficar com isso na pele não
é?), por isso levo o cheiro em consideração na hora de comprarmake. Falando nisso, se eu não me engano esse

produto tem no mercado e com um preço ótimo! Recomendo, meninas!

TERÇA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2012 1111 VARIEDADES

Longos
r

Recebo vários pedidos por e-mail perguntando sobre o

uso dos vestidos longos para o dia a dia. Meninas, posso
dizer uma coisa? Usem à vontade! Foi-se a época em que
os vestidos longos eram associados apenas às grandes
festas (casamentos, formaturas, bailes de debutantes,
entre outros). Óbvio que não estou falando para usar um
vestido de festa em plena quarta-feira à tarde (vestidos
com brilhos, paetês e afins vocês podem deixar para
essas ocasiões mais p.ompudas, ok?), mas hoje há várias
opções de vestidos longos que são sim perfeitos para
usar durante o dia, seja para ir ao trabalho, sair pra
almoçar ou uma festa na beira da piscina. Apostem em

tecidos leves, estampados e coloridos, com uma cara

de bonitinha, arrumadinha e confortável. Acessórios
(muitos deles) e rasteira para finalizar.

FOTOS REPRODUÇÃO
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Valeu!
A12a Feijoada do Moa foi

mais uma vez coroada com
sucesso absoluto. Muita gente
bonita, descolada e com astral I
altíssimo desfilou no sábado
nas piscinas doBeiraRio Clube
de Campo. A festa começou às
11h e terminou às 20h. Circu
laram pelos palcos o grupo de

pagode Atitude, Vintage Cult,
osDjsAndréHeat eViniMedei
ros, os sertanejos Bruno & Dio
natan e a dupla sensação de
Santa Catarina, Teo & Edu. A

feijoadaficou a cargo de Sérgio
Lazzaris, a equipe Tato Branco,
Cia da Saúde eNutrilli que, ali
ás, deram um banho de compe
tência na cozinha. Foi festão!
Quem não foi pode acompa
nharpelosfotos.Hajaflash!

C'deção deVerão
A lojaVoilà está com sua coleção
de verão, onde o romantismo das
flores e o calor do sol inspiram
asmulheres e as deixammais
bonitas. Para apresentar todo
esse charme, a amigaVivi
Rodrigues, dona do pedaço,
reúne na quarta-feira, a partir da
16h, nomes deA a Z importantes
de Iaragua, para uma deliciosa
rodada de champanhe emuitas
comidinhas assinadas pela
concorrida chef de cozinha
RenataRubik,

ISO 9001Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

WWW.ocponline.com.br TERÇA-FEIRA, 2S DE SETEMBRO DE 2012 113 I VARIEDADES

Famosa demais?
Estava lendo na coluna do colega Leo Pinheiros, que a atriz Karina
Bacchi disse em entrevista aAmaury Ir., que se mudou para a

Espanha porque, modéstia à parte, era famosa demais paramorar no
Brasil. Fala sério, por que não avisaram a loira. Ir tão longe para quê?!
Bastava se mudar aqui para Corupá, estava resolvido.Moa Gonçalves

/-
." _.- .. - _ ."" _. -

1

/�SP�tJ!!J.i C> �P I

/ /

/ /

:Troféus e Medalhas:
I

PRESENÇA O promoter Thiago Mattos, este coltmista e Julian Olsen,
o maior empresário da noite catarinense, na 12a Feijoada do Moa

Quem te viu
Até meados deste ano, dois

p

companheiros do PSDB eram

grandes amigos e aliados.
A relação dos dois ficou
estremecida com o processo
eleitoral e agora, parece,
os dois estão em campos
opostos.

Antes da hora Nas paradas
Tudo bem, não querer perder a O folclórico Gariba, depois
"boquinha" Mas daí a já estarem .. do sucesso nas quatro linhas,
batendo nas costas de outros nos outdoors, agora quer
candidatos, é um pouco demais. trabalhar em rádio. Dizem
Parece que, em alguns casos, a que o primeiro teste será
ansiedade em "trabalhar" pelo um depoimento em favor do

povo é tanta que os chupins 0,1
candidato Dieter. Será? Quem

esquecem-o patriotismo:"
.

viver verá!

CLEITON METZGER/DIVULGAÇÃO
"-

BEBE A

BORDO
Julio
Oliveira e

Miriam Dias �
prestigiaram
a Feijoada

FAMÍLIA
Os arquitetos

Raphael
e Keidy

Cavalcanti
com o lindo

t'"llho Octávio

.. Re�ataÃbrâvanel, filha
de Silvio 'Santos, Cié'u

"

rasante na festa. Foi
prestigiar a apresentação
do namorado.

• O casalChico e Rita
..

' ..

-Iornazonni, contagiou a
feijoada com a alegria de

Chegou; Davi!
Davi, o primeiro filho do casal
de médicos dr. Rodrigo eAna
Paula Agacy, nasceu sábado,

..

dia 22, às 9h02, pesando
3.235k. Saúde e toda felicidade
do mundo para o Davi e os

papais mais frescos de Iaraguá.

MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

f,l'V'.. \ .

\..\."-'-0�A\()1t� ,

moagoncalves@netuno.com.br

Jardins 6 interiores 4

Arrartios J Buquês I Acessórios I Árvores frutfferas ,�

ESTILO
Erick Janssen
e André Heat

também
f"lzeram a

festa na

Feijoada
do Moa

Devemos
construir

diques de

coragem
para conter a
correnteza

do medo.
Martin Luther King

ÇLEITON METZGER/DIVULGAÇÃO

DUPLA Os amigos Nelson
Pereira e Zéquinha J1Ulkes também

p�est:igiaram a Feijoada do Moa

CLEITON METZGER/DIVULGAÇÃO
• lteir-es

Atençãomulherio de

plantão Max Pires (Por
Acaso) e Regis Portanova
(Studio FM) são os mais
novos solteirões da urbe
sorriso. Estão livres,
leves, soltos e voando
baixíssimo. Solidário
aos amigos vamos lançar
uma campanha para
arrumar namoradas para
dupla de famosos. Envie
e-mails com fotos para
moagoncalves@netuno.
com.br. Volto ào assunto.

Feijoada do Moa, pela
Espanada Glatz
(leia-se Erbe).

Pensando ..

bem
o que fiz no meu

passado não me garante
nada no meu futuro. As
causas do meu sucesso

no futuro têm que ser

diferentes das causas dos
sucessos passados.

Ganhou!
Michael Niemann foi
um dos ganhadores
da Pizza do Madalena,
sorteada sábado, na

Carlos &
Paulinha
Continua de vento
em popa o romance

dos apaixonados
CarlinhosWille e

Paulinha Rezende.
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DanielMedeiros
Gra<tuado em Comunicação Social -

"

Cinema � Vjd�o e formado p9 curso de Teoria,
, Linguagem e' critica Cinematográfica '

,

D'e id�rt� .maneira, a comédia Ted, e�crita e versas êsquêtes, /'0�otéiro ., �scrito p"�r MacFat� quanao 0
•.
casal relemb;a c?mo se conh�c'��

d,irigida por �eth IvJacFwlan� (criador dos lane em parceria, com' Alec -Sulkín ,e Wellesley ram, é possíveldistinguir avisão que cada umseriados Uma Paníílía da Pesada, American WIld - consegue "mant�l o humor constante, ." tem, do mundo (ela é séria, enquantoele en-
I. Dad! e The Çle��lánd Sho"!JY), podels�r consíde" lporém â.�aba saciificalldd1)tn pouco da narr�- xerg� as coisas de�,u���an�1ra fant�srosa).

'

'" "mda um co�to "ffe faqa� r��stf. "Na tramá, ,lJJP ii,
.: tiva ao ,ins�,rir conteúdos, desnecessários ape- , MacFarlan�.mantém o hu�pr típicé de, .

menino solitário deseja, na noite de Natal, que nas para fazer rir. Iodaa sub-trama envolvendo seus trabalhos anteriores, com referências
seu'ursinho de peh1�ia ganhe vida para Jlue"hs- o chefe de:�ri'é conipletainenle dispen&,ável;, .1 à cultura p_o'p'�"piadas séjn d ;n�no� pudo('
s!m �l� possa ter um amigo, O desejo se :re�a e,,, '" assim coroo a.partícípação de Norah Iones, que que vão dêsde religião {"Ofh.ern. o que Jesus
os dois vivem felizes para sempre. Ou assím'se' .funcíonaria melhor se- a cantora fosse apenas fez!") ate Brando? Routh (isso mesmo, o'

'. ria, caso o réalismo ántenormentemencionado mais uma das' (liversas 'celebrídades que pas-":
I

protagonista de Superman" - "O Retorno). Ar-
não imperasse na narrativa.

. ,,' �.�. selam pela tela sem dizer uma palavra, Atém
�

rancando gargalhadas jío público, e. diretor .,

Em meio à fama de ser o único brinquedo disso, todos os personagens coadjuvantes são entrega aqui um ótimo exemplo de comédia
vivo, 'Ied (com voz do-próprio Macfarlane) não 'mostrados de maneira bidimensional; sem Irreverente; 'divertida eprincípalniente, poli-demora muito para se envolver em escândalos qualquer profundidade, ,!,," tícamente incorreta,
típicos de sub-celebridades esquecidas. Tendo Entretanto: o cineasta. compensa o� seQs � algo cada vez mais

- �.� - -.�.- .�." _- � �-� - -s-:« "

o amigo de pelúcia cerno modelo a ser seguido, r, equívocos ao desenvolvei bem o trio 'prin- raro no cinema con
omeninoqe�rlce(es�tomaMa�-kWhlberg),mas cipal e a maneira como se relacionam, tor- temporâneo,
a presença'de Ted em sua vida impede que ele nando uma temática fantástica bastante (de
amadureça, o que pode custar ri relacionamen- novo) realista: Vale destacar também o uso de
to com sua, namorada, Lori (Mila Kunis). flashbacks (característico da TV) que, alémI"

.'
",. I I

H ti," n li
. E chegada então � difícil hora de se despedir de engraçadíssimos (como a cena envolven-

I, do amigo de infância e seguir em frente. Com do a limpeza no tapete da sala), trazem infor.
uma e�trutura que se apoia na inserção de di- mações importantes sobre os pe!sopag�ns:

24/9 Djonatan Sebastian Julia S. Furlani Terezinha Debatim
Ademar J. Pomianowski Eduardo Lmpert Julieta J. da Silva Vivian P. Manske
Afonso Schroeder Eliane B. Raduenz Luiz Karsten Yasmin Anacleto
Altair Giese Evanderson da S. Santos Luzia Wischral 25/9

� Alzira M. Wolf Flávio R. Henn Maria Eduarda Arno Alfredo Maas
Gilmar C. Franceschi

,

Sguissardi

�
Ambrosio L. Becker Alice Ap. Limberger
Anderson T. da Silva' Gilmar Wagner Max Jensen Ana Paula Rusch
Arri Diesenthaler Guilherme André Delani Nivaldo A. Freiberger Ariane C. Ribeiro

�
Beatriz Felisbino Igor Cristiano Harmel Odair Beltoni Beatriz Da Silva Nagel
Celesio Zanghelini lisa Richter Renan Odirlei dos Santos Cátia V. HorongosoDavid Michalak lrondina L. Bortolini Salatiel F. de Oliveira Cintia T. HorongosoDianês Martins João Ferreira Pires Susane E. Olska Cirineu P. da Silva

Novelas
LADO A LADO - GLOBO· 18R

Edgar afirma para Constância que Laura continuará recebendo Isabel em sua casa. Jurema repre
ende Berenice por deixar o vestido de noiva de Isabel no varal. Eulália se faz de vítima durante uma
discussão com Teresa, ao ver Praxedes chegar. Neusinha faz Diva contar sobre seu encontro com Fre
derico. Zé Maria discursa em favor da capoeira. Edgar e Laura se declaram um para o outro. Berenice
tenta provocar Isabel. Praxedes briga com Teresa por causa de Eulália. Caniço provoca um acidente
com o vestido de noiva de Isabel. Albertinho se irrita com os elogios que recebe dos amigos por humilhar
Isabel. Guerra desconfia de que Fernando tenha inveja de Edgar. Constância fala para Assunção que ele
precisa agradar a família Vieira para conseguir um cargo melhor. Praxedes tenta conversar com Eulália.
Constância descobre que Laura e Edgar dormem em quartos sepêrados.

CHEIAS DE CHARME • GLOBO· 19R
O Borralho se reúne para assistir à apresentação de Sandro na TV. Gilson e Lygia sofrem por causa de

Samuel. Cida pede para Elano acompanhá-Ia à delegacia para falar com Sarmento. Sônia e Isadora ficam per
plexas com a notícia da falsificação do exame de DNA feita por Sarmento. Chayene é desprezada e Socorro
é ovacionada pelos fãs em Sobradinho. Dália combina com Marçal sua fuga do hospital psiquiátrico. Sandro
vence o concurso. Elano leva Cida para visitar o túmulo dos pais. Liara fala para Lygia que ela precisa entender
o que realmente sente por Gilson, Sidney leva Inácio para falar com Rosário. Elano e Cida se reconciliam.

AVENIDA BRASIL. GLOBO· 21R
Nina e Jorginho são presos e percebem que caíram em uma cilada. Leleco procura Nilo no lixão. Janaína

ameaça Max na frente de Zulmira. Jerônimo confirma a Leleco que Max vivia no depósito de lixo. Jorginho
tenta convencer Tufão de que Carminha é má. A família Tufão especula que Jorginho seja cúmplice de Nina
no sequestro de Carminha. Noêmia, Verônica e Alexia compram roupas na loja de Diógenes. Tufão recebe a
confirmação de que algumas notas que estavam com Nina foram usadas no pagamento do sequestro. Leleco
aconselha o filho a conversar com Jorginho, antes de denunciar Nina. Leandro se surpreende com a dedicação
de Suelen. Betânia e Lucinda visitam Nina. Lucinda pede para Santiago ajudar Nina. Leleco pergunta a Max por
que ele não contou que vivia no depósito de lixo com Carminha. Jorginho conta para Tufão que é filho de Max.

GABRIELA - GLOBO - 23R
Ramiro avisa a Machadão que colocou uma fazenda de cacau em seu nome. No capítulo 58, terça-feira,'

25 de setembro - Juvenal confessa a Teodora que ama Lindinalva. Gabriela se entristece com as proibições
de Nacib. Machadão avisa a Zarolha que fechará o Bataclan para morar com Ramiro. Teodora promove um
encontro entre Lindinalva e Juvenal e conta à menina que Juvenal também foi enganado por ela e Berto.
Gerusa pede a Malvina que entregue um presente de Natal para Mundinho: Ramiro avisa a Machadão que
colocou uma fazenda de cacau em seu nome. Juvenal tira Lindinalva do Bataclan para se casar com ela..
Juvenal discute com Berto e se surpreende quando o irmão confessa que foi Dorotéia quem armou tudo.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Aniversariantes

i

Dlreção: Seth :
Macíarlane, Elenco: '

�arkVVahlberg,11ila
Kunis, Sem MacFâr

I lane, Giovaní Ribisí,

Clique
animal

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

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

Esta é a

Maya, está
desaparecida
desde o dia 22,
da rua Otto

Georg, Jaraguá
99. Se alguém
a viu, gentileza
informar pelo
3376-0743

Constantino Buzzarello
Elírio Marcelino
Eugenia Hille
Fernanda R. Wagner
Francisco Reitz
Gabriel M. Rosa
Greyce D. Murara
Helen C. Lebrão
João de Avila
Julia Horongoso
Leticia A. Berlato
Luana C. de Campos

Marilene Bressani
Marisete Grest
Moacir Parisi
Pedro de Oliveira
Rafael Taschner
Ruth Oeschler
Salete C. Melato
Sarah Yasmin Figueiredo
Tisha Lombardi
Vali L. Hansen
Vanderlei F. de Souza
Wilson A. Ferreira

ltançamentos

Eríc IDes criou
uma abordagem de
admmistração 'que tem

. p<;>r objetivo tsansformar
a maneira pela qual os
novos pródutos'são criados;'i' .

desenvo]...,vidos e lançados,I:

liA Startup Enxuta" procura
ensinar empreende80rés,
administradores e líderes

,

empresariais a serem

mais bem-sucedidos na
condu�ão de seus negócios
sem, contudo, desperdiçar
tempo e recursos. Na esteira
da economiamundial,
a inovação pode ser

.

. considerada essencial para
estimular o crescimento

'

.. ,.._ • .!

econorruco, e o processo
criado em liA Startup
Bnxuta' foi desenvolvida
para que se possa evitar
dinâmicas de atualidade.

- mostra que a banda está
.
em suamelhor forma.
No Doubt já acumula na
bagagem 2 Grammys,
5 MTVVMAs, milhões
de álbuns vendidos e

lucrativas turnês.
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Tirinhas

ema

PROGRAMAÇÃO DE 21 A 27/9

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Abraham Lincoln Caçador de Vampiros - Leg. - 15:00,
17:00, 19:00, 21 :00

.ARCOIRIS2
• Resident Evil 5 - Leg. - 14:00, 15:50, 17:40, 19:30, 21 :20
.ARCOIRIS3
•Os Mercenários 2 - Leg. -13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX1
• Resident Evil5 - 3D - Dub. -13:30,15:30,17:30
• Resident Evil 5 -3D - Leg. - 19:30, 21 :30
.ARCOPLEX2
• Ted - Leg. -14:40 17:00 19:10,21:20
.ARCOPLEX3
• O Legado Bourne - Leg. - 14:00, 16:30
• OS Mercenários 2 - Leg. - 19:00, 21: 1 O
.ARCOPLEX4
• Um Divã Para Dois - Leg. -14:00, 15:50, 17:40, 19:30,
21:20

.ARCOPLEX5
• Intocáveis - Leg. -14:40,17:00,19:10,21:20

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOUS 1
• Dredd (3D) - Leg. - 20hoo, 22h15
• Dredd (3D) - Dub. -13h20, 15h30, 17h50
• CINÉPOUS2
• Ted - Dub. - 14hoo, 17hoo, 19h30, 22hOO
• CINÉPOUS 3
• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Dub. - 14h30,
16h50, 19h10

• Resident Evil5: Retribuição (3D) - Leg. - 21 h30
• CINÉPOUS4

\ • À Beira do Caminho- 13h40, 15h50
• Os Mercenários 2 - Dub. - 18h30, 21 hOO
• CINÉPOUS5
• E aí, Comeu? - 13h50, 16h30, 19hoo, 21 h20
.CINÉPOUS6
• Resident Evil5: Retribuição - Dub. - 18h20, 20h40
• Corações Sujos - 13hoo, 15h20
• CINÉPOUS7
• Tinker Bell: O Segredo das Fadas (3D) - ub. - 12h30,
14h20, 16h10, 18hoo

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

20h20, 22h35A
* A - Somente sábado (22/9)

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
.GNC1
• Dredd (3D) - Dub. - 17:20
• Dredd (3D) - Leg. - 19:30 21 :40

.

'linker Bell: o Segredo Das Fadas (3D) - Dub. - 13:30" 15:20
• GNC2
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) - Dub. -13:40
• Resident Evil5: Retribuição (3D) - Dub. -15:50
• Resident Evil5: Retribuição (3D) - Leg. - 19:50, 21:50
• Tinker Bell: o Segredo Das Fadas (3D) - Dub. - 18:00
.GNC3
•Os Mercenários 2 - Dub. -13:20, 15:30, 17:50, 20:00, 22:00
.GNC4
• Ted - Leg. - 14:00, 16:20, 19:00,21 :10
.GNC5
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 15:40
• Na Estrada - 13:00
• O Legado Bourne - Leg. - 17:40
• Um Divã Para Dois - Leg. - 20:10,22:10
• SALVAVIP
'Intocáveis - Leg. - 14:20,16:45,19:10,21:30
• SALVAVIP
'Intocáveis - Leg. -14:20, 16:45, 19:10,22:00

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
.GNC1
• Dredd (3D) - Dub. -17:20
• Dredd (3D) - Leg. - 19:30, 21 :40
• Tinker Bell: o Segredo Das Fadas (3D) - Dub. - 13:30,
15:30
.GNC2
• Abraham Lincoln: Caçador dê Vampiros - Leg. -13:15,
19:50

• Os Mercenários 2 - Leg. - 15:20, 17:40, 22:00
.GNC3
• Resident Evil 5: Retribuição - Leg. - 14:00, 16:30,
19:00, 21 :20

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
.GNC1
• Dredd (3D) - Dub. - 17:30
• Dredd (3D) - Leg. -19:40,22:10
• linker Bell: o Segredo Das Fadas (3D) - Dub. -13:30, 15:30
.GNC2
• À Beira do Caminho - Dub. - 13:00
• Os Mercenários 2 - Leg. - 15:00, 17:00, 19:30, 21 :40
.GNC3
• A Era do Gelo 4 - Dub. -13:15, 15:15
• O Ditador - Leg. -17:15
• O Legado Bourne - Leg. - 19:10, 21 :50
.GNC4
• E a Vida Continua - Dub. - 14:15, 16:30, 18:45, 21 :00
.GNC5
• Ted - Leg. - 14:30, 16:45, 19:20, 21 :30
.GNC6
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) - Dub. -13:40
• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Dub. - 15:50
• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Leg. - 19:50, 22:00

OjuizDredd (Karl Urban) vive na
megalôpoleMega City Um, um oásis de

civilização na TerraMaldita, cerca de 120
anos nofuturo. Bastante temido pelos
infratores da lei, ele acumula os cargos
de polícia, dejuiz e ainda tem o poder
de executarsuas sentenças. Um dia, ele é
encarregado de treinar uma candidata
ajuíza com poderesmediúnicos (Olivia
Thirlby), e neste primeiro dia de teste os dois
enfrentam amaior emais perigosa traficante
de drogas do local (LenaHeadey).

Vocalista do Green
Day é internado

Billie Ioe Armstrong se descontrolou
no fim de semana, enquanto se apresen
tava com o GreenDay em LasVegas. O vo

calista ficou irritado quando o avisaram

que o tempo de apresentação estava se

esgotando, xingou a produção do evento

e quebrou a guitara. Logo após o escân
dalo, o músico foi internado em uma clí
nica de reabilitação. O artista estava sob
efeito de drogas durante o ocorrido.

Ashton Kutcher e
Mila Kunis juntos
Depois de tentarem esconder o ro

mance dos holofotes, Ashton Kutcher e

Mila Kunis resolveram assumir o namoro.
No último sábado, eles foram fotografados
aos beijos, na saída de um restaurante, em
NovaYork. Após trocar algumas carícias, o
casal ainda passeou de mãos dadas pelas
ruas da cidade, sem se importar se estava
sendo fotografado. Boatos dizem que o

ator sempre teve uma quedinha por ela.

'TheVoicê.J3taSll, que estreouna q;,JV Olpbo na '

tarde de domingo atingiu ótimos Indíces de audi�
ência. Segundo aprévia do Ibope naGrande São

Paulo, o realitymusical deu 16 pontos, ficando na
liderança. Nomesmo horário, aRecordmarcou
6,5 pontos, o SBT ficou com 6,0 e a Band fez 3,5
pontos.A atração desfilou novos talçntos, que

'. f foram avãlia:ao� pelos cantoresClaudiaLeitte,
Carlinhos Brown, Lulu Santos e Daniel.

Pattinson quer se
casar com Kristen
Robert Pattinson quer se casar com

Kristen Stewart na tentativa de salvar a re

lação que foi abalada pela traição cometida
pelaatriz como diretorRupertSanders. Pat
tinson saiu da casa que dividia com Kristen

após o escândalo e ficou afastado por um

tempomas, segundo boatos, o.casal reatou.
Pattinson teria dado um ultimato a Stewart,
dizendo que só voltará se ela concordar em

passar o resto davida com ele.

Horó�copo
CVl ARlES

�

I· O astral é favorável para desenvolver atividades
em grupo. O serviço deve render, mesmo aqueles
que precisam de mais esb.Jdo ou pesquisa. Ideias
interessantes podem vir do contato com os amigos. A
vida amorosa pede mais proximidade. Cor. bege.

\.J RWRO '

U Se você deseja obter resultados diferentes, terá que
agir de outra fonna diante dos acontecimentos. Troque
infonnações com pessoas experientes e aprenda com
outros pontos de vista. Cuidado apenas para não deixar
seu amor de lado. Cor. verde.

l[ GÊMEOS
.

fts novas oportunidades de crescimento e expansão
que procura poderão chegar por meio de amigos ou
colegas de trabalho: fique de olho! A vida amorosa pede
um pouco mais de privacidade: gente demais pode
atrapalhar o seu relacionamento. Cor. marrom .

� CÂNCER
� No campo profissional, una-se a pessoas que tenham

objetivos parecidos com os seus. Em equipe, você tem
tudo para desenvolvermétodos mais eficientes de fazer
o seu trabalho. No Setor sentimental, não trate o par
com indiferença. Cor: marrom.

..n LEÃo
UL No campo profissional, participe mais das tarefas

dos colegas e colabore em todas as oportunidades
que surgirem. Aprenda também a aceitar a ajuda
dos demais. No campo afetivo, um bom diálogo pode
esclarecer qualquermal-entendido. Cor. tons pastel.

rrk VIRGEM

11_.r Excelente momento para conversar com pessoas que
comungam dos mesmos ideais que você. Aproveite
para fonnar alianças e dedique-se a trabalhos em
equipe. No amor, não deixe um clima tenso se instalar:
converse aberlamente com o par. Cor. lilás.

MOlTe baterista da
Generation Esmeralda

O baterista da banda Generation Es

meralda, Bradford Lee Parker, de 59 anos,
morreu domingo, em pleno show O grupo
fazia uma apresentação na cidade de Ubá,
na Zona da Mata de Minas Gerais. Parker
'caiu sobre o instrumento, por volta da

quarta música. Ele deu entrada no hospi
tal, mas já chegoumorto ao local. O corpo
será levado para os Estados Unidos. A cau

sa damorte seria um infarto fulminante.

.o, UBRA
- É dia de inovar em todas as áreas de sua vida Abra-se

a novas amizades com pessoas que pensem diferente
de você. É tempo de melhorar suas oportunidades
de crescimento. No amor, bom dia para acertar os

ponteiros com sua cara-metade. Cor. pink.

m ESCORPIÃO
II L. No ambiente profissional, é tempo de superar os

conflitos existentes. Aproxime-se dos chefes, pois um
aumento salarial não está descartado. O clima é de
hannonia com os parentes. No amor, reflita sobre seus
verdadeiros sentimentos. Cor. branco.

'

.." SAGITÁRIO
)<.

-

Não pennita que os problemas interfiram
negativamente em seu comportamento. Tente manter
seu bom humormesmo diante daquelas situações que
tiram você do sério. Recarregue suas energias junto
com quem ama Curta a companhia do par. Cor. branco.

V\_ CAPRiCÓRNIO

'p Hoje, você pode encontrar o equilíbrio que procurava
em suas finanças. Um dinheiro que não contava mais
ou uma premiação pode chegar. No amor, hámuito
diálogo com sua cara-metade. Aproveite para diminuir
as diferenças entre vocês. Cor. azul-claro.

Ao'Y\ AQUÁRIO
� Sua capacidade de solucionar problemas encontra-se

em alta. Aproveite para assumir a liderança no grupo
de trabalho. Bom dia para discutir novas oportunidades
para sua vida A dois, um diálogo aberto pode fortalecer
os vínculos entre vocês. Cor. rosa.

. 'I PEIXES
TI O dia é favorável para desenvolver trabalhos em

grupo, mas não tente se destacar mais que os demais.
Mantenha um diálogo aberto com todos os que
cruzarem seu caminho. Clima de compreensão no
campo afetivo. Interaja mais com o par. Cor. azul-claro.
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Quer publicar sua foto'
É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.

osrIlhos

Rafael e
Vitor e o

esposo
JwtiorKühI

parabenizam
Juliana Voit

Kühlpelo
aniversário,
comemorado

no dia 18.

Nós te
amamos.

Sucesso!

Rafaella Duarte klebber
�

completa 10 anos hoje
e vai comemorar com

festà no Turek Garden
Hotel. Seus pais Rolf e
Rosa desejammuitas
felicidades e saúde

Quem completa seu 4°

aninho de vida no dia

24 é a gatinhaNat�
Bergmann.

Os pais, padrinhos, tios
e avós desejam saúde e

mandammuitos beijos

Hiale FerreiraWagenknecht, de apenas 11 anos,

fará seu primeiro trabalho internacional. Amini

top model será clicada esse mês em Bariloche/

Argentina, para onde embarcou no dia 22. Sucesso

em mais essa nova campanha Hiale! São os desejos
dos familiares e amigos

Muitas
felicidades

para as irmãs
AmandaLais

�apella e Débora
Taís Zapella, que
completaram
mais um ano

de vida no dia

23. Um gTaIlde
abraço da
família

Davi

fez seu

primeiro
aninho

no dia 15

e pousou
para foto

coma

amiguinha
Lara

Feliz aniversário

para Verônica Berndt

Giese, que no dia 26

completará mais um ano

de vida. Quem deseja
muitas felicidades são

sua primas EIfi eWaIIi

Feliz aniversário para
Gertrudes Froelich, que
no dia 27 colhe mais

uma rosa no seu jardim.
Desejos de felicidades
são do esposo Zeno, da
rIlha Andreia, futuro

genro e suas primas
EIfi e Rosani
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Benyamin
Parbam Fard

I
benyamin@biovita.com.br

Lixo em aterros sanitários, até quando?
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OPlaneta gera anualmente
30 bilhões de toneladas de

resíduos sólidos. O lixo urbano
contribui com apenas 2,5%
deste total, mas há diversos
países que ainda gastam rios de

.

dinheiro público ao não reciclar
e não buscar alternativas que
transformem o resíduo em energia
elétrica. Neste contexto, uma

pergunta paira no ar: até quando
nossos representantes políticos
irão enviar nosso lixo para aterros
sanitários?
Enterrar o lixo em aterros é
exatamente amesma coisa que
enterrar dinheiro, guardando
uma verdadeiramontanha

de problemas para as futuras

gerações. Entretanto, neste
momento de corridas eleitorais,
o que aindavemos emplanos de
governo são os "prefeituráveis"
insistindo em ter seuspróprios
aterros comometa de governo, um
verdadeiro absurdo!
Um fato irrefutável é que quando o
assunto lixo (ouResíduos Sólidos
Urbanos (RSU)) vem à tona

ninguém quer encarar o problema
verdadeiramente de frente, e com
seriedade.Amaioria não sabe que
aPolíticaNacional deResíduos
Sólidos (Lei 12.305/10) traz
claramente a diferença conceitual
e!ltre resíduo e rejeito, que em seu

capítulo TI, art. 3°, cita: "rejeitas são
resíduos sólidos que, depois de
esgotadas todas as possibilidades
de tratamento e recuperação
por processos tecnológicos
disponíveis e economicamente
viáveis, não apresentem outra

possibilidade que não a disposição
final ambientalmente adequada".
Ainda, amesma lei prevê como
destinação final ambientalmente
adequada "a destinação de
resíduos que inclui a reutilização,
a reciclagem, a compostagem, a
recuperação e o aproveitamento
energético...". Em suma: não

podemos (e não devemos)
enterrar resíduos, mas apenas
enterrar (ou destinar) rejeitas,
que não possuemmais nenhum

aproveitamento. Paraproduzir e
transformar toda amatériaprima
que é descartada após seu uso, a
indústriadespende energia (seja
térmica, elétrica oumecânica),
e o pior destino que pode se dar

ao lixo é o aterro, pois demaneira
bastante simplista estamos
"enterrando energia e dinheiro".
Esta energia armazenada em
forma dematériapode (e deve)
retornar ao uso do ser humano
na sua forma energética, tendo
em vista a escassez prevista de
combustíveis fósseis, bem como

as limitações de aterros e seus

•
PROGRESSISTA

impactos no Brasil. E, se evitarmos
os aterros, a qual tecnologia
devemos aderir?Biodigestão ou
Incineração Plena (WTE) de lixo?
Bem, neste sentidomais urn fato
é irrefutável: a incineração plena
é aproximadamente 450%mais

eficiente que a biodigestão, além
de a incineração reduzir o volume
e peso do lixo em 90% e 80%,
respectivamente, sobrando ao
final do processo apenas cinzas

que podem servir de base para
usinas de asfalto ou concreto.A

biodigestão é ineficiente, quando
comparada com a tecnologia de
incineração plena, e inviabiliza
projetos municipais demédio
porte, necessitando de unidades

processadoras de larga escala
para se tornar economicamente

viáveis, além de demandarem
urna grandiosa quantidade de
população gerando lixo todos os
dias. AAssociação Empresarial
de Jaraguá do Sul (Acijs) está
desenvolvendo, junto com
associações empresariais dos
municípios vizinhos, umprojeto
de destinação de resíduos com
base no que há demaismoderno
em tecnologia de incineração
plena e tratamento de gases, a

qual é utilizadahámais de urn
século por países europeus, norte

. .

amencanos eJaponeses.
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GRUPO BIOVITA

"

BIOWASTE
�

ELEMENTAR
ENERCIAS H&NOVAV€IS

'ftSjBIOVITÂ BIOCHEM
r",--"úI"91"Su,,,.,,"'''', Química

www.biovita.com.br

Energia eólica poderia
suprir demanda global
Um fato incontestável é que em todo o mundo as energias
renováveis já conquistaram o mercado. Aplicadas em
residências e empresas, as alternativas podem sermais

eficientes do quemuitos especialistas acreditam. Uma nova
pesquisa relata agora que somente a energia dos ventos
poderia abastecer toda ademanda do planeta. O estudo foi

publicado no periódico Proceedings of the NationalAcademy
ofSciences (PNAS), entretanto, o entrave é que seria

necessário um investimento em estruturamuito grande para
que todo o potencial da energia dos ventos fosse aproveitado.

DIVULGAÇÃO

arque eólico gigan
no litoral gaúcho
SantaVitória do Palmar, no litoral sul gaúcho, vai receber um
dosmaiores complexos eólicos daAmérica Latina. O Complexo
Eólico Geribatu tem corno parceiras aEletrosul Centrais Elétricas,

. subsidiária daEletrobrás, e a fabricante espanhola de aerogeradores
Gamesa. Ao todo, serão instalados 129 aerogeradores, distribuídos
em dez parques, com capacidade instalada de 258megawatts (MW)
e investimento previsto de aproximadamente R$ 1 bilhão.
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Prefeita
CECiLIA KONELL
Vice
Alcides Pavanello
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APOIO: o f01UmlO DO POVO

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Tabelionato Griesbach REPÚBliCAFEDERATIVADO BRASIL - ESTADO DE SANTh CATARINA

Notas e ProtesJo Novo endereço: Rua CeI.Procópio Gomes deOliveira, 38D-Centro

Apontamento: 222366/2012 Sacado: HERNANl RIEGEL Endereço: ISRAEL GONCALVES 41 - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: Cedente: CM PISCINAS IlDAME Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1- Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 64,99 - Data para pagamento: 28/09/2012-Valor total apagarR$133,26Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 64,99 - Juros: R$ 0,41 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 222145/2012 Sacado: lIMO ROHRS Endereço: RUA FRIDA PISKE KRUGER 185 - JARA
GUÁDO SUL-SC - CEP: 89260-410 Cedente: CERAMlCAHAAKE LIDA Sacador: - Espécie: CH - N°Titulo:
000400-6 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.350,00 - Data para pagamento: 28/09/2012-Valor total
a pagar R$2.953,69Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 2.350,00 - Juros: R$ 524,83 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 222635/2012 Sacado: KD.G. EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA IlDA Endereço: EXP.
CABO HARRY HADUCH 865 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-380 Cedente: JARAGUA TURISMO
LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0010161506 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.815,96 -

Data para pagamento: 28/09/2012- Valor total a pagar R$2.899,77 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 2.815,96 - Juros: R$ 15,95 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 222707/2012 Sacado: KDG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA IlDA - ME Endereço: R
BARAODORIOBRANCO SL 05 862 SALA05 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-400Cedente: MCBDIS
TRIBUIDORA BRASILEIRA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 3353A003 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 402,38 - Data para pagamento: 28/09/2012-Valor total a pagar R$471,84 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 402,38 - Juros: R$ 1,60 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 222143/2012Sacado:KEfUNKARlNEFRANZEN Endereço:RUALUIZPICOW 180 - RAU
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente: DIEGO LEITZKE Sacador: - Espécie: CH - N°Titulo: 850130-0 - Moti
vo: falta de pagamentoValor: R$ 329,00 - Data para pagamento: 28/09/2012-Valor total a pagarR$412,40
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 329,00 - Juros: R$ 7,67 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 222643/2012 Sacado: LINCOlN PEREGOVIEIRA& CAI IT Endereço: RUABERfAWEEGE
1170 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500 Cedente: D RT SOM E ACESSORIOS AUTOMOTNOS LIDA
Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0002456702 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$139,00 - Data para
pagamento: 28/09/2012-Valor total a pagarR$207,41Descrição dos valores: Valordo título: R$139,00 - Ju
ros: R$ 0,55 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 222684/2012 Sacado: MAGAZINE D E C IlDA Endereço: RWAITER MARQUARDT 727 -

BARRADO RIO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89259-700 Cedente: MAREL INDUSTRIA DE-MOVEIS SA
Sacador: - Espécie: bMI - N° Titulo: 0129845004 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.298,45 - Data

para pagamento: 28/09/2012- Valor total a pagar R$1.369,33 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.298,45 - Juros: R$ 3,02 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 9,96

Apontamento: 222441/2012 Sacado: MARCOSANTONIODASILVA Endereço: RUAFRANCISCO HRUS

CHKA, 1734 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89253-670 Cedente: lDGIN LOGISTICADERECARGAS ITDA
Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 25065 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 833,00 - Data para paga
mento: 28/09/2012-Valor total a pagar R$913,71 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 833,00 - Juros:
R$ 4,16 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 222702/2012 Sacado:MCVCOMERCIO E INSTALACOES ELEI'RICASLID Endereço: RUA
ERICH MIELKE 80 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-350 Cedente: EIEIROCAL INDUSTRIA E COMER
CIO DE MATERIAIS ELET Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0109143 03 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 874,54 - Data para pagamento: 28/09/2012-,Valor total a pagarR$944,44 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 874,54 - Juros: R$ 2,04 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 222230/2012 Sacado:MIRlAN IVONETEPEREIRADASILVA Endereço: PREEJOSEBAUER
1555 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-100 Cedente: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREEN
DIMENT Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 17200 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 162,58 - Data

para pagamento: 28/09/2012- Valor total a pagar R$245,53 Descrição dos 'valores: Valor do título: R$
162,58 - Juros: R$ 0,97 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili

gência: R$ 24,08

Apontamento: 222656/2012 Sacado: MORGANA lAIS STINGHENME Endereço: RUAANGELO RUBINI
1053 SL 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente: PLASTFLOR COMERCIO DE PRODUTOS DE JARDINA
GEM IlD Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1099-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 552,84 -

Data para pagamento: 28/09/2012- Valor total a pagar R$632,62 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 552,84 - Juros: R$ 0,92 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 20,96

Apontamento: 222315/2012 Sacado: OZONIO RES'D\URANTE E SCHOPPERlA LIDA Endereço: R REI
NOLDO RAU 256 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-600 Cedente: DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS SARDAGNAITDA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 108793164 - Motivo: falta de paga-

mento Valor: R$1.246,32 - Data para pagamento: 28/09/2012- Valor total a pagar R$1.317,91 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 1.246,32 - Juros: R$ 3,73 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

EDI'D\LDE INTIMAÇÃODE PRarESTO Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/ c o artigo 995 do có
digo de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados
a protesto nesteCartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo
facultado o direito à sustação judicial de protesto e ouoferecerporescrito osmotivos da sua recusa, dentro
do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 222370/2012 Sacado: ADILSON DIAS Endereço: RUAALBERTO MAlOCHI 20 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89254-792 Cedente: OMNIS/A - CREDITO,FINANCIAMENTO E tNVESTIMENTO Sacador:
- Espécie: CBI - N°Titulo: 1.01258.0000366.10 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.789,83 - Data para
pagamento: 28/09/2012-Valor total a pagarR$4.139,39 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.789,83
- Juros: R$ 275,39 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$16,27

Apontamento: 222673/2012 Sacado: ALINEVIEIRA DELLANl Endereço: R JOAO PLANINCHECK 407 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-100Cedente: PASTIFICIO SELMI S/A Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo:
1605760201 -Motívo: falta de pagamentoValor: R$139,60 - Data parapagamento: 28/09/2012-Valor total
a pagarR$712,86Descrição dos valores: Valor do título: R$139,60 - Juros: R$ 0,65 Emolumentos: R$ll,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 222802/2012 Sacado:ANDRERICARDOKLUG Endereço: RUAAGUASCLARAS 530 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Cedente: LUIZRAMOSDASILVAME Sacador: - Espécie:DMI- N°Titulo:
1312 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$105,00 - Datapara pagamento: 28/09/2012-Valor total apagar
R$179,48Descrição dos valores: Valor do título: R$105,OO - Juros: R$I,12 Emolumentos: R$l1,60 - Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 222261/2012 Sacado: BEVILAQUA REPRESEN'D\COES IlDA Endereço: R:ALFREDO
CARLOS MEIER 180 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-640 Cedente: R.E.FERRARI CIA IlDA Sa
cador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 04110 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.615,42 - Data para
pagamento: 28/09/2012- Valor total a pagar R$1.699,17 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.615,42 - Iuros: R$ 6,46 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 19,39

Apontamento: 222708/2012 Sacado: COM IND MORRO DA PEDRA 06 Endereço: RUA SERGIPE 562 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-130 Cedente: MAGNATRANSPORTES E SERVlCOS IlDA Sacador: - Es
pécie: DMI - N° Titulo: 2685-03 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 654,15 - Data para pagamento:
28/09/2012-Valor total a pagar R$735,40Descrição dos valores: Valor do título: R$ 654,15 - Juros: R$ 2,39
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 222714/2012 Sacado: D PRA MALHAS IlDA Endereço: R JOSE THEODORO RIBEIRO
1061 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Cedente: JARTEX INDUSTRIATEXT LIDA EPP Sacador: - Es

pécie: DMI - N° Titulo: 10678 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.533,79 - Data para pagamento:
28/09/2012-Valor total a pagar R$2.619,81 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.533,79 - Juros: R$
12,66 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 222792/2012 Sacado: D PRAMALHAS LIDA Endereço: R JOSETHEODORORIBEIRO 106
SALA 01 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Cedente: NR AVIAMENTOS IlDA EPP Sacador: - Espé
cie: DMI - N°Titulo: OOO.000.936C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 819,50 - Data para pagamento:
28/09/2012-Valor total a pagar R$896,95 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 819,50 - Juros: R$ 4,09
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 222796/2012 Sacado: D PRA MALHAS IlDA Endereço: R JOSE THEODORO RIBEIRO
1061 SL 01 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Cedente: NRAVIAMENTOS IlDAEPP Sacador: - Espé
cie: DMI - N°Titulo: ooo.OOO.944B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.266,83 - Datapara pagamento:
28/09/2012-Valor total a pagar R$1.353,70 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.266,83 - Juros: R$
13,51 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 222166/2012 Sacado: ESQUADRIAS MACHADO IlDA Endereço: RUA JORGE BUHE 180
- JARAGUADO SUL - CEP: Cedente: ES GUINDASTES IlDA ME Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
573 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 280,00 - Data para pagamento: 28/09/2012-Valor total a pagar
R$357, 13Descrição dos valores: Valor do título: R$ 280,00 - Juros: R$ 1,40 Emolumentos: R$ 11,60 - Publi
cação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 222799/2012 Sacado: FABIANA REIS Endereço: RUAWAITER JANSSEN 50 SL 01 - JARA
GUADO SUL-SC - CEP: 89251-390 Cedente: MARlAADElAIDE FLORES EPP Sacador: - Espécie: DMI -

N°Titulo: 9895803 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 260,21 - Data para pagamento: 28/09/2012-Va
lor total a pagar R$329;54 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 260,21- Juros: R$ 1,47 Emolumentos:
R$II,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 222619/2012 Sacado: GUILMARA PIRES Endereço: RUA SAUDADE 92 FUNDOS - CO
RUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: HORIZONTETUR TURISMO Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
139/04 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 510,00 - Data para pagamento: 28/09/2012-Valor total a
pagarR$620,54 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 510,00 - Juros: R$1,19 Emolumentos: R$11,60-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 222402/2012 Sacado: OZONIO RES'D\URANTE E SCHOPPERlA LIDA Endereço: R REI
NOLDO RAU 256 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-600 Cedente: DISTRlBUIDORA DE
ALIMENTOS SARDAGNA IlDA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 108808174 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 576,29 - Data pata pagamento: 28/09/2012-Valor total a pagar R$645,87 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 576,29 - Juros: R$ 1,72 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 222403/2012 Sacado: OZONIO RES'D\URANTE E SCHOPPERlA IlDA Endereço: R REI
NOLDO RAU 256 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-600 Cedente: DISTRlBUIDORA DE
AUMENTOS SARDAGNA IlDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 108724855 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 901,41 - Data para pagamento: 28/09/2012- Valor total a pagar R$971,97 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 901,41- Juros: R$ 2,70 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 222562/2012 Sacado: PEDROALEXI Endereço: RUAALBERTO DARIOS 103 - BOMPLANT
- CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Cedente: BVFINANCEIRA S/A CFI Sacador: - Espécie: CBI - N°Titulo:
131039818 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 855,84 - Data para pagamento: 28/09/2012-Valor total
a pagar R$1.l29,22 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 855,84 - Juros: R$ 164,03 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 222564/2012 Sacado: RONAlDO JOSE DA SILVA Endereço: RUA FELIX RICHERT 314 -

Jaraguá doSul-SC - CEP: 89254-373Cedente: BVFlNANCEIRAS/ACF! Sacador: - Espécie:CBI - N°Titulo:
131041871- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.067,99 - Data parapagamento: 28/09/2012-Valor total
a pagarR$2.473,09Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.067,99 - Juros: R$ 330,18Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,02

Apontamento: 222453/2012 Sacado: SIDNEYDA SILVA Endereço: RUA HERBERTBAUMANN 343 - Ia
raguá do Sul-SC - CEP: 89260-810 Cedente: BVFINANCEIRA S/ACF! Sacador: - Espécie: CBI - N°Titulo:
251010416 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$3.883,01 - Datapara pagamento: 28/09/2012-Valor total
a pagarR$4.837, 1O Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.883,01 - Juros: R$ 873,67Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,52

Apontamento: 222598/2012 Sacado: SO)'JETII AUMENTOS IlDA Endereço: R EXPEDIC FIDEUS ES
TINGHEN 71 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89265-740 Cedente: SPEZIA ECIAITDA Sacador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 53916 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 850,00 - Data para pagamento: 28/09/2012-
Valor total a pagar R$928,99 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 850,00 - Juros: R$ 1,70 Emolumen
tos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 222608/2012 Sacado: TRANSPORTES COLETIVOS TURIJUI LIDA Endereço: RUA FRIE
DRICHWILHELM SONNENHOL 845 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-320 Cedente: ACRlUCOS SAN
'D\ CIARA IlDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 2oo2604U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
288,07 - Data para pagamento: 28/09/2012- Valor total a pagar R$366,65 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 288,07 - Juros: R$ 4,41 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 222612/2012 Sacado: TRANSPORTES COLETIVOS TURIJUI LIDA Bndereço: RUA FRIE
DRICHWILHELM SONNENHOL 845 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-320 Cedente: ACRlUCOS SANTh
CLARAIlDA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 2oo2603U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 96,02
- Data para pagamento: 28/09/2012- Valor total a pagar R$171,66 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 96,02 - Juros: R$ 1,47 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência:.R$16,27

Apontamento: 222044/2012 Sacado: VANDERLEl FERNANDES DA SILVA Endereço: Cedente: OESA
COM E E REPRES ITDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 2447134U - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$185,65 - Data para pagamento: 28/09/2012-Valor total a pagarR$265,19 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 185,65 - Juros: R$ 0,68 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 222587/2012 Sacado:VlEMRACOMERCIO DEARTIGOSDOVESTUAR Endereço: RPREF
JOSE BAUER 894 SL 3 TERREO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-100 Cedente: GLOBAL ORGANlZACAO
CON'D\BEIS LIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 10766 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
886,00 - Data para pagamento: 28/09/2012- Valor total a pagar R$968,52 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 886,00 - Juros: R$ 6,79 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$17,83

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data de
25/09/2012. Jaraguádo Sul (SC), 25 de setembro de 2012.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 33

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Violência

Vítima de
homicídio

ésepultada
Rudiney Siqueira foi encontrado morto, com
corte na garganta, em frente ao Líder Club

JARAGUÁ DO SUL

Debora Remor

POi sepultado em Nereu Ra

mos, na manhã de ontem,

Rudiney Siqueira, de 35 anos,
encontrado morto, em frente
ao Líder Club, no bairro Vila

Lalau, em Iaraguá do Sul, no
domingo, dia 23. A Polícia con
tinua procurando o responsá
vel pelo homicídio. "Acredito

que até o final desta semana já
teremos algum pista sobre este

caso", declarou o delegado res

ponsável, Eric Issao Uratani.
Pessoas que passavam na

calçada estranharam que o ho

mem, ericostado na parede, não
esboçava reação e chamaram os

bombeiros, por volta das 6h15.
Ele tinha um corte profundo na

garganta, possivelmente feito

por uma faca, porém a arma do
crime não foi encontrada.

Siqueira estava em liber
dade condicional do Presídio
de São Pedro de Alcântara"
na Grande Florianópolis, por
tráfico de drogas. Ele já havia

cumprido pena de dez anos, no
mesmo presídio, pelo homicí
dio de Amauri César Dunker,
em agosto de 1999.

Julgamento
Caso Rafael Santána

Acontece hoje, apartir das 9h,
no Fórum de Iaraguá do Sul, o
julgamento de AlexMaia de Oli
veira e Felipe Florentino, ambos
de 19 anos, acusados de matar

Rafael Sant'Ana, em 7 de maio
de 2011. Outros dois adolescen
tes envolvidos, na época com 17

anos, forama Casa de Semiliber

dade' em Joinville.
O crime aconteceu em uma

rua ao lado da boate Chopp Club
e foi registrado pelas câmeras

de segurança, ganhando reper
cussão nacional. Nas imagens,
Sant'Ana aparece sendo espan
cado e esfaqueado. Os acusados
e a vítima teriam se enfrentado
dentro do clube por causa de
uma garota. Do lado de fora, o
grupo cercou Rafael Santa'Ana e

desferiu os chutes e socos. Um

dos adolescentes teria dado qua
tro golpes de canivete nas costas
da vítima, que foi levada para o

hospitalmas não resistiu.

CRIME Homicídio
aconteceu no dia

7 de maio do ano .

passado, nwna
rua ao lado do

ChoppClub

Trânsito

Colisões
Um motociclista de 19

anos bateu no caminhão
dos bombeiros de Guara

mirim, que atendiam a ou

tra ocorrência com vítima,
na madrugada de. sábado,
dia 22. Um Gol, com pla
cas de Joinville, capotou
na BR-280, pouco depois
da meia-noite. A passagei
ra, de 28 anos, foi levada
ao Hospital Padre Mathias,
com escoriações.

Enquanto isso, o mo

tociclista e participante
de competições de moto

velocidade, Jean Maiochi,
perdeu a direção da moto,
bateu nos cones de sinali

zação e atingiu aviatura dos

bombeiros, estacionada no

acostamento. Ele foi levado
ao Hospital São José, de Ia
raguá do Sul, erecebeu alta
ainda no final de semana.

Tira Martins

Estupro
Um suposto estupro foi

denunciado na noite de sá

bado, dia 22, no bairro rifa

Martins, em Iaraguá do Sul.
A Polícia Militar foi chama
da por causa da briga entre

um casal, quando o homem,
de 35 anos, foi acusado de

estuprar a filha da mulher,
de 9 anos. Amenina confir
mou o estupro e disse ainda

que o abuso teria ocorrido
há uma semana. Ela deve
fazer o exame de delito para
comprovar o fato. O acu

sado foi levado à delegacia,
acompanhado de um advo

gado, e foi liberado em se

guida. "Não havia elemen
tos suficientes para detê-lo,
principalmente porque não

foi flagrante. Agora, a Dele
gacia de Proteção à Criança
deve investigar o caso mais

a fundo", disse o delegado
Uratani, que tomou os de

poimentos dos envolvidos.

São Luís

Tráfico
Denúncias da comuni

dade levaram à prisão, no
domingo, de umhomem de
22 anos, acusado de tráfico
de drogas. Na residência
do suspeito, no bairro São

Luís, em Jaraguá do Sul, a
Polícia Militar encontrou
232 gramas de maconha.

Jaraguá 99

Casa é destruídapelo fogo
Uma casa demadeira na rua Oscar Schneider, no bairro Iaragua

99, foi totalmente consumida pelas chamas namadrugada de sába
do, dia 22. Os bombeiros usarammais de dezmil litros para apagar
o incêndio, que teria começado com uma vela, já que a residência
estava sem energia elétrica. Ninguém se feriu.

t.

MUNICPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE
CONCORRÊNCIA N°. 03/2012-PMS

O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são

conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal n", 8.666/93 e suas

alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de

licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento
e seu resultado da Modalidade Concorrência Registro de Preço nO 03/2012-

PMS - Processo nO 90/2012-PMS, adjudicando em favor da empresa abaixo o

objeto da licitação por ter apresentado o menor preço global, determinando que
seja dada ciência aos participantes:
Objeto: Outórga de concessão onerosa da "Concessão da exploração de Ser

viços Funerários do Município de Schroeder/SC, para uma única empresa, pelo
prazo de 15 (quinze) anos, nos limites do Município de Schroeder/SC, em confor
midade com o disposto na Lei Municipal n° 1.854, de 23 de setembro de 2011 "'.
conforme projeto e demais anexos que fazem parte integrante do instrumento

convocatório.

Empresa vencedora: SERViÇO FUNERÁRIO BOM PASTOR LTDA, inscrita no

CNPJ sob o n° 78.990.71/0001-01.

Schroeder, 21 de setembro de 2012.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

.

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, nO 3201,
CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br -

site: http://wv.iw.schroeder.sc.gov.br
Extrato de Contrato de Outorga n", 171/2012-PMS

Modalidade Concorrência Registro de Preço nO 03/2012-PMS - Processo nO

90/2012-PMS
Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o n",

83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco,
nO. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: SERViÇO FUNERÁRIO BOM PASTOR LTDA, inscrita no CNPJ
sob o no 78.990.71/0001-01, estabelecida na Avenida Marechal Deodoro da

Fonseca, nO 1.774, Centro, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, CEP: 89.251-702.
Objeto: Outorga de concessão onerosa da "Concessão da exploração de

Serviços Funerários do Município de Schroeder/SC, para uma única empre
sa, pelo prazo de 15 (quinze) anos, nos limites do Município de Schroeder/

. SC, em conformidade com o disposto na Lei Municipal n° 1.854, de 23 de

setembro de 2011", conforme projeto e demais anexos que fazem parte inte

grante do instrumento convocatório.

Data da Assinatura: 21/09/2012 - Vigência: 21/09/2027

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

1\1.
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BR-280

EDUARDO MONTECINO

Duplicação deve começar em 2013
Ministro dos

Transportes esteve
em [araguá do Sul

para lançar o edital
de licitação da obra'

JARAGUÁ.DO SUL

Carolina Veiga

A s obras de duplicação da
rl.BR-280 devem iniciar no

primeiro semestre do ano que
vem. A confirmação foi dada
ontem peloministro dos Trans

portes, Paulo Sérgio Passos,
durante a presença dele na As

sociação Empresarial de Iara
guá do Sul (Acijs), onde anun

ciou o lançamento do edital

para contratação da empresas
que irá executar esse trabalho.

A ampliação da rodovia
vai iniciar no lote 2.1 (veja na

página ao lado). Ele abrange
um trecho de 14 quilômetros,
"entre o entroncamento com

o trevo da BR-101 até o quilô
metro 50,7,. em Guaramirim,
perto da empresaWeg Quími
ca, na área onde depois será
iniciado o contorno rodoviário
de Iaraguã do Sul.

O edital prevê ainda a cons

trução .de dois viadutos, duas

pontes e duas passarelas para
travessia de pedestres. As em

presas interessadas têm prazo

PALAVRA Ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, observado por Ideli Salvatti, garantiu a obra

máXimo de 30 dias para apre
sentarem as propostas.

De acordo com Paulo Sérgio
Passos, até dezembro devem
ser lançados os editais para a

duplicação dos dois lotes res

tantes da rodovia - o contor-

no rodoviário que passará por
fora de Iaraguá do Sul e do tre
cho de São Francisco do Sul até
a BR-10L

O prazo é de que em 60
dias os projetos executivos
das obras sejam concluídos.

Ao salientar que as obras são

prioridades do Programa de

Aceleração do Crescimento

(PAC), o ministro garantiu que
até "o primeiro trimestre de

2013, as obras de duplicação.
deverão acontecer simultane-

amente em todos os pontos da
BR-280". Mesmo antes do iní

cio dos trabalhos, o ministro
afirmou que já está em fase de
estudo o projeto de viabilida
de para o alongamento da BR-

280 até a BR-116.

Menos burocracia

Contratos para as obras devem seragilizados
As licitações da duplica

ção acontecem pelo Regime
Diferenciado de Contrata

ções (RDC). O modelo visa dar
mais agilidade ao processo de

contratação das construtoras.

Segundo 'a ministra Ideli Sal

vatti, essa modalidade é utili
zada nas obras realizadas em

decorrência da Copa do Mun
do de 2014 e das Olimpíadas
de 2016. Para garantir que,
desta vez, as obras sairão do

papel, Ideli garantiu que "não
viemos a Iaraguá do Sul assi
nar nada, mas sim, mostrar a

.

publicação do edital no Diário

Oficial da União de ontem".
Ela disse que "agora é hora

de recuperar o tempo e as vi

das perdidas até aqui" e de be- _

neficiar a indústria da constru

ção civil, gerando empregos e

fortalecendo as economias de
Santa Catarina e do Brasil no
combate a crise.

De acordo com a o Depar
tamento Nacional de Infra
estrutura no Trânsito (Dnit), a
partir da contratação da em

presa responsável pelas obras,
a previsão é de que sejam ne

cessários mil dias de trabalhos
diretos para a conclusão do

A duplicação é a

realização de um
sonho antigo e um

passo importante
para a economia

da região.

,

primeiro lote da duplicação.
A duplicação da BR-280

irá aumentar a capacidade' de
escoamento das indústrias do
Vale do Itapocu em direção
ao Porto de São Francisco do
Sul e diminuir os congestio
namentos nos 76,4km de ro

dovia entre os municípios de
, São Francisco e Jaraguá do Sul
e deverá custar algo em torno

dos R$ 1,4 milhões.
Em 2012, segundo o Gover

no Federal, estão sendo investi
dos R$ 5 milhões nas rodovias

que cortam o estado. Para a re

gião do Vale do Itapocu, englo-

ba este pacote a duplicação das
rodovias 280 e 470 (2,3 bilhões)
e as obras do CREMA 2, de res

tauro, sinalização e construção
de terceiras vias, que deverão
ser realizadas no trecho da BR--

280 que não será duplicado, de
pois de Iaraguá do Sul.

Segundo a presidente da

Associação Empresarial de Ia
raguá do Sul (Acijs), Mônika
Hufenüssler Conrads, "a dupli
cação é a realização de um so

nho antigo dos empresários da
região e um passo importante
para o fortalecimento da eco

nomia da região."

Mônika Conrads,
presidente da Acijs
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S cie a e es era e as ras

Usuários da rodoviaaguardam asmelhorias prometidas
tumados aos engarrafamentos e

às "entradas e saídas" perigosas
que precisam realizar no pos
to de combustíveis da Dibrape,
próximo ao Terminal da Petro

bras, eles afirmam que o princi
pal benefício da duplicação será

a segurança dos motoristas. O

local, além de ser uma descida,
o que faz com que os motoristas
dirijam em alta velocidade, tam
bém é ponto de travessia de pe
destres, saída de bairros e saída
de ônibus de empresas.

acidentes no cruzamento da ro
dovia com a entrada do bairro.

A segurança dos morado
res é outro aspecto destaca
do por Gonçalves. "Boa parte
dos moradores da Corticeira
trabalham na empresa de pré
moldados localizada no outro

lado da rodovia e levam muito

tempo para cruzá-la".
Para os motoristas Edson

Tiecher e Dirceu Alves da Silva,
a duplicação da BR-280 é quase
como um sonho realizado. Acos-

ximidade com o contorno, se

gundo ele, fará com que os mo

toristas diminuam a velocidade
e prestem maior atenção no en

torno. "O contorno aumentará a

visibilidade do restaurante", en
tusiasmado com a expectativa de
aumentar o faturamento. Outro

ponto levantado por Scaburri é
o tempo necessário para chegar
até o restaurante. O empresário
mora no bairro Rio Branco, em
Guaramírim, e para chegar até o

Km 51, nos horários de pico, leva

aproximadamente 30 minutos,
praticamente o dobro do tempo
necessário.

Funcionário de uma me

cânica no Km 48 da rodovia,
na entrada principal ao bairro

. Corticeira, Cristiano Gonçalves
a duplicação e construção das
vias marginais, além da passa
rela para travessia dos pedestres
trarámaior segurança para a re

gião. Segundo ele, metade dos
automóveis que aguardam con

serto no pátio foi danificada em

Para aqueles que moram ou

trabalham na região, a dupli
cação da BR-280 é um sonho

antigo. Gilsomar Scaburri, pro
prietário de um restaurante às

margens do Km 51, da BR-280,
bem próximo ao início do con

torno rodoviário, acredita que
a duplicação irá evitar os trans
tornos diários com o trânsito,
sobretudo em frente ao seu es

tabelecimento comercial. Além
de facilitar a entrada e saída dos
clientes no restaurante, a pro-

As melhorias projetadas no lote 2.1, entre a BR-I 1 até Guaramirim
r

.

Um elevado para travessia de pedestres deverá ser

construído no Km 46,7 da BR-280, próximo à reserva

da Petrobras e ao Posto de Combustíveis da Dibrape.

Início do contorno da BR-280 será construído na altura do
Km 51,4, em Guaramirim, e levará o fluxo de veículos,
para fora da cidade de Jaraguá do Sul.

Um elevado para travessia de pedestres deverá ser construído
na altura do Km 48,7, em Guaramirim, entre as entradas

principais dos bairros da Corticeira e da Caixa d'Água.

Outra melhoria na r dovia

Construção do viaduto inicia em outubro
obra custe aproximadamente R$
20 milhões, dinheiro garantido
através de emenda de bancada do

deputadoMauro Mariani.

meiro lote da BR-280, publicado
no Diário Oficial daUnião, que as

obras do viaduto do trecho urba
no da BR-280, em Guaramirim,

devem começar ainda no mês de
outubro. O viaduto será construí
do no entroncamento da BR-280

com a SC-413 e deverá contribuir

para aliviar do trânsito no local.
De acordo com a Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu
(Arnvali), a estimativa é de que a

O ministro dos Transportes,
Paulo Sérgio dos Passos, garantiu
ontem, durante a apresentação
do edital para duplicação do pri-

, Respeito por Joraguá
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Vote com amor, vote emAgenor 15000

COMPROMISSO COM A COMUNIDADE.

"O homem que quer mudar a sociedade
não pode ter ideias trmidas"

Pe. Dehon
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Juventus

Matemática coloca a
equipe perto da vaga
Somando mais nove pontos, o tricolor se
garante entre os semifinalistas do returno

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Com a vitória de sábado por
3 a 1, diante do XV de In

daial, o Juventus chegou a figu
rar na liderança do returno da
Divisão Especial. Porém, foi ul
trapassado pelo Hercílio Luz no
encerramento da rodada.

Restando cinco jogos para o

encerramento da fase e com 15

pontos por disputar, o tricolor
se garante na semifinal vencen
do os confrontos que disputará
em casa, contra Biguaçu, Ca
xias e Guarani.

A vitória sobre o XV foi tabém
um triunfo do grupo. Com o time
bastante desfalcado, o técni
co Pingo teve a necessidade de

improvisar em várias posições.
Demorou quase trinta minutos

para que a nova formação se en

contrasse em campo, apesar de
Louival ter desperdiçado a chan
ce de abrir o placar aos 10', em
cobrança de pênalti.

"Demoramos para nos en

contrar na partida. Perdemos
os dois homens de armação e

não tivemos tempo de treinar
com a nova formação. Era na

tural a falta de entrosamento,

mas mostramos novamente a

força do nosso grupo de atletas,
que é muito homogêneo", afir
ma Pingo.

Nesta quinta-feira, o Iuven
tus viaja novamente até Tuba
rão. Desta vez irá enfrentar o

Hercílio Luz, tendo como' des

falques Paulinho e Almeida,
suspensos, além de Rogério
Souza, lesionado. Preservado
contra o xv, omeiaMax retorna
à equipe. Outro que podevoltar
é o volante' Anderso Pedra, re
cuperado de lesão.

Juventus enfrenta o

Hercílio Luz nesta

quinta-feira, às
20h30, em Tubàrão.

HENRIQUE PORTO IAVANTE!
,

FALHOU De pênalti, Lowival perdeu a chance de abrir o placar contra o XV

Jaraguá

Leão do Valemantém a liderança
O Jaraguá somou mais um

importante ponto fora de casa

no Campeonato Catarinense
da Divisão de Acesso. Jogando
em Lages, no estádio Vidal Ra
mos Junior, o Leão do Vale se

gurou um empate por 1 a 1 com
o Internacional, no sábado.

"Fomos superiores a maior

parte da partida e foi um casti

go o gol sofrido no fim. Tivemos
as melhores oportunidades", la-

menta o presidente Da Silva.
Pelos cálculos do clube, so

mando mais seis pontos a equi
pe se classifica para a final do

campeonato. Como a Federa

ção Catarinense de Futebol sus
pendeu o inadimplente NEC,
serão computados automatica
mente os três pontos relativos
à partida ao Jaraguá. Assim, se
o time vencer o Oeste/Itajaí no
próximo sábado, às 15h30, 'no

estádio do Botafogo, estará ma
tematicamente garantido. '

No jogo de sábado, Torres
abriu o placar para o Leão do
Vale aos 16' do primeiro tempo.
O empate do Colorado Lagea
no veio com Grafite, aos 41' da
segunda etapa. O Jaraguá ainda
colocou uma bola na trave de
Júlio César, com Geléia. Mas a

equipe voltou para casa com

um bom empate na bagagem.

Segunda Divisão
Roma eOperário lideram
O Campeonato da SegundaDivisão teve sequência na tarde de

sábado. Pelo Grupo A, o Roma bateu o Prisma por 4 a 1, Atlético
Independente e Guarany ficaram no 2 a 2, enquanto o Nova Ge

ração superou a Kiferro por 2 a 1. No Grupo B, o Operário passou
pelo Bazar do Rau por 3 a O. Flamengo B e Barrabaxo empataram
por 2 a 2. O GrupoA é liderado pelo Roma (6 pontos), seguido por
Nova Geração (4), Kiferro (3), Guarany (2), Atlético (1) e Prisma
(O). O Grupo B tem Operário e Barrabaxo na frente (4), acompa
nhados porTecnopan (1), Flamengo B (1) e Bazar do Rau (O).

HENRIQUE PORTO IAVANTE!

,

LIDER Operário venceu o Bazar do Hau, no
Molha, e lidera o grupo junto com o Barrabaxo

Amistoso Internacional

CSM recebe a Seleção do
Paraguai hoje, naArena

A Arena Iaraguá volta a

receber uma partida interna
cional de futsal na noite de

hoje. Às 20h, a CSM recebe a

Seleção do Paraguai para um
amistoso. Enquanto os guara
nis se preparam para a Copa
do Mundo, os jaraguaenses
procuram manter o ritmo de

jogo, visando a continuidade
do Campeonato Catarinen
se. Treinada por Fernando
Ferreti, a Seleção Paraguaia
passa por um período de trei-

Interbairros

Só restam

quatro
Foram definidas no domin- '

go as equipes semifinalistas
da Copa Interbairros, Uma
delas é a Ilha da Figueira, que
despachou o Iaraguá 99 por 4
a 1. Na semifinal eles enca
ram o Três Rios do Norte, que
goleou o Rio Cerro por 6 a 1.

O Santo Antônio passou pela
Vila Lalau, por 3 a O. Agora
pega o João Pessoa, que
superou o Braço do Ribeirão
Cavalo por 3 a 1.

namentos no Brasil. Além do
amistoso contra a CSM, eles
farão outros jogos por Santa
Catarina. Já o técnico jara
guaense Sergio Lacerda vê no
amistoso uma oportunidade
para preparar o time, que na

próxima sexta-feira recebe o

Florianópolis, pelo Estadual.
Os ingressos estão à venda
nos Postos Mime (Matriz e

Kohlbach) e na Girolla Imó
veis, no valor de R$ 5, sendo
válidos para todos os setores.

Futsal

Subll perto
dadedsão

A equipe de futsal sub11 do

Colégio Evangélico Iaraguã
, disputou no fim de semana,
em Florianópolis, o turno da

quarta fase do Campeonato
Catarinense. Os comandados
de Ricardo Kuhn somaram

quatro pontos em três jogos,
terminando em segundo lu
gar na Chave U. Para avançar
à final, a equipe deve seman

ter entre as duasmelhores do
grupo no returno.
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SATIRO SODRE/AGIF

Campe nat rasileir

Fluminense abre
.

vantagem na tabela
Tricolor carioca aproveita vacilo do Atlético
MG e se distancia quatro pontos do rival

JARAGUÁ DO SUL
................... " " ················ ..

····r········

Agência Avante!

OFluminense foi o grande
beneficiado na rodada de

fim de semana do Campeonato
Brasileito. Com destacada atua

ção de Fred, venceu o Náutico

por 2 a l. O resultado consoli
dou o Tricolor carioca na lide

rança, abrindo quatro pontos
do Atlético-MG.

Em atuação desastrosa do

goleiro Wilson, o Figueirense
perdeu por 3 a 1 para o Palmei

ras, em Florianópolis. Com a

derrota, o Figueirense retornou

Vida dupla
Os atletas de fim de semana

precisam ter emmente que
na segunda-feira a vida
deles e de seus oponentes
volta ao normal. Se nos

jogos eles vestem camisas

diferentes, no dia-a-dia
podem vestir o uniforme
damesma empresa. Ou

dependerem um do outro
em seus trabalhos. São
como vidas paralelas e é

preciso sempre se lembrar
disso. São oponentes,
nunca adversários!

para a vice-lanterna. Com dois

gols de Bruno Mineiro, a Portu
guesa surpreendeu e venceu o

Santos por 3 a 1, no Pacaembu.
1 O holandês Seedorf teve atu

ação quase perfeita ao anotar

dois gols, mas o Botafogo ficou

apenas no empate em 2 a 2 com

o Corinthians, no Rio de Janei
ro. O Flamengo se recuperou e

deu um suspiro na luta contra

o rebaixamento, vencendo o

Atlético-GO por 2 a 1, em Goi
ânia. Destaque para a estreia de
Cleber Santana, ex-Avaí, autor
do primeiro gol na vitória do
rubro-negro.

,
•

Lamentável
Meu talento para o futebol é limitado, mas nunca fui
recusado em uma peneira. Porém, gosto de jogarminha
bolinha sem compromisso, em peladas com os amigos. Evito
participar de competições principalmente para fugir de
lesões. Nem todomundo "sabe brincar" e tenho uma família

para sustentar. Um tempo inativo pode me custarmuito
caro. É o que vai acontecer com o atleta Jair Pimentel, que no

.

domingo fraturou a perna na Copa Interbairros, após sofrer
um carrinho por trás de um adversário. Pormais casual que
seja um lance, sempre existe a possibilidade dele ser evitado.

Estranho
Existe algo a ser escondido?
Por que os clubes que estão
articulando a realização de
um Campeonato Citadino
não repassam nada para a

imprensa? Também temos

nossas fontes e sabemos
das reuniões realizadas
na sede da Fundação
Municipal de Esportes.
Depois correm atrás da

gente, com "meiguice"
para pedir ajuda na
divulgação. Não é este o

caminho, meus caros!

O equilíbrio predominou e

Atlético-MG e Grêmio ficaram

apenas no empate em O a O, em
Minas Gerais. O resultado preju
dicou os dois clubes na luta pelo
título. Na apresentação oficial
de Ganso, o São Paulo venceu o

Cruzeiro por 1 a O, no Morum

bi. No interior paulista, a Ponte
Preta pressionou, mas não con

seguiu furar a defesa e ficou no

empate em 1 a 1 com o Vasco,
no Moisés Lucarelli. Completa
ram a rodada Internacional3 x 1

Bahia, no Beira Rio, e Sport 1 x O

Coritiba, na Ilha do Retiro.

Figueirense perde
confronto direto

para o Palmeiras e

a queda é iminente.

Educação!.
Tem gente que ainda não
se tocou que mulheres
e crianças também
frequentam os estádios
de futebol hoje em dia.

Digo isso para alertar
aos "míjões" do João
Marcatto. Caso não

saibam, há diversos
banheiros espalhados
pelo estádio, inclusive
no salão social. Antes de

emporcalhar ao redor
do mesmo, entrem e

façam suas necessidades
lá dentro. Todos

agradecem!

Positivo
O fim de semana foi

positivo para o nosso
futebol profissional. O
Iuventus venceu bem o

XV e está a três vitórias
da vaga na semifinal. É
verdade que a equipe
perdeu um caminhão
de gols, mas está no
caminho certo. O Jaraguá
surpreendeumais umavez
e quase apronta em cima
do Inter, em Lages. Por
cincominutos não voltou
vitorioso. Agora, ficou a

três pontos da final.
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CRAQUE Veterano holandês Seedorf vai
"sobrando" no Campeonato Brasileiro

UFC

Belfortperde
Em uma das lutas mais

aguardadas dos últimos

tempos, Vitor Belfort não
foi páreo para Ion Iones,
que massacrou o brasilei
ro até a finalização da luta.

Apesar da derrota, Belfort

chegou perto de vencer,

corri uma chave de braço
quase perfeita no primeiro
round. O próximo desafian
te de Ion Iones deve ser Dan
Henderson..

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Vôlei

Presidência
Em passo importante

para a representatividade do
vôlei brasileiro, o presidente
da CBV (Confederação Bra
sileira de Vôlei), Ary Graça,
foi eleito o novo presidente
da FIVB (Federação Inter
nacional de Vôlei), em con

gresso realizado nos EUA.
Ele vai ser o regente de 220

Federações ligadas a entida
de e acumulará os cargos de

presidente da CVB e FIVB.

Os lS primeiros assinantes que ligarem para 2106-1919,
a partir das 8h de he]e, ganharão um par de ingressos.

- - - - �-- -- ----- -_------- - - -- - - ---�--

COf'liC()l"f(J (I um!:7 C(1Imiso
*101 e dois ingressos

poro o jogo.
W'W\iif,.bt�b,ook.i(,él/im/t.mrnidql\lllno$, www ..csm.ind.br
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A Eituá Home & Self Care apresenta sua linha Delicatta,

Desenvolvida com charme e sofisticação,
expressa em aromas a delicadeza dos sentimentos

. para dentro do seu lar.

li"
�-

Os produtos Eiv â Home & SelfCam são distribuídos pela Recei1uário Farmácia Magistral
ou através o.e consultores,. com atendimento em sua casa ou tocaI de t abalho.

Rua Reinoldo Rau 220 I Jaraguá do Sul I 3275 0.764
vV\Wi.receituario.com.br

, ! �,

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, � �

FBE3, FDC3, SAE3 e SDD3. Regulamento completo e informações sobre cada um dos catálogos podem ser consultados através do site www.ford.com.br. nos Distribuidores Ford ou através do CAF - 0800 703 3673. Esta promoção não é �
válida para veiculas adquiridos na modalidade de Venda Direta por pessoa jurídica. Ford Fiesta RoCam Hatch 1.61 2013 (cal. FEE3) a partir de R$ 31.990 à vista. Preços válidos até 30/09/2012 ou enquanto durarem os estoques - 100 /r �'...,..�'L
unidades. Ford Fiesta RoCam Hatch 1.01 2013 (cat. FBF3) a partir de R$ 29,090,00 à vista. Ford Ka 1.01 2013 (cat. KBX3) a partir de R$ 21.240,00 à vista. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços do de$pachante, I
manutençâo ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CH poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bam 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 CH) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford
Credil são operacionalizados palo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

lPc!ça�vi�õe�em ;-Uyeírulo-reg-ul�rm�t�
MORETTI

Acumule até RS 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero,
Copllllis e regl6esmetropolita""" 4001-4$581 DemaIs loca6dad..,1J8OO722 48S8.

Jaraguá do Sul
(47) 3274.2800

CARTAo FORD ITAOCARD. SOLICITE JÁ O SEU.
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