
Silêncio que clama respeito
;I •

Para chamar atenção ao Dia ,Nacional dos Surdos, cerca de
50 deficientes auditivos participaram de uma passeata, no
Centro de Jaraguá do Sul, na tarde de ontem. Página 17

Duplicação da BR-280

Desapropriações
serão feitas com o

início das obras
Somente a partir de 2013, quando estão previstos os

trabalhos, é que será formada uma equipe que irá negociar com
proprietários de imóveis. Atualmente há 60 áreas registradas.

Páginas4e5

Violência

Agressões sexuais preocupam
De janeiro de 2010 até setembro de 2012, foram
113 ocorrências de estupro contra menores de
14 anos em Iaraguá do Sul. Já este tipo de crime
contra mulheres somou 19 casos. Página 18

Divisão Especial
FÁBIOMORElRA

.

Juventus encara o
Hercílio Luz fora
Equipe não contará com.
Paulinho e nem com o zagueiro
Almeida. Jogo acontece em
Tubarão, hoje à noite.Vitória
deixará Tricolorna liderança
do returno. Página 19

Ação social
Dia 20 de outubro

tem festa na Sociedade

Diana, em Gua.:ra.nliriJn,
para ajudar a 1\jadefic.

Moa Gonçalves
Páginas 12 e 13

Pesquisa Sensus indica
liderança de Dieter para
prefeito de Jaraguá do Sul

Com 25 anos de experiência
com trabalho de pesquisa, a

Sensus Pesquisa e Consultoria
é uma das mais reconhecidas
empresas do ramo no Pais.

Sediada em Belo Horizonte (MG),
realiza frequentemente trabalhos
para a Confederação Nacional

dos Transportes (CNT).

38,3%

33,0%

DIETER Cecília
Konell

Moacir Branco
Bertoldi Indecisos Nulos

7,5%, 7 0%,

Sensus Data World Pesquisa e Consultoria SIC Ltda � Data de início: 12109112 - Data de tennino: 16109112
Entre"istados: 400 - Número do protocolo: SC-00292/2012 - Margem de Erro = 4,9%.

Pesquisa estimulada I prefeito.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ECONOIVHA 121 QUINTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2012 www.ocponline.com.bv..

PERÍODOCRECI 1'1656.

.�����... . . .?!.�.O(o... . �.�:A.ºº.��º:?º.�.�.... .

.!.� g!.ºg9.0(O. . �.?.���:I!J.�1.3.�.9:.�g�.� .

.çy:JJ.. . . �.:.�.�ª1.7..1. ê.�.T�M.BR9:.?.Q.�.? .

.ªº��.�� 1fn:..�.Q!.9.��1.0 ?º.:ª�':l'�.Mª:f.tº:?.Q.1..?. .

NASDAQ
.. lI1: .. �º!.?.T'!O ?.º:.ª:E.J.':l'�.Mª:f.tº:.?º.1..? .

ÁçOliiS·························PETR4 22,77 '1Ih' 0,13%
VALE5 35,94 'I/h; 0,31%

........................................... 1.3.�.�� �.�.?.7..� J/I:.. ..1..?g?�(o.................. .. ..

POUPANÇA 0,4551 27.SETEMBRO.2012

PRcfh__R_
solUçóes c o n a t r u c l v a s

Lourival Karsten(4,1) ·33'11·631lJ • ("7lIl;41)�·4447
www,pmm(.�,cClfl).br � cüm:fJrr:Ji'i1\@pl'r�r,YH.�,(;Om.�jr

lkarsten@netuno.com.br

Crescimento COMMODlTIES
PETRÓLEO - BRENT • 0%

OURO .. 0,11%
US$ 109,450
US$ 1752,010

/\ Serasa Experian utili
.l1.za as informações de

que dispõe sobre empresas
e segmentos da economia

para levantar uma série de
indicadores. Um deles é o

de perspectiva de ativida
de econômica, que permite
avaliar a atividade econô
mica com um horizonte de
seis meses. Com base neste

indicador, os economistas
da Serasa Experian afirmam
que a economia brasileira

ganhará velocidade ainda
no atual semestre e deverá
iniciar 20 l_3 com a perspec
tiva de se aproximar de seu

potencial máximo de cresci
menta de 4% ao ano. Omo

tivo seria a maturação das
medidas de estímulo.

.ç.�ª�º çº.�.�� ��ª� Yª� ..
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LIBRA (EM R$) 3,2906 3,2936 "mil' 0,09%

Destaque
AMalwee, de Jaraguá do Sul, é uma das
vencedoras da etapa estadual do Prêmio
Sesi Qualidade no Trabalho (PSQT). A
premiação será realizada em outubro,
no Centro de Eventos do Sistema Fiesc,
em Florianópolis. O projeto vencedor da
empresa catarinense foi ''Aproveitamento
de garrafas PET na produção de malhas".

,.

OVO serViço
AOi lançou um novo serviço de telefonia, o "Oi rdio". O
produto oferece uma assinatura conjunta para uso de três

pessoas. Uma não vai pagar o serviço de música digital
criado pelos fundadores do Skype. Com a nova oferta, o
plano conjunto pata duas pessoas passa de R$ 29,90 para

R$ 22,90, por mês. No plano de três
contas, a vantagem é maior: de R$
44,90 para R$ 29,90, mensalmente.

•

I

Inovação no Brasil
Um relatório do Instituto de Estudos para
o Desenvolvimento, da Universidade
de Sussex, na Inglaterra, denominado
"Mudanças no poder de inovação para O'

Brasil e Índia: Descobertas das indústrias
automobilísticas e Software" lança
importantes luzes sobre o processo que está

por trás das inovações nestes dois setores
em nosso País. Vale a leitura para quem
estiver interessado em entender alguns
mecanismos da inovação.

Sindicato
Comemora hoje o seu 390 aniversário o

'Sindicato das Indústrias de Alimentação.
A entidade é uma das mais tradicionais de .

nossa região e já representou um grande
contingente de trabalhadores demunicípio.
O setor de alimentos continua sendo
bastante importante em nossa economia.

Custo da construção
o Índice Nacional de Custo da

Construção-M (lNCC-M), levantado pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV), subiu

"

0,21% em setembro. Representa uma
forte baixa em relação aos 0,32% de alta

apresentada no mês anterior. Ainda assim,
no ano a alta acumulada é de 6,43%. Nos
últimos 12 meses bateu em 7,55%. Como
se pode observar, o custo da construção
apresenta um aumento bem superior ao
da inflação, mesmo com amaioria dos
insumos sendo fabricados no País.

DIVULGAÇÃO

Abertura de Vaga para Contrataçãosenac

Vagas para ambos os sexos
.. . \, ....

Para atuar em:.
... . ...

. .. .

. .. ••• • •

QUINA
SORTEIO N° 3004
33 - 36 - 55 - 68 - 80

DUPLASENA
SORTEIO N° 1110
Primeiro Sorteio
03 - 07 - 10 - 13 - 46 - 48

Segundo Sorteio
05 - 16 - 23 - 24 - 39 - 49

27 a 01/10/2012Assistente Educacional 02 (duas) Jaraguá do Sul
mês

As demais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no item "Trabalhe Conosco" do site

www.sc.senac.br
A critério do SENAC poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo anterior, no prazo de até 24 meses, respeitando

a ordem classificatória.

Raumak
A fabricante de máquinas de empacotar realizou
a Semana Interna de Prevenção de Acidentes (Sipat). De uma
forma descontraída, mostrou a importância dos equipamentos

.

de segurança e como prevenir acidentes. Foram realizadas

palestras sobre ergonomia e primeiros socorros, treinamento
de extintores, um super desfile com EPI'S e um teatro

com o tema "Mais fácil prevenir do que ressuscitar".

Abertura de Vaga para Contratação
_'_'_'_'-'- ------,- --- ._,-,.��.ç-��- p�-��--�.�-�-��- �-�-y����_._-_ - -,_._- ._.,-_._-,-----,--.. "._- -._-_._,_ .._-_ .. _,,-,_ .. - ----, .. _,-,--- ..

Servente
.�_"" •. _."_",,.__ .,,". _'""_'_"_' __ " .• ","_ ._ •. _ .• '_._._._.__..•__ , ..•_" .• _' •. _ _ ._" ._.-.,,"_ ' _ _ .•.•."._,_,._�""_." .. "_".'" .. H'"_ '"M � ,, __ ""_ •. _ _ _.,,_. '-. .• _ ,._ __-<"_m ''' __0_"_. "". _ " _ .. " _ .. � ..• , __ ,"._." .. _, "_.__ ..••. " __ '_.� _�_ ,,. " ..

01 (uma) .

r-' �- '- __ .. _,H _ "'_ _ H'''''*_' H' .. 'H_ ._.__ _. " " "".H_ _ ,' ", _ _ __ _ "_ ,"" ""N, "' __ .N ·._ ,,__ , -. "'H "._ ,,'_.H "'_'H '''N' "'" __ _ N_H, N " _",,__ 'N.� _ .. " '_.H �.H_."H_." 'H H", _ ,._ _." ..

Segunda a sábado, 5h/dia (tarde e noite, das 14h às 19h e sábados fixos, das 6:30 as

_._. _ _._ .. " _ ••• _ ._ .. _ .. __ _ _ •• _ _ .. _ _ _._ •• _. o _ _ _ _ ..�_�.:�_º.t _ _ _ '_'__ '" _.... __ . _ __ .. _ _ ,,_.,,_ _ '_"_ _ _ __ _ ..

..
_. . . __ . .. __ _ _ _ __ . . _J�ra��_�._�? ?��. _ _ _ _ . . .e _._._ _ _"'_. ._. __ ._ _

. __ ._ __ .'. _ _ __ _ .__ _ _ _ _. �t?_?_�,99 e,?rr.n.�� ._. _. _. __ .. _._ __ __ _ _ _ .. _ ._ .. _ .. _

: *Conhecimentos: Procedimentos de limpeza de ambientes em geral, noções básicas

em serviços de jardinagem, conhecimentos de higienização (lavação de panos de prato
e chão), preparação de café e pequenos coffee breaks, noções sobre separação de

materiais - lixo reciclável, reposição de material de higiene e limpeza.

E'XTRAVIO

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

Marcolla, o certificado de graduação de Fisiotera
pia da Ora. Anaise Fleiesh Ayala, expedido pela
Faculdade de Ciências da Saúde, de Joinville,
em fevereiro de 1999. Caso alguém localizar, fa
vor entrar em contato com Nilsa (47) 3084-2966 ..

. "Escolaridade: preferencialmente ensino fundamental � ..ornpleto.
1. Análise Curricular - critérios: escolaridade e experiências na área;

2. Ditado e Prova Prática;
3. Entrevista Individual.

_ _,._ ... _ ...__._.·"_._.H.__�_H._.._'_ ..... H ........ ' ... H ..... " .... __"._.. _ ..._ ..._.�H .. H_ ... H__"_H.'_"'_H._"_."_.__._.,.._,..H._.".H .. _ ... H ....... " ....H_._... ._ .. _.H_.'_H." .... �_ .. H__._._,,_H._H,..__ 'HHHr...........�,,, .....�_ ......__ ' ......_H__ .. _H._.__.. _.·

Preencher ficha de inscrição ou levar currículo no Senac, de Jaraguá do Sul(Endereço: Rua dos Imigrantes, nº410,
Vila Rau. Fone: 3275-8400), das 8h às 22h, até o dia 07/10/2012.

As demais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no item "Trabalhe Conosco" do site www.sc.senac.br.

critério do SENAC poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo anterior.no prazo de até 24 meses, respeitand
a ordem classificatória.
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Remão deve seRrojetar CODl a nova SR
/\ duplicação da BR-280 vai atrair a atenção econô
l'\.mica para o Vale do Itapocu. Com a situação em

que se encontra atualmente o principal corredor ro
doviário entre o Planalto Norte com o porto de São
Francisco do Sul, empresas deixam de investir na re

gião devido às dificuldades de logística.
Qualquer empresa precisa de uma boa estrutura

logística para poder escoar a produção. Nesses últi
mos anos, o Vale do Itapocu deixou de receber em
presas por falta de uma boa estrada. Com isso, vimos

.

migrar para Ioínville, Araquari e Garuva, cidadesmar
geadas pela BR-lOl, grandes indústrias.

Mas agora, com a projeção das obras de duplica-

período em que os trabalhos prometem estar em rit
mo acelerado, terão a missão de traçar metas para
atrair novos empreendimentos.

Apartír da duplicação da BR-280 e a instalação do
contorno rodoviário, que passará por fora de Jaraguá
do Sul, as atenções serão voltadas ao Vale, que se des
taca pela qualidade industrial e empreendedorísmo.

O administrador público que começar a planejar a
cidade para o novo desenho que a região terá a partir
da concretização desse sonho colocará o município
numa situação mais positiva nessa concorrência de
investimentos, em que a vantagem está a favor de
quem temmais infraestrutura .

A partir da duplicação da BR-280 e

a instalação do contorno rodoviário,
que passará.por fora de Jaraguá
do sul, as atenções serão volt'adas

'

para o Vale do Itapocu.

ção iniciar no primeiro semestre do ano que vem, a

expectativa muda para melhor. E é nesse momento

que os prefeitos eleitos para os próximos quatro anos,

Charge
DIA NACIONAL DOS SURDOS (26 DE SETEMBRO)

PARABÉNS PELAS CONQUISTAS!
E QUE VENHAM MUITAS OUTRAS AINDA ...

Do leitor

Cidadania tem cor

/\ cada eleição, o que nós
l'\.mais ouvimos dos políticos
é "direito e cidadania". É o mo

mento em quemuitos candida
tos defendem a cidadania para
obterem votos e nadamais. São

capazes de pegar crianças no

colo, beijando seus rostinhos
de nariz sujo e, principalmente,
os negros, que são amaioria de
massa de manobra, numa for
ma demagógica sem discrimi

nação. Nesse momento "todos
são filhos de Deus".

No ano de 1997 fui vítima de
descaso da Prefeitura Municipal
de Iaraguá do Sul. A Secretaria
de Obras, ao fazer a canaliza

ção das águas pluviais na rua do
meu estabelecimento comercial
(Academia), canalizou para den
tro do mesmo, destruindo urna

piscina. Há 15 anos, urn proces
so se arrasta na Justiça. No final
do ano passado, a Justiça de SC
me deu ganho de causapor una
nimidade. A Prefeitura recorreu

ao Supremo Tribunal e a Justiça

negou este pedido por entender
que não haviamais motivo para
umnovo recurso. Para tentar im

pedir o pagamento da causa a

Prefeitura entrou com urn agra
vo junto ao Supremo, protelando
assim por mais anos o processo.
Será que se eu não fosse negro
e tivesse "sobrenome" esse pro
cesso não teria findado? Aonde
está a cidadania?

A coisa não pára por aí. Lem
bram do famoso Cartão Jaraguá,
que a Justiça determinou o seu

fim? Entrei na Justiça contra

uma atitude abusiva da empre
sa. A ação tramitou no juizado
de pequenas causas e a empresa
foi condenada a pagar indeniza

ção por danos morais. Para.meu
espanto a empresa recorreu à
instância superior e ganhou a

causa. Por isso, não sejamos al
vos de políticos demagogos, que
só estão atrás de votos.

JoséMariaNunes,
professor

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.

. :1

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I
Dentes e amigos

Diz o ditado que amigos são os dentes e mesmo

assim, não raro, nos mordem ... Pura verdade.
Eu ia dizer que pouco me faz a eleição americana,
mas ia dizer errado, afinal, um jornalista que não
dá à mínima para o que ocorre ou vai ocorrer nos
Estados Unidos, bah, o cara está fora da casinha ...

Como dizia, amigos são os dentes, mas cuida
do ... Foi o que aconteceu com o candidato republi
canoMitt Romney. Faz alguns meses, bem antes de
ser candidato à presidência, ele andou, em portas
fechadas, falando sobre a administração do Oba
ma e outras questões de ordem-externa da política
americana. O que ele falou do Obama, em relação
à demasiada proteção aos que não trabalham e só

querem "bolsas" (bem como aqui...) não foi nada

simpático. Mas, veja bem, ele estava numa reunião
com correligionários, homens do mesmo partido,
mesmas ideias, companheiros, enfim. Pois é, mas
havia um "judas" ao meio dos amigos, como saber?
O cara gravou tudo e agora entregou a fita para os

adversários, os democratas.
Dá para confiar em "amigos"? Dá e não dá, de-

. pende. Mas como não sabemos com quem esta
mos lidando, melhor émanter a língua sob contro
le e ter todos os cuidados possíveis com câmeras
escondidas ... Sim, sei, nem sempre é possível. Mas
é o que vivo dizendo, cuidado, leitora, com suas

amigas. No tempo da revista O Cruzeiro, havia
uma propaganda de shampoo anticaspa que dizia
assim: "A caspa já destruiu mais romances que a

melhor amiga". Note a fama damelhor amiga...
Marido e mulher são os melhores amigos um

do outro, são? Em muitos momentos sim, nem
sempre. Depois de uma briga é que aparece o ca

ráter dos amigos, e aí talvez já seja tarde para dizer:
- Que horror, como me enganei! Bom, não vamos

longe, na ceia do Cristo, que anda por aí emmuitas

pinturas, havia um "entregador" entre os amigos ...
Confiar? Nos dentes. Mas com cuidado, estou com
o beiço inchado, quase tirei um pedaço ...

Lembrança
Roberto Marinho, o fundador da TVGlobo, era

um homem de gostos refinados, mas teve que dar
o braço a torcer ao populacho... Ou fecharia a tevê.
Lembras que num dado tempo a Globo tinha os

"Concertos para a Juventude?". Era a Orquestra
Sinfônica do Rio tocando música clássica para os

jovens, isso aos domingos, lá pelas 11 da noite.
Tiveram que tirar do ar, o populacho começava a

tomar conta da audiência e a fazer bico para amú
sica decente. Imagine hoje uma ideia dessas ...

Aquarius
Falei dos Concertos para a Juventude? E havia

ainda uma outra programação para o povo, era o

Projeto Aquarius, da Globo, na Quinta da BoaVis
ta, no Rio. AOrquestra Sinfônica do Brasil tocando
paramultidões de 150mil pessoas, ao ar livre. Du
rou pouco. Hoje, os músicos seriam apedrejados,
agora o que dá é sertanejo babica, brega urbano
emuito tchu e tcha. É isso ou nada feito. Cruzes!

Falta dizer
Mas eu vou continuar insistindo com os guris

e gurias pobres. Vocês poderão ser o que quise
rem na vida se refinarem os gostos e aprende
rem a ler, aprender no sentido de desenvolver

gosto pela leitura e ler mais e cada vez mais. Se
rão competentes, charmosos, invejados e odia
dos pela boa cabeça. E isso é ótimo. Podem, e

devem, começar pelos jornais.

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

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

Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.
;
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.de 14 guílêmetros, entre Guaramirím qté o trevo da BR·l111

p',ess que serão atingidas com. a obra, ainda
não ôllevanfado Pêlo órgão. O cálculo aconte

c�rá a\penas�uando a equipe técnica começara
tuaüzação.tle cadâstro d08 moradores ou pro

. prierários de terras da região.
'Y\htes, haverá diálogo com os 'proprietários.

Ninguém vai acordar e se deparar com uma retro
esça",ad�ira no ten:�no de casa; saliente.a asses�
sora de Comunicação do Dnít, Maira Gonçalves.

Mnda d�acordo com 0 órgão" será implanta..�
da uma equipe técnica para acõmpanlsar todo
o processo de desapropriações e auxiliar os

propríerãrtos com a burocracia administrativa. " .

Esta também será a equipe respoasávekpor no
tificar os prt;tprietá»os so.bre �eces�idAde dê
exprépríação,

Qu�nt? às áre�� que j�er�el!celll�Uniãq�
mas dispoem de Infraestrutura instalada por
partiçulares, serão pagas indeniza�õe,s ,sobre
o Vâlt'>! das l:Yenfelt�rias; como (},nstru�ões {)p
aterros. De acordo coro o-Dnít, o valor das in
delliZ��Qe

"

aráftln Qon,ta o pJreço G�mercia;l
do qililômêtfO quadrado.
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55
COMPROMISSO COM A COMUNIDADE.
"O homem que quer mudar a sociedade

não pode ter ideias tímidas"
Pe.Dehon

De acordo, com. o Dnit, fi disfância do
minante dá faixa de� domínio federal é de
30m do eixo da rodovia (marcado pela li..
oba qlle divide os sentidos de cireção da
pista), mais uma faíxalaterâl de l5w, ·para
lelaà vta1 chamada de área nãO' �dificável.
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Em alguns trechos, a extensão será amplia-
�aparal00mde domínio em função dos
trabalnos de engenharia e'd'evido às condi
ções do solo, que é de baixa resistência. A

, dUpliê:a:çãO s'�rá realizada no. sentido cres
cente da quilometragem, em direção a la
(aguá do Sul e do lafi1o.direito da via, já '!lue
o lado esquerdo abriga a tubulação de Gás
turalVeicula.r (GNV) .
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De atordo bom d 1>rojeto técnico, cada
sentido de direção terá 10/8m de largura, di
�didô�da segtdnte maneira: duas faixas fie
�V)m, acostamento de 2,5m, mais área de

8§;ca,Re, de l!il:rn eAfre; as Jai;xas de sentido,- ... ,,".!iI. ',"

haverá ãlnda um canteiro central de lO,4m.

o
o
ci
lO
�

<A-
o::

,

o
�

,

;;
::5
tg
C")
N
,.._
'"
iii
�

::5 �
o "C

!ri l-
o,

E ,

Q) CO
'" a
� �
1= o,
I ,

'" -c

,� ::J
o

o

�� ...,

C> g;I()
O(f, z

g so

ií �
s
o

�
Q.

.§

A falta cie uma � decisão concreta sqJ:Jre .

as indenizações causam incertezas pará. o

ramo imobiliário da região, principalmen..

te quanto à válorização daS áreas que serão
beneficiadas com a duplicação da BR-280.
Para o diretor de 'leadas da .Asso€iação das
hnobiliárias de Jaraguá do Sul, Luiz Sérgio Pe
reira, a exemplo do que ocorreu quandq da

duplicação da BR-UH, lia valor das indeniza
ções chegará, no máximo, a 40% do valor co
mercial de cada lote", díssê'

A média dos preços do metro quadrado é

, estipulada em" comum acordo entre as imôbi..
Iiárías, após uma série de tratativas. Entre os

fatores que influenciam este valor, os prind
pais são a área bruta do terreno e a fachada
do imóvel, Segundo Pereira, atualmente, o
preço do metro quadrado da terra às mar
gens da BR-280 gira entre R$ 20 e R$100,
dependendo das característícasdo imóvel.
O valoraumenta àmedida que a área to
tal bruta do terreno diminui e valodza
ou não segundo as características da
fachada, área que fica de frente para a
rodovia Quanto maior esta extensão,
maior o valor agregado,

Para o corretor, a desvaloriza
ção das áreas por parte do gover
no federal é um dos fatores que
resultam na "especulação imobi
liária inversa". "Pelamorosidade
dos pagamentos, muitos em

presários acabam entregando
as terras em troca de benefí
cios fiscais, enquanto outros
se desfazem das ãreas antes
do início das negociações

Coligação Jaraquá, Aqui É Meu lugar
.

PSB

eongélção. o poWQ 1'(lUilm"",tlf1l

PSD.PSS,P\f.PTS.PRS.PPS.PSDC

com o governo", afirmou. Quando ampóte
se da duplicação começou a ser levantada,
"os primeiros donos entregaram as terras

dejm�ó'fjeiJada,lpor não acreditarem que a
c

duplicação sairia", analisa,
O eóuetof e�lica e, pQll nutre lado, os

terrenos começaram a ser adquiridos pelo em
presariadq já cq�l.,a eSRe�ruwat11.ª ele�ªo dCf
preços. Com a expectativa da duplicação, nos
últimos 12 meses o número de negócios imo ...

oillários fechados foimaior do que o dê1:odo ô
período dos últimos cinco anos. Agora, Pereira
revela que "mesmo comos valores superfatuta
dos, os interessados estão adquirindo imóveis
com a ewectativa de que, com a obra eonduí...
da, ovalorpelometro quadrado duplique".

Por outro lado, este também tem sido fa
tor de ressalvas para as indústrias que bus
cam a região para se instalarem. "Nos últi
mos oito meses, duas empresas italianas e

uma montadora procuraram as imobiliárias
d�regiãa, .. interessadas em áreas paraaqui se
instalarem', afirma ele) concluindo que elas
pleiteiam, para concluir o processo de tran ..

slção, isenção de impostos municipais' ou
estaduais. "Duas delas estão com as conver

.

sas adíanfadas-e uma já escolheu o terreno;
fruta apenas bater o martelo".

De acordo com o coordenador ,tIo Nú,
cIeo de Imobiliárias de Guaramirim, Altair
Weber, além da duplicação ..coroo um todo,
fatores como a estrutura de serviços como

água, energia elétrica, telefonia e entradas ou
saídas laterais na rodovia também elevam 'o

valor do roetro quadrado. Por isso, para ele,
.não háespeculação intobiliál1ia.naregião em
decorrência exclusiva da duplicação.

Apesar de haver uma expectativade desenvolvimento e de
algumaéãreas já se spectarem c;pmQ·�os plf:�uesrrn
dustriais, como a região de Péço Grande e em áreas vizinhas
àWegQuímica, umamaior vruol1z;a�.ão inlolílUi

"

.

s "

cretizarã, de fato, a partir do início das obras. "TuHo ain a é
muito vago. Podemos ser �a reg'
.trialízàdapor termos diferenciais p a· oam

dutos, como aBR·280, o contorno ferroviário€ a

como Pôrto de São Francisco do Sul. Mas, isso s

depois que as promessas forem cumpridas", pontua.
. SeglJAdq afíana o coordenador do NúcC!ed de I1::Ioblliâm:as
de Guaramírim, AltairWeber, as informações repassadas a ele
pelo Dnlt indi� que naquela re�ão não será necess�ia
nenhuma desapropriação, devido à extensão das faixas de
domínio da união.Weber diz g,ue a nista duplicada terá sete
mettos âe largura e que a m�tância: da área. de dontíni6 tia
união é de 30 m, mais os 15 m de área não edificável. "Tem
e·spaç cieuie par. Q� set�JJlett'i58, as �as 'de áceSS0 e os

acostamentos!', resume ele.

PESQUISA CONFIRMA!
Massaranduba quer

FERN D E SES 45!

56,35%

32,85%

Pesquisa realizada pela empresa Síntese Pesquisas e Assessoria ltda e registrada
sob o protocolo nO SC-00213/2012 no TRE/SC. 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.

{I/I"v-'.45fflrnando.corT'.br Prefeito
FERNANDOMassaranduba crescendo

com seriedade e trabalho.

Coligação :__� ,�, p.__

�

�
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V e-Prefeito �
SESAR TASSI i
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Vez e voz

Surdos fazemmanifestação
Uma caminhada no
Centro chamou a

atenção aos direitos
das pessoas que têm
deficiência auditiva

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Uma passeata silenciosa,
sem batuque ou palavras

de ordem. O que chamou a aten-
.

ção no Centro de Iaraguã do Sul
foram os cartazes e asmãos para
o alto das quase 50 pessoas que
festejavam o Dia Nacional dos
Surdos. Eles comemoravam as

conquistas e a valorização nos

mais de 155 anos de lutas pelos
direitos dos não-ouvintes.

"Eles não podem ficar es

condidos, é preciso mostrar a

cara e inserir estas pessoas na

sociedade", acredita a aposen
tada Cleusa Godoy, de 49 anos.

Ela é mãe de Diogo, de 12 anos,
e ainda tem dificuldades de se

comunicar com o filho surdo.
"Aprendi um pouco a lingua
gem dos sinais, mas nos comu
nicamos com a 'libras de casa' ",
comenta se referindo aos ges
tos improvisados.

O entrosamento dos familia
res de surdos com a linguagem
brasileira de sinais (libras) não é

urna...
constante. Apenas 13 alu

nos .surdos estão inscritos na

rede .munícipal de ensino, com
a P!�sença de um intérprete
nas salas de aula. Eles também
recebem o apoio de pedagogos.
"Múítas famílias ajudam e se

envolvem, outras simplesmente
"

'

FABIO MOREIRA
"I

f\ UNIDOS AllUlOS de Jaraguá e Sebroeder comemoram o Dia do Surdo

ignoram e a comunicação se

restringe aos gestos cotidia
nos", lamenta a professora 11-
demar Steiner Renken.

Os manifestantes pas
saram pela esquina da Ma
rechal Deodoro da Fonseca
corri a rua Getúlio'Vargas, e

lá, resolveram fazer barulho.
Eram gritos e palmas, acom-

panhados de pulos e abraços.
O sorriso estampado no rosto

de crianças de dez até idosos
de 60 anos revelava a alegria e

o orgulho dessas pessoas que
muitas vezes não tem voz.

"Ainda' falta muito traba
lho, principalmente em rela
ção à qualificação profissio
nal e a inserção no mercado

de trabalho, mas muitas con
quistas foram feitas e estamos
vendo maior reconhecimen
to dos, direitos das pessoas
surdas", disse uma das co

ordenadoras da passeata e

responsável pela integração
da Educação Especial da Se
cretaria de Desenvolvimento
Regional, Izabel Bertoldi.

Esgoto
Rede será
ativada

Uma reclamação antiga de
moradores daVila Caroline, em
Guaramirim, está prestes a ser

sanada. Na próxima semana, a
rede de tratamento do esgoto
sanitário deverá estar ativada
e passará a funcionar normal
mente. Esta obra regularizará
a situação da rede de esgoto no
local, já que atualmente os de

jetos estão sendo despejados
num terreno a céu aberto.

De acordo com o secretário
de Obras e Infraestrutura, Diet
mar Roweder, os funcionários da
Prefeitura realizarão a obra que
liga a rede de esgoto e a rede de

água, para fazer o tratamento da
rede pluvial. "O esgoto de toda a

VilaCaroline vai sair da tubulação
limpo", disse. A rede de tubos por
onde passa o esgoto atualmente
será desativada. Já existe no lo
cal uma tubulação maior para o

escoamento do esgoto tratado. A
caixa coletora utilizada para fazer
o tratamento fica na Rua Angêlo
Dalprá e já está instalada a mais
de 20 dias. Segundo Roweder, os
investimentos somam cerca de
R$100mil e são recursos próprios
da Prefeitura.

O aposentadoAmoGirardi, 66
anos, espera há mais de 10 anos

pela realização da obra. Os tubos
por onde acontece o escoamento
da rede pluvial passam por baixo
de seu terreno. liA água suja está
sendo despejada a céu aberto";
disse. O esgoto caíem um córrego
e muitos agricultores usam desta
águapara despejar nas arrozeiras.
Ele já entrou com ação na pro
motoria pública para a prefeitura
realizar amelhoria. "Isso tem que
ser resolvido para o bem da socie
dade", afirmou Girardi.

Insegurança
Moradores pedem recuperação de área verde no Rio da Luz

A obra de pavimentação
asfáltica na Rua Ervin Rux, no
Bairro Rio da Luz atende a uma

exigência antiga dosmoradores
da localidade, porém a execu

ção da melhoria está gerando
algumas preocupações. Para fa
zer o alargamento da via a em

presa Infrasul Infraestrutura,
responsável pela execução da
obra, teve de retirar uma parte
de um morro e a vegetação que
havia no barranco.

Agora as preocupações dos

moradores giram em torno de

possíveis deslizamentos de ter
ra. A trabalhadora autônoma
Anita Zastrow, mora no alto
do morro. Ela disse que o ter-:

rena da casa ficou totalmente
desprotegido e tem receio pela
segurança da família. "Ficou
um barranco feio e perigoso.
Tenho medo que desbarranque
e a gente não consiga acesso a

casa", afirmou.
O fotógrafo Sidnei Paulino,

mora na localidade há 17 anos.
,

Ele concorda' que a obra trará
benefícios para os moradores.
"A saída daqui do morro ficou
mais visível e a estrada mais

larga, só que quem' planejou a

obra não calculou os riscos que
poderia causar", declarou. O
maior temor dele é com a con

dição do barranco. Toda a vege
tação que havia nele foi removi
da e agora o medo é que ocorra
desmoronamento de terra. "Até

agora não foi apresentado para
a gente nenhum projeto para

contenção do morro. Se chover
muito pode cair tudo", afirmou.

De acordo com o engenhei
ro civil da Infrasul Henrique
Chaves, a empreiteira e a Pre
feitura estão analisando proje
tos de hidrossemeadura, para
reflorestar o morro. "Vamos
pensar em um processo para
embutir vegetação no local.
Para que não ocorram desliza
mentos de terra", afirmou. Ele
declarou que a obra deve ser

finalizada dentro de seis meses.

"
Ficou um

barranco feio
e perigoso.

Tenho medo que
desbarranque e a .

gente não consiga
acesso a casa.

Anita Zastrow,
autônoma
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o Legislativo jaraguaense é o
, únicoeda região que tem duas
sessões por semana. Mesmo
assim, alguns projetos .q,ãQ
devem ser votados antes das
eleições.

Nasaladas
. ,.., ,

comlssoes ...

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

Pasold se reaproxima
da prefeitura

Ovice-prefeito Irineu Pasold (PSDB)'
declarou nesta semana o apoio à

candidatura de Cecília Konell (PSD).
A declaração soou estranha para todo
mundo, principalmente para a direção
do partido tucano. "Se não estava en

volvido na campanha é sinal"que não
estava agregando", disse a presidente
do PSDB, Isaura Silveira. Conforme ela,
a definição sobre o futuro de Pasold fi- .

cará para depois das eleições. A deci
são foi tomada na terça-feira, depois de

uma reunião da executiva partidária e

do conselho de ética. Mesmo tentando
despistar, dizendo que o partido está
focado na campanha de Moacir Ber
toldi (PR) e Niura Demarchi (PSDB), a

presidente deixa transparecer que a de
cisão não trará bons frutos para o vice

prefeito dentro do partido. "Oprojeto do
PSDB é a eleição do candidato da nossa
coligação. Quem não estiver na campa
nha' está fora", afirmou. E a reação não

poderia ser outra.

Não pegou bem
Pasold, que era secretário da Saúde, abandonou aPrefeitura em 2010, atirando contra
a administração. Agora a reaproximação demonstra estranheza e deixa dúvidas sobre
os reais motivos da atitude. Na carta enviada a imprensa na época, Pasold disse que
levaria à direção municipal do partido a decisão de se afastar da secretaria. Atitude, na
época, demonstrou respeito ao PSDB. Agora, o ex-prefeito ignora os correligionários e
segue rumo próprio. A declaração do apoio coloca em cheque o crédito e a postura do
ex-prefeito, ex-secretário e vice-prefeito. Até porque, quando deixou a administração,
Pasold alegava que estavam criando dificuldades, atrasando a elaboração de projetos
dos postos de saúde e as contratações de funcionários. O tucano dizia ainda que lias
ações da vigilância sanitária foram todas dificultadas pela administração". Mais um
motivo para não compreender a atitude de Pasold. A credibilidade nas declarações do
passado e nas atuais caírampor terra. Ciente de que a confiabilidade é construída com
o passar do tempo, é difícil compreender amudança de postura. Parece estranho que
quem reclamava recentemente da centralização e da falta de espaço no governo
reapareça declarando apoio ao projeto questionado. Ninguém entendeu a atitude
de Irineu Pasold. É estranho que em tão pouco tempo o amigo tenha virado inimigo
e vice-versa. Em resumo, o fato do vice-prefeito ficar em cima do muro e depois se

aliar aos "inimigos" pegou mal: O que estaria por trás desta decisão?

Rejeição baixa
o candidato a prefeito

Dieter Janssen (PP) está
satisfeito com o baixo índice

de rejeição apontada pela
pesquisa realizada pela
Sensus e publicada pelo
jornal O Correio do Povo.
Conforme ele, o resultado

é fruto de um trabalho
focado no respeito com as

pessoas. "Sempre focamos
em fazeralgo de bom para
a comunidade e para isso

propomos uma agenda
positiva apontando propostas
e não em atacar as pessoas",

afirmou. O candidato,
que já ocupou as funções
de secretário, vereador e

deputado estadual, aparece
com o menor índice de

rejeição: 8,8%.

Reciclagem
Os materiais aprendidos pelas
zonas eleitorais e as sobras
da coligações, partidos ou
candidatos que são entregues
nos cartórios devem ser

destinados para a reciclagem.
A decisão do Tribunal Regional
Eleitoral de Santa Catarina
aconteceu na segunda- feira e

foi determinada por resolução.

Votação em.
Massaranduba
A sessão de hoje da Câmara
deVereadores será na
Comunidade Benjamim
Constant. E ficou para hoje
também a votação que altera a

Lei Orgânica. Amudança acaba
com o voto secreto nas sessões.
É uma forma de todo mundo
saber o que cada parlamentar
defende de fato. Como disse o

vereador Sílvio Mainka (PSDB)
"vai acabar a trairagem"...

CasoAmvali
O Procurador do Ministério
Público de SC, RicardoViviani
de Souza, já tem os documentos
necessários para fazer a análise
sobre a situação da Prefeitura
de Iaraguã do Sul com aAmvali.
Mesmo com a administração
tendo pago as pendências com
a entidade, o órgão não parou
as investigações para descobrir
se aconteceram irregulares
durante o processo. Ainda esta

semana o promotorvai definir
se arquiva ou entra com uma

ação contra a Prefeitura.

'Sem'
documentos
Ontem, encerrou o prazo para
a Prefeitura de Jaraguá do Sul

apresentar as documentações
solicitadas pelo promotor.
Segundo Souza, a prefeitura
não era obrigada a atender
a solicitação do MP. Mesmo
assim, a administração solicitou
a prorrogação de prazo para
entregar o material requisitado.
Como Souza negou, a
Prefeitura não entregou nada.

Justificar
os votos
Já estão disponíveis no Cartório
Eleitoral os formulários para os
eleitores que não poderão estar
no domícilio eleitoral para votar.
Caso o votante não queira retirar
com antecedência o documento,
todas os locais de votação
poderão fazer a justificativa. i
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Jose Augusto'
Caglioni

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Plural COIDO o universo
De volta à nave temporal, seguimos pela linha do tempo através do

imaginário fantástico, localizando o paradeiro e a história de cada um
dos integrantes do time de futsal da Arweg campeão em 1979. Cada

qual com seu jeito peculiar. Time plural como o universo.

�

Renato O. Daniel

(Renatinho)
Joinvilense de 2 de agosto de 1961. Esportes
Começou as atividades esportivas jogando futebol
nas categorias de base do Paissandu de Brusque
(SC). Em Jaraguá do Sul integrou o time juvenil do
Juventus e conquistou o Campeonato Regional.
Atacante goleador, dinâmico, matreiro, capaz
de dribles espetaculares e jogadas acrobáticas
que incluíam "voleio" e-"bicicleta". No futsal foi

"
II um ala/pivô de fintas súbitas, deslocamentos

velozes e arremates surpreendentes. Jogou pelo
time campeão daArweg e pela seleção jaraguaense de futsal. Formação - Iniciou
os estudos no Colégio Consul Carlos Renaux em Brusque (SC). O EnsinoMédio
foi efetuado no ColégioMarista São Luís, em Jaraguá do Sul. Trabalho - Renatinho
obteve o seu primeiro emprego naWeg. Trabalhou também no Bamerindus
(1984/87); Unibanco (1988/90). Em 1991, estabeleceu-se com negócio próprio:
Representação Comercial. A empresa prosperou e Arninho está feliz e de bem com

a vida. Família - Casou-se comMariaTereza K. Daniel e tem três filhos: Thiago,
Matheus e Maria Eduarda. O ala/pivô artilheiro não aparece na foto do time
campeão. Alguém teria que registrar aquelemomento mágico e quem
empunhou a "Kodak" com estilo de fotógrafo profissional foi o Renatinho...

Todo mW1do quer viver no topo da montanha, sem
saber que a verdadeira felicidade está na forma de
subí-la. Para os jovens de hoje, este grupo vencedor
(no esporte e na vida) é um raio de luz nwn mW1do

que tanto necessita de exemplo como estes.

�ía��fXIGt
tzy$�tr!ra.
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JUNTOS
Lun�der �� Lunelli ��. r

i

o
Grupo Lunelll

VIAJANDO NO TEMPO-

Jorge de Souza
(técnico do time) - Natural de São Francisco do Sul
(16/12/1957)- Um técnico do estilo Felipão: ele motivou
todo mundo, notórios e pouco conhecidos, tirando
de cada um omáximo de suor e de empenho. Assim
contribuiu para que o torcedor do futsal jaraguaense
vivesse a plena felicidade de uma bela conquista.
Quando adolescente, Jorge praticou atletismo,
conquistou algumas medalhas nas provas de 100 e

200m rasos. Pormação= Fez o primeiro grau na EB.
Rui Barbosa e o Ensino Médio no Colégio Normal
Governador Celso Ramos, ambos de Joinville. É
formado em Economia pela Univille; Pós-graduado
em:Administração de Empresas pela FEESC/
IDESC; Recursos Humanos pelo CDE-FAE/JERJ;

Desenvolvimento empresarial pela UFSC/FEESC. Trabalho - Jorge obteve o primeiro
emprego naWeg (1977 a 1995). Rêtomou a Joinville e fundou a empresa Destramed, que
é destinada à prestação de serviços emmedicina, saúde e segurança ocupacional. Com
a empresa funcionando a pleno vapor, Jorge voltou ao mercado de trabalho atuando
nas empresas Unimed, na área de prospecção de novas unidades no Estado.Wiest S.A.
atuando como gerente de Recursos Humanos e, em Criciúma, na Ceusa, como Gerente
Administrativo Financeiro. A partir de 2002, assumiu a direção executiva da Destramed,
instalou filial em Iaraguá do Sul, que é comandada pelo seu filho Giorgio Rodrigo. Hoje,
a empresa conta com 26 profissionais' da área de saúde ocupacional, gerando emprego
e renda, atuando nos três Estados do Sul do País (PR, SC, RS). Família - É casado com
MárciaMatildeWidmann de Souza e tem um filho: Giorgio Rodrigo; dois netos: Emilye
Yasmim. Jorge tem a vida que um dia sonhou e pediu a Deus.

FINAL

Itamar

Time de futsal da Arweg - Campeão dos Jogos
do Sesi - 1979. Em pé: Paulo, Jair, Itamar

(Mazinho), Kincas e Jorge de Souza

(técnico). Agachados: Edemar,
Nelsinho, Arno, Hernani e César

Nelsinho

Não foram localizados:
Paulo e Jair.

Hernani

Kincas

E_demar

-

Arno
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ILUMINADA.S
Artista Pakawon

Thatprakob Martin
mostra em Jaraguá

telas de pintura a óleo
que são inspiradas

na luz da lua el
na beleza da noite

.
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,Outlet do Bem
Com o objetivo de angariar fundos para a

manutenção das atividades desenvolvidas
pela Apae de Jaraguá do Sul, a equipe que
atua na Entidade· presidida por Mônica
Schmidt Menegotti Schunke, .em parceria com
empresária catarinense, promoverá neste
sábado e domingo, o Outlet do Bem. O evento
será realizado das 9h às 17h, no ginásio da
Apae, na RuaValmor Zonta, 590 - Bairro:
Centenário - Loteamento Jardim Francisco.
Durante os dois dias serão comercializadas
bolsas, sapatilhas, blusas, camisetas, calças
femininas e masculinas de grifes famosas,
com até 50% de desconto. Parte da renda
obtida com o evento, será destinada à Apae de

Jaraguá do Sul. Mais informações na própria
entidade ou pelo telefone 3370-2735.

Festa na igreja
Segue nesta quinta-feira a programação
da 1 a Festa da Paróquia Santos Anjos, de
Guaramirim que completa um ano em

dezembro. O pároco Pe. Sebastião de
Oliveira Silva convida para Missa de São
Rafael hoje, às 19h30, seguida da Noite das
Delícias das Sopas. Amanhã, às 19h30, Missa
de São Gabriel e Noite do Pastel. No sábado,
das 13h até as 17h, grande bingo e às 17h30
Santa Missa. Domingo, às 10h, missa solene
e em seguida será servido um delicioso

�lmoço com churrasco e frango.
As 14h, bingo com valiosos prêmios.

Cursos Apevi
Confira alguns cursos daApevi que estão com

inscrições abertas. Para se inscrever ligue 3275-
7024 ou e-mail paracapacitacao@apevi.com.br.

• Negociação eficaz em compras. De 2 a 4 de
outubro, das 18h às 22h, no Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul. Objetivo é propiciar aos
compradores, ummelhor entendimento do

comportamento de seu oponente no momento
da negociação, bem como técnicas que' elevem
a sua qualificação, facilitando e propiciando
ummelhor resultado através da equação
ganha-ganha. Instrutor Márcio Magalhães,
MBA Gestão Empresarial e Logística,
especialista em Gestão de Vendas; graduado
em Marketing de Varejo e Gestão de Pessoas.
Para referências e depoimentos acesse www.

marciornagalhaes.corn.br.

• Conceito e Aplicação da Filosofia 5's. De
1 a 4 de outubro, das 19h às 22h, no Centro

Empresarial de Iaragua do Sul. Através da
conscientização e fornecimento de ferramentas
relativas aos cinco sensos que permitirão
melhorias nas condições de trabalho; redução
de custos e desperdícios, aumento da

produtividade; melhoria do aproveitamento
do tempo e do espaço físico; prevenção de
acidentes e melhoria da qualidade de vida;
otimização dos processos. Instrutora Adriana
Vaz P. Leite; especialista em Sistemas e Gestão
da Qualidade do Produto e Processo.

QUER DIVULGAR O SEU EVENTO AQUI' Junte as informações
;e as envie para cont�to@beatrizsasse.com.br uma semana antes do evento.

Dicõ
Moser

I
FAMíLIA· TRABALHO· TRANSPARÊNCIA

�o__
PSD, PS8. 1'11. PIB. PfI8. PPS. PSDC GENTE! Movimenta Jaraguá do Sul

til
PROGRESSISTA

REPRODUÇÃO OBRA

.

Artista tailandesa expõe na
biblioteca da Católica SC

A artista plástica tailandesa
Pakawon Thatprakob Martin,
conhecida como Pui, reali
za até o próximo sábado, a

exposição "Midnight blue",
na Biblioteca Padre Elemar
Scheid, junto ao campus do
Centro Universitário - Católi
ca de Santa Catarina, em Iara
guá do Sul.

A mostra reúne 14 telas de
pintura a óleo que são inspira
das na luz da lua e na beleza
da noite, conforme definição
da artista. Figuras como pás
saros, folhas e árvores, são
formadas por curvas e esferas,

que criam o visual harmonio
so e o movimento. Os diver
sos tons da cor azul também
remetem a essas sensações.
"Mesmo que as pinturas se-

jam escuras, -pelo retrato no- .

turno, são coloridas e ilumi
nadas pelo reflexo da luz do
luar", assinala Pui, que mora

em Blumenau.
A visitação é gratuita, de

segunda a sexta-feira, das
7h30 às 22h30, e no sábado
das 8 às 13 horas. Endereço:
Rua dos Imigrantes, SOO, Vila
Rau. Mais informações pelo
telefone 3275-8269.
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Joinville HOJE

Canoinhas .... Jaraguá do Sul

• ...
Mafra 11° 22° e Região à 4J

3° 17° • ...
Jaraguá do Sul AMANHÃ5° 17°

• ... MíN: 10°C
6° 20° MÁX: 20°C

Blwnenau
Rio do Sul • ... 6°e
• ... 8° 22° SÁBADO6° 19° 20° MíN:11°C

MÁX: 21°C

São Miguel
do Oeste
...
5° 23° Joaçaba

....
3° 20°Chapecó

....
4° 220

Sol, nuvens e

tempo frio
A circulaçãomarítima
provoca chuva fraca e

isolada no início e final
do dia nas regiões do
Litoral Norte e Grande

Florianópolis. NoVale do
Itajaí e Planalto Norte,
muitas nuvens se alternam
com período de sol. No
Oeste e Meio Oeste, sol
entre algumas nuvens.
Temperatura baixa com
formação de geada nas
áreasmais altas do Estado.

Ensolarado

Nublado

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

do vento relativa (%)
• 6h Oeste-Sudoeste 9km/h 84
• 9h Sudoeste 9km/h 85
• 12h Sul 7km/h 87
• 15h Sudeste 9km/h 83

Omm

0%• 18h Leste-Sudeste 11km/h 64
de possibilidade

• 21 h Leste-Sudeste 6km/h 63 de chuva,

Humor
Preso 'no hotel
o português estava viajando, quando resolve parar em um hotel

para descansar.
Pouco depois de ter entrado no quarto, liga para a recepção, em pânico:
- Socorro! - gritou. - Estou preso no quarto!
- Mas, preso como? - pergunta a recepcionista.
- Estou a ver três portas - explica o portuga - uma é a do armário,
outra, a do banheiro e a terceira tem uma cartela pendurada que diz:
"Não Incomode!" f'

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

_ repetir números em cada

quadrado de 3x3.

São Fra cisco do Suf (anópolís
• Preamar • Preamar
• 1h39: 1,6m • Oh08: 1,1m

MINGUANTE 8/9
• 13h09: 1,5m • 12h39: O,9m
• Baixamar • Baixamar
• 6h38: Om • 9h32: O,5m

, NOVA 16/9 Tábua
• 18h: O,4m • 20h41: Om

das marés ajaí
• Preamar • Preamar

CRESCENTE 22/9 • 12h29: O,9m • 13h21: O,5m
• Baixamar • 23h43: O,6m
• 6h38: O,1m • Baixamar

CHEIA 30/9 • 19h57: O,4m • 6h02:0m
• 18h43: O,3m

Florianópolis
....
13° 19°

São Joaquim
....
2° 16°

Laguna
....
17°23°

rI uuna

....
9° 200

Pa avra c adas

Meias e
DOMINGO
MíN: 12°C
MÁX: 23°C

-:
casaco para o

clima frio

HORIZONTAIS
1. Diligente. zeloso
2. Bem ventilado
3. Sigla de um dos dois únicos partidos do período da

ditadura (o outro era a Arena) / Frio intenso
4. Nascido em Bruges ou Bruxelas / As letras entre
oNeoR

5. O jornalista e apresentador de TV Paulo Henrique I
O símbolo químico do cobre

6. A atriz norte-americana Wood (1938-1981), de
"Rastros de Ódio"

7. Utensílio provido de uma lâmina larga e chata, pró-
prio para recolher terra, lixo etc. ou para cavar o

, solo I Muitos
8. Elemento de composição: ao redor de / O fitósofo

alemão Emanuel (1724-1804)
9� Relativo ao campo / Meio ... vulgar
10. Animal ou planta que vive em terrenos saibrosos
11. Indiferença por pessoas ou coisas
12. (Abrev.) Em pintura. Óleo Sobre Tela I Cidade 1.0

baiana próxima à Chapada Dlamanüna, a mais alta
11

e fria do estado
13. O ex-presidente norte-americano Ronald (1911- 12

2004) I Interjeição própria para espantar aves.

VERTICAIS
1. Dança de roda semelhante ao batuque / Que inter

rompe seu movimento muitas vezes, com frequ
ência

2. Iranquiâdade pública I (Med.) Retenção da urina na
bexiga

3. Um luxuoso bairro carioca} Abertura estreita e lon

gitudinal
4. As iniciais da atriz paulistana Jamra / Vento lerral
5. Membro d� seita judaica que só admitia os. livros

sagrados do antigo cânon, excluindo as tradições,
o talmude etc.; (Pop.) Furto em que se leva tudo
da vítima

6. O ex-ditador ugandense Amin Dada (1925-2003) I
O escritor norte-americano Twain (1835-1910), de
"As Aventuras de Tom Sawyer" / Moeda, em inglês

7. República africana que tem Lomé como capital J
Gênero de algas marinhas vermelhas

8. Deixado à livre escolha I Os lados do ... tórax

9.lnstrumentação.

2 3 85 6 74
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contato@poracaso.com @poracaso /poraeaso

Fotografia
Mestre Chan abriu nova turma para seu já popular curso de fotografia
digital. Não é preciso ter conhecimento ou um equipamento
profissional, apenas o interesse pela arte. Quer participar? O curso

começaráno dia 18 de outubro e as inscrições já estão rolando.
Acesse chanfotos.com/cursos paramaiores informações.

CLEITON METZGER

Djoni Klein e PamelaWelk fazendo wn lindo casal

no happy bour do Madalena Cbopp & Cozinha
00

000
..........................................................................................................................................

Eleições 2012

Abordamos os três candidados a prefeito de Iaraguâ do Sul
com esta pergunta p"'ararepassar as respostas a cada.quinta.
feira, aqui na coluna.'"

Já publicadas as respostas de
Cecília KoneZZ"e,Dr. 'MoQ;ei� ,

Bertoldi,fechamos o quadro
nesta edição com a resposta do
candidatoDif!ter lanssen:

I,
I

ELTON MELCHIORETTO

�

FranciéleWolf e Cristian

Stein curtindo noite sertaneja !
no Divino Club, ao som da !
duplaAlex &WiJUan 00/
...................................................................................

Patrocínio
aos artistas
Estão abertas as inscrições para
a terceira edição do 'Conexão
ArtesVisuais da Funarte. Com um

investimento de R$ 1,5 milhão, o
programa viabilizará a realização de

obras, mostras, palestras, seminários,
debates, oficinas, residências,
mapeamentos, publicações e

exposições, entre outras ações de
fomento às artes. Um total de 20

projetos serão selecionados para
. receber R$ 45 mil cada. As inscrições,
gratuitas, ficarão disponíveis até o dia
31 de outubro no site funarte.gov.br.

ERICDELIMA

Maira Hille na balada de

comemoração do primeiro
aniversário da PatuáMusic
...................................................................................

Sorteio
Sobrando mês no fim do salário? Olhaí a canja
que estamos dando com sorteios no blog: tem
ingressos para as baladas do fim de semana na

região, entradas para o cinema, jantares e porções
do Mr. Beef, Madalena, Galetto's, Confraria do
Churrasco e ainda um licor de cerveja especial da
Eisebahn, no Sacra. Para participar é só acessar o

PorAcaso.com e deixar um comentário no post. O
resultado sai amanhã.

ELTON MELCHIORETIO

A bela Edinara Escobar em

pausa na b�ada da Upper
Floor para o sbot da coluna
....................................................................................

Corrida Rústica da OAB
Atenção corredores e atletas: nesse domingo vai
rolar a 2a Corrida Rústica da OAB, prova para
participantes profissionais ou não. Com percursos

que variam de 5km a 9,7km, distribuídos entre
caminhadas e corridas, o evento vai acontecer
dentro do parque da Malwee. O site da Acorjs
tem todo regulamento e dados para inscrições,
acessem a URL acorjs.org.br para conferir.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 112 I QUINTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2012
www.ocponlíne.com.br

'� Louca"
em Itajaí

(� loucura não é uma porta que
se nosfecha, masmuitasjanelas
que se nosabrem, sóque todasao
mesmo tempo". Trecho do espe
táculo "D.Maria, a louca'; escrito
pelo dramaturgo deFlorianópo
lis, Antônio Cunha, sobre a che

gada da demente rainha Maria
I dePortugal ao Brasil, em 1808.
O monólogo será encenado pela
atriz portuguesa Maria do Céu
Guerra nesta sexta-feira, no Tea
troMunicipal de Itajai, com iní

cio às20h30.A entrada éfranca e

os ingressos podem ser retirados
no teatro.

Fofocó r m
Um comerciante caixa alta
da urbe sorriso, e que adora
"cantar" mocinhas anônimas,
estava de curtição com uma

loira, daquelas de fechar o
calçadão. Ele confidenciou
a uma amiga que ele tinha
mania de levá-la à sua elegante
sala na loja para admirá-la
lendo o jornal, dando a famosa
cruzada de pernas de Sharon
Stone no cinema. Pode? Só
tomando mesmo um chope
bem gelado da Sonnenbier.

Feijoada
beneficente
No próximo dia 20, este
colunista de papel, juntamente
com a Revista Nossa, jornal
O Correio do Povo e o chefe
Tato Branco, movimentarão
na Sociedade Diana, em
Guaramirim, uma concorrida
feijoada, com toda renda
revertida em prol daAssociação
de Deficientes Físicos de
Guaramirim (Adefic).

Onde comer bem
em Jaraguá
Na Cia da Saúde.

A casa serve os melhores
sucos e lanches naturais

do sul do mundo.
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Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

Moa Gonçalves
DIVULGAÇÃO

r-
-_,,_ --, - ----- -- -- -- _,,_ --- --,
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I «: SPORT �n:
: ii' ,:>Yij"( ') I '11.7,
I '

:Troféus e Medalhas'
I
I 3275-4044L__ , _ O co�,lfnista reafirma: não ,'I

'

subestimem o candidato
Junqueira Ir, Eletem
empatia e uma boa

propaganda eleitoral.

Thiago Mansur, residente
da Pínk Elephant, de
Sp, uma das casas mais
badaladas do Brasil, será
o grande DJ da festa da
Epic Cóncept Club, dia 5
de outubro.

.Quem esqueceu ainda
está em tempo de

desculpar-se: o cirurgião
dentista José de Assis
Pereira, mais corihecidd :

como Dr. Assis, foi o
aniversariante mais

festejado da cidade, dia
25. Mil vivas!

�

GENTE BOA Tato Branco, com as amigas da Cia da Saúde, Marian,
Jenifer e Ana, comandaram a cozinha da 12° Feijoada do Moa.

Quemestáde volta à
cidade é o boa praça
Ivo Lenzi. Segundo
o corneteiro Chaves,
chegou e vai organizar
um combate de Luta
Livre, para relembrar os
velhos tempos.

I
'

,

Uniformes
Camisetas Personalizadas

Moda MasCulina / Feminina
I 'f

KAY�ÓS
ti o r f l (47) 3376-1378

CLEITON_METZGER/DIVULGAÇÃO
..

'-'
;l.

MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO
"""

DOAÇÃO
Tita, da AJadeti,

recebe deste
''\

colwrlsta e

de Rafael,
do Samuara,
cadeiras de

rodas e cadeira
de banho,

durante a 12a

Feijoada do
Moa, sábado,
no BeiraRiQ

PRESENÇA
Meu amigo
Edinei Escopelli,
do MW1dos dos

Brinquedos, faz
pose de ator

hollywoodiano,
na 12a Feijoada
do Moa

moagoncalves@netuno.com.br

NAÁREA A dançarina Ana Botafogo, que posa com
Ana Larissa, deu rasante na cidade, no domingo, e
fofalmoçar no Restaurante Típico da Malwee

Buxixo
Quem vive em clima de maior
love são os jovens Charles
Lux e a loira Karol. Amigos
da dupla apostam em um

relacionamento duradouro
e cheio de cumplicidade, já
que eles não se desgrudam
um minuto. Na Feijoada do
Moa era "puro love". Fiquei
sabendo também que a

"namo" foi presenteada pelo
amado com um belo presente,
em comemoração ao mensário
de namoro. Isso que é paixão.
Agora fica no ar a pergunta:
O mimo já chegou e a

douradinha quando será?

Fernand,o
Lima
Na sexta-feira, o cantor
sertanejo Fernando Lima, um
dos mais aplaudidos da região,
movimenta mais uma noitada
das boas na The Living.

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o grande
Paulo Roberto Moura, gremista
roxo, que está sempre ligado
nesta coluna para ficar por
dentro das melhores novidades
de nossa sociedade.
Valeu mesmo, amigo!

Solteiro na praça
Mais um solteiro na praça. O término do noivado com o

casamento marcado para o próximo ano daquele jovem bem
nascido, ainda renderá alguns capítulos ... Não por causa de
um amor interrompido e sim por outras histórias cabeludas.
AObuxixo vai estourar a qualquermomento. Em sociedade tudo
se sabe. Seu Bruno, por favor, uma bem gelada na mesa 12.

Humor! .

E a professora pergunta pra turma:
- Alguém pode me dizer qual o nome do filósofo grego
autor da emblemática frase: "Só sei que nada sei"?
E o Joãozinho gritou: Puuuutz griloooooooo, professora
não vai me dizer que o Lula, além de tudo, é grego?!

Pensando bem
'� vida é uma peça de teatro que não permite ensaios.
Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente,
antes que a cortina feche e a peça termine sem aplausos."

MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO
PAReEmos
O casal

Moacir e

Rosangela
Tepasse
Sclunidt

(leia-se
Lecimar

Malhas),
grandes
parceiros,
também

prestigiaram .

a Feijoada
do Moa

Você é livre para fazer suas
escolhas, mas é prisioneiro

das consequências.
Pablo Neruda

Contagem regressiva.:A
apenas 11 dias do sufrágio
eleitoral, vozes começam
aficarmais fortes e

nervosas. Agora, para
alguns, só não vale dançar
homem com homem, nem
mulher com mulher,
como diria TimMaia.

• No sábado, o amigo Ivo
Camarão reúne os amigos
da Barraca do Beta e do
Moa, na churrasqueira da
sua bela casa,

.para o rescaldo da
1Da Stanimtisch.

Francisleine Rosa
" tfJ,mbém foi outra :sprtu'da

.

que ganhou uma pizza
Madalena, da Esplanada
Glatz, sábado} na 12a

Feijoada datãoa.
"

"

• Francisco Taranto, o
Chico, voou baixo na

12afeijoada dóMoa, -nd
companhia do irmão
Beto Taranto.

.

I

A galera que curte
um bom pagode pediu
várias vezes bis para
o grupoAtitude, na
Feijoada doMoa.

• O meu abraço de hoje
chéi» de energias positivâs
vai para oAdolar, do
Restaurantes Bimbos.
Aquqle abraço.

Arrartios I
i e ·0 es
cessórios -I r

'1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 1141 QUINTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2012 www.ocponline.com.br

Luiz CarlosAmorim,
Escritor e editor

http://luizcarlosamorim.blogspot.com

Etivemos o Dia daÁrvore, acabamos
de iniciar a primavera e acho que não

temosmuito para comemorar, pois nós,
seres humanos, não sabemos ou não
queremos cuidar bem da natureza. Nós não

preservamos o nosso meio ambiente, não
protegemos as árvores que nos dão tudo,
até o ar que respiramos e sem o qual não
vivemos. O resultado é um planeta cada vez
maismaltratado e poluído, com cada vez
menos condições de dar sustentação à vida.
Eu não tenho árvores grandes emminha
casa, poismeu jardim é pequeno e é o
único lugar onde tem um pouquinho de
terra para plantar. E gostaria de ter uma
grande área para plantarmuitas árvores e
cuidar bem delas.
Mas tenho meu pé de jacatirão de inverno
(manacá-da-serra), jovem, pequeno, que
floresce lindamente, e alguns pés de araçá,
pequenos, quase anões, embora produzam
abundamentemente e um pé de pitanga,
ainda jovem. Elesme fazem festejar o Dia
daÁrvore, elesme lembram da importância

Novelas

Crônica

As árvores e a primavera
vital do verde para o ser humano.
E por falar em jacatirão, o manacá-da-serra,
aquela variedade de jacatirão do inverno,
que floresce em julho, ainda está florido,
fazendo companhia para os ipês, cobertos
de sol e de luz. Já nem seimais direito a

época de florescência deles, com todo esse

descompasso do tempo, resultado do nosso
descaso para com omeio ambiente, que
têmmudado tudo, inclusive as estações.

primavera entra, assim, ornada com as

flores douradas do ipê, que irradiam luz, e
as flores do jacatirão-manacá, que ainda
persistem. Persistem, apesar do nosso
descaso para com Mãe Natureza.
Como eu já disse em outra crônica,
eu gosto de árvores. E parabenizo a

todas elas, que nos dão tanto, a todos
nós, limpam o ar que nos é vital e nós
cuidamos tão pouco delas...

Que não nos lembremos de refletir sobre
o valor das árvores em nossas vidas

apenas num dia do ano reservado a elas.
A primavera está aí e nossas árvores
ficam ainda mais verdes nesta estação
abençoada. Prestemos atenção a elas.
Precisamos nos conscientizar que sem

elas, não sobreviveremos neste planeta
que já foi mais azul. Se não protegermos
nossas matas, nosso verde, a água
desaparecerá e tudo virará deserto. E a

vida não resiste em desertos.
Todo dia é Dia das Árvores, é dia da vida. E a

primavera está aípara nosmostrar isso.

A primavera está aí
e npssas árvores ficam
ainda mais verdes nesta

estação abençoada.
Dá gosto ver árvores majestosas como
o ipê e o jacatirão exibirem suas flores
e suas cores ao mesmo tempo e é uma
coisa que não é normal, pois o manacá
da-serra floresce em julho, dificilmente

.

alcançaria a florada do ipê. E a nossa

LADO A LADO - GLOBO· 18R
Constância não se conforma que Laura não tenha consumado seu

casamento. Quequé surpreende Neusinha e a tira de perto da confeitaria.
Diva avança contra Eliete, mas acaba atingindo o gerente da confeita
ria. Eulália estranha a insistência de Teresa e Sandra para que ela saia
de casa. Eulália flagra Teresa e Sandra tentando abrir o seu baú. Cons
tância tenta conversar com Laura. Madame Besançon pede para Isabel
se afastar de Jurema. Teresa descobre o conteúdo do baú de Eulália
e fica indignada. Mário convence Diva a deixar que Elie@ continue na

companhia. Constância manda Matilde ser sua espiã na casa de Laura.
Padre Olegário repreende Eulália pelas provocações a Teresa. A pedido
de Constância, Luiza paga uma mulher para seduzir Edgar. Mário e Fre
derico declaram seu amor por Diva. Edgar conta para Laura sobre o flerte

que recebeu. Zé Maria não gosta de saber que madame Besançon quer
que Isa�el se afaste de Jurema. Laura e Edgar ficam juntos.

CIlEIIlS DE CHARME • GLOBO· 19R
Resumo não divulgado.

AVENIDA BRIlSn. • GLOBO· 21R
Carminha ameaça mostrar para Ivana e Tufão o vídeo em que

Nina aparece com Max. Serjão consegue fugir. Suelen olha para Wal
lerson enquanto beija Leandro. Leleco e. Tufão questjonam Max por
suas mentiras e as de Carminha. Suelen leva Leandro ao shopping e

muda seu visual. Pilar conta para Cadinho que suas mulheres sabem
que ele tem dinheiro guardado na Suíça. Tufão liberta Jorginho, mas
os dois acabam discutindo seriamente por causa de Nina. Leleco su

gere ir com o filho ao depósito de lixo. Carminha manda Lúcio enviar o
filme que fez de Nina e Max para Ivana. Jorginho visita Nina. Lucinda
se esconde de Tufão e Leleco. A família Tufão fica indignada ao ver o

.
vídeo de Max com Nina.

GIlBRlELA- GLOBO - 23R

Pirangi se recusa a ajudar Zarolha a separar Gabriela de Nacib. Ga
briela dança o Terno de Reis, contagiando todas as mulheres. Arminda
alerta Nacib para não deixar Gabriela sozinha. Ramiro fica furioso quan
do Conceição e Alfredo lhe dizem que Mundinho é um bom partido para
Gerusa. Mundinho avisa a Altino que fugirá com Gerusa. Zarolha fica
desconfiada ao perceber que Arminda não quer que ela visite Gabriela.
Zarolha descobre quem é o coronel de Pirangi.

MlÍSCIlRIlS - RECORD
Maria implora que Martim (Otávio) devolva os resultados de DNA,

sendo forçada por ele a escolher qual deve ser seu filho. Novais tranca
Eliza e Otávio (Martim) até a hora da execução. Martim (Otávio) se

irrita ao saber que Manuela e Décio fugiram do Hotel e culpa Toga pela
confusão. Laís pede hospedagem a Elvira e oferece parte do dinhei
ro, que pretende recuperar da conta de Jairo. Valéria convida Cláudia
e Geraldine para jantar na casa de Sotero, a pedido do juiz. Gabriel
pede perdão a Marina, e os dois voltam. Pulga sente pena de Otávio

(Martim) e Eliza, mas teme ajudar. Maria diz a Olivia que desejar cuidar
das duas crianças. Régis diz a Letícia que não que mais ficar sem ela
e que a ama. Mariana aceita trabalhar para Valéria. Sotero pede Luma
em casamento. Elvira conta a Laís porque matou o marido. Otávio
(Martim) se desespera ao saber que vão matar Eliza primeiro.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Clique
animal

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

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

Kety
Cristina

completou
13 anos

ontem

para
alegria
da Dra.
Márcia

Aniversariantes
27/9 Gabriel Fuch

Graciela Schuster
Iria Gandolfi
Jaime berri
Jair dos Santos
Jonas Spézia
Leocir Gambin
Márcia K. Ehmke
Maria Aparecida Alves
Maria E. Spieckert
Maria Eduarda Mendonça

Mariana Juliana de S. Vaz
Mariza V. Pereira
Marlize Muller
Patricia de Oliveira
Priscila de Oliveira

Régis A. Reitz

Thiago Eustachio Ropelato
Vaimor Flohr
Viviane Aben

Adriano Lemberger
Alessandra A. Gomes
Aliser R. Viske
Amarildo Gonçalvez
Ana Paula Tomellim
Andrei Raintz
Antonio A. Fossile
César L. Pinter
Evaldo Wischral

Tekken Ta;g
Tournament 2

Angel pode purificar todas
as coisas malévolas, seus
ataques são femininos e

elegantes, mas quando é

preCiso ela pode lllostta,r .

agressividade. Já MichelIe
usa Kung Fu nas batalhas
de Tekken, e possui
um pendente capaz de

despertar o Ogro, um
'. espírito maligno que
quer destruir aTerra.

.

'Mais de IQO p'eças'pará
personalizar as lutadoras.
E mais - Palco de

Snoop Dogg como cenário
de Luta.

. .

4Dligos e' :Alnantes .:'
Joel Beeke

Neste livro Ioel
Beeke apresenta dois
ingredientes-chave para
um casamento sólido: a
amizade e a intimidade
-sexüak-Tornàndo corno

. base a sabedoria bíblica,
especialmente o livro
de Provérbios, o autor
espera ajudar casais a

se aproximarem tanto

emocionalmente quanto
.

íeamente; tornanq,Q-
!."'"," .

'd/I.
,
...... 1

� amigos e amante�'eQl.
um relacionamento que
resplandeça em amor

para a glória de Deus. Este
é um guia para todos os
homens que querem fugir
da imoralidade s�xual e .

supe.rar o vício 'ç!Q.
I
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Tirinhas

Cinema

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

.ARCOIRIS 2
, Resident Evil 5 - Leg. - 14:00, 15:50, 17:40, 19:30, 21 :20
.ARCOIRIS 3
'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 Evil5 -3D - Leg. - 19:30, 21 :30
.ARCOPLEX2
-Ied - 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 °
.ARCOPLEX4
, Um Divã Para Dois - Leg. - 14:00, 15:50, 17:40, 19:30,
21:20

.ARCOPLEX5
, Intocáveis - Leg. - 14:40, 17:00, 19: 1 0, 21 :20

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOUS 1
, Dredd (3D) - Leg. - 20hOO, 22h15
-Drecd (3D) - Dub. -13h20, 15h30, 17h50
• CINÉPOUS 2
• Ted - Dub. -14hOO, 17hOO, 19h30, zaoc
• 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
• CINÉPOUS 7
• Tinker Bell: O Segredo das Fadas (3D) - ub. - 12h30,
14h20, 16h10, 18hOO

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

20h20

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
.GNC1
-Dredd (3D) - Dub. -17:20
, Dredd (3D) - Leg. - 19:3021 :40
'Tinker 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 Leqado'Boume - Leg. - 17:40

'Um Divã Para Dois - Leg. - 20:10,22:10
• SALVAVIP
, Intocáveis - Leg. - 14:20, 16:45, 19: 1 0, 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 de 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
, Tinker 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: 1 0, 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 Evil5: Retribuição (3D) - Leg. -19:50,22:00
Tinker Bell: o Segredo Das Fadas

Em "TinkerBell: o Segredo Das Fadas"
TinkerBell (MaeWhitman), Periwinkle
(LucyRale) e seus amigos se aventuram no

mundo mágico e proibido doMisterioso
Bosque do Inverno, no qual a curiosidade'
os levam a uma maravilhosa descoberta

que trámudar suas vidas para sempre e
unirá, finalmente, o Refúgio das Fadas. É
o primeiro filme da franquia das Fadas da

Disney a ser produzido em 3D.

Grammy Latino tem
brasileiros indicados
A Academia Latina da Gravação anun

ciou a lista com os indicados para a l3a

edição dos Grammy Latino, liderada pelo
cantor dominicano Juan Luis Guerra, com
seis indicações, e também destaca Caetano
Veloso e Ivete Sangalo, ambos com quatro.
Dois álbuns brasileiros disputam o prêmio
deÁlbumdoAno: Chico, deChico Buarque,
e Especial Ivete, Gil e Caetano. Sete catego
rias são voltadas para artistas brasileiros.

Isis Valverde termina
namoro com Tom

1
Isis Valverde terminou o namoro com

o produtor de televisão Tom Rezende. O
fim da relação aconteceu no último final
de semana e não se sabe o motivo. Ela,
que está fazendo sucesso com a persona
gem Suelen na novela Avenida Brasil, e o

ex-produtor do programaPânico naTV es

tavam juntos há um ano emeio. O relacio
namento começou logo após Isis terminar
seu noivado com Luis Felipe Reif.

Nasce Eva� a filha
de Hulk e Angélica
Angélica deu à luz sua filha Eva, na tar

de de terça-feira, namaternidade Perinatal,
localizada no bairro Barra daTijuca, no Rio
de Janeiro. Amenina nasceu com 48 cm e

2,8kg. A apresentadora da TV Globo é ca

sada com Luciano Huck, com quem já tem
dois filhos: Joaquim, de sete anos, e Bení

cio, de três. Em seu Twitter, a apresentado
ra agradeceu as mensagens que recebeu:

"Obrigada pelo carinho e energia boa! ".

Paula Fernandes na
empresa de Leonardo

Paula Fernandes terá que cumprir seu
contrato com a Talismã Music, empresa de
Leonardo, até o final. Pelo menos foi isso

que determinou a Justiça d€ São Paulo. O
contrato comercial entre Paula e a empresa
se encerra em 11 de novembro deste ano e a

partir dessa dataPaulapoderá ser responsá
vel por sua carreira.A empresaJeito deMato
cuidará da negociação de contratos e qual
quer outro assunto ligado à carreira.

� ÁRIES

I' No campo profissional, mantenha sua discrição e evite
se expor sem necessidade. Essa é a melhor forma de
não ver seu nome envolvido em fofocas. No campo
afetivo, cuidado com o que diz ao par: meias-verdades
não favorecem o romance. Cor: azul.

U TOURO .

U Para não se tomar alvo de boatos, mantenha seus
projetos em sigilo. Evite se expor ou mostrar as suas
ideias a pessoas que possam te atrapalhar. Fuja de
confusões, elas podem prejUdicar a paz em sua casa ou

com a pessoa amada Cor: tons claros.

]I GÊMEOS
Um clima tenso ronda o seu emprego. Pessoas

invejosas vão querer apagar o seu brilho. Não fique
em evidência neste dia! Em casa, reconheça os
esforços dos parentes e aproxime-se deles. No campo
sentimental, não economize romantismo. Cor: azul.

� CÂNCER
� É um dia para sonhar alto e visualizar o seu sucesso,

mas sem se expor demais. Evite envolver-se em fofocas
e inbigas: fique longe de pessoas invejosas. Nos
assuntos do coração, traga romantismo para o contato
com aquela pessoa especial. Cor: creme.

1) LEÃo
UL No trabalho, aja com cautela ou poderá atrair a inveja

alheia Administre seus recursos com mais atenção para
não ter problemas mais à frente. No contato com aquela
pessoa especial, um astral de romantismo pode fazer o
romance deslanchar. Cor: rosa.

YYk VIRGEM

II..\' Evite confiar em tudo que falam neste dia Que tal
analisar as histórias antes de tomar uma atitude e

passá-Ias adiante? Cuidado com pessoas oportunisIBs.
A dois, não permita que fofocas contaminem seu

relacionamento afetivo. Cor: tons escuros.

.n.. UBRA
- No trabalho, tarefas individuais são as mais indicadas.

Não convém chamar atenção para si ou poderá atrair
fofocas. Em casa, tente resolver conflitos sem se

intrometer nos problemas. A vida afetiva pede mais
romantismo da sua parte. Cor: amarelo.

m ESCORPIÃO
I

II L. No trabalho, cumpra,suas obrigações ou poderá
receber cobranças, A noite, tente se dedicar a uma
atividade que traga mais alegria à sua vida. A dois,
nada de esconder ou omitir informações ao seu par ou
poderá perder a confiança dele. Cor: cinza.

.. /\ SAGITÁRIO
)(.

-

No trabalho, o segredo do sucesso está em fazer o

que gosta: dê um toque mais divertido às suas tarefas.
No romance, demonstre seus sentimentos ao par.
Se estiver SÓ, procure se soltar um pouco mais e se

aproximar do(a) pretendente. Cor: azul-claro .

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

F Mantenha uma postura firme e focada em suas

obrigações, pois mal-entendidos e boatos não estão
descartados. A turma de casa deve exigir mais
atenção. No campo afetivo, é hora de se aproximar do
seu amor e estar mais presente na vida dele. Cor: lilás.

� AQUÁRIO
� Se você deseja manter o eqUilíbrio financeiro, será

necessário tomar medidas mais eficientes. Não
convém se iludir com soluções intermediárias: seja
firme em suas decisões. No amor, há sinais de conflito.
Cuidado com cenas de ciúme! Cor: creme.

'I PEIXES .

TI Com a imaginação em alta, conseguirá visualizar tudo
o que deseja Mas cuidado para não misturar sonhos
com realidade ou não conseguirá alcançar os seus
objetivos pessoais. No romance, compartilhe seus
sentimentos com quem ama Cor: vermelho.
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a •
Quer publicar sua foto' QÉ só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.
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As amigas Ana Carolina
e Rafaella posam para
wn clique na Scar,
durante o Jaraguá

em Dança

Ana Carolina Gabriel
cola grau no curso
de Tecnologia em
GestãoAmbiental

pela Católica SC nesta

sexta-feira. Com
muito orgulho, o noivo
IIariIdo, seus pais
Luís Antonio e Maria
Claudete e sogros
Arildo e Terezinha a

parabenizam por ter

alcançado mais esse
objetivo e desejam
sucesso sempre!

João Gabriel fez 7 anos
no dia 19 e recebeu
o carinho da mamãe
Vivian e de todos os

familiares

Prefeita
CEciLIA KONELL
Vice

, Alcides Pavanello
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pI Vereador

3333
por uma .Jarag\.lá sustentável PPS,I PTBf psoel PV

Dia 26/9, a Iindinha
JuIia Luiza Tiscoski

comemorou 3 aninhos.
Os padrinhos Angelo e

Aline e o primo Arthur
desejam toda felicidade

do mundo!

O pequeno Caio

Henrique Alves completa
:) aninhos.hoje. Seus
pais Renato e Jucéli,
padrinhos Thiago e

Janice e a oma Doraci

desejam saúde e .

felicidades

•

Parabéns para
Margarida Gorges

que comemorou nova
idade no dia 23. Seus
tUhos Marcos Sanson e

Gianna desejam muitas
felicidades!

�.

Parabéns para Ana
Edela G. Ramthwn

que nesta sexta-feira

completa 74 anos. Muita
saúde e felicidade são os

desejos de seus rllhos,
. Eliane, seu genro
Acácio, neta Thainá e

familiares

o
q
g

Toda família Hanemann,
em especial sua mãe
Helga, marido Chico, e
rllhos Antony e Heloísa,
parabenizam Trudi

Hanemann, por mais wn
ano de vida comemorado
dia 26. Saúde, paz e

felicidades!

Correção
Diferente do que foi

publicado no run de

semana, o Pastor

Edemar Zenkner

completou 70 anos

de vida abençoada e

40 anos em família
no dia 23.
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Motorista cai com o carro

em rio e abandona o veículo
MARCELE GOUCHE

.

-.....

o Gol que capotou e foi parar no Rio Jaraguá
durante a madrugada de ontem causou

preocupação aos Bombeiros Voluntários. Os
socorristas começaram a procurar o motorista

do veículo, suspeitando de que ele estfvesse preso
debaixo do carro ou tivesse sido levado pela

correnteza. A surpresa veio quando, depois de
encontrar a carteira 'de habilitação do homem

de 22 anos, os bombeiros foram até o endereço
da vítima. Ele estava em casa, dormindo, e sem
ferimentos. O veículo, com placas de Joinville, ,foi
retirado do rio, às margens da rua Bertha Weege,

na Barra do Rio Cerro, durante a manhã.

APOSENTADO, COM O
CRÉDITO CONSIGNADO BRADESCO

VOCÊ REALIZA MUITO MAIS.

Trânsito

Menino é

atropelado
Ummenino de 5 anos foi atro

pelado por um ônibus em frente
ao condomínio EsterMinel, no
bairro Nereu Ramos, em Iaraguá
do Sul, por volta das 11h30 de
ontem. A criança teria descido de
um ônibus escolar e atravessava
a rua correndo quando se chocou
com a lateral de outro ônibus. O
menino teve ferimentos leves e

foi levado para o Hospital
Jaraguá, acompanhado do pai.

Corrupção
Caso Piccinini

O Tribunal de Justiça de Santa
Catarina negou namanhã de ter

ça-feira' o pedido de habeas cor-
. pus do fiscal tributaristaMauro
Roberto Piccinini. Ele teve prisão
preventiva decretada em agosto
sob a acusação de corrupção
passiva: por suposto esquema
de cobrança de propina de duas
imobiliárias locais. O habeas

corpus foi protocolado logo após
a revogação da prisão preventiva
do fiscal ter sido negada.

• ESPECIAL PARA
APOSENTADOS
DO INSS

• E SERVIDORES
PÚBLICOS

Fale com o Gerente Bradesco
,

a um Correspondenteou va

Autorizado da .Bra�e:c�
Promotora rnars proxlm.

5
Ou ligue para 0800

725 233 .

Baixe um leitor de

QR Code em seu celular

e aproxime o telefone

do código ao lado.

Fone Fácil Bradesco: 4002 0022 / 0800 570 0022
SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Ouvidoria: 0800 727 9933

bradesco.corn.br
t:witter...@Bradesto
ÚCurtir facebook.com/Bradesco

youtube.corn/êradesco

Corupá
Segurança
aumentou

As cinco câmeras de
monitoramento de

Corupá, inauguradas
no dia 13 deste mês,
trouxeram a tranquilidade
de volta à cidade. Há

quase duas semanas, a
Polícia Militar não registra
nenhuma ocorrência.

"Depois das câmeras, não
tivemos mais chamadas,
nem por briga, nem
som alto. Até a bagunça
na praça no final de
semana acabou", afirmou
o sargento Maurício
Macarini. A Polícia

Civil, que acompanha
as imagens, também
verificou uma diminuição
dos casos de vandalismo,
manobras perigosas e

baderna nas rua. "Elas são
um instrumento ótimo, e
fizeram diminuir bastante
as ocorrências em geral",
disse o responsável

. pela delegacia,
Mauricio Francisco.

Susto

Jovem leva

choque
Uma adolescente de 17

anos precisou ser resgata
da do segundo andar de
uma construção, por volta
das 11h de ontem. A jovem
subiu em ummezanino em

obras, na rua Henrique Pe

reira, no Centro de Guara

mirim, e levou uma descar
ga elétrica quando tocou
nos canos. Os bombeiros
fizeram o resgate vertical,
com o uso do rapel, e con
duziram a vítima com dores
no tórax emuito assustada
ao Hospital Padre Mathias,
de Guaramirim. Ela foi
liberada e passa bem.

PRECISA-SE
DE DOAÇÃO DE

CADEIRA DE RODA
para pessoa portadora

de deficiência.

(47) 2106-1919
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Em dois anos,mais
de 100 estupros

,

Indice de violência sexual contra crianças
em Jaraguá do Sul é considerado alto

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

Diego Porcincula

De janeiro de 2010 até setem
bro de 2012, foram registra

das 113 ocorrências de estupro
contra menores de 14 anos em

Jaraguá do Sul. A quantidade
de estupros contramulheres so
mou 19 casos, segundo dados da
Polícia Civil.

O número é considerado alto

pela responsável pela Delegacia
da Mulher e da Criança, Milena
de Fátima Rosa. Segundo ela,
esses casos mostram o quanto
as políticas públicas precisam

ser melhoradas. "É preciso que
as famílias fiquem atentas às

principais mudanças de com

portamento nas crianças. Alguns
casos acontecem no próprio seio
familiar. Os agressores podem
ser o tio, pai, mãe ou até mesmo
os vizinhos", explica.

Além das orientações fami
liares' as crianças devem seguir
hábitos como evitar conversar

com estranhos, aceitar presen
tes e doces e relatar atitudes sus

peitas para a família. O perfil do
agressor pode mudar, mas nor

malmente 'se trata de homem,
atitudes sedutoras e de com-

portamento infantil. ''As meni
nas ainda são as principais víti
mas de abuso", disse a delegada.
Quando algum caso suspeito é
encaminhado à delegacia, todas
as partes são ouvidas, inclusive
os pais e o menor. Quem conver

sa com a criança é um psicólogo/
policial e, se existir suspeita de

crime, um inquérito é aberto e

as testemunhas são interrogadas.
"Em Jaraguá não existem pontos
deexploração sexual,mas onúme
ro de ocorrênciàs contra crianças
é muito alto", afirmou a delegada.

O trabalho do Serviço de En
frentamento à Violência, Abuso e

Exploração Sexual de Crianças e

Adolescentes é um equipamento
de assistência social público pre
sente na cidade para atender as

famílias.

ILUSTRAÇÃO FERNANCO BASTOS

Apoio

Família recebe acompanhamento
As ações são voltadas para

restabelecer uma atitude prote
tiva para a família, ou seja, que
os familiares possam proteger o
menor violentado fisicamente
ou psicologicamente.'Existe um

acompanhamento com a família
e com as crianças para que elas
entendam o que aconteceu e que
ações podem ser adotadas para
que isso não se repita.

É preciso que se compreen
da que a violência física não é o

único tipo de crime que provoca lência. É preciso que as crianças
sequelas. Ao guardar o segredo e a comunidade entendam que
da lesão física, a vítima começa' . violência não é apenas. o contato

a desenvolver problemas psico- sexual. Algumas suspeitas podem
lógicos, por isso, é necessário um ser denunciadas para evitar o cri
atendimento mais amplo. "O ser- me mais grave, como estupro, Os
viço não atende apenas os casos casos suspeitos podem serdenun
de estupro, mas também as ocor- ciados nos conselhos tutelares,
rências de abuso", explicouVivia-delegacias de proteção à mulher
neVogel, do Centro de Referência e adolescente, vara da infância e

emAssistênca Social (Creas). juventude ou pelo telefone 100. As
Muitas vítimas' ainda não denúncias são recebidas e a iden

entendem o real sentido da vio- tidade émantida em sigilo..

JI;.ntrel1ista

"Não é fácil identificarumagressor"
.

o especialista em violência
doméstica contra a criança e o

adolescente, Ayrton Margarido,
disse que os menores violentados

precisam de um local bem estru

turado e que tenham eficiência
no trabalho de reabilitação. "Te
mos que incrementar as políticas
públicas de saúde, pois a criança
afastadadafamíliaprecisa de um
bomabrigo, deamparo". comenta.
O médico esteve ontem em Iara
guá do Sul ministrando uma pa
lestra sobre violência sexual. Em
entrevista ao jornal O,Correio do

Povo, elefalou sobre o problema e

como preuerut:

o Correio do Povo - Como
a sociedade pode auxiliar nos
casos de agressão às crianças e

adolescentes?

Ayrton Margarido - A grande
contribuição da população está
na denúncia. Dentro da rede pú
blica de São Paulo, por exemplo,
quando existe uma denúncia é

preciso que haja uma notificação
em 24 horas, ou seja, o caso pre
cisa ser apurado para que as de
cisões sejam tomadas no menor

tempo possível. No âmbito geral,
a sistematização envolve uma

série de fatores e atributos, mas a

denúncia é o primeiro para que a

população possa contribuir.

OCP - Existem mulheres

agressoras?
Ayrton - A metade das ocor

rências de vitimização está re

lacionada ao convívio com pai,
mãe e pessoas responsáveis
pelos menores.. Cerca de 30%
destes casos estão vinculados
às mães, ou seja, elas praticam
a violência física. O abuso físico
é mais praticado por mulheres e

deixammuitasmarcas no corpo.

OCP - Quais os principais
tipos de agressão?

Ayrton - Existem categorias
de agressão física (tapas, chutes e

pontapés) e que deixam marcas

visíveis como os hematomas. O
abuso psicológico (xingamentos,
hunrrilhaçõesecomparações) que

, podem ser vistas como os casti

gos, pois denotam um cárcere de
liberdade. O abuso sexual pode
serpraticado com falas e atitudes.
Não é necessário que exista uma

relação sexual, mas comentários
sobre as genitálias, observação
e armazenamento de fotos de

crianças nuas e conversas comco

notação sexual são considerados

exemplos de vítímização sexual.
Não só o toque e a penetração são

considerados crimes sexuais.

OCP - Qual o acompanha-

mento das vítimas destes crimes?

Ayrton - A grande realidade
é que a abordagem da crian

ça abusada é multidisciplinar,
pois se desenvolve técnicas 'de
acordo com a necessidade de
cada uma, ou seja, com o grau
da violência praticada. Toda

abordagem passa pelo atendi
mento médico, psicológico e

jurídico. O último atendimento
é necessário para que a criança
seja reintegrada à sociedade,
à família e em caso de afasta
menta da mesma.

OCP - Como é o atendimen
to na rede pública de saúde? .

Ayrton - Eu vejo que estamos
engatinhando ainda. As políti
cas públicas que se referem ao

tratamento e abordagem aos

pacientes de violência está se

desenvolvendo. O grande de
talhe é que as políticas já exis
tentes não estão sendo contem

pladas na íntegra, pois o pior do
que não ter políticas adequadas
é não se fazer uso com eficiência
das que já existem. Eu vejo um

investimento dos governos, po
rém não existe uma uniformiza

ção. A cultura da violência está
enraizada na sociedade e preci
sa ser esquecida, acabar.

OCP - A sociedade conse

gue identificar a violência con
tra crianças e adolescentes?

Ayrton - Aviolência física vem

acompanhadá de escoriações,
dores e sensibilidade ao toque. Os
abusos psicológicos influenciam
na queda do rendimento esco

lar, tornam a criança mais triste,
quieta,afastada -do convívio so

cial e que são difíceis de perceber.
Essas são algumas características
visíveis, mas, infelizmente, o per
fil do agressor pode confundir as
pessoas. Alguns agressores convi
vem muito bem fora do ambien
te familiar, mas, ao adentrar em
casa, ela se toma um monstro e

dificulta a identificação de seu

perfil agressor. Não é fácil diag
nosticar a violência.

OCP - A comunidade escolar
e demais pessoas podem auxiliar
naprevenção de novos casos?

Ayrton - Eu costumo dizer

que temos um péssimo hábito
de dar nomes novos para proble
mas antigos. O bullyng sempre
foi chamado de violência escolar.
Todo mundo lembra quem era a

pessoa mais violenta da escola.

Algumas características da vio
lência podem evidenciar suspei
tas.Apartir dessas características,
as famílias podem colaborar na
descoberta de novas vítimas.
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Ponto de Vista
Cristiano Mahfud Watzko,

escritor

Que tipo deamorvocêquer?
Hoje quero contar aos leitores

(as) um episódio da vida de
Dom Bosco. Este homem é consi
derado um dos maiores santos da
Itália. No século 19, construiu em

Turim, um gigantesco orfanato e

também oficinas de aprendizagem
para meninos de rua. O Papa João
Paulo II dizia queDomBosco havia
sido o "Pai e Mestre da Juventude".
Uma curiosidade antes de contar a

história, Dom Bosco é o padroeiro
da capital federal do Brasil, Brasília.

Conta-se que certa vez, Dom

Bosco fez uma visita à região de
Alba. À noite, quis voltar para Tu
rim, mas perdeu o último trem.

Estava chovendo muito, então re
solveu bater à porta de uma casa

pastoral que ficava nas imedia

ções da estação. Um padre abriu
a porta e perguntou quem ele era.

- Sou umpobre sacerdote deTu
rim.Acabei de perder o último trem.

- Qual é sua função em Turim?
Dom Bosco resporideu: "Cui

do de uma pequena igreja, num
bairro suburbano".

O padre lhe perguntou: "O Se
nhor já jantou"?

Se tiverabondade deme daralgo
para comer aceitaria com alegria.

- Sintomuito, não tenho nada

pronto. Se quiser, posso arranjar
lhe um pouco de pão e queijo.

Dom Bosco 'agradeceu e en

quanto comiauma fatia depão com
queijo, o padre lhe perguntou: "O
senhorpretende pernoitar aqui"?

- Bem, como vê... com essa

chuva ... e o trem já se foi.
- Sim, compreendo, mas eu

não tenho uma cama disponível.
- Não se incomode. Duas ca

deiras serão suficientes.
- Se é assim, então se acomo

de. Sinto de fato não poder abri
gá-lo melhor.

- O Senhor conhece por acaso
um tal de Dom Bosco?

- Sim, um pouco. Respondeu
Dom Bosco, e fez questão de não
dizer que ele era o próprio.

- Nunca o encontrei, disse o pa
dre. Mas quero pedir-lhe um favor.
O senhor acha que eleme ajudaria?

- Se puder, ele sempre se alegra
quando pode ajudar os outros!

- Pensei em escrever-lhe uma
carta amanhã, perguntando se'

pode abrigar uma criança em seu

orfanato.
- Certamente ele fará isso. Eu

lhe garanto.
- Tem certeza? O senhor é

mesmo amigo de Dom Bosco?
- Sim, desde criança.
- Então, provavelmente poderá

intermediar a questão paramim.
- A questão já está resolvida.

Fica como recompensa pela sua

presente obra de amor.
- Mas, o senhor, quem é o se

nhor?
- Eu sou Dom Bosco.
- Dom Bosco? O senhor é Dom

Bosco? Por que não me disse logo!
Perdoe-me o mau jeito, mas...

Como iria adivinhar? Deixe esse

pão com queijo aí do lado. Agora

me lembro, sobrou algo do almoço.
O padre ficou totalmente con

fuso. O suor corria-lhe pela testa.
Chamou a empregada. Pediu que
colocasse uma toalha limpa e que
trouxesse uma sopa de peixe e

um omelete de presunto. Em se

guida correu até o armário e de lá
tirou um pedaço de frango assado
e uma garrafa de vinho tinto.

Ainda estava nervoso. En

quanto isso, Dom Bosco não

conseguia conter o riso.
Depois do jantar, o hóspede

foi levado a um bonito quarto de
dormir. No dia seguinte, o padre o

acompanhou até a estação ferrovi
ária, sem parar de pedir desculpas.

Na despedida, Dom Bosco

deu-lhe um abraço e disse:
- Vejapadre, podemos tiraruma

bela lição do que aconteceu. Se nós
nada temos, nada podemos dar.

Mas, se temosmuito, damos aquilo
que achamos certo. Mas devemos

sempre dar por amor ao próximo e

não por interesse próprio.
Existem três tipos de amor: o

amor por interesse; o amor que
visa ao prazer; e o amor que bus
ca o bem. Qual amor você tem

cultivado? A resposta só você

pode dar para si mesmo.
Busque cultivar o amor que

busca o bem, pois esse é o que fará
bem para seu coração e para o co

ração do seu próximo. Esse amor
traz junto para você a sensação
de estar bem consigo mesmo, ou

seja, a paz interior.

REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL- ESTADODE SANTACATARINA
Tabelionatodo Município eComarca deGuaramirim - CHRIS'D\ INGEHIlLEWAGNER, Interventora

Rua 28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário de Funcionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os

devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde
já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e

registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou
pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residenteís) ou domiciliada(s)
fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço forne
cido pelo apresante, tudo em cdníormidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.
Protocolo: 36067 Sacado: ADOrAR ZIl.S CPF: 004.268.729-24 Endereço: Rua Alberto Zanella nO 743, Centro, 89275-000,
Schroeder Cedente: MECANlCA LERFEI ITDA CNPJ: 95.844.593/0001-89 Número do Título: 1410/04 Espécie: Duplicata
de Prestação de Serviços por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento:
15/09/2012 Valor: 125,00 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 24,14,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 35495 Sacado: ALVARINO MARTINS DE JESUS CNPJ: 05.570.290/0001-22 Endereço: Rua João Bona nO 283, Ami
zade, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDJ SA CNPJ: 01.181.521/0001-55 Número do Título:
BL/AL/OXI Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento:
28/08/2012 Valor: 120,00 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$23,20, Edital: R$15,00

Protocolo:36146Sacado: CICEROClAUDIOWPESPEREIRACPF: 017.448.889-06 Endereço:RuaClaraBolinelli nO 167, Cen

tro, 89250-000, Schroeder Cedente: ANDISAT COMERCIO DE ELEIRONICOS ITDA ME CNPJ: 11.069.258/0001-60 Número
doTítulo: 213-03 Espécie: Duplicata de Prestação deServiçosApresentante: CAIXAECONOMICAFEDERALDataVencimento:
13/09/2012 Valor: 750,00 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$24,14,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 35914 Sacado: CRISTIANOANTONIO DE SOUZA CPF: 015268.709-24 Endereço: Rua João Pereira Lima nO s/n°,
Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: EDITOIARIO DOVALE ITDA CNPJ: 11.797.601/0001-93 Número doTítulo: 0000822

Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 09/09/2012 Valor:

100,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 35995 Sacado: DENllSON AMARALDE OUVEIRA CPF: 061.173.599-77 Endereço: Rua São Rafael n° s/no, Avai,
89270-000,GuaramirimCedente: BELUNO INDUSTRlADEMOVEIS ITDACNPJ: 02.985.238/0001-49Número doTítulo: 8267-
008 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SADataVencimento: 07/09/2012
Valor: 1.021,44 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 36103 Sacado: DEONISIO BlASIUS FRITZEN CPF: 520.325.829-53 Endereço: Rua Silvio Schorck nO 124, Amizade,
89270-000, Schroeder Cedente: MGRB TIN'D\S ITDAME CNPJ: 03.492.863/0001-11 Número do Título: 23031/A Espécie: Du
plicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCOSA DataVencimento: 15/09/2012 Valor: 235,00
Liquidação após a intimação: R$U,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 35808 Sacado: EUGENIA SAFANEUWUlF CPF: 899.189.839-49 Endereço: Rua 11 de Novembro nO 4501, Cen
tro, 89108-000, Massaranduba Cedente: COOPERATIVA CRED. RURAL INTER SOliDo uns ALVES - CREDIALVES CNP]:
04.430.100/0001-09 Número do Título: 767 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 10/09/2012 Valor: 1.767,98 Liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 35986 Sacado: FLAVIA JOANAHAMMES CNPJ: 10.954.821/0001-10 Endereço: Rodovia BR, Km 56 nO 144, Centro,
89270-000, Guaramirim Cedente: POSTO DE MOlAS GUARAMIRIM CNPJ: 00.804.148/0001-89 Número do Título: Pl696

Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 11/09/2012
Valor: 577,00 Liquidação após a intimação:R$l1,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 36126 Sacado: GILBERTO RODRIGUES CPF: 044.399.039-59 Endereço: Rua 3 de Outubro nO sltv, Braço do Sul,
89275-000, SchroederCedente:AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CNPJ: 07.707.650/0001-10 Núme
ro doTítulo: 20017914604Espécie: Espécie deContratoApresentante: SERGIO SCHUlZE EADVOGADOSASSOClADOSData

Vencimento: 22/12/2011 Valor: 33.797,40 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$15,00

Protocolo: 36043 Sacado: INCOMAC ASSIsrtNCIA TÉCNICA ITDA ME CNPJ: 05.641.118/0001-35 Endereço: Rua Bananal
n° slt», Beira Rio, 89270-000, Guaramirim Cedente: KA1UN BRASIL COMERCIO DE SUPR PEÇAS E EQUIP. lIDA CNP]:
02.135.222/0001-47 Número do Título: 0034035 02 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 12/09/2012 Valor: 1.848,47 Liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00 -------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 35658 Sacado: MOACIR GREGORYCPF: 670.223.320-53 Endereço: Rua João Bonna nO 316, Amizade, 89270-000,
Guaramirim Cedente: RODASULOISI'RIBUIDORADEAUTOPECAS ITDA CNPJ: 05.784.261/0001-63 Número doTítulo: 7902

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO SAN'D\NDER (BRASIL) SA Data Vencimento:
04/09/2012 Valor: 308,16 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 35938 Sacado: RENATAGONÇALVES DEMIRANDA CPF: 010.207.699-55 Endereço: Rua Romão Getnerski n° sn,
Caixa da Água, 89270-000, Guaramirim Cedente: VALCANAIAAUTO PEÇAS ITDAME CNPJ: 03.387.767/0001-03 Número do
Título: 5637/01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENCIAGUA
RAMIRIM DataVencimento: 10/09/2012 Valor: 190,00 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 22,76, Diligência:
R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 35850 Sacado:VALDIR SEBASTIAO MACHADO CPF: 045.759.139-01 Endereço: Rua O n° s/n°, Rio Hem, 89275-
000, SchroederCedente: SICOOB - SC BLUCREDI COOP ECON E CREDITO CNPJ: 03.960.819/0001-99 Número doTítulo: 413

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 10/09/2012
Valor: 212,50 Liquidação após a intimação: R$11,60,Condução: R$ 24,14,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 35791 Sacado:VILSON CORREADE UMA CPF: 802.532.379-04 Endereço: RuaMaravilha nO 131, Centro, 89275-
000, SchroederCedente: BANIF - BANCO INTERNACIONALDO FUNCHAL (BRASIL), SA CNPJ: 33.884.941/0001-94Número
doTítulo: 505247496Espécie: Cédula de Crédito Bancário por IndicaçãoApresentante: BANIF - BANCO INTERNACIONALDO
FUNCHAL (BRASIL),SADataVencimento: 20/04/2012 Valor: 16.157,92 Liquidação após a intimação: R$11,60,Condução: R$
24,14,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 35956 Sacado:YURI ALEXEI SUAREZ SARDINAS CPF: 009.250279-28 Endereço: Rua 28 deAgosto nO s/n, Cen
tro, 89270-000, Guaramirim Cedente:VLJ EMPREENDIMENIDS IMOBIUÁRIOS ITDACNPJ: 14.979.112/0001-40 Número do
Título: CSOO/04 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUA
RAMIRIMDataVencimento: 10/09/2012 Valor: 2.692,00 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
Guaramirim,27 de setembro de 2012.

CHRIS'L\ INGEHlLLEWAGNER, Interventora

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE SAN'D\CA'D\RlNA

Novo endereço:RuaCelProcópioGomes deOliveira, 38.0-Centro 89251-201- JARAGUA DO SUL-SC NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

ZADE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-755 Cedente: AYMORE CREDITO,FINANCIAMENlD E INVESTI,- para pagamento: 02110/2012-Valor total a pagarR$513,22Descrição dos valores: Valor do título: R$ 443,00
MENTO S/A Sacador: - Espécie: CF - N'Titulo: 136/20016244716 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ - Juros: R$ 2,36 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
26.146,46 - Data para pagamento: 02/10/2012-Valor total a pagarR$31.646,35Descrição dos valores: Valor 9,96
do título: R$ 26.146,46 - Juros: R$ 5.421,03 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação editaI: R$ 23,10 Condução: ---------------------------------.---------------------------------------------------------------------------

R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96 Apontamento: 223128/2012 Sacado: PERSONAllYZZA BRASIL IND ACESS VEST L Endereço: RUA AR-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GENTINA 80 - JARAGUADO SUL - CEP: Cedente: EDUVAL INDUSTRIA ECOMERCIODE CONFECCOES

Apontamento: 223134/2012 Sacado: GILMARDE SOUZA Endereço: RUATOMAZ FRANCISCO DE GO- lIDA Sacador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 10077/B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 443,00 - Data

MES 800 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89252-170 Cedente: COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO para pagamento: 02/10/2012-Valor total a pagarR$512,33Descrição dos valores: Valor do título: R$ 443,00
DOS PROF CREA Sacador;CUBICACONsrRUCOES r:r Espécie: DMI - N° TItulo: 721.503/0001 - Motivo: - Juros: R$ 1,47 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
falta de pagamentoValor: R$ 2.204,46 - Data para pagamento: 02/10/2012-Valor total a pagar R$2.288,09 9,96
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.204,46 - Juros: R$11,02 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

edital: R$23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$14,71 Apontamento: 223081/2012 Sacado: PERSONAllYZZA BRASIL IND ACESS VEST ITDA Endereço: RUA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARGENTINA 80 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-260 Cedente: AllNEPIASr IND COM PIASr ITDA

Apontamento: 222994/2012Sacado:NANIRSEVERO Endereço:RUAOSCARRIEGEL267 - TIFAMARTINS Sacador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 2195/3 - Motivo: falta depagamentoValor: R$455,34 - Dataparapaga-
- JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89254-000 Cedente: NATUIAR ITDA ME Sacador: - Espécie: DMI - N° menta: 02/ 10/2012-Valor total a pagarR$524,56Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 455,34 - Juros: R$
.Iitulo: 805 2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$149,66 - Data para pagamento: 02/10/2012-Valor total 1,36Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96
a pagarR$226,65 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 149,66 - Juros: R$ 0,44 Emolumentos: R$ 11,60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 18,65 Apontamento: 223054/2012 Sacado: PROOFICINAOISI'RIBUIDORAITDA Endereço: RUACABOHARRY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HADU�H 615 - CEN1RO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-380 Cedente: JLMErALURGIA ITDAME Sa-

Apontamento: 223108/2012 Sacado: UNCOlN PEREGOVlEIRA& CAI r:r Endereço: RUA BERTAWEEGE cador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 1500000901 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 392,94 - Data para
1170 SL02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500 Cedente: EFD COMCOMPAUTOMOTIVOS ITDA Saca- pagamento: 02/10/2012- Valor total a pagar R$466,56 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 392,94 -

dor: - Espécie: DMI - N'Titulo: 2335 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 201,23 - Data para pagamento: Juros: R$ 5,76Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96
02/10/2012-Valor total a pagar R$270,09 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 201,23 - Juros: R$ 1,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96 Apontamento: 223062/2012 Sacado: RAFAElA DE SOUZA RODRIGUES Endereço: RUA LORENO AN-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TONIO MARCATIO 522 - JARAGUA ESQUERDO - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-438 Cedente: AJESUL
Apontamento: 222634/2012 Sacado: LUIZMARINHOBECKER Endereço: RUAONEUAHORST 486 - Ia- REPRE COMERCIAIS ITDAME Sacador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 953 D - Motivo: falta de pagamento

. raguá do SuI-SC - CEP:. 89252-370 Cedente: SERILON BRASIL ITDA Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: Valor: R$ 384,44 - Data para pagamento: 02/10/2012- Valor total a pagar R$449,01 Descrição dos valores:
5500021098 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$119,25 - Data para pagamento: 02/10/2012-Valor total Valor do título: R$ 384,44 - Juros: R$1,40 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
a pagarR$196,07 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 119,25 - Juros: R$ 0,27 Emolumentos: R$ 11,60 R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃoDEPRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM 1NI1MADOS
DO PROTESTO:

Apontamento: 222756/2012 Sacado: ASM EQillPAMENTOS - TEC DA INF ITDA Endereço: RUA JORGE
CZERNIEWICZ 1098 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-000Cedente: DJ COMUNICACOES E EXPLORACAO
DE SERVICOS Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0000440703 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
2.066,00 - Data para pagamento: 02/10/2012- Valor total a pagarR$2.l39,36 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 2.066,00 - Juros: R$ 5,50 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 222998/2012 Sacado: BENO ENGEL Endereço: RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAmA
5495 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89250-000 Cedente: COMERCIO DEVIDROSROMIG ITDA Sacador: - Es

pécie: DMI - N°TItulo: 000.000.517 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 320,00 - Data para pagamento:
02/10/2012-Valor toJa! a pagar R$395,13 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 320,00 - Juros: R$ 0,96
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 223003/2012 Sacado:DBSACOMRCIODEMVEISEElEIRODOMsr Endereço:AVMA
RECHAL DEODORO DA FONSECA 158 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89254-900 Cedente: EDITORA OlARIO

DOVALEITDA Sacador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 00000396 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 330,00
- Data para pagamento: 02/10/2012- Valor total a pagar R$398,85 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 330,00 - Juros: R$ 0,99 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 9,96

Apontamento: 222993/2012 Sacado: DMNAAPARECIDA ROBERTO Endereço: RUA ESTIffiRIA LENZI

FRIEDRICH, 137 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-630 Cedente: NATUIAR ITDAME Sacador: - Espécie:
DMI - N°TItulo: 906 2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 50,00 - Data para pagamento: 02/10/2012-
Valor total a pagar R$118,01 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 50,00 - Juros: R$ 0,15 Emolumentos:
R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 223001/2012 Sacado: EDEMIR FERREIRA DA SILVA Endereço: RUA LOURENCO KANZ
LER 320 - VIlA LENZI - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-240 Cedente: EDITORAOIARIO DO VALE ITDA
Sacador: - Espécie: DMI - N"TItulo: 0000395001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 45,00 - Data para
pagamento: 02/10/2012-Valor total a pagarR$121,68 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 45,00 - Ju
ros: R$ 0,13 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 222669/2012 Sacado: ELETRO SOL INSTAIACOES ELEIRICAS L Endereço: RUAEXP. JOSE
RIBEIRO 84 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89258-850Cedente: COMERCIO E CONFECCOES BECHI'OLD
ITDAME Sacador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 9876/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 311,02 - Data

para pagamento: 02/10/2012-Valor total a pagarR$385,lODescrição dos valores: Valor do título: R$ 311 ,02
- Juros: R$ 0,72 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$
15,46

Apontamento: 222836/2012 Sacado: ELSON SCHENKNECHT Endereço: RUAARTHURENKE 762 - AMl-

Apontamento: 223129/2012 Sacado: MONDEBRASPRES'D\DORADESERVICOS ITDA Endereço: AVMA
RECHAL DEODORO DA FONSECA 1188 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-702 Cedente: COOPERATIVA
DECREDITOVALEDOITAJAI-VIACREOI Sacador:IRMAMENDONSADEVARGEspécie:DMI-N"TItulo:
602/0001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 535,00 - Data para pagamento: 02/10/2012- Valor total a

pagar R$604,64 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 535,00 - Juros: R$1,78 Emolumentos: R$ll,60-
Publicação edital: R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Dílígêncía; R$ 9,96

Apontamento: 223050/2012 Sacado:usrrooiUS ELETRFIO ITDAME Endereço: AVWALDEMARGRUB
BA 1387 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-500 Cedente: AGIE CHARMIU.ES ITDA Sacador: - Espé
cie: DMI - N° TItulo: 005570/32 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 10.650,00 - Data para pagamento:
02/10/2012- Valor total a pagar R$10.766,34 Descrição dos valores: Valor do título: R$1O.650,OO - Juros: R$
39,05 Emolumentos: R$11,60 - Publicaçãoedital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 223030/2012 Sacado: NEURlA TEREZINHA BATISTI MUllER Endereço: RUA GERALD
MUllER 1029 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-950 Cedente: SL SERVlCOS DE COBRANCAS ITDA
Sacador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 01/04-NT - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 252,00 - Data para
pagamento: 02110/2012-Valor total a pagar R$331,44 Descrição dos valores: Valor do título: R$252,00 - Ju
ros: R$ 0,58 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 223012/2012 Sacado:VALDIRMARTIN KUNZEL Endereço: RUA CRISTINA HENRICONl
MARCATIO 44 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89250-000 Cedente: PIRAMIDE AUTO PECAS ITDA - EPP Sa
cador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 11026/6 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 735,00. - Data para paga
mento: 02/10/2012-Valor total a pagar R$808,59 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 735,00 - Juros:
R$ 0,98 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo", na data de
27/09/2012. Jaraguá do Sul (SC), 27 de setembro de 2012.

Apontamento: 223042/2012 Sacado: PERSONAllYLZA BRASIL IND ACESS VEST L Endereço: RUA AR
GENTINA80 - JARAGUADO SUL - CEP: Cedente: EDUVAL INOUSTRIAECOMERCIO DE CONFECCOES
ITDA Sacador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 10077/A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 443,00 - Data

Manoel GustavoGriesbachTabeliãoSubstituto
Total de títulos publicados: 20

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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gestão escolar
e coordenação

pedagógica
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8
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Mulheres profissionais

Bal. Camboriú sedia
encontro 'estadual

Hoje, e amanhã, o Sindicato dos Corretores de

Seguros e. de Resseguros promove o 4° Encontro
Catarinense da Mulher Profissional de Seguros
(Sincor-SC). O evento, que tem como objetivo va

lorizar as profissionais da categoria, acontece nas
instalações do Infinity BlueResort & Spa, em Bal
neário Camboriú. A diretora de Desenvolvimento
Profissional do Sincor-SC, Dionice Zardo comenta

que o evento foi criado para a mulher multifuncio

nal, que concilia atividades dentro e fora do lar, é
esposa e mãe.

Gestantes

Curso gratuito no Sesc
A unidade do Sesc em Jaraguá do Sul promo

ve de 1 a 5 de outubro, das 19h às 21h30, o curso

"Gestação Passo a Passo", voltado para gestantes
e acompanhantes (companheiro ou familiar). À
participação é gratuita e aberta à comunídade. A

equipe multidisciplinar do Hospital e Maternidade
Jaraguá realizará as palestras. Informações/Inscri
ções: 3274-3072, com Adriana, ou pelo email: cur

sosdegestantes@hmj.org.br.

ÚLTIMAS VAGAS PARA A
CIDADE DE JARAGUÁ, NO
CURSO DE DECORAÇÃO E
PROJETOS DE INTERIORES

E FENG SHUI.

o curso é para leigos e profissionais,
com 70 aulas de 3h cada.

Aulas in loco nas empresas da cidade
e região, com visitas à Casa Cor;

37 AULAS DE DESENHO;
33 AULAS DE TEORIA E PRÁTICA;
Aulas em ambientes climatizados,
recursos multimídias, data shaw e

coffee break!
Profissional ministrante com

alta capacitação e experiência!

Aulas aos sábados das 14h às 17h.

Matrículas no telefone
47 3372-0610, com Joice.

Informações pelo site:
www.dnacursos.com

O.NA
CURSOS E DECORAÇÕES

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IRIANE PORTO/AVANTE!

8Juventus
Fora de casa, equipe
joga pela liderança

Contra o tradicional rival Hercílio Luz, Tricolor
não contará Paulinho eAlmeida, suspensos

IARAGUÁ DO SUL

�gência Avante!

Dono da melhor campanha,
ataque e defesa da Divisão

Especial, o Iuventus encara nes
ta noite mais um desafio-tora de

casa. Em Tubarão, enfrenta o lí
der Hercílio Luz, às 20h30.

Caso vença, combinado

com uma derrota de Imbituba,
Guarani ou Porto, o Tricolor

abre seis pontos do quinto co

locado e dá um grande passo
rumo às semifinais.

Para conquistar o objetivo

_ IJ'�I H!
1'/1 'l>J. � )i,�,bf

II!: QN,r
ft�_IIH"'!1i'"
t�'f"I'_U

,
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«WJjl r�"�W.D 't�\

proposto, a equipe conta com o

oportunismo do vice-artilheiro
do certame, Max, que deve ser

uma das novidades no 11 titu

lar. "Vamos tentar trazer a vitó

ria. Independente de quem faça
os gols, o importante são os três

pontos", afirma.
Além dele, Pingo contará

com o lateral Fabio Pará, que
teve seu julgamento no TJD
adiado. Ele entra na vaga de

Paulinho, suspenso pelo ter

ceiro cartão amarelo. Na vaga
de Almeida, também suspen
so' o treinador deve apostar

em Peixoto, que ontem treinou

improvisado no meio-campo.
O zagueiro ressalta a impor
tância da vitória em Tubarão.

"O foco tem que ser somente a

vitória, sem pensar em derrota

ou empate. Esses três pontos
são fundamentais para a nossa

classificação", afirma.
A provável escalação do

Iuventus deve contar com

Wanderson, Alemão, Charles,
Peixoto, Fábio Pará, Serginho,
Marcia Goiano, Max, Michel,
Kiko (Giso) e Lourival.

Partida entre Hercílio

Luz e Juventus inicia

às 20h30, no Estádio
AmDal Costa.

ALAOR PAlÁCIO/FME

FERA Jovem Guilherme Gil é o novo recordista do salto com vara da Olesc

Jogos da Juventude Catarinense

Garotosdobasquete edo futsalnasemi
A 12a edição dos Jogos da

Juventude Catarinense (Olesc)
encerra neste sábado, em Criei

úma. A competição é disputada
por atletas de todo o Estado,
com idade limite de 16 anos,

e vem proporcionando resul
tados positivos à delegação de

Jaraguá do Sul.
No atletismo, por exemplo,

Guilherme Gil conquistou o

ouro no salto com vara, com

direito a recorde. Seu desem

penho, aliado ao dos garotos,
rendeu ao município o quarto
lugar na classificação geral. No
feminino, Iaraguá do Sul termi
nou em sexto.

Ontem, o basquete femini
no superou Itajaí por apenas
um ponto. O resultado foi im

portante para fugir de um con

fronto com Chapecó na semifi

nal. O futsal masculino venceu

Catanduvas por 3 a 2. Hoje faz
a semifinal contra o vencedor
de Caçador e Criciúma. Quem
também está na semifinal é o

basquete masculino, que on

tem passou por Xaxim, por 83 a

23. Hoje enfrenta o vencedor de
São Iosé e Florianópolis.
.

No quadro de pontuação e

medalhas, Iaraguá do Sul está na
quinta posição. No quesito tro

féus, ocupa a quarta colocação,

SURPRESA Ontem, a equipe treinou lances de bola

parada, um caminho para vencer o Leão do Sul

CLASSIFICAÇÃO 5" RODADA (returno)
Ontem

Biguaçu x Porto*
Caxias x Concórdia*

Imbituba x A. Tubarão*
YN de Indaial x Guarani*

Hoje
20:30 Hercílio Luz x Juventus

*encerrados após o fechamento da edição

Coi. Times·

6 5 2 O

7 A. Tubarão 5 LI 1. 2 1. 4 8 -4 41.7%

8 Concórdia 4 4 1. 1 2 6 7 -1 33,3%
9 XVde rndaial 3 4 1. O 3 4 8 -4 25,OOX,
10 Caxias 2 4 O 2 2 5 7 -2 16.7%

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

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento. Classificados para a semifinal

Copa Interclubes surge COntO

opção para equipes da cidade
Mais uma competição es

portiva vai agitar o calendário

esportivo de Jaraguá do Sul,
em outubro. A Copa Interclu

bes está confirmada. Inclusive,
com data e regulamento defi

nidos pelos organizadores.
A competição contará com

ummínimo de oito e limite de

dez clubes, divididos na cate
goria aspirantes e titulares. A

procura pela participação no

torneio é intensa e sete clubes

já confirmaram presença.
As inscrições injciaram no

dia 26 e encerram no dia 1 de

outubro. O certame inicia no dia
14 de outubro, com as partidas

sendo realizadas aos domingos.
O torneio tem apoio da Funda

çãoMunicipal de Esportes.
O Congresso Técnico será

realizado no dia 2' de outubro,
às 19h, na sede da FME (nos
fundos da Arena Jaraguá).
Para participar, foi definido
o valor de R$ 250 por equipe,
tanto nos aspirantes, como

nos titulares. Informações no
3273-6888,cornJoão.

Inscrições encerram
no dia 1 de outubro.

Previsão de início
é no dia 14.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

CONFIRMADO Galácticos (lara.nja) é uma das
sete equipes já garantidas na Copa Interclubes

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Atacante entra no segundo tempo, encanta a

torcida com uma lambreta e marca seu gol

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

/\ atacante Byanca entrou no

rlsegundo tempo para garan
tir a primeira vitória do Brasil
na Copa do Mundo Subl7, que
acontece no Azerbaijão. A ca

misa 9 ajudou a equipe de Ed
valdo Erlacher a bater o México

por 1 a O, no estádio 8km, pela
segunda rodada do Grupo C.

Assim, o time continua respi
rando na competição, após a

derrota na estreia para o Japão.
As meninas do Brasil to

maram a iniciativa da partida

e assustaram logo aos 2'. Mais

presente no ataque, a equipe de
Erlacher teve sua melhor chan
ce em cobrança de falta de An

dressa, que passou muito perto
do travessão, aos 25'. O México,
por sua vez, só ameaçou aos 44',
quando Pineda cobrou falta da
entrada da área.

No segundo tempo, o Brasil
se manteve no ataque e carim
bou a trave mexicana logo aos

9', com Djenifer. Quatro minu
tos depois, Camila arriscou no

canto direito de Paz, que se es

ticou toda' para fazer a defesa.
Com a entrada da camisa 9, a

equipe brasileira subiu de pro
dução e passou a ameaçar mais
o México. Em um dos melhores
momentos da partida, Byanca
deu uma desconcertante lam
breta namarcadora, para delírio
da trocida. Para coroar sua bela

atuação, aos 37', ela recebeu na

meia-lua, girou e acertou um

lindo chute, anotando o único

gol da partida. Na próxima ro

dada, o Brasil enfrenta a Nova
Zelândia em busca da vaga. O
time soma três pontos e está em
terceiro lugar, atrás do México,
por conta do saldo de gols.

Brasil decide a

vaga no domingo,_
às 6h, contra a

Nova Zelândia.

JAMIE MCDONALD/FIFA

BRILHOU Byanca foi o destaque na vitória da Seleção Brasileira Sub17

�tsal

FinaI da Liga
,

Hoje será disputada a pri
meira partida da final da Liga
Futsal 2012. Krona/Joinville
e Intelli/Orlândia começam
a decidir o título às 21h, no
Centreventos Cau Hansen,
em Joinville (SC). E' a pro
messa é de casa cheia. Não
existem mais ingressos dis

poníveis para este jogo. Todos
os 3.500 ingressos disponibi
lizados para a partida foram

esgotados na terça-feira.

Basquete
Pré-Mundial
A FIBA confirmou a data

da Copa América/Pré-Mun
dial de 2013, na Venezuela.
O evento, entre os dias 20

de agosto e Iode setembro,
classificará os quatro primei
ros colocados para o Mun

dial da Espanha, em 2014. O

Brasil terá como adversários

Argentina, Canadá, Jamai
ca, Panamá, Paraguai, Porto
Rico, República Dominica

na, Uruguai eVenezuela.

Judô

Liderança
Sarah Menezes assumiu

a liderança do ranking mun
dial de judô, na categoria
até 48kg. Campeã olímpica,
Sarah conquistou a posição
sem precisar disputar ne-'

nhuma competição desde
os Jogos de Londres. Na lis
ta divulgada pela Federação
Internacional de Judô (FU), a
brasileira aparece agora com

quase 200 pontos à frente da

japonesaTomoko Fukumi.

Futebol

Umamulherentre oshomens
Um fato inusitado chama a atenção no Botafogo (PB). Entusias

mado com a técnica promissora da goleira Carol Rodrigues, do time
feminino, a equipe resolveu inovar e escalar a jovem para treinar junto
com o elencomasculino. Tudo com a finalidade de preparar Carolpara
o Campeonato Paraibano feminino. Carolina Rodrigues de Pontes da
Silva tem 18 anos, 1,74m e cursa faculdade de administração. "Estamos
acreditando na Carol. É uma garota esperta, ágil e que estámuito em

polgada com a oportunidade", enfatizou o diretorOddoVillar.
DIVULGAÇÃO

CA PEONA1"O BRASIl.EIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO 148 RODADA (em atraso)

Flamengo 2x1 Atlético-MG

278RODADA

29/09
18:30 Cruzeiro x Internacional
18:30 Vasco x Rgueirense

6 )56,4% '

18:30 Náutico x Atlético-GO

8 101'53,8% 18:30 Portuguesa x Atlético-MG
.

f O
I 2' -lI r

41
j

3 li
21:00 Palmeiras x Ponte Preta

Bota ogo ,4 � 1� 7 1 8; I
33 151• <}o 30/09

Internacional 40 ! 26 10 10: 6 : 33 ; 23 i 10 i 51,3% 16:00 Coritiba x São Paulo

Corinthians 36 126 9 ! 9 i 8 ; 30 ! 26 t 4 : 46,;2% 16:00 Ramengo x Ruminense

Cruzeiro
.

35 : 2� la 5 111; 32136 ; -4 144,9%
16:00 Corinthians x Sport

, !' 16:00 Bahia x Botafogo
10 Flamengo 34

!

26; 9 i 7 ! 10! 28 ! 36 ,1-8 i 43,6% 18:30 Grêmio x Santos

11 Ponte Preta 34; 26{ 8 ; 10l 8 1.30[32 1-2 '[43,6%
12 Santos 33 ! 26 8 19 i 9 ! 31! 35 1-4 1423%

! \ 1 i i 1 I '

13 Portuguesa 32! 26 8 i 8 ·10; 28130 ! -2 )41,0%
! ! .

. l 1 :

31 26 9 4 '13,31:42 ;-11,39,7%
31 26 7 10 9 27' 30 -3 39,7%
28 26 8 4 14,38 46' -8 35,9%

5

6

7

8

9

14 Náutico
15 Bahia

16 Coritiba

17 Sport 27 26 6 9 11 23 35 -1234,6%
18 Palmeiras 23 26 6 5 15 25 36 -1129,5%
19 Figueirense 22 26 5 7 14 29 45 -1628,2%
20 Atlético-Gü 20 26 4 8 14 27 46 -1925,6%

Classificados UQeltadpres
Classificados Copa Sul-Americana
Rebaixados para Série B

CLASSIFICAÇÃO 27aRODADA

25/09
ABC-RN 1 x 1 ASA-AL
Joinville 3 x O Boa-MG
América-MG 1 x 2 Barueri

,/ 28/09
19:30 Paraná x São Caetano
21:00 CRB x Criciúma
21:00 Guaratinguetá x Goiás

29/09
16:00 Guarani-SP x América-RN
16:00 Avaí x Vitória
16:00 Bragantíno x Atlético-PR
21:00 Ceará x Ipatinga

6 46

7 Ceará 41

8 América-MG 40

9 Avaí 40

10 América-RN 39

11 Guarani-SP 35 26 9

12 Boa-MG 34 2719 7 11 38 41

13 ABC-RN 33 2718 9 10 37 36

14 Paraná 32 2d 8 8 10 32 34
!

15 ASA-AL 31 271 9 4 14 34 37

16 CRB 28 /26 8 4 114' 31 47

19:58,0%
I

17 159,0%
6 152,6%
3 !49,4%
3 151,3%

,

6 !50,O%
2 !44,9%
-3 !42,O%

i
1 140,7%
-2 141,0%
-3 :38,3%
'-1635,9%

17 Guaratinguetá 25 26 7 4 15 27 44 -1732,1%
18 Bragantino ' 21 26 5 6 15 27 43 -1626,9%

19 Baruen 17 27 4 5 18 21 51 -3021,0%

20 tpatinga 16 26 4 4 18 23 54 -3120,5% Rebaixados para a Séne C

CLASSIFICAÇÃO 38 RODADA (Returno)
29/09
15:00 Maga x NEC
15:30 Jaraguá x Oeste/ttaíaí
30/09
15:30 Inter de Lages x Caçador

3

4

5

6 Maga

! 11: 5
i 6 47,6%

4 7 '16 -9 33,3%
O 7 O O 7 O 23 -23 0,0%

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols
ffi1'5 .1!1"��lfjlN'JJff!:!/i�à�'�l!fiB�r'llPró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento, /1.,I'il.§;,,, • ,JJ'"",.!.,,'Ji51'. .,am"
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MMA

. David Tomio de Mattos, o Xitão*

x-team_team@hotmail.com

Duelo de fenômenos
A luta que colocava em jogo o cinturão de Ion Iones foi realmente o

esperado em questão de combatividade. Apesar dos mais exigentes
desejarem não só o domínio do brasileiro na luta, como também a

vitória (tendo em vista o tempo que o Belforte teve para treinar), o

duelo saiumuito bom de se apreciar. O engraçado é que agora o que
mais chama atenção são os bastidores da luta. Com vídeos de filhos

de grandes mestres ensinando como Belfort deveria ter finalizado Ion
Iones, até críticas severas aos pisões que Iones aplicava nos joelhos
no brasileiro. Parece que todo mundo está querendo pegar carona na

repercussão desta luta, que por um acaso já tem pedido de revanche.

O argumento utilizado para isso é que Belfort ajudou empresa (UFC)
num primeiro momento, e eles não teriam por que negar o pedido
dele agora, já que se mostrou um oponente duro dentro da jaula. Basta
saber se Belfort (com três meses para se preparar para um combate) vai

acabar sucumbindo novamente ao campeão, do qual poderá se tirar a

vantagem de já ter conseguido estudar e sentir suas falhas. A certeza é

uma só: independente quem vença, esses dois com certeza nos darão

um novo espetáculo caso venham a se enfrentar novamente.

Ronda Rousey VS Cyborg
Ronda Rousey realmente está atrás de problemas. Finalizando sua última

oponente em menos de umminuto de luta, desafiou novamente que a brasileira

Cris Cyborg descesse de categoria para enfrentá-la. Entrevistada por um site

especializado de MMA Cyborg respondeu: "Tenho duas lutas no contrato e

quero lutarmuito com ela. Mas não pode ser menos que 63kg. Não posso me

comprometer em descermais". Particularmente, acredito que quem desafia é que
deveria se condicionar ao oponente e não o contrário. Porém, na condição de

campeã, ela pode fazer lá suas exigências. Basta torcer para esta luta acontecer!

Team Nogueira expandindo
A rede de academias da Team Nogueira, que pertencem aos irmãos Minotauro e

Minotouro (que lutam no UFC), acabam de fechar um acordo que vai abrir uma

franquia deles em São Paulo. O que mais me deixou contente
- não só por ver que

os negócios estão a favor do MMA - foi que além de São Paulo, eles vão abriruma

franquia em Santa Catarina. E sabe onde? Em Joinville. Isso mesmo, aqui do ladínho
irá funcionar uma franquia de uma das mais famosas equipes de MMA do Mundo.

Oportunidade perfeita para quem sonha com a carreira no MMA, como também

uma chance única das academias da região estarem 'linkadas' diretamente com o

Mundo do MMA de uma forma mais direta, com intercâmbios por exemplo.

DIVULGAÇÃO

Rodolfo Vieira, o
cara do jiu jitsu
Após ter conquistado o Brasileiro,
oMundial e o Pan-Americano,

'

RodolfoVieira se colocou à

disposição de sua equipe para
conquistar o único título que
faltava para ele: o Brasileiro de

equipes. No ano passado sua

equipe conquistou o evento,
porém ele estava nos Estados
Unidos e não pôde ajudar seus
companheiros. Já nesta edição,
Rodolfo comandou a vitória do

início ao fim do evento com várias

finalizações, conquistando o
título dos pesados da competição
para a alegria dos presentes,
que puderam acompanhar lutas
realmente eletrizantes deste

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Team. Especialista em Karatê, JiuJitsu, Submission, MuayTbai, Boxe e Mestre Internacional de Kickboxing.

Campeonato Brasileiro Recopa
DeuSantos,depois de44anos
Após 44 anos, o Santos volta a ser campeão da Recopa Sul

-Americana, ao vencer o Universidad de Chile por 2 a 0, ontem.
Como não poderia ser diferente, Neymar foi o destaque, ano
tando um dos gols da partida. Esse é o sexto título de Neymar
em quatro anos como jogador profissional. Ele vai consolidan
do seu nome na história do clube. "Muita gente não dá valor

para a Recopa, mas nós damos. Além disso, não tínhamos essa

conquista, mas agora ternos, Estou muito feliz", afirma. O Pa

caembu recebeu um grande público e na entrega do troféu, os
torcedores ecoaram o clássico canto de "O campeão voltou".

Fia 'ajuda' o Flu e vence oAtlético-MG
Em duelo cercado por polê

micas, o Flamengo surpreendeu
e venceu oAtlético-MGpor 2 a 1,
na noite de ontem, no Engenhão.
Com a derrota, o Galo permane
ceu a quatro pontos do Flumi

nense, se distanciando da briga
do título na reta final do Brasilei

rão. Por outro lado, o Flamengo
soube fazer a sua tarefa comma

estria. A vitória deixou o rubro-

- negro, longe sete pontos da zona
de rebaixamento, conseguindo
fugir do fantasma que assombra
va a Gávea nas últimas rodadas.

Como era esperado, Ronaldinho
foi recepcionado de forma hostil

pela torcida rubro-negra. O tem

pero pré-jogo, acabou fervendo

a partida. Com a bola rolando,
brilharam as estrelas de Vagner
Love e Liedson, que pela segun-

da vez consecutiva anotaram os

gols da vitória do Flamengo. A
partida também ficou marcada

por uma agressão do zagueiro
Rever, que acertou uma, cotove

lada no adversário e foi expulso.
No domingo, o Flamengo en

frenta o Fluminense, às l6h, no

Engenhão. Uma possível vitória
recoloca o Atlético-MG na briga
pelo título do Brasileirão.

ALEXANDRE LOUREIRO/VIPCOMM

Copa Sul-Americana
RODRIGO BUENDIA/AFP

2al

VagnerLove
e Liedson

marcaram

para o Mengo,
enquantoJô
descontou

para0 Galo

de Minas·

São Paulo e Grêmio jogaram na noite ,de
oritem no Equador, pela partida de ida da fase

oitavas de rmal da Copa Sul-americana. Em

Guayaqull, deu Grêmio sobre o Barcelona, por 1

a O. Em Loja, São Paulo e LDU ficaram no 'I a 1.
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Primavera chegou, aproveite a estação para
pe der s quilinhos a mais e arrasar no verão!

PHOllAMAGRA
A famosa Pílula anti barriga!
Possui ação diurética, redutora de depósito de celulite.
Inibe o apetite, causando a sensação de saciedade e assim
diminuindo a fome. Acelera o metabolismo, auxilia na

queima de gordura localizada principalmente no abdômem,
diminuindo a circunferência da cintura.

INDICAÇÕES:
- Queima gordura.
- Eleva os níveis de energia.
- Aumenta o metabolismo.
- Tratamento da retenção de líquidos.

- Reduz a circunferência abdominal.

Conheça também:
CREME DE MASSAGEM HIPERTERMICO SUM
Melhorar o aspecto da celulite bem
como a firmeza e elasticidade da pele,
além de ajudar na redução de medidas
em áreas de maior concentração
de gordura.

CAPSULA DE ÓLEO DE COCO
Feito à base de coco, o óleo
natural acelera a queima de

calorias, tira a fome, regula o

intestino e ajuda a secar alguns
quilinhos.
O óleo do coco é auxilia no

-

emagrecimento quando incluído
no cardápio diário. É rico em

substâncias antioxidantes
e apresenta propriedades
funcionais, conferindo diversos
benefícios à saúde.

INDICAÇÕES:
- Acelera o metabolismo
- Melhora o funcionamento do
intestino
- Reduz a gordura abdominal
- Diminui a fome e a ansiedade
- Reduz o colesterol ruim
- Retarda o envelhecimento

A�"'do,

t$22390

\

TAXA.
ZERO

Faça revisões em seu veiculo reqularmente .

. WWW.vw.com.br. Promoções válidas até 27/09/2012 para velculos com pintura sólida, frete incluso. Gol G4 1.0 2013: preço à vista com redução de IPI a partir de R$22.790,00 ou financiado com

entrada de 50% + 12 x R$ 1.011,00. Taxa Zero. Fox 1.0 2013: preço à vista com redução de IPI a partir de R$27.890,00 ou financiado com entrada de 50% + 12 x R$ 1.226,72. Taxa Zero. ,

SpaceFox 2013: preço à vista com redução de IPI a partir de R$45.557,00. IOF, cadastro e despesas de gravame inclusos na operação e no CEr. Despesas de registro eletrônico da operação
não inclusas no càlculo da prestação e do CET. Consulte outras condições de financiamento na Caraguá Auto Elite. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para a Linha 12/13, sem limite
de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário, para a sua utilização. o

cumprimento do plano de manutenção. Ouvidoria: 08007012834. SAC: 0800 7701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7701935.
I
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Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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