
Saúde
Para perder peso é

preciso adotar uma dieta
equilibrada e prazerosa.
Tome cuidado com os

regimes que prometem
emagreeímento imediato.

Página 17

Juventus

Moleque apronta em
Tubarão, vira e lidera
Depois de sair perdendo por 2 aO,
Tricolor vira para cima do Hercílio
Luz fora de casa e reassume a

ponta no returno da Divisão
Especial. Página 22

2a Strudelfest
Festa emMassaranduba
tem início hoje ànoite
Mais de duasmil unidades de strudel
doce e salgado estarão à venda. Evento
no CentroMunicipal também terá outras

opções à base de arroz, apresentações de
dança e feira de artesanato. Página 23

.Alimentos que vêm da terra
EDUARDO MONTECINO

Curso da SDR, em Schroeder, ensina os participantes a produzirem hortas com legumes, verduras e temperos orgânicos. Páginas 4 e 5

Teatro gratuito
GpoEx e CiaColherde Pau naScar
Hoje, amanhã e domingo, os dois grupos trazem para o palco a

comédia "Rigobello, o inspetor geral", baseada em texto escrito
por Nicolai Gogól, em 1836. Interessados devem retirar seus

ingressos no.Centro Cultural da Scar ou no Sesc. II

MW1dóSenai

Entidade divulga os seus trabalhos
o Serviço Nacional da Indústria abre suas portas
para que estudantes da região conheçam os cursos

profissionalizantes de aprendizagem e especialização
oferecidos pela unidade de Iaraguá do Sul. Página 6
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Textilfio
Esti empresa da cadeia'
têxtil de nossa região .

m ii comemeraiaoje i8 i

anos de atividades:

para surgirem
campeões �e vendas,

Filme
Baseado no best seller
"Casais inteligentes
enriquecérirjuntos'; de
Gustavo Cerbasi, o filme

m ,'�té que a sorte nas '

separe" chega aos cinemas
,.! );)���Ueiros prq�o,4i� I

5'âê outubr . A comédia

promete fazermilhares de
.

éspehadbr�s gatgâlfiaretH�,' '11,1

Além disso, 'deve servir
aé:.. jngpkaçã0.·paf�intod{)s: ....

Levantando a temática das
fin�ças pe;§soais�.a tray1,�,,"i' �,

.i" •
"

A _,

mostrara a írnporrãncta
.

do planejamefl;�Q na

garantia de um fUturo
estável e seguro. O
filme é patrocinado
pelaXP Investimentos
gue, em Iaraguã do Sul! '

é representada pela
Patrimono.

www.ocponline.com.br
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Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

E-Commerce

Uma novidade para quem deseja
saber mais sobre comércio na

Internet. Estão abertas as inscrições
para o primeiro curso de gestão para
lojas virtuais em Jaraguá do Sul. A
E-Commerce School chega à cidade
com objetivo de oferecer qualifica
ção a profissionais interessados em

expandir os negócios no mercado
virtual. A empresa é o braço digital
da consultoria Gouvea de Souza, es
pecializada em varejo.

O primeiro módulo será voltado
para empresas de moda. As aulas
iniciam no dia 15 de outubro. O cur

so é realizado à distância com mo

deradores em sala de aula, em tem

po real. As aulas serão de segunda a

sábado, a partir das 19h.
O coordenador da E-commerce

School para Santa Catarina, Clodoal
do Tomazelli, salientou que o merca- .

do de e-commerce no Brasil tem uma

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT • 2,25%
OURO ... 0,03%

US$ 111,910
US$ 1692,790

expectativa de crescimento de 25%
nesse ano. Sendo que nesse primeiro
semestre movimentou mais de R$ 10
bilhões no País e teve um aumento de
5,7 milhões de novos consumidores
atraídos pelas ofertas na Internet.

No Brasil, hoje, são mais de 35
milhões de e-consumidores (clien
tes que fazem compras em lojas
na Internet). "Esse tipo de negócio
passou a ser uma realidade para o

varejo brasileiro. É uma forma para
potencializar o negócio no mercado
e de aproximação a novos consumi
dores", comentou Tomazelli.

As inscrições para os cursos em

Iaraguá do Sul são feitas apenas pela
Internet no site www.ecommerces

chool.com.br (no link "Ecommerce
para empresa de moda" ou no e

mail: coordenador-sc@ecommer
ceschool.com.br. O telefone de con
tato é o 8838-0558.

.Ç,�ª�º ç.º.�.�� ��º� yª� .
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.J!j.v.�.9...(�.M.B.n ?,.�.?º.9 2.,.�.??§ ! .Q,.Q.�.();'o...
LIBRA (EM R$) 3,2942 3,2978·fI: 0,16%

Nome sujo
De acordo com o Serviço de Proteção ao

Crédito (SPC Brasil), 41% dos brasileiros
têm ou já tiveram o nome "sujo", isto é,
apontados como inadimplentes
junto ao órgão de proteção ao crédito.

Acrílicos Santa Clara
Está prevista para o próximo ano a construção da nova fábrica
desta dinâmica empresa em expansão. O projeto é bastante ousado
de. deverá ser uma referência arquitetônica; além se ser totalmente
projetada para as necessidades atuais e futuras da empresa.

Indústria
pela educação
Investir na ampliação da oferta de

programas de educação e incentivar

empresas de Santa Catarina a destinar maior
atenção às ações voltadas para a área são os

dois pilares do movimento "A indústria pela
Educação". O projeto será lançado hoje pelo

. Sistema Federação das Indústrias (Fiesc),
em Florianópolis. Estarão presentes algumas
das mais expressivas lideranças empresariais
do Estado. A intenção é chamar atenção
para os ganhos de competitividade e que
podem ser obtidos a partir da melhoria dos
níveis de formação. A previsão é de registrar
quase 795 mil matrículas entre 2012 e 2014.

Excel
Você pode não gostar, mas as planilhas fazem parte do
dia-a-dia de todos nós. Saber utilizá-las corretamente
pode pouparmuito tempo. Nos dias 3,10,17,24 e 31 de
outubro acontece no Centro Empresarial de Iaraguá do Sul
o curso que pretende capacitar para o uso intermediário
e avançado da ferramenta. A promoção é daApevi.

Atendimento telefônico
As técnicas e habilidades profissionais ao telefone
serão temas do curso que acontece entre os dias 22
a 25 de outubro no Cejas. A iniciativa é daApevi.

Auto geração
Através da portaria 482/12 daAneel,
tornou-se possível a instalação
de unidades geradoras junto à
unidade consumidora. Ela enviará
o excedente de energia para a rede
da distribuidora. Isso vai resultar
em créditos de Kw, que poderão ser

consumidos em outros momentos.

Para maiores informações poderá
ser consultada a Elementar Energias
Renováveis, de Jaraguá do Sul. A

empresa atua em projetos de geração
solar, hidráulica e eólica. O site é o

www.elementarenergia.com.br

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04696
1 ° 14.604 250.000,00
2° 64.142 25.000,00
3° 02.354 15.500,00
4° 15.092 14.000,00
5° 83.233 12.058,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1283
04 - 11 - 19 - 21 - 22
26 - 32 - 33 - 41 - 42
44 - 48 - 50 - 57 - 58
62 - 68 - 70 - 87 - 93

MEGASENA
SORTEIO N° 1428
07 - 15 - 19 - 34 - 37 - 55

QUINA
SORTEIO N° 3005
22 - 32 - 39 - 54 - 66

Contadores
Em razão do cumprimento
no programa de educação
continuada, qualificação
obrigatória exigida pelo
Conselho Federal de
Contabilidade, a Cassuli
Auditores Independentes,
realizará amanhã, o "Curso CPC
32 - Tributos sobre o Lucro".
Os participantes receberão
certificados, com validade
nacional. O treinamento
ocorre nas instalações
da CassuliAdvogados.
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Aluda para decídír o futuro
,,,

Encarar o desafio de escolher uma profissão de
pois que termina o EnsinoMédio talvez sejaum

momento de muita angústia para alguns jovens.
Mas essa tormenta é facilitada quando as institui-o exemplo do SeDai de Jaraguá do
ções de ensino profissionalizantes abrem as portas S:uI em atrair os jovens a conhecerem
·para aproximar os futuros profissionais que entra-os eursos profissipnalizantes motiva
rão nomercado e de cenários que poderão ajudar a

"

os estudantes,que estão prestes a

decidir em que ramo atuar. terminar uma importante etapa da vida
Oexemplo do Senaí.de Iaraguá do Sul em atrair I

os jovens a conhecerem os Cursos profissionali- pararam para iniciar outra.

z�n,t�,,�, mQ�iva,.o� ,,��:�u���te� m.l,e est�q: J?��st�s; 'f' ',f ;; I }a,r.ftgu�",ct,Pl��: çR,QtfitÇ9'� poª:� �nstitij.ições."gp.e "

termínar uma Importante etapa da Vida e se pre- servem de parametro para Jovens se qualífícarém e

iniciarem uma carreira nomercado de trabalho em
diversas áreas que atendem o perfil industrial da
cidade, como eletrônica, metal-mecânica e moda.

O Centro de Treinamento daV)Teg é outra unida
de que facilita a qualificação exigida para atender a
demanda de mão de obra de uma das mais impor
tantes empresas' de motores elétricos do mundo.

O jovem que ficar atento a essas opções de
, cursos, poderá eliminar a angústia da dúvida e se

,

envolver e novos conhecimentos que poderão di
:"JeçjQ1ilar ai outras q�alifiçações e, despertar assim,"in.. ,," "

, talentos ainda não descobertos.

Charge
No ,"UR.so o; JJoRi�IG-AS,
Ai'RitJl)l COMO'ttR tVO��
õt>RIA �OR.i� EM CASA li I
NÃo i KARAVI\..KOSo��

vA\ ?\..ANíAR
X-BIJ�?

I

Do leitor

Portas para a inovação
OPortunidades de negócios

são sempre bem VÚ1das e

geralmente bem aproveitadas,
pois trazem benefícios impor
tantes para negociadores/em
presas diretos(as) e indiretos(as),
alavancando assim a economia
local, uma forma interessante

para reunir ideias e oportunida
des de negócios. São as feiras,
que resumem-se em encontros
de empreendedores que expõem
seus produtos e serviços para vi
sitantes, na qual atuam em varia
dos ramos e nichos de negócios.
Trazendo diversas oportunidades
e benefícios para a microecono
mia e até mesmo macroecono

mia, dependendo do produto ou
serviço em questão e o grau de

abrangência desses eventos. As
feiras permitem que a criativida
de no mundo do empreendedo
rismo seja praticada, colaboran
do para novas parcerias e criação
e novos produtos, é importante
destacar a informalidade que as

feiras proporcionam também,
aonde a equipe está em outro

ambiente atendendo e expondo
para o público que está interes
sado em conhecer, participar,
opinar, comprar. Público esse

que também quer um atendi
mento diferenciado conversas

informais, sem pressa e tratan

do de assuntos relevantes para
o desenvolvimento econômico,
visando trazer resultados positi
vo para ambos.

Esses eventos devem ser

valorizados e realizados anual
mente. podendo assim desen
volver a criatividade, inovação e

parceria de bons negócios, caso
contrário o desenvolvimento
econômico acaba declinando
nesse aspecto. Oportunidades,
ideias e negócios devem ser ex

postos. Não podem ficar reféns
de interesses próprios, o bem
comum pode e deve prevalecer,
pois a economia local é fonte de

progresso e motivação de um

povo sonhador.

Cristian lUencar Junckes,
acadêmico de Direito

Compartilhe Bt sua opillião. Escreva..nos!
Envie sua Carta do Leitor de nomáximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

.'

redacao@ocorreiodopovo.com.br·

s

Povo e tevê
v:elha questão: a programação da televisão edu

ca? Claro que educa, educa fortemente na

ausência de pai e mãe na vida de urna criança. E
quando digo ausência, não falo de órfãos, falo de

,órfãos de pais vivos, a grande maioria que anda
por aí. A televisão educa pela repetição, educa pela
reprodução dos costumes sociais que ela tão bem
mostra e resume. Ora, urna criança em formação
olha para aquilo tudo e segue, ela não tem quem a

corrija, quem lhemostre o bom caminho. E a tele
visão também "educa" os adultos, no caso; educa
pelo reforço de maus condicionamentos.

Quando um parvo apresentando um telejornal
pronuncia récord, corno pensar e esperar que um
sujeito do povo vá dizer, vá pronunciar o correto:

recorde, com ênfase no ó?Veja o que diz o autor de
novelas João Manoel Carneiro, 42, numa entrevis
ta à Veja: - "Há muitas reclamações dos telespec
tadores sobre os deslizes de português ... (A novela
das nove, por exemplo, é só erros de português, um
atrás do outro, claro, tudo intencional para repro
duzir a fala do povo iletrado, a maioria...). Diz ain
da o novelista: - "Para conquistar essa nova classe
média dominante, mas culturalmente precária, as
emissoras se sentem no direito de nivelar por bai
xo ...

" Leste bem? Já falei sobre isso aqui, sobre a

"intenção" das tevês de dar ao povo o que o povo
. quer, não o de que o povo precisa. Na regra, não há
ética em programações de televisão ou nas ações
de ordem política, por políticos. O importante é o

resultado do produto: audiência ou votos. O mais
que se dane o povo.

Então, a televisão "educa" sim; ela tem muita
força, mas não teria essa força sé os pais, desde
cedo, no berço, educassem seus filhos. A lingua
gem e os gestos dos pais são seguidos pelos filhos.
São? Pobres crianças, então.

Desatenção
Sim, eu sei, é um modo de falar. Pois é, mas é

um modo errado, tenho certeza que no caso da
Folha foi um desaviso, a coisa passou batida. Veja
esta manchete que o jornal publicou: - "Gastos
com publicidade têm alta de 11% no primeiro se

mestre". Claro que foi um desaviso, mas não pode
acontecer. O dinheiro que se "gasta" em publici
dade não é dinheiro gasto, é dinheiro investido.
A manchete correta seria: "Investimentos em pu
blicidade têm alta de' 11% no primeiro semestre".
Todo dinheiro investido em publicidade volta com
força maior. Experimente, depois me diga... Aliás,
vale o mesmo para a educação.

Elas
Os jornais garantem que "As mulheres já são

maioria entre graduados no mercado". E eu digo
que isso e nada é quase a mesma coisa. Amulher
tem que ter um plano de carreira, só diploma não
basta. E plano de carreira inclui admitir o casa

menta ao meio dos planos, casamento não corno

força restritiva. O diploma diz que a pessoa fez
isso ou aquilo, mas o que vai garantir a mulher no
mercado, ganhando bem e subindo na carreira, é a
qualificação continuada e a obstinação por metas
pessoais. Sem isso, diante do primeiro pedido de
casamento, a tonta sucumbe e abandona tudo. E
mais tarde vai pedir socorro ao judiciário ...

Falta dizer'
Corno pesquisam bobagens ... Diz o. site Ter

ra que os americanos descobriram que o carro

mais usado por maridos que traem as esposas é o

Volkswagen Ietta, Já as mulheres que mais traem
os maridos usam Hyundai Tucson. Viu como é

.
bom andar a pé?

Diretor: Nelson Luiz Pereira· nelson@ocorreiodopovo.com.br • Chefe de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Diego Rosa e Elisângela Pezzutti
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• Endereço: Av. Prefe�o Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 • CP 19 - Jaraguá do Sul· SC Impressão: Gráfica e Ed�ora Correio do Povo Ltda

Os artigos e opiniões assin,ados não retrat�m necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.
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Schroeder

O plantio de uma colheita saudável
Curso desenvolvido pela SDR qualificou pessoas interessadas em usar a terra para cultivar produtos orgânicos

SCHROEDER

Carolina Veiga

Com os pés e as mãos sujos de terra.

Assim, aproximadamente 24 pesso
as passaram os últimos dois dias: eles

aprenderam tudo o que é preciso para
cultivar uma horta em casa durante os

dois dias de curso de olericultura, pro
movido pela Secretaria de Desenvolvi
menta Regional de Jaraguá do Sul (SDR).
Entre as técnicas, noções sobre omanejo
e o cultivo orgânico de hortaliças, frutas
e ervas medicinais. Agora, todos os par
ticipantes têm o conhecimento necessá
rio para plantar, economizar na alimen
tação e incrementar o orçamento.

A engenheira agrônoma e instrutora,
Rosita Maria Pamplona Harbs, explicou
que os principais cuidados necessários

para a manutenção de uma pequena
horta são com a qualidade do solo e a

iluminação. "Desde que tenha luz no lo
cal e a terra seja adubada commateriais

orgânicos, qualquer um pode ter uma

horta em casa", conta ela, mostrando
. que o adubo orgânico pode ser adqui
rido em agropecuárias, ou preparado a

partir da decomposição da palha com

o lixo orgânico, como restos de vege
tais ou cascas de frutas. "Uma dica é

depositar capim picado, folhas secas ou

materiais orgânicos envelhecidos sobre
a terra recém-plantada, para proteger
mudas e sementes do sol a pino e do ex

cesso de chuva", comentou.
Os participantes ainda aprenderam,

com a teoria e a prática, noções de pla
nejamento agrícola, sobre como obter

uma boa produtividade e benefícios
sociais paralelos à redução de custos e

aos impactos ao meio ambiente. Eles
também ficaram conhecendo caracte
rísticas importantes, como os ciclos de
plantio e de colheita, das hortaliças.

A instrutora contou que existem alter
nativas para quem quer plantar o próprio
alimento orgânico, mas mora em locais
sem área externa, como apartamentos.
Uma boa receita é cortar uma abertura
nas garrafas pets, pintar o fundo de preto
ou qualquer outra cor escura e ali depo
sitar a terra adubada. Em seguida, basta
plantar as mudas ou sementes. "Eu fiz no
meu apartamento e já estou colhendo al
faces", contou ela, atestando que aprática
funciona. Segundo a instrutora, é apenas
necessário cuidar com a luminosidade
e evitar o excesso de calor. "O fundo das
garrafas precisam ser escuros para prote
ger sementes e mudas", explicou.

O curso aconteceu ontem e quarta
feira, no sítio da família da comerciante
Valíria Grah, de 51 anos. Ela e o esposo
são comerciantes em Jaraguá do Sul e,
para aproveitar os finais de semana, ad

quiriram uma propriedade rural. Agora,
com a intenção de passar a morar em

Guaramirim, eles resolveram ceder a

propriedade para a realização das au

las práticas e teóricas. Segundo Valíria,
o casal também já tinha interesse em

aprender a técnica, sobretudo da agri
cultura orgânica. "Outro objetivo é que
estávamos há tempos procurando al

guma atividade para fazer o sítio gerar
renda", explica ela, afirmando que "ago
ra, talvez tenhamos encontrado uma".

I
..
,

FOTOS EDUARDO MONTECINO

MANEJO Rosita (C) mostrou como fazer uma horta orgânica

Cuidado com a saúde dos clientes
No Brasil há, 15 anos, a canaden

se Patricia Buhler, 41 anos, trocou há
cinco, a cidade gaúcha de Gramado

por Schroeder. Ela, mais quatro cana

denses e dois brasileiros, devem im

plantar, ainda este ano, uma Colônia
de Férias para crianças e adolescentes
com idades entre oito e 17 anos no

bairro Duas Mamas. Foi para incre
mentar a qualidade da alimentação
dos clientes e da família que ela re

solveu participar do curso de práticas
agrícolas oferecido pela SDR.

Adepta dos alimentos sem agrotó
xicos, Patrícia explica que no Canadá,
já plantava a própria alimentação, mas
não conseguia fazer o mesmo no Rio
Grande do Sul, pormorar em uma área
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urbana. "Como as plantas e o clima

aqui são diferentes, eu ainda não sei
nada", revela, divertindo-se ao contar

que está aprendendo bastante, prin
cipalmente com os companheiros de
cursos. "Já ganhei mudas de diversas

. coisas, alface,· beterraba", enumerou.

"Minha maior preocupação são com

os benefícios para a saúde das crianças
que a alimentação saudável pode tra

zer'" justificou.
Ciceroneada pelos demais parti

cipantes' Patrícia contava ativamente
para todos que, em fevereiro de 2013,
deverá receber a visita dos pais cana

denses e que irá colocá-los para "sujar
as mãos". "Em fevereiro, eles vêmme vi
sitar e eu quero ensinar-lhes a plantar".
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Qualidade

A fuga dos
, .

agrotóxicos
Para o produtor rural Wilson Antônio Rodri

gues, de 51 anos, o curso trouxe outro benefício.
Acostumado a consumir produtos orgânicos, ago
ra, ele que é proprietário de um horto florestal,
pretende plantar tomates, quiabo, jiló, cebolinha,
salsinha e alfavaca nos fundos de casa.

Segundo Rodrigues, o interesse pela planta
ção de hortaliças surgiu após ele e a esposa ado
tarem os produtos sem agrotóxico na alimen

tação. "Agora, nem uma gripe pegamos mais",
afirma o microempresário, que até então estava

acostumado a plantar apenas mudas de reflo
restamento de árvores nativas e exóticas, como
a Palmeira Real.

Nomesmo time de Rodrigues está o aposentado
de 66 anosMiltonHerpich.Após abandonarasplan
tações de inilho, trigo e soja nomunicípio deMarin

gá (PR), Herpich decidiu se mudar para Iaraguá do
Sul por doismotivos: primeiro, porque ele e a esposa
se sentiammuito sozinhos distantes dos filhos e, se

gundo, porque um deles precisava de auxilio. "Vie
mos ajudar uma dasminhas filhas, quemora aqui e
não tinha com quem deixarminha neta".

A neta cresceu e eles constituíram, em uma

propriedade de 400m2, uma plantação completa
mente diferente das monoculturas com as quais
estavam acostumados. Alface, cenoura, repolho,
berinjela, jiló, tomate, tangerina, figo, laranja. A in
finidade de espécies de frutas, verduras e hortaliças
é grande, mas uma delas em especial trouxeHerpi
eh ao curso. "Eu vim, principalmente, para apren
der a fazer sementes da alface". Ele explica que sua

bisavó cultivava uma espécie da planta que, hoje
em dia, "é dificílima de encontrar". Após um bate

papo reservado com a engenheira agrônoma res

ponsável pelas aulas, ele ficou confiante. (�gora, eu
vou conseguir produzir as sementes", comemorou.

Voltar para Maringá é'uma ideia que não pas-
J sa pela' cabeça do aposentado, que relembra as

dificuldades enfrentadas com o excesso de sol e
ressalta a diferença. "Aqui, o problema é quando
chove demais, mas ainda assim émelhor", afirma.

i'

Coligação Jaraguá, Aqui É Meu lugar
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Aprendizado
Conhecímento

-

para geraçoes
Para a integrante da Pasto

ral da Saúde da Paróquia São

Sebastião, de Jaraguá do Sul,
Iracema Grimm, de 63 anos,
os dois dias em contato com a

terra tiveram sabor duplo. Ela
relembrou a infância vivida
em um sítio da região, onde
o plantar e colher eram mais
do que apenas verbos. Lá, ela
viveu até os 18 anos de idade,
quando se mudou para a área
urbana de Jaraguá do Sul.

,

Proprietária de um sítio
no bairro Ilha da Figueira, ela
veio reaprender um pouco
sobre a vida no campo com

um único objetivo: ensinar os
netos de dois e quatro anos

a tirarem da terra o próprio
alimento. "Eu percebo que
a cultura do plantar e colher
está se perdendo, por isso
resolvi participar do curso",
contou" ao explicar que, nos
últimos 45 anos, as técnicas
de plantio evoluíram. "Quero
ensinar meus netos a plantar
corretamente, principalmen
te sem o uso de agrotóxicos".

�I

MUDANÇA
Milton Herpich
deixou o cultivo

do milho, trigo,e -
I

soja para plantar
verduras, frutas
e legumes

PESQIJ,ISA'CONFIRMA!
Massaranduba quer

FER E SE '45!

56,35%

Pesquisa realizada pela empresa Slntese Pesquisas e.Assessoda Ltda 'e registrada
, sob o protocolo nO 5C-00213/2012 no TRE/SC. Contratante: Orlando Luiz 800a.

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

."
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�
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Massaranduba crescendo
com seriedade e trabalho.

Coligação ::..:==',,-� � p._,_�

lce-Prefeito
SESAR TASSI �
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O futuromotivadopelo aprendizado
Senai de Jaraguá
do Sul abre as

portas para jovens
conhecerem os

cursos que oferece

JARAGUÁ DO SUL

Diego Porcincula

Oque você quer ser quando
crescer? Esta é, sem dúvi

da, urnas das perguntas mais
difíceis de responder. Decidir a
carreira profissional não é tare
fa fácil para os jovens. Pensando
em mostrar as oportunidades
de cursos de aprendizagem e de

especialização, o Serviço Nacio
nal da Indústria realiza a quinta
edição do "Mundo Senai".

Hoje é o último dia para que
escolas e toda a comunidade
de Jaraguá do Sul e região co

nheçam os cursos e trabalhos
desenvolvidos pelos alunos da

instituição. Um espaço diversi-
.

ficado que oferece orientação
de professores, visitas aos la
boratórios e palestras de forma

gratuita. Alunos e professores
fazem urn revezamento nas sa

las e ginásio para uma troca de

FOTOS MARCELE GOUCHE

VISITANTES AlW10S do Senai apresentaram os trabalhos que desenvolvem

experiência com outras escolas
, e públicos. As atividades acon

tecem das 8h da manhã e se

estendem até ás 21h.
Para quem ainda está in

deciso, o evento é uma boa

oportunidade de conhecer al

guns trabalhos dos cursos téc
nicos, profissionalizantes e do
ensino médio. Na quadra de

esporte está preparada uma

recepção commuitas atrações
para quem chega até o local. A
ideia émostrar aos visitantes o

que cada curso produz.
O mercado de trabalho re

gional é urnamaneira de divul

gar os cursos oferecidos pelo
Senai, pois todos são voltados

para os segmentos presentes na
cidade e na região. As alunas do
curso de aprendizagem indus
trial em química de fabricação
e conservação de alimentos e

bebidas mostram aos curiosos
como funciona a química nos

alimentos e bebidas.
Além das explicações, é

possível visitar o laboratório e

ver na prática como funcionam
os processos. Quem participa
desta especialização como bol
sista tem a oportunidade de ser
encaminhado para o mercado
de trabalho, basta ter urn bom
desempenho. A ideia é que
cada um possa aplicar o conhe
cimento nestas empresas e não

guardá-los na gaveta.
A moda e o setor têxtil tam

bém atraemmuitas pessoas para
as salas de exposição. E se enga-

na quem pensa que é só coisa de
mulher. Os alunos mostram aos

visitantes como funcionam asmá

quinas de costura, a utilização das

agulhas, cada tipo de máquina e

peças confeccionadas pela turma.
Algumas roupas da exposição fo
ram feitas a partir de embalagens
de brigadeiro, garrafas pet, jor
nais, revistas e até botões utiliza
dosno teclado doscomputadores.
Aaluna daredemunicipal,Aman
daMass Heidemann, 13 anos, diz
que as oportunidades são gran
des' mas que duas áreas distintas
chamaram sua atenção. "Eu achei
muito legal a parte demoda, mas
também gostei dos quadros de
elétrica", disse.

Máquinas
Os laboratórios de mecânica

estavam bem movimentados,
Máquinas trabalhando em ritmo
acelerado, alunos concentrados
e muitas explicações sobre cada

etapa de produção. O estagiário
da área, Leonardo Borges, 17

anos, comentou que antes de
ir para a máquina, os alunos

precisam entender as teorias.
"É preciso saber interpretar os

desenhos e depois colocar o

conteúdo em prática", revelou.

Proposta é estimular nos estudantes o interesse pela qualificação
A visita é uma maneira de

mostrar como é a rotina do la
boratório e também de ajudar
àqueles que estão em dúvida.
"Essa é uma forma de dividir
com eles o meu conhecimento".
O estudante Emerson Rodrigo
Ceolin, 14 anos, disse que as ex

periências são diferentes e que

todos podem se identificar. "Exis
tem opções de cursos para todo
mundo. - Gostei dos laboratórios
de química e elétrica", citou.
O professor de português da es
cola Cristina Marcatto,Valter Ba
zanella, contou que a visita pode
despertar nos seus 30 alunos urn
novo olhar. "Espero que eles se

motivem por urn desenvolvi
mento no futuro", contou.

Segundo o coordenador de

Marketing da entidade, Henri

que Porto, o Mundo Senai está
há cinco anos divulgando os seus

cursos e experiências com a co-

.munídade. "Queremos mostrar a
, realidade das empresas da cidade

Robôs chamam a atenção pela Inovação
O' estande dos alunos de

aprendizagem industrial em fer
ramentaria chama atenção pelos
projetos apresentados. Foram
três robôs desenvolvidos para a

disciplina de robótica. Um deles
imita os movimentos de um atle
taprofissional que utiliza barra fi
xas. Ele faz todos os movimentos
e realiza voltas perfeitas.

A tecnologia se mistura com

a realidade e lembra os profis
sionais que executam a modali
dade esportiva. "O objetivo em

produzir estes robôs é utilizar
as técnicas que aprendemos nas
aulas", disse o estudante Maicon
Boshammer, 17 anos.

A ponte rolante foi inspirada
na máquina industrial utilizada
em uma empresa da região. Ela
tem engrenagens e estruturas

de peças de Lego. O controle é
feito de um celular. O robô iça
pequenos objetos commuita fa
cilidade e tem muita semelhan

ça com as 'máquinas utilizadas
nas grandes empresas. "Para

movimentar é preciso instalar
um aplicativo no celular ou um

programa no computador", ex
plicou Rodrigo Kruger, 17, anos.

O terceiro projeto é uma em

pilhadeira industrial. O robô é
urnamaneira de explicar paraos
visitantes como funciona urna

máquina real. A ideia do grupo
é que o projeto seja simples, mas
que desperte o interesse. Todos
os protótipos foram desenvolvi-

, dos em apenas duas aulas, com
cerca de 8 horas de duração.

e que os alunos se interessem por
algum curso nestas áreas", co

menta. A expectativa é que mais
de cinco mil pessoas passem pe
los três dias de feira e que possam
preencher as duas mil vagas dis
poníveis no curso de aprendiza
gem industrial e de ensino téc
nico para o ano que vem. Quem

optar pelos cursos, deve procurar
a secretaria da escola e fazer a

inscrição. i'As escolas precisam
agendar as visitas e a comunida
de também pode participar".

Os alunos e professores se

tornaram guias das escolas e

atuam de maneira voluntária na

condução do evento.

PARECE BR'll\IC,ADEJ.BA. Rodrigo demonstrou
aos estudantes como fW1ciona uma ponte rolante

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocpoline.com.br SEXTA-FEIRA, 28 DE SETEMBRO DE 2012 171 POLÍTICA

Agora resta saber quem anda

querendo tirar vantagem
da situação dessas obras.
O prefeito ou o vereador?A

resposta ficarápara depois
. qas' e.l�iç()�s

.

.1,11 res�.�o� .

1 •

o eíeítõr te fie confiar, .

votar e torcet que não

esteja sendomanipulado...

.

O candidato aprefeito Dieter
Janssen CPP) esteve reunido
com cerca de 50 professores
da redemunicipal de ensino
nanoite de quarta-feira.
Os educadores entregaram .

" r r ��;I,. I, 1/

uma lista de reivindicações, .

solicitandomelliorias para a
categoria. Hoje à noite, Dieter
faz comício no Rancho
do Tonin, no Bairro Rau.

Fique por dentro de t�_do
que acontece na reg1ao

t:wit:'cer
@ocorreiodopovo

"

•

Potencial
de votos

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

o questionário da pesquisa da
Sensus Consultoria, publicada
na terça-feira pelo jornal
O Correio do Povo, revelou
também os potenciais de
votos dos candidatos junto ao

eleitorado. A pergunta (com
múltipla escolha) direcionada
para os indecisos sobre em

. quem poderiam votar em

caso de escolha revelou a

Dieter tem a preferência
como escolha para 41% dos

'

entrevistados. Moacir Bertoldi
está em segundo lugar,
com 32,35%. Cecília Konell
aparece com 31,3%.

Poder econômico
1\ fama propagada pelos oposíto
r\.res da coligação Nova Iaraguá é de

que ela representa o poder econômico
empresarial jaraguaense. Que estaria
com dinheiro para fazer uma eleição
de ostentação. Porém, na prática, a

campanha se mostra modesta. De cer

ta forma reflete bem o estilo discreto
e simples dos candidatos Dieter Ians
sen (PP) e Jaime Negherbon (PMDB).
Por outro lado, a campanha da candida
ta Cecília Konell (PSD) revela uma apre-

sentação digna de quem tem um bom

aporte de recursos financeiros. Um dos

exemplos é o fartomaterial gráfico apre
sentado aos eleitores nos últimos dias.
O plano de governo, feito num formato
de casa, lembra um livro de literatura
infantil: com ilustrações, .materíal de

primeira qualidade, capa dura, cortes

especiais, papel couchê. Mostra que o

investimento não foi barato. Aindamais

para uma tiragem de 80 mil exemplares.
Haja poder econômico.

FABIO MOREIRA

Comercialização de animais
Os vereadores de Jaraguá do Sul aprovaram ontem o projeto que estabelece normas para a criação e venda

no varejo de cães e gatos. A proposta inicial proposta pelos vereadores Jaime Negherbon .e Natália Lúcia
Petry, ambos do PMDB, sofreu algumas alterações propostas pelo democrata Adernar Possamai. Membros

e simpatizantes daAssociação Jaraguaense Protetora dos Animais (Ajapra) acompanharam a votação.

Crematório
Já estánaCâmara deVereadores o Projeto de Lei N°
204/2012 para a instalação de um crematório em Jaraguá
do Sul. A proposta foi enviada pela administração em 17

.

de setembro e não deve ser votado antes das eleições.

Valor e reajuste
Claro que o projeto será votado depois das eleições
e alguns, talvez, não terão a mesma preocupação e

empenho em fazer o debate. Uma coisa é votar antes
das eleições, outra coisa é depois. Mas, a preocupação
maior é sobre o valor e o reajuste da tarifa cobrada,Debate antigo

A discussão sobre o crematório está em pauta desde
quando Irineu Pasold era prefeito. Passou pelo governo
de Moacir Bertoldi e a situação ainda está indefinida. O

serviço é, ou deveria ser, através de concessão pública.
Mas no projeto que chegou ao legislativo diz "que
poderá ser exercidamediante permissão".

Aumento por Decreto
No artigo seis da proposta, o Executivo propõe que as tarifas'
remuneratórias sejam "fixadas oportunamente por Decreto".
Ou seja, quando o cidadão questionar o vereador sobre o preço
cobrado vai receber a tradicional resposta que "isso não passa
pela Câmara'. Isso se eles aprovarem a proposta na íntegra. '.
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hertons@gmail.com • twitter.com/hertonls

Im Ausland studieren
Einer von zehnAbsolventen in Deutschland ist
einAuslânder, so aktuelle Zahlen. In den letzten 12 Iahren
hat sich die Zahl der auslândischen Studenten dreifacht.
Chinesen, Türken und Russen sind die grõísten nationalen
Gruppen, die die Rangliste platzieren.
Was die deutschen Universitãten attraktivmacht ist,
dass sie einen guten Ruf haben, praktisch und gut
ausgestattet sind, vor allem in den Naturwissenschaften
und Ingenieurwissenschaften sowieMathematik.
ln Popularítãt steht Deutschland hinter deq,USA
und Grofsbrirannien, aber vor Frankreich undAustralien.
Der Lebensstil in bestimmten Stãdten hat auch einen

grofsen Einfluss dabei, und Berlin ist der beliebteste
Ort unter den Studierenden.
Nicht alies ist trotzdem so toll. Viele Studenten, die an
deutschen Hochschulen sind, geben es aufbevor sie ihre
Kurse beenden. Beschwerden über Bürokratie, Unkenntnis
der deutschen Co-Studenten und Schwierigkeiten
eineWohnung zu finden sind Gründe dafür.
Weiterhinaus sind die Sprachkenntnisse auch zu
bedenken, dennwer eine Sprache gut beherrscht, hat
es auch leichter in einem fremden Land zu leben.

•
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AGORA
ESTAMOS TODOS

.

JUNTOS
C

I Grupo Luneni

Wahlen 2012
Arnkommenden07.0ktoberistes

soweit. Das istWahltag. Ab 8 Uhr bis 17
Uhr ist es unsmõglich, unsere Rechte

durchzusezten. Somüssenwir uns
darüber, wen undwaswir abstimmen,
informieren. Das ist sehr ernst und es

spiegelt sich in unserem Leben.
Ein Land, das seine Rechte ausüben

lemt, benôtígt nichtmehr solche
Gesetze wie "Lei da Ficha Limpa" und

kein Kandidatwird Ehrlichkeit als
eine Fahne verwenden, um dieWahl
zu gewinnen, weil jederweill, dass

Ehrlichkeit keine Tugend ist.
Also bewusst und partizipativ

sein, richtigwâhlen und genau das
Mandat der Politiker folgen, falis
gewãhlt, sind die besten Schritte,

um die Staatsbürgerschaft und die
Souverãnitât auszuüben.
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Was los ist
ln Pomerode, vom 20. September
bis zum 07. Oktober, ist die.
Ausstellung .Begegnung
über Kunst" zu besichtigen.
Kunststücke von Günther Urban,
Claudia Flach und Izer Campos
sind im Centro Cultural de
Pomerode zu sehen, Hermann
WeegestraBe, 111.Weitere Infos
unterwww.vemprapomerode.
com.br /eventos. Lohn sich,
mal rein zu schauen .
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Teatro

"Rigobello, O

inspetor geral"oCORREIO 00 povo SEXTA-FEIRA, 28 DE SETEMBRO DE 2012

Peça baseada em texto de Nicolai Gogól aborda corrupção, suborno e impunidade de forma cômica

comédia "Rigobello, o inspetor geral" retorna ao circuito de apresen
rações culturais com novos espetáculos, desta vez no Sesc de Jaraguá
do Sul. Serão três sessões, hoje, sábado e domingo, sempre às 19h.

Produção do GpoEx - Grupo de Experimentação Cênica da Scar
- Sociedade CulturaArtística e Colher de Pau Cia. de Teatro, a comé
ia fez no começo de setembro a re-estreia da temporada 2012. Com

classificação para 12 anos e duração de 80 minutos, a peça é baseada no texto -o

Inspetor Geral" de Nicolai Gogól, escrita em 1836. Conta a história de um jovem

aventureiro confundido pelo prefeito corrupto de uma pequena cidade do interior
como um inspetor geral enviado pelo governo federal para fiscalizar. São abordados
temas como corrupção, suborno e impunidade, tudo de forma divertida.

A história foi adaptada para a realidade brasileira nos anos de 1930, utilizando a

técnica de projeção de imagens contracenando com os atores em palco, uma linha
de pesquisa que o GpoEx da Scar utiliza em seus trabalhos. A entrada é gratuita,
.medíante retirada de ingresso no Centro Cultural da Scar ou no Centro de Ativida
des do Sesc. Informações pelos telefones 3275-2477 e 3275-7800.
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Trabalho, seriedade e transparência.

Preparação
Esta montagem iniciou em

outubro de 2010, por iniciativa
de Gilmar Moretti, vice-presi
dente de Artes Cênicas da Scar
eprodutor nas áreas de cinema
e teatro.

.

Da seleção de atores, para
ensaios e preparação técnica
em março de 2011, até o mo

mento, o grupo se dedica a pes
quisas e a ensaios, envolvendo
oficinas de técnicas como -pila
tes, tai chi chuan, preparação
corporal, acrobacia, interpre
tação teatral, expressão vocal
de biomecânica, entre outros

recursos com professores e téc
nicos de Jaraguá do Sul, Porto
Alegre e São Paulo.

MONTAGEM

Peça utiliza a

técnica de projeção
de imagens
contracenando com

os atores em palco
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CrônicaJoão Chlodíni,
escritor

escritor@joaochiodini.com.br

- Alô!?
- Por gentileza, poderia falar com a senhora
Márcia?
- Ela não tá. Quem gostaria?
- Correto. Qual o melhor horário para falar
com ela, senhor?
- Não sei que horas ela voltará. Quem
gostaria?
- Meu nome é Agnaldo, da Financiamentos
Cartões, senhor.
- Então, ela não tá.
- Tem algum outro telefone que eu possa
estar ligando para falar com ela, senhor?
- Não tem. Só esse mesmo.
- Correto. Ela possui algum número de

celular, senhor?
- Esse é o celular dela. Ela deixou em casa.

- Correto. E que horas ela retorna, senhor?
- Não sei dizer, amigo. Você já perguntou
ISSO.

- Correto. Eu poderia estar deixando um
recado para ela, senhor?
- Tá. Deixa. Eu passo.
- O senhor avise a donaMércia... .

- Márcia.

Novelas

r
,

LADO A LADO - GLOBO· 18R
Zé Maria reclama por Isabel pagar sua

conta na confeitaria. Teresa pede para Pra
xedes conversar com Eulália sobre Sandra.
Constância instrui Luiza com os prepara
tivos para o jantar. Laura ouve Constância
contar para Carlota sobre a moça que se

ofereceu para Edgar. Isabel sente-se mal
durante o jantar e Zé Maria fica preocupado.
Madame Besançon reclama da comida de
Isabel. Bonifácio não permite que Fernan
do dirija seu carro novo. Albertinho aposta
que Teodoro não consegue conquistar uma
garota. Laura tenta convencer Assunção a

.

ajudar o Morro da Providência. Carlota insi
nua que Constância deve agradar Bonifácio
para conseguir um carro. Edgar leva Laura

para visitar a redação do jornal. Jurema con

sulta os búzios para Isabel.

CHEIAS DE CIIIlRME • GLOBO·
19R

Resumo não divulgado.

li< .'

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21R
Ivana se enfurece com Nina e Tufão fica

perturbado. Jorginho liberta Nina da cadeia.

Santiago diz a Lucinda que não deporá con
tra Carminha para ajudar Nina. Ivana con

fronta Max e vai à casa de Jorginho para
falar com Nina. Cadinho fala para Alexia so

bre a conta que tem na Suíça e afirma que
ela precisa provar que o ama de verdade.
Verônica, Noêmia e Pilar levam água para
casa em baldes. Suelen garante a Leandro

que vai transformá-lo em um astro. Max se

enfurece com Carminha, persegue Lúcio e

acaba causando um acidente. Jorginho e

Nina vão conversar com Tufão.

GABRIELA - GLOBO - 22H
Zarolha ameaça contar quem é o coro

nel de Pirangi, caso o amigo não a ajude a

descobrir quem visita Gabriela. Nacib co

menta com João que Gabriela está diferen
te. Conceição promete ajudar Gerusa a fugir
se Mundinho jurar na igreja que se casa com
a filha. Malvina combina com as amigas de
fazer uma homenagem a Josué durante a

formatura. Dorotéia descobre que Gerusa e

Mundinho vão fugir.

* o resumo dos capítulos é de

responsabilidade das emissoras.

Telemarketing
- Correto, Márcia, que a Financiamentos
Cartões separou um pacote de ofertas

especialmente para ela, onde ela terá

isenção de anuidade dos nossos cartões,
pelo período de seis meses e...

- Mas, seis meses não é uma anuidade, é
meia anuidade.
- Correto, senhor. Seis meses de isenção de
anuidade.
- Mas, o que estou querendo dizer que seis
.meses é uma isenção parcial de anuidade.
- Senhor, pode anotar o resto do recado.

empréstimos que a senhoraMárcia fizer
conosco, ela não paga a primeira parcela.
- Tá, anotei.
- Correto. O senhor pode anotar o nosso
telefone para que a senhoraMárcia possa
entrar em contato conosco caso ela tenha
interesse no nosso pacote promocional?
- Fala, qual é?
- 0800-14161614141516
- Aham. Anotado.
- O senhor poderia repetir o número para
mim?
- Por quê?Você não sabe mais o número

que me passou?
- Repita o número, senhor?
- É .. 0800-141516.
- 0800-14161614141516
- É, esse mesmo.
- Em nome da Financiamentos Cartões,
desejo ao senhor um bom dia.

- Era pra anotar isso?
- Sim, quer que eu repita.
- Não precisa, eu estou anotando.
- Correto, senhor. Além da isenção da
anuidade por seis meses, em todos os

"Desliga o telefone"

- Não entendo, por que eu não consigo
desligar o telefone na cara deles?

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

Fabiana Cristina
Mariano envia a
foto do seu lindo

yorkshire Lucky,
que adora dar uma
voltinha na praia "_.' _

Aniversariantes
Charles Valmir Schlei
Cristiane H. Henn
Estér A. Rodrigues Manso
Fábio Langer
Gabriel Tiago
Gilberto Leitholdt
Gilson G. Stinghen
Janete M. Drechsler
Jardel Sehn

Joaquim fusi
Jonas Michalak

Josiane Pretti
Karlan de Mello
Laerte F. dos Santos
Lucimar Blank

Magali Bachmann
Marciano O. Baucke
Maria Aparecida Alves
Maria Salomé M. Correa
Marinei S. S. Zesuino
Noemi P. Cardoso
Odirlei Lima das Neves

Orlando Ribeiro de Mello
Pedro T. Taba
Renita Drews
Rosimari Ferreira
Sebastião André Valtric

Sérgio Dalcanale \

sué Francisco Prestini
Valdir K. Junior
Vera Guths
Walmira Metzn�r

28/9

Adelaide Biseke
Alexandre Paloschi
André B. Lourival
Andressa Theodoro
Araci Felski Quintino
Arido Withoft
Bruna Maria Marcçhetti

. Bruna Pavanello
Carla de P. Jansen

www.ocponline.com.br
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ERIC DE LIMA

Feirinha da adoção Ajapra
Visto o sucesso da primeira edição do evento em parceria
com a rede Breithaupt, aAjapra programapara o próximo
dia 6 de outubro, sua 2a Feirinha deAdoção deAnimais.
Diferente da primeira campanha, que aconteceu no
estacionamento do shopping, dessa vez o evento será no
supermercado daReinoldo Rau, das 9h às 12h.

ERIC DE LIMA

contato@poraeaso.com @poraeaso
Mariana

Telles

Encon ro da e Israel
Berns na

inauguração
da Epic
Concept
Club. A

Vocês sabiam que
além do português,
o Brasil tem outra

língua oficial? Deem
um chego lá no
Salão 2 da Igreja
LuteranaApóstolo
Pedro neste sábado, vai rolar o Encontro da Cultura Surda, onde
além de ensinarem Libras (a linguagem dos sinais) serão dadas

palestras, exibidos filmes e peças e também mostra de dança. O
evento vai acontecer das 8h30 às 17h. Maiores informações na
fanpage do evento: facebook.com/ECSJaraguadoSul.

\. .
'

Giovani Lazzari aproveitando
a noite sertaneja do London
Pub com apresentação de
Nadinho Santoro
...................................................................................

, .

proXlma
balada do

point já está

agendada,
e vai rolar
dia 5 de

outubro, com
o DJ Thiago

Mansur

Breakers
Vale lembrar aqui que os
Breakers estão literalmente
voando no torneio
touchdown e representando bonito nossa
cidade. O time está encostado na liderança
e nesse sábado viaja atéTimbó para
enfrentar o Timbo Rex, visando terminar a
rodada em primeiro lugar na competição
nacional. #gobreakers

DIEGO JARSCHEL

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

'

Fernanda
Buclunann na
diversão dos

happy hours de

sexta-feira do
Sacramentum Pub

ii
Saber que
O tomate é
uma fruta é

conhecimento.
Não colocá
lo junto às

sobremesas é
sabedoria.
"

Sábado de feijoada
Caiu um pouco a temperatura e o Iulmir
Rozza não perdeu a oportunidade:
marcou feijoada das boas para fazer lá na
Mercearia Dona Rita neste sábado. Todos
estão convidados. O evento acontece

a partir das l1h30 com toda aquela
categoria que o chef têm na receita. É
aconselhado fazer a compra dos cartões
até as 19h de hoje. Deem um chego no
estabelecimento ou liguem no 3084 3012
ou 9993 3404 para mais infos.

DIEGO JARSCHEL

I . �
Adalberto Gili e ThiagoMattos
marcando presença nos
camarotes do élub The Way
.........................................................................................
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Torre dos
Vales

rlEdifício Torre dos Vales,
Vbem no coração de Rio do

Sul, que conta com salas co

merciais, esçritârios, garagens
e apartamentos residenciais, é
mais um grandioso empreen
dimento da Pamplona de la
raguá do Sul, que está na reta

final. Breve acontece um dispu
tado coquetel de entrega. A re

vista Nossa, como sempre esta

rá presente e fotografará tudo

para você.Haja flashes!

Rodrigo
& Alice
Um casalmuito querido deste

colunista, e que em breve se

tornarámarido emulher, é
'

formado pelos queridos e

simpáticos Rodrigo Moraes e

Alice Balsanelli. Eles sobem ao

altar no próximo ano. Estarei lá!

.....das"
Rola um buxixo nos bastidores
da política de que os "tucanos",
aqueles mais fanáticos, acham
que essa história do Irineu
Pasold apoiar a Cecília, ainda
pode acabar em linchamento
em praça pública. O povo está
revoltado. Calma gente!

Niver
do Harlei

.

O boa praça Harlei Zocatelli,
o primo do Bico, é o grande
aniversariante de hoje. A festa
vai rolar no sábado, na chácara
da família. Em torno de 200

litros de chope e uma poderosa
costela fogo de chão. Vai ser
festão. Parabéns! O meu desejo
é que sejas plenamente feliz.

Moa Gonçalves
MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

7"- _', "_"-"" .. ,,,,,," .� -_._ .... _ .. ._ .. " '-

I SPORT :
I
I
I
,
'Ginástica é moda;
:AV, Mal, Deodoro da Fonseca ,

,81�, - ,:��r�, ;"Jar.�í!.�� �o�SJ!__.

,

f�:

•

AMIGOS Presença bacana de hoje de Juliano VengTzen, comandante
do Madalena Cozinha, e Dbni Albulquerque, da DLP ComWlicação

Rejeição
Uma'empresa de grande
porte cancelou o contrato

do personagem Tufão
como garoto propaganda
de seus produtos. Como
ele leva sina de "corno",
o que é depreciativo
moralmente, pode
encalhar as vendas.
Até que faz sentido ...

Privilégio
Dá série morro e não vejo tudo:
um leitor fervoroso da coluna

liga com denúncia sobre estar
um professor há quase dois
meses ausente da sua escola,
assessorando um político
na Prefeitura e sem cumprir
exigência de 40 horas/ aula por
mês para justificar salário.
Dá para acreditar?

Sufoco
Muita tensão, nervosismo
e até ameaças de vinganças
povoam as campanhas de
certos candidatos.
Tudo isso por causa do

aperto financeiro para
bancar os custos da guerra
pelo voto. Como é muita

gente para poucas vagas,
a equação não fecha.

DIVULGAÇÃO

�
NCSSA'

PARCEIROS

Brwta,o
gerente da
KiaPower

Import Paulo
Cesar e Elaine,
movimentaram

� concorrido

camarote na

12a Feijoada
do Moa

www.ocponlíne.com.br
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Alegria
Alguns políticos precisam emuito aprender o quesito
(bom humor'. Faz bem nara saúde, inclusive .

.I. ,

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito

, • TeCb Ianssen deixa '

a Terra do Tio Sam e

aterrísa hoje em Jaraguá.
Vem completar os
convivas damesa 12.

• Quem esqueceu
aindá'ftstá em teurp9
de desculpar-se:
Sarnira Leutprecht foi
a aniversariant� mais
festejada de ontem, 27, na
cidade. Os nossosmaiores

cu�primentos.
• A Epic Concept Club,
numa parceria bem
legal, com o Restaurante
Kantan, instalou na casa

um espaço gourmet
para os apreciadores
da deliciosa culíriárla

japonésa, Bom demais.

Uniformes'
CamIsetas Personalizadas

Moda Masoulina f Feminina

1471 �376�f 378

f
KAY és
H O T E L

moagoncalves@netuno.com.br

voILÀ
Uyarade
Andrade

e Viviane

Rodrigues
no

coquetel de
lançamento
da coleção
primavera
verão,
quarta
feira, na'
VoiIà

PRESENÇA
Dr. Caio
Carinhena

(leia-se
Ortocoi)
e sua

Biancanos

corredores
"".....00 da 12a

Feijoada do
Moa

• A profe�soraNatáliaPetry
uem fazendo ttm,a beta

,

campanha. Não será novidade
se a vereadora se reeleger.

, .' f)s -papais PernandoNeves
eAdri Forte estão organizando
festinha das boas para

.
comemorar, no domingo,

ii
. n 1 o'aninTib dó filho Gaio.' J

Tempos
modernos
Dizem que no Bairro

Garibaldi, "beatas" tem,
se valido de iPod em
leituras de terços durante
celebração da novena.

The Living
Hoje à noite, o festejado
cantor sertanejo
Fernando Lima será
uma das atrações que
agitarão o palco da The
Living. Mulherada free
até 23h30. Boa pedida!

Laércio Stoinski recebeu ontem,
na sua �esidência, uma bela fes�a

'I ",I!i'
'1" !,' , ;' },

_ ,'ii
· surpresa-em comemoraçao a
idade nova.

Charme e Brilho para ocasiões especiais

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 1141 SEXTA-FEIRA, 28 DE SETEMBRO DE 2012 www.ocponlíne.com.br

Cinema
PROGRAMAÇÃO DE 28 A 4/1 o

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Um Divã para Dois - Leg. - 17:00, 19:00, 21 :00
• Valente - Dub. - 14:30
• ARCOIRIS 2
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros - Leg. -

15:10,17:20
• Resident Evil5 - Leg. - 19:30, 21 :20
• ARCOIRIS 3
• Madagascar 3 - Dub. - 14:20

·OSMercenários2-Leg.-17:10 19:1021:10

Tirinhas
-

• GNC2
• À Beira do Caminho - 13:00
• Os Mercenários 2- Leg. -15:00,17:00,19:15,21 :30
• GNC3
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13:40, 15:40
• Cosmópolis- Leg. -17:40 19:45, 21 :50
.GNC4
• E a Vida Continua - 14:15, 16:30, 18:45, 21 :00
• GNC5
-Ted - Leg. -14:30,16:45,19:00,21:15
• GNC6
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) - Dub.

- 13:50
• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Dub. - 16:00, 18:00
• Resident Evil5: Retribuição (30)- Leg. -20:00, 22:10

:pRQ.
ANTlOFIDiCo...

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• Resident Evil 5 - 3D - Dub. - 19:30
• Resident Evil 5 -3D/Leg. - 21 :30
·Tinker Bell3D - Dub. -14:30,16:10,17:50
• ARCOPLEX 2
• Ted - Leg. - 14:40, 17:00, 19:10, 21 :20
• ARCOPLEX3
• Looper- Leg. - 14:20, 16:40, 19:00, 21 :20
• ARCOPLEX4
• Os Mercenários 2 � Leg. - 19:00 21 :00
• Um Divã Para Dois - Leg. - 15:00, 17:00
• ARCOPLEX 5
·Intocáveis - Leg. -14:40,17:00,19:10,21:20

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
�

• GNC 1
• Looper - Assassinos do Futuro - Dub. - 17: 10
• Looper - Assassinos do Futuro - Leg. - 19:30,22:00
• Tinker Bell: Segredo Das Fadas (3D) - Dub. - 13:30,
15:20
• GNC2
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros - Leg. -

13:45, 18:45
• Os Mercenários 2 - Leg. - 16:0021 :00
• GNC3
• Resident Evil 5: Retribuição - Leg. - 14:00, 16:30,
19:00,21 :20

Horóscopo
CVl ÁRIES

.

I O momento é indicado para colaborar nas atividades
dos colegas de trabalho. Mas evite comentar sobre suas

ideias: é melhormanter a discrição. Em casa, afaste as

preocupações de sua mente. Na área emocional, faça
planos com quem ama Cor: marrom.

..n. UBRA
No ambiente profissional, não se deixe levar pelas
aparências. Saiba diferenciar quem realmente quer
o seu bem. O periodo é favorável para desenvolver
novos métodos de realizar as suas tarefas. No amor,
demonstre entusiasmo pelo seu par. Cor. preto.

m ESCORPIÃO
II L. Mesmo que tenha dúvidas quanto à sua escolha

profissional, busque prazer em suas atividades.
Mantenha uma distância segura de problemas, a maior
parte se resolverrã sem a sua interferência No amor, o

astral é de muito romantismo. Cor. azul-claro.

U TOURO

U Bom dia para trabalhar sem chamar a atenção dos
demais. Se agir assim, sua produtividade vai aumentar.
A turma de casa deve solicitar mais a sua presença,
participe ativamente dos momentos em família. No

amor, tente vencer a distância. Cor. lilás.

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• Looper - Assassinos do Futuro - Dub. - 17:10
• Looper - Assassinos do Futuro - Leg. - 19:30, 22:00
• Tinker Bell: o Segredo Das Fadas (3D) - Dub. -

13:30, 15:20
.ÇNC2
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) - Dub.

- 13:50
• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Leg. - 16:00, 18:00
• Resident Evil5: Retribuição (3D) - Leg. " 20:00, 22:10
• GNC3
• Os Mercenários 2 - Leg. - 13:20 15:30, 17:50,
19:50, 21 :50
.GNC4
• Ted - Leg. - 14:00 16:20 19:0021: 1 O
.GNC5
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 17:40
• E Aí, Comeu? - 13:40, 15:40
• Um Divã Para Dois - Leg. - 19:40, 21 :40
SALA VIP

. ·Intocáveis - Leg. -14:20,16:45,19:10,21 :30

SAGITÁRIO
Há uma tendência a exagerar em suas reações diante
de algum contratempo. Não dá para contar com os

amigos todo o tempo. Neste dia, prefira agir sem ajUda
de outras pessoas. Com sua cara-metade, o momento
é de cumplicidade. Cor. tons escuros.

II GÊMEOS
. No trabalho, é melhor avaliar suas iniciativas e decisões

. antes de colocá-Ias em prática para evitar enganos.
Converse com alguém de confiança para ajudar
você nas mudanças que deseja O amor pede mais
cumplicidade com sua alma gêmea. Cor. cinza .

V\_ CAPRiCÓRNIO

"P Cuidado com intrigas no trabalho. Tente não se

envolver em conversas improdutivas. Em casa,
demonstre seus cuidados e seu carinho no contato
com os familiares. Nos assuntos sentimentais, vença a
timidez e o astral será de muito amor. Cor. preto.

� CÂNCER
� Conflitos não estão descartados, então, mantenha uma

distância segura das encrencas que surgirem. Dedique
se com paixão às tarefas de sua responsabilidade. No
setor afetivo, não tenha receio de demonstrar os seus
sentimentos a quem ama. Cor. rosa.

Em "Looper - Assassinos do Futuro'; Kansas
City, 2044. Viagens no tempo são uma
realidade, mas estão apenas disponíveis no
mercado negro. Seu principal cliente éamáfia,
que costuma enviar ao passado pessoas que
deseja que sejam eliminadas, já que é bastante

complicado se livrar dos corpos nofuturo. Os
responsáveis por estes assassinatos são os loopers,
organização a qualloe (Joseph Gordon-Levitt)
faz parte. Um dia, ao realizar mais um serviço
corriqueiro, ele descobreque seu alvo éa versão
mais velha de simesmo (BruceWillis), trazida em
viagem no tempo por ter se tornado uma séria

.

ameaça à máfia no futuro.

AN'\ AQUÁRIO
� Pense em seu futuro e trace metas a longo prazo. Mas

não se esqueça de que é preciso trabalho e empenho
para realizar os seus sonhos. A dois, compartilhe
medos e inseguranças: conte com o apoio de sua cara
metade para o que precisar. Cor. vermelho.

n lEÃo
UL Hoje, use sua intuição antes de tomar alguma decisão

importante no trabalho. O relacionamento com sua

equipe está favorecido. Em casa, avalie melhor os
conflitos para não cometer injustiças. No amor, faça
planos com sua alma gêmea Cor. vermelho.BLUMENAU NORTE SHOPPING

• CINÉPOLlS
Não divulgou a programação até o fechamento da edição. Yrk VIRGEM

.

11.f No ambiente profissional, tudo indica que novas

oportunidades surgirão. Fique de olho, analise as
propostas e aproveite aquelas que forem importantes
para você. No campo afetivo, demonstre seus·
sentimentos e entregue-se à paixão. Cor. vinho.

PEIXES
Se deseja conquistar seus objetivos no campo
profissional, coloque mais empenho em tudo o que faz.
Com um pouco de ambição, você conseguirá realizar
seus sonhos. Não se intimide diante das novidades.
Viva seus sentimentos com seu par. Cor. preto.

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• Looper - Assassinos do Futuro - Dub. -17:10
• Looper - Assassinos do Futuro - Leg. - 19:30, 22:00
•Tinker Bell: Segredo Das Fadas (3D) - Dub. - 13:30, 15:20
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Se você
também
concorda que
a política em

nossa cidade

precisa mudar,
vote em
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c

G@CABANACULT
CABANACULT

�'� roIi
Nas décadas de 1950,1960 e parte da década de 1970, a união de jovens
e adolescentes se dava pelo Rock & Roll. Havia, é óbvio, preferências
por bandas, cantores, mas tudo tinha um único rótulo: tudo era rock,
embora fosse mais country, baladinha, soul, blues, hard, não importava,
era rock. Havia um diferencial, que era o rock progressivo e, mais além,
surgiu uma vertente que teve forças suficientes para ser um divisor de

águas: o heavymetal, criado pelo Black Sabbath, principalmente a partir
do guitarrista Tony Iommi. Com o heavy, houve uma divisão entre os fãs,
mas sem prejuízopara o fator agregador do espírito do rock. O grande
divisor mesmo, que causou estragos irreparáveis em grupos de amigos
e até de outros relacionamentos, mudou hábitos e atitudes, foi sem
dúvida nenhuma amúsica eletrônica. Eu, como DI, consegui segurar
o rock e a galera unida até quase o final da década de 1970, quando a

cena eletrônica entrou forte no meio da rapaziada. Grupos de amigos se
rivalizaram e passaram até a se hostilizar, o que foi lamentável. Hoje é
cada um no seu quadrado e paz e amor para todos.

Por Carlos Piske

9Jcadefilrne
Dirigido por Roberto Santucci, l�té que a sorte nos separe" conta a

história de Tino, um pai de família que tem sua rotina transformada
ao ganhar na loteria. Em dez anos, o fanfarrão gasta todo odínheíro
com uma vida de ostentação ao lado damulher, Jane. Ao descobrir
que está falido, Tino, contrariado, é obrigado a aceitar a ajuda de
Amauri, seu vizinho, um consultor financeiro nada divertido €

extremamente econômico que, ao mesmo tempo, enfrenta uma
crise no casamento comLaura. Quando Jane engravida do terceiro
filho, Tino faz de tudo para esconder da esposa que estão na lona - a

recomendação médica é que a grávida evite fortes emoções. Nessa
missão, ele vai contar com ajuda de Adelson, seumelhor amigo, e dos
filhos, em uma comédia de erros com situações hilárias.

Sempre gosteimuito de
todo tipo de arte e fuimuito
envolvida com dança e teatro

desde pequena, mas artes plásticas sempre achei
que não eramminha praia(apesar de sempre ter
tido uma paixão por renovar coisas usadas, com
cara de lixo). Mas no desenho mesmo comecei
há quase 6 anos, depois quememudei para a

Finlândia. Um dia fui presenteada, por urn amigo,
com urn livro para desenho, e assim foi, nunca
estudei, sou autodidata, mas pratico e pesquiso

" muito sobre estilos queme atraem. Gosto muito
de arte gráfica, grafite e contornos redondos
e grandes... assim como cartoons! Usomuito
canetões em papel ou emmadeira. Mas sempre
foi um hobbie. Hoje em dia, ando ultilizando meus
desenhos para base em design gráfico pro blog de

. Moda, Arte) Interior, Música e Fotografia que eu
gerência aqui! oWLP (wholelottapearls.blogspot.
fi) O meu próximo projeto será a criação de urna
coleção de posters, pois além de ser uma arte
muito requisitada aqui na Escandinávia, é
uma coisa que gostomuito de fazer, e já
tem até nome: ARTE MONDO B, que será

inspirada na vida da minha filha, Beatriz.

15 14
Pedro Garcia
Para Vereador

ara quem acompanha minha trajetória política, sabe
que meu trabalho é sério e com garra e dedicação grandes f2

� conquistas foram alcançadas para o desenvolvim'ento de §
:3 nossa sociedade e para o bem estar do povo. �
� Esta dedicação por uma melhor gestão, mais !
� econômica e com melhores resultados, bem como a �
� fiscalização da receita pública e a disposição para atender �
% os anseios da comunldade, são razões para pedir o seu �
� voto, dos seus familiares e amigos, para continuar a lutar e É

8 conquistarmelhorias para todos.

Quer ver sua sugestão de conteúdo aqui? Então mande seu material para viniciuscabana@gmail.com ou paulicocabana@gmail.com
>

•
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•

Quer publicar sua foto' �
É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. .IiC!:S

ARISTON SAL JUNIOR

Alunos da 1a série do Colégio Evangélico Jaraguá
vieram conhecer O Correio do Povo na manhã de

terça-feira e foram recepcionados pela Andressa
Marquardt (E), responsável pelo RII do OCP

ARISTON SAL JUNIOR
-;-__n'_ ,

Mais uma turminha da 1a série do Colégio
Evangêlico Jaraguá, esteve visitando o OCP, na
quinta-feira. Eles conheceram todo o processo de

produção do jornal, incluindo a redação e a gráfica
,
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Alunos da4a
série da Escola
Waldemar

Sclunitz,
juntamente com

as professoras,
visitaram as

inst�ões do O
Correio do Povo
no dia 24. Eles

gostaram muito
de saber como é
o fwlcionamento
do jornal. Na
foto, com o

diretor do OCP,
Nelson Pereira

Os irmãos

Osvaldf),
Otávio e Luís

Demarchi,
reunidos na

festa da 19Teja
Santa Terezinha,

que aconteceu
no dia 23

º1�!�,B.fD
Respeito por Jaraguá

O Grupo de

Dança Laços
de Tradição,
de Corupá,
participou
doJaraguá
em Dança
coma

coreogTarIa
"Negrinho do
Pastoreio" .
As prendas
estreiaram o

novo traje

Para Vereador

�g��.fª_chini
COMPROMISSO COM A COMUNIDADE.
"O homem que quer mudar a sociedade

não pode ter ideias tímidas"
Pe. Dehon

, . ,.,.,.�.J

-'I , ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponline.com.br

Por luciana
Hasse KrepskJ,
nutricionista
CRN/SC 0095

Você abre uma revista, liga a TV ou

acessa ii Internet e logo recebe uma

enxurrada de dietas milagrosas. Pro
metem perda de peso rápida e muitas
vezes substituindo refeições impor
tantes com alimentos específicos e

práticos.
Fique de olho em dietas radicais

baseadas em um só determinado ali
menta ou que retiram muitos alimen

tos, dispensam nutrientes essencias

para a saúde com baixíssimas calo
rias e alta deficiência nutricional, elas
emagrecem no começo e depois vem

.

a compulsão alimentar, aumentando
o consumo de alimentos em outras

refeições.
Outro exemplo são dietas basea

das somente em líquidos ou à base
de shakes que prometem milagres e

apesar de alguns serem balanceados

nutricionalmente, com a quantidade

suficiente de carboidratos, gorduras,
proteínas e vitaminas, foram elabora
dos para substituir apenas uma refei

ção por dia, mas logo seu organismo
dará sinais de carência nutricional.

Além disso, fazer dieta líquida por
tempo prolongado, mais de cinco dias,
pode causar alteração de seu metabo
lismo basal, tornando-o lento e fazen
do com que o organismo comece a

armazenar gordura e, por consequên
cia' o efeito sanfona instalado, quando
você voltar a sua alimentação normal.

Para um resultado duradouro, o

melhor é seguir uma dieta equilibra
da. Evite problemas e siga uma ree

ducação alimentar e um programa de
exercícios. Procure a ajuda de um pro
fissional adequado. Além disso, seu

corpo agradecerá por ingerir alimen
tos saudáveis, pois já está provado que
das dez doenças que mais matam no

SEXTA-FEIRA, 28 DE SETEMBRO DE 2012 1171 SAÚDE

mundo, cinco estão diretamente asso

ciadas a uma dieta de má qualidade:
obesidade, infarto, derrame, diabetes
e câncer.

A boa alimentação favorece o me

tabolismo, o sono, a regularidade do

intestino, controla os radicais livres

que são responsáveis pelo envelhe
cimento celular. Até seu humor pode
ser modulado por sua alimentação.

Comer apenas diet ou light não lhe

garante emagrecimento, pois desde

que surgiram, o mundo deveria estar

magro, no entanto a obesidade tem se

tornado uma epidemia. Deve-se se

guir uma dieta equilibrada e prazero
sa, que combine com o ambiente em

que vive e com a genética de cada um,
transformando o ato de comer numa

experiência agradável.

Promoção Compre e Ganhe "Fiesta Upgrade" válida até 30/09/2012. Compre um dos catálogos participantes da promoç-ão e receba um catálogo superior, conforme previamente definido. Participam desta campanha os catálogos FAE3,
FBE3, FDC3, SAE3 e SD03. Regulamento completo e informações sobre cada um dos catálogos podem ser consultados através do site www.ford.com.br. nos Distribuidores Ford ou através do CAF • 08007033673. Esta promoção não é
válida para veículos adquiridos na modalidade de Venda Direta por pessoa juridica. Ford Fiesta RoCam Hatch 1.61 2013 (cat. FEE3) a partir de RS 31.990 à vista. Preços válidos até 30/09/2012 ou enquanto durarem os estoques· 100
unidades. Ford Fiesta RoCam Hatch 1.01 2013 (cat. FBF3) a partir de RS 29.090,00 à vista. Ford Ka 1.01 2013 (cat. KBX3) a partir de RS 21.240,00 à vista. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante,
manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CH poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido,
as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CH) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford
Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

[.
__ ._._ .. _._.._._._ .. _._._._._._._-_._._._._--_._._.-.__ .__._._--_.__._----_.. __ .. _._..

_._---_._--_._]Faça revisões em seu veículo regularmente.
�_H_._ .. _' __ .�_,,__ .. _. ._,_,_,._..__,_,__,_� .� --:.--'_. ._. . ._.__. ._.

CARTÃO FORD ITAÚCARD. SOLICITE JA O SEU.

MORETTI
Jaraguá do Sul
(47) 3214.2800

Acumule até RS 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.
C.p!to�. regiõesmetropoll""''''' 4001-48581 Demal, Iocalld._ 0lI00 722 4858.
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evisáo do empo HOJE

3arag-uá do Sul
Região

AMANHÃ
MíN:11°C
MÁX: 21°C

� �,iIP

l,()OC li
l,20°C DOMINGO

MíN: 12°C
MÁX: 23°C

-:
Chuva fraca
e frio em se
Sexta-feira e sábado:
O tempo fica estável em
boa parte do Estado, com
mais nuvens e chuva
fraca no litoral por causa
da circulação marítima.
Temperaturamais baixa
com formação de geada
nas áreas do Planalto Sul na

madrugada de sexta-feira, e
em elevação no sábado.

Agasalhe-se
para sair
de casa!

SEGUNDA
MíN: 14°C
MÁX: 25°C

� 4'
Instável Parcialmente

Nublado
Ensolarado

,(I, 1$<1 � São Francisco do Sul FlorianópolisNublado Chuvoso Geada • Preamar .-Preamar

Previsão de ventos para hoje em Jarag1.lá
• 2h15: 1,6m • Oh53: 1,2m

• MINGUANTE

• 13h58: 1,5m • 13h09: 1m

Direção do vento Velocidade Umidade 8/9 • Balxamar • Baixamar
do vento relativa (%) • 7h: Om • 7h13: O,1m

• 6h Sul-Sudeste 2km/h 96 �. NOVA
Tábua

• 18h43: O,2m • 17h23: O,4m

• 9h Sul-Sudeste 2km/h
16/9 das marés Itajaí Imbíluba99

• Preamar • Preamar
• 12h Leste-Sudeste 3km/h 98 • CRESCENTE 22/9

• 0h40: 1,1m • 12h24: O,5m
• 15h Leste 7km/h 93

1mm • 13h04: 1m • Baixamar

20% • Baixamar • 6h39: Om
• 18h Leste 7km/h 92

de possibilidade CHEIA 30/9
• 7h04: '0,1 m • 19h02: O,2m

• 21h Leste 6km/h 97 de chuva. • 20h01: O,4m

Humor
Os Dominados
Tumulto na porta do céu. De repente, São Pedro, grita:
-Vamos organizar esta bagunça! Quero que vocês formem duas filas, os
homens que sempre foram dominados por suas mulheres fiquem aqui, e
aqueles que nunca foram dominados por suas mulheres fiquem ali.

Alguns minutos depois, existia uma fila enorme no local dos dominados e

somente um sujeito mirradinho no local dos que nunca foram dominados.
- Muito bem! - continuou São Pedro, enfático. -Vocês deveriam ter

vergonha! Deus criou vocês à Sua imagem e semelhança e vocês deixaram
se dominar. Mas felizmente, nem tudo está perdido, temos pelo menos um
aqui que'honrou a raça. - e virando-se para o sujeito. - Meu amigo, diga
para os outros, o que você fez para merecer este lugar!
- Eu não sei, foi aminha mulher que me mandou ficar poraqui!

asruz

HORIZONTAIS
1. Flor de belo aspecto e .suavíssima fragrância/ (Fís,)

Abreviatura de condições normais de temperatu
ra e pressão

2. Placa com anúncio
3. Brânquias
4, As iniciais do cantor e compositor Fagner, de "Ave

Noturna" I Fibra têxtil artificial
5. Vermelho-pálido / As extremidades do .. oboé
6. Ugada, presa / Confederação Nacional do Comér-

3: 4 5 6 l' :a 9

'3

4

cio
7. Substantivo que tem um só caso '/j 01

8. Senhor / Resultado da adição '< -------1----------1
9. A nota musical anterior ao E I Importante cidade 7

__...,.-_-_-.,.._..---...----t---t--""'I--_ t
,japonesa, na ilha de Honshu, centro comercial e .�

. universitário 8 !
1-----+---+---t---t-----t.....--+--t---i-----1í'if,

10. Sabor adstringente I As iniciais da heroína catari-
9

i
nense Anila (1821-1849) __- __- __- ___+-_----f!

11 .. Borra do vinho 10 I
12. Combinação de materiais e aços nobres usados I----+---I---+--+-----I-----+---+---t----'l. �

em rodas de automóveis ·11 i
13. o, pintor francês Cezanne (1839-1906), um dos ----------------!

mestres do impressionismo / Poderosa multina- 12
'

i
cional do ramo eletrônico, --------___,.,--------t

13 I
��--�--�--����--�--�---�

udo U

VERTICAIS
1. Arranjar, compor J Gás Liquefeito de Petr61eo
2. As iniciais do romancista Origenes (1903-1986) I

Parte da física que estuda a medição de sons
3. Meio ... seguro I O instrumento sonoro usado nas

torres das igrejas I Carne ensopada com legumes
e molho abun(Jante

4. Suportado com paciência li! indulgência I Diz-se de
batalha travada no mar entre barcos de guerra

5. Que se pode fazer retomar um hábito (com a ideia

implícita de resignação ou renúncia)
6. Uma das famosas colinas de Roma / Natural da

República africana cuja capital é Lomé
1. (Robert de) O atar norte-americano de "O Touro

Indomável" I Parte de cada um / Mulher que tem
netos

8. A estrela polar I Executivo Nacional
9. Temperos / Naturalista que se dedica ao estudo das

relações dos organismos vivos .com o ambiente
fsico e bilógico.

'(}fiOI9:J3 'SQd'6
'lI3 'eIJlIluOtlilHI 'S 'nA\! 'elO!) 'OJ!N 'i 'Smofiol 'olla!) '9 'jllllilldllpIl<lH 'S '!,!Al11II
'optlJll!\I '1>' 'nDI1H 'ouIS '639 'E 'E!JIawouoJ '10 'Z dlB 'j'Il11mnv '� :SIV!Jll!BlI

'liooS 'rlllld 't; L 'aAallll.ln"2: l '1lI1ll\I!J9 I

'u '9\i 'OAIlJl 'O� 'O!lllIll!N '�H '6 'IUlOI 'OWV 'S 'OlOlduUDW '1. 'OU':! 'eP!IlO 'S
'ao 'opasoH 'I!j 'wo!eij �!:l -i' '\lCJlllIlEj 'C 'OJ!alt&l 'i: (lm'J 'IlS0H .

i :SIV!NOlnlOH

oy;nl0s

A RECREATIVA
A PRIMEIRA REVISTA DE PALAVRAS CRUZADAS DO BRASIl!

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
.ca '

C> I

:::::I
-

O
cn
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Aquele que não consegue
perdoar os outros derruba

a ponte sobre a qual ele mesmo
precisa passar, porque todo ho
mem precisa ser perdoado, dis
se Thomas Fuller, historiador e
pensador inglês.

Perdoar significa deixar de se

preocupar. Quando perdoamos,
.

a bagagem emocional decor
rente da tensão, de conflitos não
resolvidos ou de maus tratos é
eliminada. Quando perdoamos,
deixamos de ficar algemados à

pessoa que nos feriu. Isso é que
é liberdade! Você tem uma tre

menda vantagem em relação à

pessoa que o difama ou é injusta
com você, isso lhe dá o poder de
perdoar essa pessoa.

Nesse momento, você está

zangado com alguém que o

ofendeu? Deixe isso de lado. A
raiva só faz rebaixá-lo. O per
dão lhe confere o poder de se

guir adiante na vida.
Você é rancoroso? O rancor

é apenas a acúmulo de ressen-

onto de ,Vista
Adelaide Brunilde Dornbusch Ender,

empresária aposentada
_laede-laede.blogspot.com

.

Perdão
timento causado pela relutância
em perdoar genuinamente.Você
algum dia já disse: "vou perdoar,
mas não consigo esquecer?" isso
não passa de um perdão super
ficial, que possibilita que conti

nuemos atolados na autocomi

seração, A maneira mais rápida
de esquecer é parar de ficar re
moendo omal que nos foi feito.

Para perdoar o passado,
pare de ficar remoendo a dor.
Ao deixar de reviver várias ve

zes a situação, você ficará em

paz e alcançará a vitória sobre o

incidente. Se você quisermanter
as pontes que sustentam os rela

cionamentos, mas sentir que é

preciso fazer alguns reparos, leve
em conta as seguintes sugestões:
• Peça perdão primeiro: Quan
do vocêmagoar alguém ou for

maltratado, seja o primeiro a

dizer: "Por favor, me desculpe
se fiz alguma coisa que possa
abalar nosso relacionamen
to." Essa atitude possibilitará
que você esqueça o ocorrido

e siga adiante com sua vida.
• Reconstrua seus pensamen
tos: Amente é um mecanismo
maravilhoso. Procure se disci

plinar para não ficar remoendo
uma situação, amargura, culpa
ou mágoa que possa impreg
nar as paredes de suamente.

• Reze: Ao apoiar-se em Deus

para lidar com a dor, ocorre o

processo de cura e libertação.
• Escreva: Expressar seus sen

timentos por escrito, sem

culpar ou julgar, pode repre
sentar uma ponte importante
entre a dor e a tranquilidade.

• Concentre-se no futuro: Ato
lar-se no lamaçal do passado
destrói a ponte para o futuro.
Nunca viveremos plenamen
te o amanhã se nos deixamos
consumir pelo passado, que
é incontrolável.

O perdão permite que você se

liberte dos pesadelos do passado
e reivindique seus sonhos para o

futuro. Ótima sexta para vocês!
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Metalúrgica TS Indústria de Estruturas Metálicas
e Artigos de Serralheria Ltda. - ME, portadora
do CNPJ de no. 03.661.994/0001-85, comunica
que requereu junto à FUJAMA (Fundação Jara

guaense do Meio Ambiente), o Licenciamento
Ambiental de Operação (L.A.O.), para a ativi
dade de "LOTEAMENTO", com localização à
Rua 510 - Domingos Vieira, Bairro Barra do Rio
Cerro em Jaraguá do Sul - SC, no imóvel perten
cente à Matrícula Imobiliária 38.178 com área de

41.137,60m2. O prazo para impugnação junto a

FUJAMA.é de 20 dias corridos a partir da data de
sta publicação, sendo que o licenciamento será
concedido se atendida a legislação vigente.

PUB�ICAÇÃO LEGAL
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Região registra 15 suicídios
Número é relativo a

janeiro até setembro
deste ano. Informação
é .da Polícia Militar

JARAGUÁ DO SUL
..................... , ,., " .

Debora Remor

De acordo com informação
da Polícia Militar, este ano, o

número de suicídios já superou o

de assassinatos nas cinco cidades
da região. De janeiro a setembro,
15 pessoas desistiram da vida,
enquanto os crimes violentos
com morte foram 14. O trabalho
do Centro de Valorização da Vida

(CVV) ajuda a diminuir a média

regional, que já foi de 30 casos por
ano no início desta década. No
ano passado, foram registrados
pelo menos dez casos de suicídio.

A maioria das pessoas que co

metem este ato de desespero é de

homens, entre 50 e 65 anos. O mês
de agosto foi o mais trágico, com
três casos em Iaraguá do Sul, e ou
tras trêsmortes emCorupá, Guara-

mirim e Massaranduba. "Este ano

já estamos com 15 casos na região,
o que é muito preocupante. A Or-.

ganização Mundial de Saúde co

loca o índice de quatro casos para
cada 100 mil habitantes por ano
como um nível aceitável", comen
tou o coordenador do cvv, Oscar
Luiz Maba. "Ouvimos e damos

atenção às pessoas que precisam
desabafar, por telefone ou pesso
almente", explicou Iosé Oliari, um
dos voluntários do cvv.

Para o coordenador, os princi
pais indícios de que uma pessoa
está prestes a entrar para este tris
te índice é o sentimento de perda,
a depressão e a solidão. USe os fa
miliares e amigos ficarem alertas,
podemos perceber e ajudar estas
pessoas", alertou Maba.

FABIO MOREIRA

PREPARO José Oliari explica que os VOIW1táriOS
do CVV passam por wn curso de capacitaÇão

.

Centro de Valorização da Vida em Jaraguá do Sul
Vinte voluntários ouvem os desabafos e aju

dam pessoas com problemas pessoais.
Telefones de contato: 0800-6442108 e 3275-

1144. Terça a quinta - das 7h às 23h. Segunda,

sexta, sábado e domingo - das 11h às 23h. Ou

pessoalmente, na rua Antônio Cunha, 160, no
Terminal Rodoviário, bairro Baependi, em Iara
guá do Sul, até as 22h.

Flagrante

Marginal
,

e preso
Foi encaminhado ao Pre
sídio Regional de Jaraguá
do Sul na tarde de ontem
o homem acusado de ter
assaltado uma vídeoloca
dora na rua 28 de Agosto,
no Centro de Guaramirim,
na noite de quarta-feira. O
suspeito, de 28 anos, teria
usado uma faca para ame

açar funcionários e roubar

R$ 150 do caixa. Ele já
tinha passagens criminais
e foi preso em flagrante.

Sem pistas
Assalto em

frigorífico
Ainda não foram captura
dos os dois assaltantes de
um frigorífico, no bairro

.

Santa Luzia, em Jaraguá do
Sul. Os homens estavam
armados e anunciaram o

assalto na noite de quarta
feira. Testemunhas
contaram a Polícia que
os suspeitos teriam
fugido em um Gol.
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Brasileirão

Clássico Fla-Flu em
.momento decisivo

Centenário clássico terá mais um importante
capítulo neste domingo, às 16h, no Engenhão

Símbolo da reação do Flamen

go' Vagner Lave conta com o

apoio do torcedor. "Quando a

torcida apóia do início ao fim,
o Mengo é imbatível. Temos
uma batalha domingo, a gente
vai fazer de tudo para vencer",
afirma o atacante.

No histórico do clássico, foram
realizados 389 jogos, com 139
vitórias do Flamengo e 123 vi
tórias do Fluminense. Juntos,
FIa e Flu possuem um acervo

de nove conquistas de Campe
onatos Brasileiros.

JARAGUÁ DO SUL
............. , , " , , .

venciam do mesmo bom mo

mento nas últimas rodadas do
Brasileirão. Sem perder a três

jogos, sendo duas vitórias con

secutivas, o Flamengo busca a

terceira vitória para confirmar
o embalo e tentar respirar um
possível sonho de Libertadores.
Por outro lado, o Fluminense
é inquestionável. lidera o Bra
sileirão com quatro pontos de

diferença para o Atlético-MG e

com apenas duas derrotas no

certame. No confronto do pri
meiro turno, o tricolor venceu o

rubro-negro por 1 a O, com gol
do artilheiro Fred.

Agência Avante!

O clássico das multidões vai
escrever neste domingo

mais um capítulo na sua bonita
história, que persiste por mais
de 100 anos. Um marco do fu
tebol brasileiro. O clássico será
realizado no Engenhão, bem di
ferente do charme habitual dos
Fla-Flus realizados no Maraca

nã, que está em reformas para a

Copa do Mundo de 2014.

Apesar de estarem em situa

ções opostas na classificação,
Flamengo e Fluminense vi-

Equipes vivem
bons momentos
no Campeonato
BI:asileiro.

NELSON PEREZ/FLUMINENSE

PREPARAÇÃO Líder Fluminense quer abrir vantagem sobre os concorrentes

Automobilismo

Rubens Barríchello vai correr na StockCar
Passear e aproveitar o final de carreira no

automobilismo, esse é o destino escolhido por
Rubens Barrichello. Com 19 temporadas na Fór
mula 1 e uma temporada na Fórmula Indy, Bar-

richello disputará a Corrida do Milhão da Stock

Car, em dezembro. Para participar, vai receber
um cachê de R$ 230 mil, revertidos ao Instituto
Barrichello Kanaan.

Seleção Brasileira

Meia Kaká está de volta
Nesta quinta-feira, Mano Menezes convocou a Seleção

Brasileira para os amistosos com Iraque e Japão, em outubro.
A principal novidade foi o retorno do meia Kaká, do Real Ma

drid' entre os. convocados. Com poucas oportunidades na era

Mano Menezes, ele retorna após ficar alguns anos sem atuar

pelo Brasil. Entre os demais convocados, Mano manteve a base
utilizada nos últimos amistosos. Para o ataque, convocou ape
nas Neymar, Hulk e Leandro Damião. Com nove convocações, o
meio-campo foi o setor com mais atletas relacionados.

J i vi e

Embalo
Tricolor

Fa-r ay

Pouco

comum
Difícil, mas não impos

sível. O Joinville segue com

o sonho de chegar a Série A.
Com a vitória por 3 a ° so

bre o Boa Esporte, o Tricolor
alcançou a quinta posição,
dois pontos atrás do São Ca
etano. Faltando 11 partidas
para o encerramento da Sé
rie B, o Joinville tem cinco

jogos na Arena e conta com

o apoio do seu torcedor para
conquistar o acesso.

O atacante alemão Mi
roslav Klose abriu um prece
dente importante para ques
tionamentos relacionados ao
tão polêmico Fair Play. Após
marcar um gol de mão con

tra o Napoli, ele informou o

juiz e solicitou a anulação
do gol, algo raro no futebol.

Apesar da bela atitude, o ata
cante da Lazio viu seu time
ser derrotado pelo Napoli
por 3 a O, na Itália.

Coi. Times

CLASSIFICAÇÃO
P J V E O GP GC SG A

PRÓXIMOS JOGOS
27· rodada

29/09
, 18:30 Cruzeiro x Internacional

..,

8 COOnttmans
9 �
10 Ra�
11
.12
.lá
14 lItãu'tiíoo
15 Bahia
16 OOOtiba
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 Atlétíco-Go 20 26 4 8 14 27 46 -1925,6%

Classificados Lib!t�dªiSl
Classificados Copa 'Sul-Arnericana
Rebaixados para série B

A Associação Beneficente Novo Amanhã é uma

entidade sem fins lucrativos, fundada em 14 de
setembro de 1998, com sua Comunidade
Terapêutica localizada na Estrada Gerar Aurora,
bairro Rio Cerro II, no município de Jaraguá do Sul,
SC.
O maior objetivo do "NovoAmanhã" é o de orientar,
prevenir, reabilitar e ressocializar o dependente de
álcool e outras drogas, bem como orientar os

familiares em particular e a sociedàde em geral.
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Tricolor sai perdendo por 2 a O em 16minutos,
masmostra força e bate o Hercílio Luz por 3 a 2

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Em seu parque de diversões
favorito, o Moleque Traves

so voltou a aprontar. Jogando
na noite de ontem em Tubarão,
no estádio Aníbal Costa, o Iu
ventus bateu de virada o Hercí
lio Luz por 3 a 2.

Pingo levou o tricolor para
campo com Wanderson; Pará,
Alemão, Charles e Michel; Pei
xoto, Serginho, Max e Mareio
Goiano; Lourival e Giso.

A partida terminou bem,
mas começou difícil para a

equipe jaraguaense. Logo aos

5', Uederson abriu o placar co
brando um pênalti de Charles.
Os donos da casa ampliaram
aos 16', com Kelvin.

O Hercílio nem teve tempo
de comemorar e Giso descon
tou aos 17'. Minutos depois,
Uederson foi expulso por se

gunda advertência, desfalcan
do a equipe colorada.

No intervalo, Pingo sacou

o amarelado zagueiro Charles

para a entrada de Kiko. Com
um time mais veloz em campo,
o Iuventus chegou ao empate
aos 14', com Lourival.

Quando o placar parecia de
finido, brilhou novamente a es

trela do recém-contradado ata

cante Iardel, que havia entrado
na vaga de Lourival. Ele acertou
uma bomba da entrada da área,
a bola desviou e venceu o golei
ro Mareio, aos 41'.

"Fomos competentes desde
o início do jogo. Mesmo com o

placar adverso tivemos a posse
de bola e a paciência necessária
para virar o jogo. Fizemos tudo
certo hoje e posso assegurar
que o resultado foi merecido",
festeja o técnico Pingo.

Tricolor recebe o

Biguaçu no domingo,
às 15h30, no estádio

João Marcatto.

Jogos da Juventude Catarinense

Um bom dia para [araguá do Sul
Restando dois dias para o

término dos 12°s Jogos da Ju
ventude Catarinense (Olesc),
em Criciúma, Jaraguá do Sul se

gue em. quinto lugar na tabela
de classificação por pontos.

Ontem, mais quatro meda
lhas foram 'conquistadas, todas
no xadrez, sendo uma .de ouro e

três de bronze. A honraria dou
rada veio com GabrielaVercino,
na categoria 'Rápido. No total,
já foram conquistadas por atle-

tas jaraguaenses onze meda
lhas de ouro, doze de prata e

doze de bronze.
Nas modalidades coletivas,

o basquete e o futsal masculi
no fazem final hoje, ambos às
16h30. Os garotos de Milton
Mateus, que ontem passaram
por São José (72 a 59), enca
ram Joinville. Os comandados
de Augustinho Ferrari desafiam
São José, depois de baterem os

donos da casa na semi (7 a 2).

Já o basquete e o futsal femi
nino fazem semifinal logo mais.
No basquete, o adversário será
o mesmo do masculino: Joinvil
le. No futsal, será Criciúma ou

'Concórdia. Outra equipe com

importante participação ontem
foi o voleibol masculino, que
jogou pelo mata-mata ontem.

Porém, devido a um atraso na

programação dos jogos, a par
tida encerrou-se após o fecha
mento desta edição.

FINALISTA Basquete maseufmo briga pelo ouro logo mais, às 18h30

LIDERANÇA Donos da casa abriram frente, mas o
Juventus mostrou poder de reação e venceu

Coi. Times

CLASSIFICAÇÃO
P IJ i V I E I D iGP!GC ! SG!A%

5' RODADA (Returno)
Biguaçu 3 x O Porto
Caxias 1 x 1 Concórdia
Imbituba 2 x O A. Tubarão
YN de Indaial 3 x 2 Guarani
HercOio Luz 2 x 3 Juventus

6' RODADA (Returno)
30;09
10:30 Guarani x HercOio Luz
15:30 Porto x caxias
15:30 Juventus x Biguaçu
15:30 A. Tubarão x 'IN de Indaial
15:30 Concórdia x Imbituba

5 Guarani 6 5 2 O 3 9 9 O 140,0%
6 XV de Indaial 6 5 2 O 3 7 10 -3 140,0%
7 Porto 6 5 2 O 3 4 7 -3 140,0%
8 Concórdia 5

j \

5 1 2 2 7 8 -1 \33,3%
9 A. Tubarão 5 5 1 2 2 4 10 -6 1333%

I '

10 Caxias 3 5 O 3 2 6 8 -2 120,0%

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

\ se Jaraguá
Rafael Rocha

renova

Atletismo

Corrida da
OABdia30

O SportClub Jaraguá reno
vou o contrato do técnico Ra
fael Rocha até o final de 2013.
IIEle está fazendo um ótimo
trabalho.Além disso, se encai
xa no perfil do clube", destaca
o presidente Da Silva. "Preci
samos pensar a longo prazo
e cumprir nosso planejamen
to", completa. Sob o comando
de Rocha, o Iaraguá lidera a

Divisão de Acesso:

No domingo, dia 30, acon
tece a 2a Corrida da OAB. O
evento contará com provas de
5 e 10km, tendo ainda cami
nhada e corrida para as crian

ças. A largada será às 8h30, ao
lado da pista de bicicross no

.

Parque Malwee. As inscrições
podem ser realizadas no site
da Associação de Corredores

(www.acorjs.org.br). Informa
ções no (47) 9186-7211.

Futsal

Resultados
da semana

Corupá
Varzeanono

domingo
o Aberto de Futsal teve

sequência nesta semana.

Na terça-feira, a Mecânica

Olicar goleou a SMS (6 a

O), a Baumann bateu o Real

Madruga (3 a O) e o Titi Bar

goleou o Becker Ambientes
(8 a 1). Ontem, Panteras 8x2

Lion, Global Pisos 2x9 Zady
Malhas e Titãs 4xO Estrela
Vermelha. Os jogos prosse
guem hoje, na Arsepum, e

amanhã, na Arena.

O Campeonato Varzeano
de Corupá prossegue na ma
nhã de domingo, dia 30, com
os jogos válidos pela quarta
rodada da primeira fase. As

partidas acontecem no está
dio Alwin Seidel, campo do
XV de Novembro. Pela tercei
ra rodada, a For Prem bateu
os donos da casa (l a O), o

Isabel.não precisou enfrentar
o Palmeiras (WO) e o Grêmio
venceu o Seminário (4 a 2).
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FOTOS MARCLE GOUCHE
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OPÇÕES Mauro Korte an1Ulciou que também serão servidos vários pratos à base de arroz

Massaranduba

2ªStrudelfest começa hoje

fazer as refeições durante a fes
ta, elaborasse sete pratos à base
de arroz. Três são inspirados na
culinária brasileira e os demais
na culinária alemã, italiana,
greg� e russa. "Decidimos fazer
isso para trabalhar em cima do

prato típico massarandubense,
que é o arroz", afirmou. Os pra
tos serão servidos no almoço e

jantar, no valor de R$ IS.
Cerca de 2.400 mil unidades

de strudel estão sendo produ
zidas para serem vendidas nos

três dias de festa, no valor de R$
is a unidade. Serão 12 sabores

disponíveis, entre doces e sal

gados. A produção desta iguaria
foi terceirizada e está sendo fei
ta pela empresa Anita Strudel,
de Jaraguá do Sul.

Nos três dias de festa haverá

exposição de orquídeas e apre-·
sentação de grupos de dança
folclórica alemã. Paralela à fes
ta, acontece a' 1 a Feira de Arte e

Artesanato, que contará com 12
entidades deMassaranduba ex

pondo seus trabalhos.

Cerca de 2.400 unidades de strudel estão
sendo produzidas para comercialização

MASSARANDUBA

Heloísa [ahn

A decoração em estilo ger
I\.mânico está passando pe
los retoques finais. Guirlandas
de flores, bandeiras nas. cores

amarelo, vermelho e preto, to
dos os detalhes estão sendo
acertados para à abertura 2a

Strudelfest, que inicia hoje em

Massaranduba. Este ano, além
de ser servido o strudel, pra
to de origem húngara adotado

pelas famílias alemãs, o evento
contará também com pratos
preparados à base de arroz, va

lorízando o forte da agricultura
do município.

Segundo o presidente do
Centro Cultural Alemão Gustav

Bach, Mauro Korte, o evento

está sendo pensado e cuidado
nos mínimos detalhes. "Quere
mos valorizar a cultura alemã
de Massaranduba", disse. Pen
sando nisso, o centro cultural
solicitou que a Parma Refei

ções, empresa contratada para

AJUDA OIívia veio de Petrópoüs (RJ) para
contribuir com a organização do evento

Ajuda que vem de fora
A professora aposentada para divulgar as. tradições

Olívia Wendling veio espe- da cultura alemã", disse. Ela
cialmente de Petrópolis, no coordena também um grupo
Rio de Janeiro, para ajudar na de dança no Rio de Janeiro e

decoração e organização da j� trouxe sua equipe para se

festa. "Vim ajudar e trabalhar apresentar na Festa Catari
com a equipe. Estamos bem nense do Arroz (Fecarroz). Os
otimistas com a realização grupos de danças típicas ale
da festa", disse. Olívia firmou mãs das cidades de Jaraguá
uma parceria, há mais de um do Sul, Massaranduba, Blu
ano, com o grupo de dança menau, Timbó, Indaial e Po

alemãGustavBachVolkstanz, . merode farão apresentações
de Massaranduba, e faz parte durante os três dias de festa,
da equipe, mesmo à distan- somando mais de 21 equipes
cia. ''A gente trabalha junto de dançarinos.

PI·ogramação
da festa

A abertura da 2a Stru
delfest acontece hoje, às

19h, com participação
do Musical Patrimônio.
A partir das 19h30, o gal
pão B estará aberto e as

exposições poderão ser

visitadas. O jantar tam

bém será servido a partir
deste horário, no valor de
R$ 15 por refeição. A es

colha da rainha, princesa
e miss simpatia acontece

às 20h. As candidatas pré
selecionadas participarão
de um desfile e de uma

entrevista sobre a cultu
ra alemã e do município.
Neste primeiro dia de
festa acontece a apresen
tação do grupo de dança
Gustav Bach e o Concurso
de Chopp em Caneco.

No sábado, a progra
mação da festa inicia às

IOh, com um desfile pela
rua 11· de Novembro até
os pavilhões onde acon

tece o evento. A partir
das IIh30 será servido o

almoço. Às 13h30 iniciam
as apresentações dos gru
pos de dança folclórica e

às 14h30, acontece o Stru

delcafe, com a participa
ção dos grupos da terceira
idade. A festa continua
com o jantar às 19h30.

Depois inicia o baile com

a banda Os Ideiais.
No domingo, acon

tece o desfile pela rua 11

de novembro, com início
às IOh30. O almoço será
servido a partir das IIh30
e, durante a tarde aconte
cem as apresentações dos

grupos de dança. A tarde

dançante inicia' às 18h,
com o Musical Patrimô
nio. A final do Concurso
de Chopp acontece às 20h
e a festa encerra às 22h. No
local haverá completo ser

viço de bar e restaurante.

Serviço
o quê: z- Strudelfest
Onde: Centro de
Eventos Municipal de
Massaranduba - rua 11

de novembro.

Quando: Hoje, sábado e

domingo.
Horário: Sexta-feira, a
partir das 19h; sábado, a
partir das IOh; domingo,
das IOh30 às 22h.
Valor: Entrada gratuita
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A Eituá Home & Self Care apresenta sua linha Delicatta.

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

para dent o do seu lar.

n�'
�-

Os produtos Eituá Home & Self Care são distribuídos pela Receituário Farmácia Magistral
ou através de consultores, com atendimento em sua casa ou local de trabalho.

Rua Reinaldo Rau 220 1 Jaraguá do Sul I 3275 0764
www.receituario.com.br

Faça revisõ€�s Hrn seu v€�iculo rt1guiannf.�nte�.
WWW.vw.com.br. Promoções válidas até 28/09/20t2 para veículos com pintura sólida, frete incluso. Gol G4 1.02013: 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 CET. Despesas de registro eletrônico da operação \

não inclusas no cálculo da prestação e do CET. Consulte outras condições de financiamento na Caraguá Auto ·Elite. 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 Kornbi, limitada a 80.000 km), É necessário, para a sua utilização, o
cumprimento do plano de manutenção. Ouvidoria: 0800 701 2834. SAC: 0800770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800770 1935.'N1i!JIC1ii;l1í;Ji t;).$,

�:r:t�/tIIIlii1Íií,1Ft:I}I._"S,
l12i1l!i�
iI!t.:/Jj$i.I;IN;"'II1'f

TAXA
ZERO

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito

TECNOLOGIA ALEMÃ
A anos de ,,_�......."ft.t'1ia BANCO VOLKSWAGEN 732746000

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




