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! • Assistente Social
r

i • Professora
! • Líder Comunitária
• Presidente dos
bairros· U.JAM
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. Pães coloridos e nutritivos EDUARDO MONTECINO
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Padaria de Corupá, que fomeeemerenda para escolas, tem cardápio e

delícias feitas com'beteITaba (foto), couve, cenora e banana. Página 5

Massaranduba
,

Obra daUnidade
Básica é iniciada

Começaram os trabalhos

para a ampliação do posto
central de saúde. Conclusão
está prevista para janeiro.
Página4

FALTAM 5 DIAS

APEDIDO

Pesquisa
Instituto Sensus

(Votos válidos)
Com 25 anos de experiência
com trabalho de pesquisa, a

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

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

dos Transportes (GNT).

38,60/0

16,7%

DIETER
Sensus Data World Pesquisa e Consultoria S/C ltda.

Entrevistados: 400 - Número do protocolo: SC-00292/2012 - Margem de Erro = 4,9"%.
Pesquisa estimulada I Prefeito I Votos válidos {descontados os votos brancos e nulos).
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Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Um mistério
Por trás da saída de Pedro Arra

es da presidência da Embrapa
estariam divergências em relação
à Embrapa Internacional. Criada
no início de 2011, o braço multi':
nacional da estatal ainda não saiu
do papel. O objetivo desta inter

nacionalização era levar produtos

e serviços de empresas de desen
volvimento agrícola para países
parceiros. É uma ótima idéia. A

tecnologia de agricultura de clima

tropical desenvolvida pela Embra

pa seria muito bem vinda em paí
ses da África e no Caribe. Além de
estreitar laços com outras nações.

DIVULGAÇÃO

Shopping Breithaupt
o Shopping CenterBreithaupt está com uma programação
especial para o período que antecede o Dia das Crianças. O
objetivo é proporcionar agradáveis atraçõespara as crianças,
enquanto os pais escolhem os presentes. A diversão, no entanto,
não se resume aos pequenos e pretende atingir as pessoas de
todas as idades. É a "Semana dos Pais das Crianças" e oferece
uma viagem ao passado com brinquedos e videogames

.

que fazem parte da vida de todos que tiveram infância.

,

Oleo de cozinha
Florianópolis semobilizou e contabilizou a coleta de 17,3mil litros
de óleo de cozinha usado em apenas 30 dias..0 objetivo é Floripa
entrar para o livro dos recordes como a cidade quemais recicla óleo
de cozinha no mundo. Certamente uma campanha demérito. É
uma ótima promoção para a cidade. A natureza agradece.

Não é brinquedo
Aproveitando as proximidades
do Dias das Crianças, o Procon
de São Paulo foi às ruas e fez
um levantamento dos preços
praticados. Constatou diferenças
de até 179% nos valores do mesmo

brinquedo de uma loja para outra.
Um desafio adicional para os

pais que não querem estourar o

orçamento com as compras de

presentes para as crianças.

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04698
1° 74.567 250.000,00
2° 56.179 25.000,00
3° 85.146 15.500,00
4° 21.251 14.000,00
5° 31.351 12.058,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1285
02 - 03 - 05 - 17 - 20
21 - 42 - 43 - 46 - 47
48 - 52 - 58 - 66 - 77
79 - 83 - 84 - 92 - 00

MEGASENA
SORTEIO N° 1430
02 - 19 - 22 - 30 - 46 - 52

QUINA
SORTEIO N° 3011
01 - 05 - 36 - 64 - 79

. COMUNICADO
PROMA CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA torna público que requereu à

FUJAMA, autorização para recuperação de área do imóvel localizado na Rua 664,
Arthur Gonçalves de Araújo s/n no Bairro: João Pessoa, através .do projeto de

Recuperação de Área Degradada - PRAD.

I

wwwocponline.com.br
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�.���ç .7.??O(o. ?�:A.çr,º.��9.:.?.9.�.? ..

TR 0,000% 4.0UTUBRO.2012
..................... , .

.C::.Y.!I �.:.�.��1.�.� ºyT.y:E3..ªQ:.?.9.�.?. ..

.�.º�.��� ! �.9!.?.��!o.. . 1.:.9P..TV,ªª"9:.?.9.1..?. ..

.l.'1���� �t. .. º?1.�()!o 1.:.9P..'l'.v,ª�.9:.?.9.1..?. ..

AÇÕES PETR4 22,40 't 0,27%
VALE5 35,02 t' 0,95%
BVMF3 12,31 "$j' 0,08%

POUPANÇA 0,5000 5.0UTUBRO.2012

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT '(1;' 1,06%
OURO 'I 0,09%

US$ 110,940
US$ 1792,550

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

Pº.�.@ .. ç.9M.Jij.�.9..I.A� .(�M. ..��X. .?!.9}.7..� ?!.º}.�.9 :' �.91.?O!o. ..

.P.º�.A:B .. r.y.m.êM.9 .. C�.M. �$.L J.,.�.1:9.º 2..I.9.ªº.Q ! �.Q,.4.ª�!o.
�.v.�.9(�.M .. g$.2. 2../.??.7.7. 2.I.??�.ª "iút º,.?..°l.o. ..

LIBRA (EM R$) 3,2688 3,2709 't· 0,58%

Laticínio
Divulgado em cadeia nacional, o
problema da intoxicação de crianças
envolvendo um laticínio do Estado

provocou amobilização da Secretaria de
Estado daAgricultura e da Cidasc para
verificar a correção das não conformidades
no processo da empresa. O histórico de
Santa Catarina na adoção de medidas
em relação à qualidade dos alimentos é
bom. Esperamos que assim permaneça.

Saindo dó papel
Em outros países se compra praticamente
de tudo nas estações demetrô das grandes
cidades. Por aqui, Rio e São Paulo, as
estruturas finalmente estão passando por
umamudança radical. As lojas começam a

_

se tornar uma fonte adicional de renda para
as companhias que administram os trens.

Em algumas cidades, existem verdadeiras

galerias de lojas ao longo dos trilhos.
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Charge

Do leitor

Voce vai de ficha limpa!
Depois de ser aprovada a As eleições estão quase

lei da Ficha limpa, por ali, e todos nós que também
seis votos a um, e mesmo os contribuímos com as assina
ministros do TSE decidindo turas do ficha limpa ou não,
ampliar a lei, que torna ínele- devemos agora anotar os no

gível os candidatos condena- mes destes candidatos que
dos por um colegiado, e ainda, conseguem fuga pela má ar

instigando quem renunciar ao bítragem na luz da lei, e não
mandato para uma vantagem votar neles por conta própria,
de escapar da cassação, tam- porque se esperarmos pela
bém fica inelegível". Decidiu justiça os crimes aos cofres
ainda que a lei do Ficha limpa públicos pelos maus políticos
vale para quem foi condena-' e administradores públicos
do antes dela entrar em vigor. em geral, que fazem a festa no

(primeiromundo não é).
.

legado escuro de suas vidas. E
O Projeto é resultado de se tiver eu errado então lhes

uma mobilização popular, pergunto: Porque a capital
que reuniu mais de um mi-nacional Brasília não sofreu
lhão e seiscentas mil assí- intervenção política lá, depois
naturas de brasileiros e bra- de desatinada a quadrilha pe
sileiras pelas mais diversas rigosa do governador Arruda
regiões e cidades do país. e seus cúmplices? Ou o ca

Uma boa ação popular que choeira da vida em Goiania
cansou de ver políticos con- GO. Respondam por si!
denados e soltos voltando
às cenas dos crimes contra a

Nação brasileira.
Paulo Sergio

Sbarclelati, escritor

Compartilhe a sua opin.ião. Escr(�va",nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

·Qs apressados
"

. Torne-se um excelente cirurgião cardíaco em

três semanas". Lendo um anúncio desse tipo,
você entregaria o seu coração, ou de alguém ama

do seu, para ummédico desse tipo? Só louco, é isso
mesmo, você tem razão, só um louco faria isso.

E se ummédico não se pode tornar competente
do dia para a noite, ninguém o pode. O processo

.

de subida ao topo da excelência é íngreme, cheio
de pedras, de difícil chegada... Pois é, mas todos os
dias eu leio em algum 'lugar que os jovens de hoje
querem chegar logo à chefia, esse negócio de ficar
remando por anos e anos até chegar ao topo não é
com eles. Para esses apressados, não os quero cha
mar de bobões, da geração Y tempo é dinheiro ...

Será que não entendem que o bom uso do tem

po é que significa riqueza, dinheiro? Não gosto de
frases popularescas, dessas de palestrantes baratos,
frases e historietas batidas, sem graça, mas para
tudo há exceções. Ouvi um sujeito há pouco dizer
uma dessas frases e não lhe pude tirar a. razão nem a

criatividade, se a frase, claro, foi criada por ele.
A tal frase dizia mais ou menos o seguinte: - "É

bom querer chegar ao topo, mas se a jornada, se o

caminhar até lá não fosse importante, os alpinis
tas não gemeriam tanto para chegar ao cume do
Everest, pegariam um helicóptero ...

" Frasezinha
safada, mas, vá lá... Ou você já viu alguém fazer um
trabalho de alta qualidade em pouco tempo? É a tal
história da pressa ser inimiga da perfeição.

Se você estiver pensando em construir uma car

reira, aprender um idioma estrangeiro, tocar violão,
ou o que seja, tem que pôr na cabeça que o esforço
deverá ser para toda a vida. Quem desejar qualida
de, competência em pouco tempo, nunca passará
de um biscateiro, mesmo com um bem emoldurado
diploma na parede. Não duvide, sem no mínimo 10

anos de prática ou 10 mil horas de mão na massa,

nada feio, o sujeito é aventureiro no que faz.

Tempo
Ah, esqueci de dizer aí em cima que de nada

adianta o sujeito estar há muitos anos numa em

presa ou num dado trabalho, pode que o sujeito
tenha passado· esse tempo todo simplesmente ar

rastando os pés pelos corredores ... É preciso querer
fazer e fazer cada vezmelhor, todos os dias, sempre
e sempre mais. Quem não for assim é um assaltan
te do bolso do patrão. Aliás, patrão que não vê isso,
merece o empregado...

Sujas
Tenho ouvido muito mais mulheres bocas-sujas

que homens. Aliás, estou fazendo uma coleção de fra
ses de arrasar que elas têm dito ultimamente. A mais
recente foi uma tal deKristen Stwart, atriz. Ela disse aos
jornais que o namorado dela, Robert Pattinson, "ado
ra lamber as minhas axilas..." Pode uma vulgaridade
dessas? Para certa gente vale tudo, perderam a noção
de bonsmodos, discrição. Que nojo! Não sabem que as

verdadeiras "damas" são furacões no silêncio das alco
vas, e discretas como túmulos em sociedade.

Falta dizer
Conselho de um famoso consultor empresarial

brasileiro: - "Não esqueça, você que vai pedir em
prego e passar por uma entrevista, o pessoal do RH
o que mais quer de você é sinceridade e autentici
dade..." Bah, amigão, se o pessoal for ser sincero
mesmo, autêntico na batata, dificilmente alguém
.será contratado. Os autênticos não escondem
nada e é aí que mora o perigo. Aliás, o pessoal no
Facebook que o diga...

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

'Comercial: 9149-9771 • Plantão Entregas: 2106-1919' 99021380' 91614112' Horário de atendimento: 8h às 17h30
• Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

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

pliação para atendermelhor
Unidade Básica de
Saúde do Centro está
sendo construída
onde funcionava
o antigo posto

MASSARANDUBA

Diego Porcincula

Acomunidade de Massaran
duba vai ganhar um novo

local para.atendimento médi
co. A Unidade Básica de Saú
de (UBS) do Centro está sen

do construída no local onde
funcionava o antigo posto. A
obra ainda está nas fundações.
O novo prédio vai atender as

pessoas que procuram serviço
social, a vigilância sanitária e

serviços da Secretaria de Saú
de. Além dos auxílios médicos,
o objetivo da unidade é me

lhorar o local de atendimen
to prestado aos moradores da

cidade, pois o espaço atual é
muito pequeno.

.

O valor da primeira etapa está
orçado emmais de R $700mil e a
área construída será de em torno

de 1,6 mil metros quadrados. Os
recursos são do governo do Esta
do e da Prefeitura. Nas "obras de
fundamento são oito operários
trabalhando na colocação de es

tacas. O prazo de entrega é janei
ro de 2013.

MARCELE GOUCHE

INFBAESTR1JTUR4 As obras da nova wrldade de saúde já começaram e devem ficar prontas em 2013

Serão dois pavimentos
construídos e que terão con

sultórios para especialidade,
farmácia e dependências da
Secretaria. Segundo a secre

tária,de Saúde e Bem Estar So-
f

cial, Cheila Patrícia Rohweder,
o Posto de Saúde Central re

gistrou, no mês de setembro,
mais de 1,3 mil atendimentos
de atenção básica, ou seja, con
sultas clínicas, odontológicas e

acompanhamento de pacien
tes com doenças crônicas.

A secretária explica que as

principais demandas de exa

mes e atendimento surgem na

unidade central. O motivo é

que a concentração de pessoas
aumentou. "O fluxo começou a

ficar complicado e a população
começou a reivindicar melho
rias", comentou Cheila.

Com a nova UBS, a popu-

,

lação vai ter acesso aos médi
cos de clínica geral, pediatria
e ginecologia. Os serviços de

odontologia, curativos, apli
cação de medicamentos e fi

sioterapia também serão con

centrados na unidade central.
Cada atendimento será reali
zado em espaços separados.
"Hoje, os atendimentos são re

alizados no mesmo local, mas
com a nova unidade cada ser-

viço terá seu espaço".
Atualmente, a cidade con

ta com cinco postos de saú
de para atender a população.
Com a criação de um novo

espaço, o reforço na equipe
pode ser feito para o ano que
vem. "Ainda não foi feita a

contratação de novos profís
sionais, mas existe a possibili
dade de seleção de novos fun
cionários", disse a secretária.
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Cf Jpá
Pães com ingredientes.especiais

A padaria municipal
que atende escolas
da cidade concorre

a prêmio nacional

CORUPÁ
Heloísa [ahn

Há dez anos, omunicípio deCo
rupá conta com uma padaria

própria para a fabricação de alímen
tos que são servidos na alimentação
escolar da rede municipal. Neste

ano, o benefício foi inscrito no pro
jeto "PadariaFuncional" para dispu
tar o Prêmio Gestor Eficiente.

O projeto "Padaria Funcional" foi
criado com o objetivo de incorporar
os alimentos funcionais no dia a dia
das refeições escolares das crianças,
incorporando-os nas receitas de

. pães e bolos. Se ele for eleito como

um boin projeto que tem a possibili
dade de receber o prêmio, uma equi
pe do governo federal irá fiscalizar os
trabalhos efetuados na padaria, para
só depois divulgar os resultados.

A expectativa dos envolvidos é
bastante positiva. A nutricionista
Fernanda Bianchini explicou que
o alimento funcional agrega valor
nutricional na alimentação. "In
centivamos as crianças a comer

algo que muito provavelmente não
comeriam com tanta facilidade
em casa", disse. Eles acrescentam

nas receitas tradicionais de pão,
por exemplo, beterraba, cenoura,

couve, biomassa da banana verde,
linhaça e aveia. "São bolos e pães
nutritivos", afirmou.

A biomassa de banana 'verde é

incorporada em quase todas as re

ceitas, pois ela não altera o gosto e os

nutrientes que fornece são muitos.
São produzidas mais de dez receitas
com os alimentos funcionais.

Outro alimento que entra nas

receitas é o aipim. Através de um

projeto que incentiva a compra de

produtos da agricultura familiar
domunicípio, eles adquirem a ver

dura e acrescentam no cardápio
escolar. "Em toda a alimentação as

crianças estão recebendo nutrien
tes", declarou Bianchini.

A padaria municipal produz
semanalmente cerca de 115 pães
grandes, que podem chegar até um
quilo. Os mini pães, utilizados para
fazer cachorro quente, ultrapassam
a produção de 1,7mil unidades. São

,

atendidas mais de 1,76 mil crianças
de três escolas e quatro creches mu

nicipais. O Centro de Educação de
Jovens eAdultos de Corupá também
recebe os alimentos funcionais pre
parados na padaria.

A padeira Ingeburg Moreti tra
balha há três anos na padaria mu
nicipal. Ela se orgulha em servir
uma alimentação de boa quali
dade para as crianças. "Além dos
nutrientes, a gente faz as receitas
com muito amor e carinho", decla
rou. Ingeburg conta com a ajuda de
uma auxiliar de padaria, Clauseli
Tank, para dar conta de todas as

encomendas escolares.

EDUARDO MONTECINO

�.* ..

"VENÂNCIO

'"

DELICIA Clauseli ajuda a fazer os pães que são servidos às crianças

Reconhecimento

Padaria já foi premiada
A padaria municipal de Corupá recebeu

no ano de 2004, em Brasília, o título de Refe
rência Nacional, no Prêmio Gestor Eficiente
daAlimentação Escolar. Na época, a estrutura
só trabalhava com as receitas tradicionais de

pães, bolos e salgados.
A responsável pela alimentação escolar

municipal, Maria Aparecida Rosa, conta que

a padaria traz benefícios tanto na alimenta

ção, quanto na questão financeira, pois como

a fabricação, é própria, os custos são menores.

�'O diferencial da nossa padaria é oferecer ali
mentos mais nutritivos e de qualidade para as

crianças", disse. A padaria municipal é a única
na região e já foi procurada por profissionais de
São Paulo, para conhecer como ela funciona.
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www.45fernando.com.br Prefeito
I Massaranduba-crescendo FERNANDO
com seriedade e trabalho. Vice-Prefeito
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considerado o articulador .

interno do partido,
mantendo a unidade
partidária. De lá para cá, a
sigla não tem conseguido
manter a união partidária.

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

Ficha Limpa para os comissionados

AFicha Limpa agora é tema de dis
cussão na Câmara de Vereadores. O

projeto legislativo quer impedir a ocu

pação de cargos comissionados, tanto
na Prefeitura como na Câmara, por pes
soas que tenham problemas com a lei.
A proposta é dos vereadores Jean Carla

Leutprecht (PCdoB), Francisco Alves e

. Justino Pereira da Luz (PT) e Natália Pe

try (PMDB).
A proposta parece não ser unânime

entre os parlamentares. Na primeira
tentativa, em 5 de agosto de 2010, os re
latores da Comissão de Legislação, Iustí-

ça e Redação Final, Amarildo Sarti (PV) e
IsairMaser (PRB) deram parecer contrá
rio. O projeto acabou sendo retirado da
Casa em 16 de maio de 2011.

Agora, o projeto que está em vota

ção é uma nova propos,ta encaminha
da em 17 de novembro do ano passado.
O vereador Leutprecht acredita que a

proposição será aprovada pelo parla
menta jaraguaense. "Mais dias ou me

nos dias, o Legislativo vai precisar fazer
este debate", disse. Segundo ele, já exis
tem experiências com a aplicação da lei
em outros municípios e a discussão já

chegou até o Senado.
O presidente da Câmara, Francisco

Alves (PT), que também assina o proje
to, diz que é a oportunidade dos poderes
públicos darem o exemplo. "Precisamos
moralizar a política", ressaltou.

Não restam dúvidas de que será um

passo importante para que a política
passe a merecer a credibilidade do elei
tor. Aos poucos, as leis precisam retirar
do cenário político os cidadãos que estão
envolvidos com crimes contra a socieda
de. E, não basta deixar o político inelegí
vel é preciso afastá-lo do poder público.

"

Ultimo eomfeío
As três candidaturas aproveitaram a noite de ontem, que foi o último dia para propaganda política
mediante reuniões públicas ou promoção de comícios, para fazer o encerramento da campanha.

DIVULGAÇÃO
o último comício

do candidato
Dieter Janssen

(PP) aeonteeeu na
Sociedade Vierense,
bairro Vila Lalau.

O evento lotou
as dependências
do salão e serviu

para o candidato
mobilizar os

apoiadores e

�\ simpatizantes da
candidatura

MARCELE GOUCHE

FABIO MOREIRA

A candidata Cecília Konel (PSD) realizou o comício
no campo do Getúlio Lenzi, na Vila Lenzi

O candidato·
')Moacir Bertoldi

(PR) realizou
uma caminhada
no Calçadão no
final da tarde e

encerrou a noite
com o comício
no Salão Barg,
no Rio da Luz

,

Pedido de

informação
A Prefeitura

respondeu ao pedido
de informações
solicitado pela Câmara
de Vereadores. O

pedido que entrou no

Legislativo no dia 2 de

agosto só foi votado
no dia 30 daquele mês
devido a vários pedidos
de vista. Agora os

vereadores sabem que
são 445 funcionários
comissionados e

gratificados.
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lWELHORIAS Alguns cabos e transformadores serão substituídos paramelliorar a distribuição de energia elétrica no município

elesc

Obras para evitar apagão

JARAGUÁ DO SUL

da melhoria chega aos R$200mil
e será executada pela empresa
Quantum Engenharia.

A esperança é de que após as

eleições as obras sejam iniciadas.
sistema elétrico. A empresa ven- "0 anúncio das obras foi um alí
cedora já foi contemplada no via para todos nós, pois nos pre
processo de licitação. ocupamos com a situação do 10-

Segundo o engenheiro da Ce- jista", comentou o presidente da
Iesc, Danilson Agnaldo Mendes CDL, Neivor José Bussolaro.
Wolff, o problema se agrava na O consumo de energia no

proximidade com o verão, pois Vale do Itapocu cresce anual
muitos climatizadores são uti- mente. Só em 2011 foi de 16%,
lizados. "Muitos aparelhos es-. enquanto o Estado teve aumento
tavam na temperatura mínima, de 11%. Para Neivor, a melhoria
fazendo com que haja um au- no sistema é necessáriapara que,
menta de trabalho no compres- nos dias de movimento, como o.
sor e elevação no consumo elé- período que antecede o Natal, o
trico". O engenheiro explica que . comércio não seja prejudicado.
os transformadores menores se- Os lojistas também são orien
rão substituídos por equipamen- tados para que os aparelhos de ar
tosmaiores e de alta capacidade. condicionado sejam utilizados

Alguns cabos e os sistemas tam- corretamente. O presidente da
bém serão modificados. O valor CDL fala que existe um trabalho

Reivindicação de comerciantes foi aceita
e serviços serão executados neste mês

Diego Porcincula

A luz estava se apagando, mas
rlos pedidos dos comercian
tes foram acesos. A região cen

tral de Jaraguá do Sul passou a

enfrentar os conhecidos "apa-
gões" em 2011. As ocorrências
de queda aconteceram princi
palmente'quando o horário do
comércio de rua foi estendido,
no final do ano passado. O calor
contribuiu para a interrupção
do abastecimento no Centro. A
Câmara de Dirigentes Lojistas
(CDL) levou a reclamação até a

Celesc e a companhia elaborou
um projeto de readequação do

de prevenção. "Encaminhamos

orientações para os comercian
tes para que não aconteça a so

brecarga na rede". O comerciante
Sandro Moretti diz que a falta
de energia prejudica as vendas
com cartão de crédito, emissão
de notas fiscais e a parte admi
nistrativa das lojas. "Perdemos
clientes que usam as facilidades
na hora de comprar'; falou. O
comerciante reclama que a situ

ação já deveria ter sido resolvida
há muito tempo, pois a deman
da energética é encaminhada à
concessionária.

Interrupção
Alguns bairros da cidade

ficaram sem energia elétrica
durante a noite de ontem.

O problema foi ocasionado

por um incêndio na usina de

Furnas, em Foz do Iguaçu,
e causou perda de carga na

rede de Itaipu. As operado
ras de energia foram atingi
das e orientadas a desligar
parte do fornecimento à

população. A Celesc teve re

dução na rede de distribui

ção, por isso bairros como a

Vila Lenzi, Garibaldi, Jaraguá
Esquerdo, Vila Lalau, Nova
Brasília e outros ficaram sem

energia,
O gerente da companhia,

Danilson Agnaldo Mendes

Wolff, diz que a distribuição
já está normalizada e que o

problema atingiu outras ci
dades do Estado. "0 proble
ma não foi com a Celesc. O
fornecimento já está norma

lizado", comentou. O núme
ro de emergência da conces
sionária é o 0800 48 0196.

'Engenheiro da

Celesc, Danilson
Wolff, diz que o

problema se agTava
nesta época do ano.
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Tagder
Deutschen Einheit

Am letzten Mittwoch feierten die Deutschen
wieder einen besonderen Tag. Er ist der

- deutsche Nationalfeiertag und erinnert an die
WiedervereinigungDeutschlands am 3. Oktober 1990.
Zum 22. Iahrestag der Deutschen Einheit gab es auch
diesmal in Deutschland lãngereVolksfestemit Bühnen
und Familienprogramm.
Auch.hier in Brasilienwurde das festliche Datum

geehrt. Die Statue vom Christus in Rio de Janeiro wurde
amMittwochmit den Farben der deutschen Flagge
beleuchtet,Um 18:15 Uhrwurde die traditionelle
weiEe Beleuchtung durch die rot, gelb und schwarz der
deutschen Flagge ersetzt.
DerKopfund dieArmewaren schwarz'f�ein Oberkõrper
war rot und die Basis gelb beleuchtet. Die Beleuchtung
der Statue ist seit dem letzten Iahr von der deutschen
Firma Osram gemacht, die die Farbenmit LED-Lampen
an bestimmten Feiertagen ãndert,
Sogar ein Fotowettbewerb ist als Aktion zur Feier
passiert.AIs Prãmie für das schõnste Bild am
Christus an diesem Tagwurde sogar eine Reise nach
Deutschland vergeben.

AquaD�m & Sea Life - mein Reisetipp
EiheAttraktion in Berlin auszusuchen ist gar nicht so leicht. In Berlin reihen sich
die Sehenswürdigkeiten aneinander und sie kõnnen bequem aufSpaziergãngen
erkundet werden. Das Sea Life Center undAquaDom sind aber auch eine tolle

Besichtigung. Das Schõnste ist jedoch derAquaDom - das weltweit grõBte frei
stehende Aquarium. In der Nãhe vom Berliner Dom ist es nicht schwer zu finden.
Die Besucher gleitenmit einem glãsernen FahrstuhI durch 1 Million Liter Salzwasser

in einem zylindrischen
Aquarium 25 Meter hoch, in
dem bunte, tropische Fische schwimmen. So 1500

exotische Fische aus ca. 97 verschiedenenArten
befinden sich da. Hat man Glück, kannman sogar
die Fütterung der Fische oder die Taucher live bei
ihrem Putz-Tauchgang dabei erleben.
Spaís garantiert. ,-r- ....""" v·...-
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Die Weltmal anders
Auch in diesem Semester gibt's im Colégio Evangélico
Iaraguá einen besonderen Besuch,
eigentlich eine neue Schülerin aus demAusland.
Laura Lütgens istAustauschschülerin und
kommt aus Salzgítter, Deutschland. Sie ist vor
Kurzem eingetroffen und bleibt praktisch
ein Iahr lang.
Laura hat sich für Brasilien entschieden,weil sie
unbedingt das brasilianische Leben kennenlemen
wollte und natürlich die Sprache. Ihr gefállt vor allem
die brasilianische Freundlichkeit, denn Brasilianer
sind so offen und hilfsbereit. Mittlerweile kennt
sie sich in der Stadt gut aus, was denAlltag und die
Unabhãngigkeit von den Gasteltern sehr erleichtert.
Aus derHeimat brachte sie ein Buchmit Fotos, wo ihre
Familie und Freunde reingeschrieben haben, deutsche
Schokolade und auch gute Laune. -

Hier ein Portrãt, das einwenig Einblick in ihre
Persõnlichkeit gibt:
- Stadt, Land oder Berge? Ich mag lieber die Stadt,
muss keine GroBstadt sein.
An die Berge hier habe ichmich schon gewõhnt.
- Lieblingsessen? Kartoffelauflauf
- Hobbys? Tennis, FuBball, Freunde treffen
- Musikart?Von Rock bis ruhigeMusik. Denn alles, was
.íchmag bzw. gut finde, hõre ich.
- Buch? Ich lese nicht gern, ich finde es nach einiger
Zeit langweilig.
- Iahreszeít? Ich habe zwei Lieblingsjahreszeiten:
einmal den Herbst, .�

mit den schõnen Blãttern, und denWinter mit dem
Schnee.
- Eine Erfahrung hier im Lande zu erleben?
Gefâhrliche Tiere sehen und anfassen.
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Circuito de

contação de
histórias desperta

o interesse das

crianças pela
fonte inesgotável

de diversão e

conhecimento que
estão nos livros

oCORREIO 00 POVO SEXTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2012

Imaginação

-"'este sábado, às 10h, na Biblioteca
Pública Municipal Rui Barbosa, a

Cia Sandra Baron apresenta o espe
táculo de contação de histórias "Ana

Cigana". A apresentação é gratuita e

aberta ao público em geral. A faixa
etária é livre, indicada a partir dos 4 anos de idade.
Há cerca de dez anos, a contação de histórias, um
tanto esquecida em razão de outras mídias como de
senhos animados, filmes e etc., começou novamente

a ganhar força, principalmente na área da literatura.
Uma das razões foi a constatação de que quanto mais
uma história trabalha a imaginação, mais interesse

gera no empréstimo ou aquisição de livros, ou seja,
deixar uma criança "imaginar" como seria uma "lin
da princesa", se torna um exercício muito mais inte
ressante para ela do que simplesmente receber todas

as informações prontas. O resultado? A descoberta de

que as histórias estão também dentro dos livros, fonte
inesgotável de diversão e conhecimento.

.

O espetáculo da atriz e diretora de teatro Sandra Ba
ron (fotos abaixo), foi criado em 2007 e completa neste
mês uma centena de apresentações. Sandra, que conta
com mais de trinta anos de carreira teatral, conside
ra a contação de histórias um desafio, as vezes maior
que o teatro: "O contato com o público é mais direto,
e prender a atenção de turmas em idade escolar não
é fácil." Um dos grandes diferenciais do espetáculo
é a interação com o público. Um exemplo foram as

apresentações na Apae, em agosto., que foram tema

de estudos. Segundo Juliana Arruda, bibliotecária e

assistente social que promoveu as apresentações, foi
uma surpresa. "Amaneira lúdica e a interação do es

petáculo despertou grande interesse nos alunos da
,

instituição."
Incentivo à leitura e diversão garantida, a versatili

dade da peça infantil (que já foi apresentada diversas
vezes para o público adulto, criando um divertido jogo

. para os "maiores") se apresenta em lugares diversos:
escolas, teatros, espaços culturais, e até mesmo dentro
de um ônibus! Os parceiros são bibliotecas, institui
ções de ensino, Sesc, Sesi, feiras do livro e entidades
com atividades culturais da região e do Estado.

As apresentações de contações de histórias na bi
blioteca pública acontecem todo mês e fazem parte de
diversas ações de estímulo à leitura promovidas pela
Fundação Cultural, entre elas o Livro Livre, o Projeto
Casulo (biblioteca móvel), o circuito de contações de
histórias e outros projetos em implantação.

A Biblioteca Pública Rui Barbosa fica na Avenida
Getúlio Vargas, 245, Centro, em frente ao shopping.
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João Chiodini,
escritor

escritor@joaochiodini.com.br

Certo dia, no Instituto de Tecnologia
da ForçaAérea dos Estados Unidos,

um engenheiro aeroespacial panamenho
chamado Edward A. Murphy deveria fazer a
apresentação dos resultados de um teste de
tolerância à gravidade por seres humanos.
No entanto, na hora em que os sensores

deveriam registrar a simulação, eles
falharam. Isso por que um técnico havia
instalado o equipamento de forma errada.
Nessa hora, Murphy, Pê da vida, disse: "Se
este cara tem algummodo de cometer
um erro, ele o fará" e, dessa frase, nasce a

popular Lei de Murphy que diz: "Se alguma
coisa pode dar errado, com certeza dará".
Anos se passaram e, em nosso cotidiano,
ela sempre vem à tona para justificar algum
infortúnio em nossas vidas. Com as filas, não
é diferente.Veja alguns exemplos:
1 - Todo mundo fica impaciente numa
fila, porém, ninguém tem tanta pressa
quanto você;
2 - Quando você está atrasado e não

tem certeza se está no lugar certo, você
enfrentará fila até para pedir informação;

Crônio

Murphyaplicado às filas
3 - Quando os caixas eletrônicos de um
banco estiverem ocupados, com certeza

a pessoa que você escolher ficar atrás
não sabe usar a máquina direito e precisa
esperar um monitor vir dar suporte;
4 - Se você está numa fila que está
andando relativamente rápido, existe
uma grande chance de o sistema cair

quando for a sua vez;
5 - Quando as filas estão grandes e todos
estão muito impacientes, o sistema vai cair;
6 - Se for um dia calmo, com pClUCO

movimento, o atendimento irá demorar e
o sistema vai cair, até formar uma fila;
7- Quando as filas são longas e lentas,
sempre haverá alguém com mau cheiro

perto de você;
8 - Quando você estiver numa fila

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 Jaraguá do Sul

Essas duas cachorrinhas desapareceram dia

22/9 do bairro Jaraguá Esquerdo. Elas têm 5

meses de idade. Uma usava Iacinho, a outra não.
Foram vistas próximas à Recreatiya Xatuba, na

Vila Lenzi, alguns dias depois.

Clique animal

longa e com pressa, seu grande medo
será: avistar alguém de fones de ouvido

segurando uma pastinha (malote).
Os office-boys ficam longos minutos
alugando os caixas;
9 - Quando a fila é organizada por senhas
eletrônicas, você calcula várias vezes

. quantas pessoas faltam até chegar a sua
vez e torce para alguém desistir e lhe
ceder um número menor. Isso nunca
acontece com você, mas sim com quem
está sentado ao seu lado;
10 - Quando a fila é organizada por
senhas eletrônicas, sempre tem alguém
que não percebe que foi chamado e

bagunça a sequência do atendimento;
11 - Mesmo havendo Internet, caixas
eletrônicos e débitos automáticos,
sempre haverá alguma coisa que o fará
enfrentar uma fila;
12 - Quando você pegar um

congestionamento em vias de pista
dupla, a pista do lado vai andar e a sua

não e, se você trocar de lado, a situação
também se inverterá.

Se alguém viu o� estiver
com elas, entre em coritat�.
Se quiser, pode ficar com

elas,<só precisa avisar, pois
há pessoas preocupadas.
Contato 3371-2340 ou

ajapra@ajapra.org.br

DIETER

IJIDO AIJIDO - GLOBO· 18H
Fernando afirma a Edgar que não sabia que

Bonifácio o estava enganando. Carlota apressa Ali
ce para ir à missa. Edgar discute com Guerra. Isabel

procura emprego na confeitaria. Teodoro rouba um

beijo de Alice e Carlota vê. Fernando enfrenta Bonifá
cio e Edgar consola Margarida. Mario se recusa a fa
lar com um homem que o procura no teatro e Quequé
estranha. Matilde se aconselha com padre Olegário
sobre a hospedagem que Laura está dando a Isabel.
Isabel se esconde de Afonso e Zé Maria.

GUERRA DOS Sp'0S • GLOBO· 19B
Dinorah ameaça chamar a polícia, caso Nenê

não deixe afábrica. Carolina mente para que Ulisses

fique com raiva de Fábio. Fábio e Felipe vão a uma

casa de massagem. Juliana reclama de Otávio ter

convencido Felipe a não ir atrás de sua irmã. Nando
fica penalizado com Analu e decide dividir sua comida
e água com ela. Fábio chega para o encontro com

Juliana. Manoela fica enciumada de ver o marido com
modelos no,clube e fotografa-o trabalhando. Juliana e

Fábio discutem sobre o trabalho que fizeram no clube.

AVENIDA BRIlSD. • GLOBO· 21B
Lucinda pede ajuda pelo rádio assim que o bar

co começa a afundar. Lucinda e Max são salvos por
pescadores. Muricy recebe a notícia do naufrágio da
lancha de Max e Ivana se desespera. Tufão e Leleco
contam para Jorginho que Max morreu. Monalisa se

preocupa com Tufão. Max afirma a Lucinda que se

vingará de Carminha. Tufão avisa a Carminha que
vai se separar dela. Max pega cópias de suas fotos

comprometedoras com Carminha. Verônica não con

segue ser uma boa dona de casa.

GIlBRIELIl- GLOBO - 22ft
Zarolha perde perdão a Gabriela. Tonico se re

cusa a assumir que a certidão de nascimento que fez

para Gabriela é falsa. Nacib e Tonico discutem. Mun
dinho é impedido de ver Gerusa. Ramiro exige que
Tonico faça um documento declarando que a certi
dão de nascimento de Gabriela nãoé válida. Tonico é

proibido de sair de casa pela mulher.

* o resumo dos capítulos é de
responsabilidade das emissoras.
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Jeferson Sardagne
Jocemar Jose Q de Lima
José O. Moreira
Kátia Grosklags
Kelly Caroline Kruger
Leandro J. S. Ferreira
Leandro R. Souza
Lenini K. N. Heiler
Lorival Rahm

. Marcos Felipe Cieply
Marcos R. Kuhn
Maria Jovita Daniel
Marina Goppi
Nilton Irnst
Norival Pacheco

Regiane Berlando
Riti B. Raimundi
Rosilene Fernandes
Silvino Winter
Soraia Volkmann
Vitor L. Kinelt
Vitor Leonardo-Kinelt
Vivian Behling
Winni Puttjer

COMPROMISSO COM A COMUNIDADE.
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Almoção
Alô, moçada daVila Lenzi, Centro e Nova Brasília: Rafael Kroth

começou seu empreendimento com venda de frango assado e

bebidas para a vizinhança! Covardia pura, o cara tempera com ervas

e faz recheio com aipim, bacon e calabresa - fora que ainda tem os

acompanhamentos clássicos demaionese, farofa e cia. O serviço é
feito todo sábado e domingo, a partir das 11h. A gente recomenda
pra um almoção esperto. O point fica ali próximo ao morro da Nova
Brasilia. Liguem no 9669-1543 para mais infos e também reservas.

DIEGO JARSCHEL

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

........ Guilherme

Heninge
Ana Paula

Zimmermann
nos

corredores
da Patuá

Music

Finds eletrônico
Nomes de peso invadem a cena jaraguaense neste fim de semana
eleitoral! Logo mais, o Epic Concept Club abre portas peia segunda
vez para promover balada com o feraThiago Mansur, residente da
PinkElephantSão Paulo; e amanhã, a noite esquenta no club The
Way, tendo no destaque o residente da GreenValley, DJ Rodrigo
Vieira. Confiram os line-ups completos na agenda desta edição.

ep is do di 7
Valeu não conversar com os vizinhos?

.

Valeu não ter pensado em voto útil?Valeu
ter se alienado dos bastidores da cena

política? Estimados, não esqueçam da
maldita ressaca eleitoral! É quando as

urnas são apuradas que geralmente cai a
ficha do arrependimento...

DIEGO JARSCHEL

Lindíssimas: Beatriz e Larissa i
Jarschel na balada do club The j
Way, com DJ Mario Fischetti

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

Lei Seoa
,

Promoters pedem para informar: foram
canceladas as baladas noturnas deste
sábado, agendadas paraGuaramirim,
Massaranduba e Schroeder. Visando

preservar o evento das eleições de
qualquer incidente decorrido da ingestão
de álcool, o juiz eleitoral da Comarca
decidiu por proibir a venda e consumo

público de bebidas alcoólicas entre as

OOh e 17h do domingo. Como talmedida
certamente prejudicaria a promoção das

baladas, então os eventos foram adiados, -
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DeckdoMada
O clima aindanão está colaborando, mas a novidade

que pintou e vai dar um up nos happy hours do verão
é o deck caprichado que o JulianoVengrzen inaugurou
esta semana lá na lateral do Madalena. O cantinho tá
um mimo, decorado commuito estilo e um trabalho
de paisagismo único. Acompanhado do bom serviço
de atendimento da casa, negócio vai ser fazer reserva
pra garantirmesa no point.
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moagoncalves@netuno.com.brMoa Gonçalves

Se deu mau
Alguém pode me dizer quem
foi aquela beldade que tem o

primeiro nome Jandira (vou omitir
o sobrenome por motivos óbvios)?
Dizem que ela fez um perfil fake
no Facebook e deu em cima de
um caixa alta que, ingenuamente,
caiu no conto e, agora, ela está .

apaixonada por ele, que está pelo
fake que ela fez. Jandira agora

. pede conselhos de como contar ao

cara que ela não é quem ele pensa
que é. Bem, eu acho e espero que
ele dê um fora com força, que é o

que ela merece. Cada coisa!

Livre
Se é bom o ruim eu não sei, mas ninguém precisa
mais andar nervoso e roendo as unhas por aí, porque
desde quarta-feira, por lei, cidadão nenhum, do bem
ou do mal, pode ser preso. Mas, convém lembrar: é só
até a terça, 9, quando o processo eleitoral já poderá
ser dado como definitivamente consumado.

Bomba!
�lo meu iPhone super pop
r vermelho fiquei sabendo

que aquela figura subversiva

que anda disparando e-mails

difamatórios contra a coliga
ção do Dieter ]anssen foi ras
treada e identificada. n nome

ainda não foi revelado, mas
dizem que a moça é advogada
e trabalha naPrefeitura. Quem
será, hein? Buxixo mais ardi
do que pimenta do quintal de
casa. Volto ao assunto.

raguá Auto Elite
A escolho perfeita Figueira nota cem

O Figueirense está jogando uma "bolinha" muito.
pequena para a sua tradição e enorme torcida

espalhada por toda Santa Catarina. Mesmo assim, um

jogador da equipe afirmou que a nota do time é cem.
Só se for sem vitória, sem futebol e sem classificação.• Bia Rocha e Priscila

Cunha estão livres,
lindas, solteiras e de
volta às baladas, sempre
arrancandn

: ,
onde pass

Thiago Mansur
Hoje à noite, com a presença do renomado DJ
paulista Thiago Mansur, um dos mais aplaudidos
em São Paulo, vai rolar na Epic Concept Club, uma
noitada imperdível. Vai ficar de fora?

Na seca
No próximo sábado, em
Guaramirim, à meia-noite, entra
em vigor a Lei Seca em virtude
das eleições. Mas o amigo Iandir
Palestra já entrou na lei seca, desde
novembro que não pega ninguém.

• Mário Campestrini,
famoso pelo Bar do
Mário, um .dos mais

antigos da cidade, é
ti u, notíciatna� p,áginas dá

.
Revista NossaWeekend,
deste final de semana.

Charme e Brilho para ocasiões especiais

MAUMARMIX/DNULGAÇÃO

BELAS Mayra Carvalho
e Mayara Tascluter
curtindo a concorrida
balada Londoil Pub

• Isso só podia ser mesmo coisa de carioca. Fala
sério!A onda no RI agora é o lançamento de
cocô de edifícios sobre carros estacionados nas
ruas abaixo. Ou na cabeça das pessoas, tanto
faz. Se a moda pega.

Niver do Ito
CaminhadaNão ousem esquecê-lo:

Airton Schiochet, o popular
Ito, um dos mais competentes
professores de basquete da
região e violeiro dos bons,
é o festejado aniversariante
de hoje. Parabéns! O meu

desejo é que você e sua

bela família sejam
plenamente felizes.

PRESTIGIANDO
Os meus

parceiraços Otto e
Mara daloja
Ponto Certo

na 12a Feijoada )do Moa

BAlADA
Letícia

comanda mesa

animada,
no Divino

Club, em
Massaranduba

• .;lf

• Sábado, a partir das 23h30, será realizado
o grandioso baile de aniversário da Sociedade
Centenário.A musicalidade ficará por conta da
banda Collibry e do grupo Candieiro. Ingressos
antecipados a R$ Iõ noMimeMatriz, Mime da
Barra e Flash vtdeoíocodora.

No próximo dia 20, com saída
da Praça Ângelo Piazera, será
realizada uma caminhada
com o intuito de conscientizar
a população sobre a

importância da detecção
precoce do câncer de mama.
A iniciativa é da Rede
Feminina de Combate
ao Câncer. Agendem!
Mais informações pelo
telefone 3275-0268.
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• Demorou'um pouco mas conseguiram
descobrir qual era o problema deAdriano, que
volta e meiasome nas nuvens, pouco rasgando
para o acordo com o Flamengo, no RI. Ele tem
titica na cabeça.

"Garage"
Beta Fiscal, o dono da chave, já
autorizou, e está tudo pronto
para a 22a edição da "Garage"
O encontro que reúne amigos
para celebrar a vida com muita

. alegria e descontração será
neste sábado, a partir das
10h. Tô nessa!

Muitas pessoas
perdem as

pequenas
alegrias enquanto

aguardam a

grande felicidade.

Pear S. Buek

Leitora fiel
A leitora fiel de hoje é Cintia
Uecker, da Forever Living.
Ela é outra querida que
acompanha a coluna todos os

dias para ficar por dentro das
novidades da cidade.
Valeu mesmo!

• O phefIulmirRozza movimenta fjlmanhã,' .

para o almoço, a partir às 11 h30, naMercearia
Dona Rita, um delicioso filé duplo, com os

devidos acompanhamentos.

e "oei
tDmbém
€oncolda que
a político em .

nossa cidade

precisa mudtJ�
vote em

Vi/mar 13213

• Miguel, o primeiro netinho do casal amigo
Deonildo eMarlete Reckziegel, festeja bem nesta

sexta-feira, um aninho.Mil bitocas.
Contra a corrupção, juventude é a solução
--

• Thiago Venera ainda recebendo

cumprimentos pela idade nova dia 3. Ele

apagou 25 velinhas.
Ignoram pedestres
Condutores de veículos raramente respeitam os

pedestres que param diante da faixas no Centro da
urbe sorriso, principalmente os da região do Posto
Marechal. Quando beneficiados pela gentileza do

condutor, transeuntes agradecem acenando ou

então batendo palmas. Não deveria ser assim.

• Não abandone seu cãozinho.

• Coní essa, fui!
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Quer publicar sua foto? �E só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. ''''_..,.,.�

Parabéns para
Rafaela Carolina de
Moraes que no dia
30 completou 13

anos. Quem deseja
felicidades é Moacir '

JolUly Rocha e sua

mãeMery

Leandro Ferreira
comemora 26 anos

nesta sexta-feira.
Quem deseja muitas
felicidades e sucesso

é a esposa Kelly, seus
filhos, sua sOgTa e seus

pais e irmã. Parabéns

\t

\

Mélany Ribas completou
4 anos de idade no dia 3

'e comemorou com seus

amiguinhos e familiares
na PlayKids

Elisabeth WolfFelippi comemora �5 anos hoje ao
lado de seus dois rllhos advogados;Mauro Felippi e

Marcio Cesar Felippi e demais familiares

completou 10 anos dia 4

e o amigo Bruno Wnlian
Martins deseja muitas

felicidades

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL

• ARCOIRIS 1

• Resident Evil 5 - Leg. - 19:30, 21 :20

• Um Diva Para Dois - Leg. - 17:30

• Hotel Transilvânia - Dub. - 14:00, 15:50, 17:40, • ARCOIRIS 1

19:30,21 :20 • Os Mercenários 2 - Leg. -17:10,19:10,21 :10

• ARCOIRIS 1 • Valente - Dub. - 14:30

• Madagascar 3 - Dub. -14:30 PROGRAMAÇÃO DE 5 A 11/10

cr
ÁRIES ..n.. UBRA
Se quiser comprar ou vender algo, este - Repense seus objetivos e tente
pode ser o momento. Vai fazer novas aperteiçoar o seu conhecimento. Ouvir
amizades e contatos. Aposte no diálogo' o conselho de pessoas bem-sucedidas

para resolver mal-entendidos. Seja menos é uma ótima pedida No romance, reflita

exigente no campo sentimental para não sobre as suas próprias motivações e
arrumar encrencas. Cor. tons claros. compartilhe suas ideias com sua cara-

metade. Cor. bege.
TOURO

� Faça as contas e organize sua vida m.
ESCORPIÃO

financeira antes de comprar algum artigo Deixe a curiosidade tomar conta de
de maior valor: Poderá receber notícias você. Bom momento para pensar em
de pessoas distantes. Contenha a sua cursos de aperteiçoamento. Converse
impaciência hoje: traga uma pitada de com chefes sobre o melhor caminho a
humor e de alegria para a convivência seguir: Na área sentimental, mantenha a
amorosa Cor. tons claros. calma e evite fazer críticas. Cor. marrom. _.

GÊMEOS SAGITÁRIO

JI Bom momento para obter a colaboração ,)(t
Se deseja conquistarbons resultados

dos outros em suas tarefas. Aproveite no ambiente de trabalho, as tarefas
para expandir seus horizontes e atualizar desenvolvidas em equipe são as
conhecimentos. O clima na presença mais indicadas. Saia mais, abra-se a
de amigos não poderia ser melhor, mas novas amizades e conheça pessoas
guarde energia para o contato com seu interessantes. A dois, valorize o bem-
amor. Cor:: azul-escuro. estar de sua almá gêmea. Cor. roxo.

CÂNCER CAPRiCÓRNIO

§
Você estará com disposição de sobra '):::,

Mantenha o foco em suas atividades,
para buscar a harmonia no seu lar: mesmo que esteja trabalhando em

Se prometeu algo, cumpra com a sua equipe. Não convém se envolver

palavra para não cair em descrédito, em conversas paralelas ou sua
No amor, não tenha medo de dizer o produtividade pode cair: Nos assuntos

que sente, especialmente se já vive um do coração, aposte na confiança mútua
romance. Cor. vermelho. para fortalecer o romance. Cor. cinza

LEÃo AQUÁRIO

ól
No trabalho, tente aprender com os

� Abra-se a novos relacionamentos

colegas, Gentileza e diplomacia abrem
�

profiSSionais e conheça gente
portas importantes e podem construir nova. Dedique-se a atividades mais
novos contatos profissionais. Compartilhe prazerosas, não deve levar a vida tão a
ideias com pessoas de confiança No sério, Momento favorável para pequenas
amor, não abuse da paciência de sua viagens. No amor, não convém despertar
cara-metade. Cor. rosa, o ciúme do par: Cor. azul-claro.

VIRGEM PEIXES

lll> Há sempremuito a aprender em suas tf Interaja com as pessoas à sua volta.
atividades de trabalho, Use a inteligência Em família, o momento é favorável
para obter sucesso. Converse com as para planejar uma viagem ou passeio,
pessoas certas se deseja deixar as Tente promover a união de quem é do
dificuldades para trás. Nos assuntos seu convívio. A dois, demonstre seus

do coração, pense bem antes de se sentimentos com atitudes, não apenas
comprometer: Cor. azul. com palavras, Cor. creme.
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CABANACULT

A gravadora Universal vai lançar a caixa de CDs do grande
Chico com, seus primeiros 21 discos + um cd de "raridades",

O box vai se chamar "De todas
""

as Maneiras II. A Coleção
cobre o período de 1966 a

,

1986. Entre os trabalhos
dos anos .1980, marcados

pela abertura política,
destacam �se os álbuns"
Vida", "Almanaque", e

" Chico

Buarque". No cd bônus, a
grande preciosidade é a versão
de JorgeMaravilha, que
ficou de fora do álbum "Sinal
Fechado", de 1974, e faz uma

provocação aos agentes casca
grossa da repressão.

Está rolando desde quarta e encerra amanhã, o 12° Festival de
Formas Animadas de Jaraguá do Sul. O evento traz diversas peças
de companhias do Brasil, Argentina e Espanha. As apresentações
ocorrem no palco da Scar, em escolas.e na PraçaÂngelo Piazera.
A programação completa você confere no: http://twitter.yfrog.
com/z/h8mlnumj. Paralelamente ao festival, ocorre no Teatro da

Scar, o 9° Seminário de Estudos de Formas Animadas .

m""t)

DIRER,��:__..'l

Será lançado em novembro deste ano o BoxThe Beatles. Aí
vocême pergunta: Mas como assim, não existe nenhumbox
dos Beatles ainda?
Calma, esse box é diferentemente especial. Nele você não
encontraráCDs, mas simDdscos de vinil! O box todo contém:
·16 discos de vinil de 180 gramas de altíssima qualidade
estéreo, devidamente remasterizados;
• 1 cartazThe Beatles "WhiteAlbum";
• I livro de 252 páginas, exclusivo para esse box, do premiado
produtor de rádio KevinHowlett, contendo uma riqueza de
fotografias que abrangem as gravações dos Beatles, incluindo
muitas imagens que não estão em outrosmateriais desse tipo.
Porém o livro não estará em todos os boxes comercializados.

. Somente 50.000 unidades em todo omundo trarão o livro.
As vendas no ReinoUnido iniciam dia 12 de novembro, e
a pré-venda já está disponível naAmazonUKpor f 299,99
euros. Nos EstadosUnidos seráum dia depois e a pré-venda
está naAmazonUSApor $ 399,99 dólares.

\

Com certeza,meu amigo Kélson, do Blackbird, vai ficar
tentado com essa obra de colecionador.

'.; HOJE
• VINI E DUD"Q.iPUO ACÚSTICO) -

-

VillaRestaurante e ChoQeria - 22h
,

-

• ZAMBA - Líco Bar - 22h
'

Lico Bar - 22h
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Por Fernanda Fock,
acupunturista e

naturóloga
Abraoa 100029

naturologiajaragua.blogspot.com

o gengibre (Zingiber officinale)
é uma das mais antigas e populares
plantas medicinais com conhecida

ação terapêutica, devido à ação de
diversas substâncias como cafeno,
felandreno, zingibereno, gingerol

. e zingerona. Conhecido principal
mente por ajudar a tratar dores de

garganta, gripes e resfriados, o gen
gibre pode ser eficaz também em

amenizar dores musculares após
exercícios intensos, segundo pesqui
sa americana publicada na revista
científica Journal ofPain Results.

Pesquisadores da Geórgia Col

lege and State University, dos Es
tados Unidos, avaliaram os efeitos
de dois gramas de gengibre cru e

também do tratado termicamente
em 74 voluntários. Os voluntários

passaram por uma série de exercí
cios que induziam à dor muscular
em um período de 11 dias conse

cutivos. Grupos distintos tomaram
suplementos da raiz ou pílulas pla
cebo. Ao final do experimento, os

pesquisadores confirmaram que o

uso de gengibre pode reduzir signi-

www.ocponline.com.br

s diárias
e lenlibre

podem evitar
dores musculares

ficativamente as dores musculares

por exercícios.
"O consumo diário do gengibre

cru resultou em uma redução de leve
amoderada na dormuscular", desta
ca Christopher D. Black. As análises
mostraram que suplementos diários
podem reduzir, com dois gramas
de gengibre cru em 25% e com dois

gramas de gengibre termicamen
te tratado em 23%, o nível de dores
causadas pelamusculação, passadas
24 horas do exercício.

De acordo com os autores, esse

potencial deve ser mais explorado
pela medicina tradicional, pois o

gengibre tem propriedades anti-in
flamatórias e analgésicas. "Os cus-

f'
tos econômicos e pessoais da dor
são extremamente altos", escreveu
o pesquisador Patrick O'Connor.

"Qualquer coisa que possa, real
mente, amenizar esse tipo de dor,
a induzida por exercícios, será alta
mente bem vinda por muitas pes
soas que sofrem dela", concluiu o

especialista.
Num estudo duplo-cego pare-
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cido, pesquisadores compararam o

que acontecia quando os participan
tes ingeriam dois gramas de gengi
bre ou um placebo, um dia depois
do exercício, e em seguida, dois dias
depois. O resultado foi que logo após
a ingestão, o gengibre parecia não
surtir efeito, mas foi associado a uma
redução na dor no dia seguinte.

Estes estudos demonstram que
o consumo diário de gengibre pode
atenuar a progressão diária da dor
muscular por quem pratica exercí
cios de intensidade. Na medicina
tradicional chinesa, o gengibre, co
nhecido como gan jiang, apresenta
propriedades quentes e sua ação
é importante para aquecer e tratar

as síndromes de frio e umidade. É
muito utilizado também para perda
de apetite, membros frios, náuseas,
eliminar as secreções dos pulmões,
alguns tipos de cefaleia, entre outros.
Porém, assim como toda planta que
é utilizada para fins terapêuticos, seu
uso precisa ter acompanhamento
profissional, para além de tudo, ajus
tar sua dose e indicação terapêutica.

Observar imagens de
animais "fofinhos" pode
aumentar produtividade

Filhotes de cães e gatos são kawaii, Esta palavra
japonesa pode ser traduzida para o português como
aquilo que é fofinho. E tudo aquilo que é fofinho

produz sentimentos positivos nas pessoas. Mas qual
a influência dessas boas sensações no comporta
mento humano? A partir desta pergunta, um grupo
de pesquisadores daUniversidade de Hiroshima, no
Japão, concluiu que a fofura pode melhorar o de

sempenho no trabalho. A pesquisa foi publicada na
última edição da revista científica PLOS One.

Os cientistas pediram a estudantes da univer
sidade que. realizassem três atividades que en

volviam concentração. A cada exercício, os par
ticipantes eram divididos em duas equipes. Uma

.

delas observava, antes do início das tarefas, um
conjunto de fótografias de filhotes de cães e gatos.
Aos demais eram entregues fotografias neutras.

Em todos os casos, os alunos que viram imagens
mais kawaii tiveram melhor desempenho do que
os seus colegas. (Fonte: Veja)

�1�,!�J!0
Respeilo por Joroguó
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Luminárias com cúpulas sem detalhes,
foram revestidos com vários tipos de

papel de parede. A unidade veio com os

cores, todos em tons de cinzo e preto

Depois de restaurados, os gavetas foram
presos à parede como nichos.

A dica é forrar o fundo delas com papel
de parede ou com tecido

Até o porto entrou no danço.
Aqui, elo foi parcialmente forrado
com papel de parede vintage e

ganhou alguns quadrinhos

"

Certamente você tem ou já viu essas caixinhas de
madeiro forrados com tecido. A diferenço, aqui, é que

foram usados retalhos de papel de parede

§���e,tB. . - ,

Este armário foi pintado com tinto esmalte
bronco e forrado com papéis de parede com vários

estampas. Ideal poro restaurar aquele móvel

antigo e deixá-lo novinho

Detalhes decorativos

avo uso para o papal de para e
o modelo dos
sonhos é caro
demais para
cobrir uma

parede inteira?
Então forre uma
cúpula, uma

caixa, as portas
de um armário.
Com pequenas
metragens e

retalhos, dá para,
fazermaravilhas

Fonte e fotos: Casa e Jardim
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Ao invés do

parede, o
como. O papel
de parede
estampado foi
aplicado no

cabeceiro do
como, dando
um charme
todo especial
00 quarto de
menino

Trabalho, eriedade e transparência.
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,j'1
São Francisco do Sul Florianópolis

Nublado Trovoada Geada • Preamar • Preamar

Previsão de ventos para hoje em Jaragl:lfu,
• 7hOB: 1,2m • 5h11: 1m

• MINGUANTE

.19hOB: 1,1m • 17h17: O,9m

Direção do vento Velocidade Umidade 8/10 • Baixamar • Baixamar

do vento relativa (%) • 10h47: O,5m • 9h04: O,5m
• 6h Nordeste 1km/h 98 • NOVA 15/10

Tábua
• 22h54: O,3m • 21h11: O,2m

• 9h Leste-Sudeste 1km/h 98 das marés !tajai imilituba
• Preamar • Preamar

• 12h Leste 5km/h 76 • CRESCENTE 22/10
• 5h02: O,9m • 3h51: O,5m

• 15h Leste 8km/h 66
10mm • 16h55: O,Bm • 15h09: O,6m

80% • Baixamar • Baixamar
• 18h Leste 12km/h 66

de possibilidade CHEIA 29/10
• 9h16: O,4m • Bh24: O,4m

• 21 h Leste 8km/h 86 de chuva, • 21 h17: O,3m • 20h17: O,2m

Previsão·d() enlpo

Instabilidade
permance
Sexta-feira a domingo:
O ar úmido mantém a

nebulosidade variável
com aberturas de sol e
a formação de núcleos
de instabilidade com

pancadas de chuva e

trovoadas na maioria das

regiões, especialmente
entre a tarde e noite.

Temperatura mais
elevada, com sensação
de ar abafado.

$ :d,a.
Instável Parcialmente

Nublado
Ensolarado

u:mor

Perdeu a prática
No vestiário feminino a morena vê que a loira estã um pouco atrapalhada e

pergunta:
- O que foi, amiga?
Ai U· Q u -,-

... 1... ue comp lcaçao.
- O que foi?Algum problema com a sua roupa?
- Não estou... Conseguindo tirar! - responde a loira.
- É, eu tô vendo! - diz a morena. - Mas por quê?
- Ai, não sei., Acho que perdi a prática!
- Perdeu a prática? f).

- É... Faz um tempão que eu mesma não tiro minha roupa!

Sudoku

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.
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=
-

00
cn

asavras 11lUZ

HOJE

",Jaraguá do Sul
Região

o

Previna-se!

/

SEXTA

MíN: 16°C
MÁX: 29°C

AMANHÃ
MíN: 18°C
MÁX: 27°C

'lj

18P(j .'

1250 QUINTA
MíN: 18°C
MÁX: 28°C

i
--------------------i

7 !

��--�--�--���-4--�--��i
..

�o
�---+----+--.....,--.,...��-+--tt

9 t
..

��--�--�--+-��-+--�--��i10 �

11. Compensar um prejuízo causado' �--+-�--+--+-��-4-�-�--t !i
12. Máxima I Abertura da roupa na região axilar 1 t I
13. Abreviatura (em português) da Suécia I Nome dado �--+---+--.........--+--t--+----+...,.--t----io!

a fungós,quecausam a decomposição de alimentos, 12 i
frutas e produtos de origem vegetal ° t

-1,3 �
��--�--�----����--�----�!

HORIZONTAIS
1. Pf!ntagrama musical! Conselho Federal de Medicína
2. A cantora norte-americana de jazz Fitzgerald (1917-

199p) jlmpottante cidade italiana, capital das Apú
lias

3.instituto religioso
4. As iniciais da apresentadora de TV e modelo ,G�listeu
I Pequeno pássaro originário da Europa, muito co

mum no Brasil, onde ° e tida como praga. porque se

alimenta de cereais e sementes do campo
5. (Var.) Árvore própria dos climas temperados e produ

tora de excelentes frutos
6. O político Morales, atual presidente da Bolfviaj (Fig,)

Des�jo intenso de adquirir algo
7. Assento / Uma das operações da aritmética
8,. O químico e escritor italiano Primo (1919-1987), de

"É Isto um Homem?" I O cubo de dez
9. Involuntário (diz-se de crime)
10. Cordão ou barbante para amarrar I Sigla do estado

de Ubatuba

VERTICAIS
1. Condolências IO cantor e compositor cariocaMaca'é
2. Ql,le se palie apresentar como explicação, desculpa

ou pretexto I Grande lagarto do Brasil
3. Cidade alemã com a mais alta torre de igreJa do mun

(to, medindo 116 metros I Vesícula biliar
4. A capital de Taiwan, país insular do extremo Oriente!

Solto, que não faz parte da coíeção
5. (Pr.) Diz-se dos pintores instintivos e espontâneos /

Terra circunavegável
6. (Eudóxia de) Famosa pianista paulistana I Paquider

me, símbolo de sUjeira
7. Planta cuia fruto capsUlar contém sementes dos

quais se obtém tintas, infusões e óleos essenciais /
Material que semistura com o cimento para a produ
ção de argamassa

8. (Gíro) Situação difícil I Que tem a faculdade de pôr em
circulação (papel-moeda)

9. O conJunto de cadernos ou folhas reunidas que com
põem um livro, revista etc" excluindo a capa I (Glr.)
Tomar-se inquieto, agitado °

:2 9,

2

3

5.
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Quer de sofios
moiores?
Adquiro

,

nesses (olesões
de revistos

já publitodos.
São 5 revistas
em (oda volume

por um preço especial!
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unto de. is'ta
Adelaide Brunilde Dornbusch Ender,

empresária aposentada

laede-Iaede.blogspot.com

A casa Ilumínada
Sol, férias, mar adentro refle

tindo as minhas emoções.
Casa nova despontando no hori
zonte, cheiro de vida no ar.

Quero sentar-me na varanda,
bebericar café com leite e pão
com manteiga fresca. Ler o jor
nal O Correio do Povo e ouvir o
cachorro latir para o carteiro que
chega.

Quero atender ao telefone e

ligar para os meus amigos e famí
lia e conversar até termos coloca
do em dia todas as palavras que
guardamos um para o outro e rir.

Quero ouvir o navio apitar ao
longe, o cascalho sendo esmaga
do na porta da garagem e portas
de carros batendo quando os

amigos vêm nos visitar. O tilintar
de talheres e louças na cozinha,
sinal de movimento de pessoas
queridas na casa. Quero sentir
meus pés descalços na brancura
fria do chão da minha cozinha e

na suavidade do tapete do quarto.
Quero sonhar que estou sain

do para dançar, usando um vesti
do que rodopie e flutue em volta
de mim e rir. Quero, em meu so-

APOIO:

nho, sentir a luz tremula da seda

enquanto ela escorrega. pelos
meus braços e pelo meu corpo,
a alegria de tocar com os dedos
sua maciez.

Quero dormir na minha pro
pria cama e regalar-me na fres
cura dos .lençóis limpos e des
cansar minha cabeça em meu

travesseiro macio, e ir dormir

quando quiser, com todas as lu
zes apagadas e acordar quando
estiver pronta.

Quero me esticar em meu

sofá, debaixo da minhamanta de
soft e ouvir minha música favo
rita ecoar dos autofalantes para
dentro do meu ser, regando a

paisagem vivida daminha alma.
Quero ver as cores do arco- íris

beijando o mar, todas elas, cada
cor jamais fiada na existência, e

sentir a areia da praia acarician
do os meus pés, enquanto fico a

brincar de construir castelo na

areia. Humm! Que coisa boa!
Quero descansar na rede e

me deliciar olhando as orquídeas
no, orquidário, tão bem cultiva
das e cuidadas por meu querido(

esposo, sempre tao dedicado e

exigente, não é a toa que vive re

cebendo troféus por suas lindas

orquídeas.
Fazer minha hidroginástica

sem precisar sair de casa, com a li

cença do médico e fisioterapeuta.
Quero sentir o'cheiro de um

filé grelhando enquanto me pre
paro para o jantar de Ação de

Graças. Agradecer ao Deus Su

premo por todas as conquistas
de minha vida.

Porém, mais do que ,tudo,
quero ficar de pé na porta dos
meus filhos e vê-los dormindo.
Ouvi-los acordar pela manhã
e vê-los voltar da praia com os

cabelos molhados e os olhos brí-
1hando. Tocar seus rostos e pas
sar meus dedos por seus cabelos.

Pegar uma carona nos seus sor

risos e correr para seus abraços.
Sabem qual o melhor dia da

semana? O mais importante? O
mais gostoso? Com certeza é a

quarta - feira! Dia de mesa cheia,
dia de alegrias, meus filhos e ne

tos aqui' em casa comigo. Isso é
amor!

Curta a nossa página no Facebook e
fique informado também na sua rede social!

facebook.comlocorreiodopovo

Contabilidade
Consultoria Empresarial

&RCisc, Qoa21i9/�

. REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL- ESTADODE SANTACATARINA
Tabelionato do Municfpio eComarca deGuaramirim - CHRISTA INGEHILLEWAGNER, Interventora

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

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando
os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se,
desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser

-

lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para
aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s)
ou domiciliada(s) fora daCircunscriçãoGeográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a recebera intimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 36123 Sacado: ADRIANA RAMOS JACINTO ME CNPJ: 10.431.216/0001-65 Endereço: RuaMariaVirginia dos Sa
nO 105, Centro, 89270-000, Guaramirirn Cedente: BV FINANCEIRA S/ACEI CNPJ: OLl49.953/0001-89 Número do Título:
25103182 Espécie: Cédula deCrédito Bancário por IndicaçãoApresentante: SERGIO SCHUlZE EADVOGADOSASSOCIA
DOS DataVencimento: 14/02/2012 Valor: 57.958,92 Liquidação após a intimação: R$lI,60, Condução: R$ 5,00,Diligência:
R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 36137 Sacado: ANTONINHA IRACI OUVEIRA ORTIZ CPF: 837.902.929-15 Endereço: Rodovia BR-280- km
57 nO 12900, centro, 89270-000, Guaramirirn Cedente: JOAO LUIZ ROSA DE BEM CPF: 097.068.449-53 Número do Títu
lo: 00000000176 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento:
10/09/2012 Valor: 50,60 Liquidação após a intimação: R$lI,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 36301 Sacado: BERNARDINAUlLER MEDEIROS CPF: 031.034.819-69 Endereço: RuaMaria Zastrow nO 263,
Nova Esperança, 89270-000, Guaramirim Cedente: SIIMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 75253*006
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
Data Vencimento: 20/09/2012 Valor: 780,00 Liquídação após a intimação: R$ 1I,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 35919 Sacado: CARWS ERIBELCI SOARES DE SOUZA CPF: 853.508.509-20 Endereço: Rua Luiz Balis
tieri nO 152, Imigrantes, 89270-000, Guaramirim Cedente: JAVEL JARAGUA VEICULOS PECAS SERVICOS LIDA CNPJ:
79.501.862/0001-58 Número do Título: 0042943001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: BANCO DO
BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 10/09/2012 Valor: 250,00 Liquidação após a intimação:R$ll,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 36183 Sacado: ORLEI BERNARDO DE CHAVES CPF: 061.677.529-66 Endereço: Rua Frederico Zils nO s/n, Rio
Hem, 89275-000, SchroederCedente: JAMATEXCOM. EQUIP.TEXTEISLIDACNPJ: 04.317.708/0001-21Número doTítulo:
1444.2 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante: CAIXAECONOMICA FEDERALDataVencimento: 15/09/2012
Valor: 340,00 liquidação após a intimação: R$ll,60, Condução: R$ 24,14,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 36274 Sacado: DNA PRODUTOSPARAESTAMPARIA IlDACNPJ: 14.273.588/0001-61 Endereço: Avenida Izidio
Carlos Peixer nO s/n, ilha da Figueira, 89270-000, Guaramirirn Cedente: GRATIDFAC FOMENTO EASSESSORIA COMÉR
GAL IlDACNPJ: 03.625.949/0001-75 Núinero doTítulo: 866-3 Espécie: Duplicata deVendaMercantilpor Indicação Apre
sentante: BANCODOBRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: 20/09/2012 Valor: 1.892,31 liquidação após
a intimação: R$lI,60, Condução: R$13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 36417 Endereço: Avenida Izidio Carlos Peixer nO s/n, ilha da Figueira, 89270-000, Guaramirirn Cedente: MUN
DIAL QUADROS E DESENHOS IlDA CNP]: 06.272.029/0001-09 Número do Título: 2028 3/4 Espécie: Duplicata deVenda

,

Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERALDataVencimento: 20/09/2012 Valor: 1.500,00 Liquidação após a
intimação:R$ll,60, Condução: R$13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 36323 Sacado: G. ECCEL BARBEARIA CNPJ: 11.117.582/0001-07 Endereço: Rua 28 de Agosto nO 500, Centro,
89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA CNPJ: OLl81.52110001-55 Número do Título:
14072030 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento:
12/09/2012 Valor: 54,00 Liquidação após a intimação: R$ll,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 36255 Sacado: JOSEAWISIO DIAS CPF: 007.754.989-98' Endereço: Loteamento São Mateus, Lot 122 nO s/n,
Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: SHOPING COMERCIO DA CERAMICA CNPJ: 10.272.769/0001-12 Número doTí
tulo: 22129/2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: !TAU UNIBANCO SADataVencimento:
07/09/2012 Valor: 958,50 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 36277 Sacado: MARCELO MARCIANO DA COSTA CPF: 791.629.679-91 Endereço: Rua Exp. Olimpio Jose
Borges nO 4667, Centro, 89270-000, Guaramirirn Cedente: JAVEL JARAGUA VEICULOS PECAS SERVICOS IlDA CNPJ:
79.501:862/0001-58 Número do Título: 0041258002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 17/09/2012 Valor: 107,50 Liquidação após a intima
ção:·R$ 11,60, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 36304 Sacado: MARNALDO BElLEGANTI CPF: 040.09Ll69-86 Endereço: Rodovia SC-413, km 6 nO s/n, Rio
'Branco, 89270-000, Guaramirirn Cedente: SIIMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 76275*005 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVenci
mento: 20/09/2012 Valor: 298,00 Liquidação após a intimação: R$lI,60, Condução: R$10,88, Diligência: R$ 35,60, Edital:
R$15,00

Protocolo: 36078 Sacado:MERCADO SANTO EXPEDITO IlDA - MECNPJ: 09.607,594/0001-78Endereço: RuaMaria Lopes
da Silva nO 214,Avaí, 89270-000, GuaramirimCedente: BANCO COOPERATIVO SICREQI SACNPJ: 01.181.521/0001-55Nú
mero do Título: 53500 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data
Vencimento: 12/09/2012 Valor: 1I3,51 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$15,00

Protocolo: 36338 Sacado: OSNILDO LUIZ BECKER E CIA lJDA CNPJ: 05.340.556/0001-40 Endereço: RUA GUIlliERME
TOMEUN nO S/N, CAIXA D'AGUA, 89270-000, Guaramirirn Cedente: MOINHO XANXERE INDUSTRIA E COMERCIO
IlDA CNPJ: 04.256.422/0001-83 Número do Título: 21655--1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apre
sentante:!TAU UNlBANCO SADataVencimento: 20/09/2012 Valor: 162,00 liquidação após a intimação: R$lI,60, Con
dução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 36160 Sacado: ROBSON ALBANO CPF: 050.944.479-20 Endereço: Rua Lauro Zimmermann nO 2800, Escolí- •

nha, 89270-000, Guaramirirn Cedente: VALCANAlAAUTO PEÇAS IlDAME CNPJ: 03.387.767/0001-03 Número do Título:
4905/05 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA
MIRIM DataVencimento: 15/09/2012 Valor: 387,00 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$27,20, Diligência:
R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 36413 Sacado: RUBENS GONÇALVES CPF: 669.664.699-04 Endereço: Rodovia SC 413 Km 1 nO shi, Beira
Rio, 89270-000, Guaramirim Cedente: JAMATEX COM, EQUlP. TEXTEIS IlDA CNPJ: 04.317.708/0001-21 Número do Tí
tulo: 7152.1R005 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
20/09/2012 Valor: 162,31 Liquídação após a intimação: R$lI,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 36325 Sacado: SIDlNEI JOSE ENGEL CPF: 048.768.299-85 Endereço: Rua Aldano Jose Vieira nO 65, Centro,
89270-000, Guaramirirn Cedente: PORTALSDR lJDACNPJ: 10.767.123/0001-06 Número doTítulo: 3885/7 Espécie: Dupli
cata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCQ BRADESCO SA DataVencimento: 20/09/2012 Valor: 50,00
liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 36073 Sacado:WG USINAGEM CNPJ: 09.266.187/0001-44 Endereço: Rua Alvina Gorges Xavier nO 330, Ilha da
Figueira, 89270-000, Guaramirim Cedente: DIFUSO DISTR. PARAFUSOSEWALDLIDACNPJ: 82.887.175/000 [-27 Número
do Título: 5039584-01 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Venci
mento: 12/09/2012 Valor: 21,62 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital:
R$15,00 .,

Guaramirim, 05 de outubro de 2012.

CHRISTA lNGEHIlLEWAGNER, Interventora
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Confusão

Presos provocam
tumulto no presídio

o Presídio Regional de Jaraguá do Sul registrou um princípio de tumulto
causado por quatro detentos, no início da manhã de ontem. Os presos
teriam se rebelado e começaram a bater nas portas e grades, causando
danos na estrutura. Os agentes carcerários juntamente com a Polícia
Militar conseguiram controlar a indisciplina e dez detentos foram trans

feridos para Presídios de Itajaí, Joinville e São Pedro de Alcântara. Os

presos envolvidos vão responder pormedidas disciplinares.

Disparo
Vítima atingida no braço
desconhece "atirador "

Um homem de 22 anos foi baleado por volta das 15h de ontem, às

margens daBR-280, no bairro Imigrantes, em Guaramirim. O tiro,
disparado por um desconhecido da vítima, acertou o braço direito do
homem, que foi levado para o Hospital Padre Mathias Maria Stein.

Irresponsab,i1idade
Motoristas flagrados
pela fM fazendo racha

UmMini Cupper, com placas de São Paulo, � um Punto, de Jaraguá do
Sul, disputavam corrida na rua Marechal Deodoro da Fonseca, no Cen
tro de Jaraguá do Sul, namadrugada de ontem. Os condutores, de 28 e

32 anos, estavam visivelmente embriagados quando foram abordados

pela PolíciaMilitar, por volta da Ih. Eles foram autuados e tiveram as

carteiras de habilitação recolhidas. Os veículos foram apreendidos.

Acidente

Condutor ficou ferido
Ummotociclista de 23 anos ficou gravemente ferido depois da
colisão com um caminhão na BR-280, próximo àWeg Química, em
Guaramírim, às 17h30 de ontem. Os veículos, ambos com placas de
Guaramirim, seguiam em direção à Jaraguá do Sul quando amoto se

chocou na traseira do caminhão. O condutor damoto está internado
no Hospital São José, em Iaraguá do Sul, com suspeita de fratura na
cervical. O outro motorista não se feriu.

Furto

Prejuízos chegam a R$ 18"mil
Umabota de couro de boi, outra de esca
mas de cobra e uma terceira bota de pele de
avestruz, além de umaviola de estimação
foram furtadas da casa de um professor, de 30
anos, no bairro Bananal, emGuaramirim. Os
ladrões teriam entrado na casa arrombando

uma janela lateral, porvolta das 10h de ontem,
e levaram eletrodomésticos, roupas e calçados,
num total calculado em R$ 18mil. O vizinho da
vítima contou ter visto.um Fiat Strada branco

� saindo do local, mas mesmo com as rondas da
Polícia, o veículo não foi localizado.
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Massaranduba crescendo
com seriedade e trabalho.
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Segundona
Rodada pode indicar
times classificados

Demomento, Nova Geração, Operário, Flamengo
B e Barrabaxo lideram o certame da Liga

JA��ºAºº.�º�
Henrique Porto

OCampeonato Regional da

Segunda Divisão tem se

quência na tarde deste sába
do, com os jogos válidos pela
quarta rodada da primeira fase.
A rodada pode apontar os pri
meiros classificados à fase de
mata-mata.

No total, dez times de Iara
guá do Sul e um de Guaramirim
na disputa do certame pro
movido pela Liga Jaraguaense

de Futebol (LJaF). Pelo Grupo
A, Nova Geração [CSM/Elian/
Mime] x Roma jogam às 13h45,
no Santo Antônio; Guarany e

Kiferro [Global Pisos/Cifra Fi

nanceira] acontece às 15h30,
também no Santo Antônio, en
quanto Prisma e Atlético se en

frentam às 13n45, no Flamengo.
No Grupo B, dois jogos. No

Flamengo tem Tecnopan [Bel
mec] contra o Flamengo B, às

15h45, enquanto no Rio Molha

jogam Barrabaxo e Operário
[Rotabela/Sipar], às 15h. O Ba-

zar do Rau folga nesta rodada.
Na primeira fase as equipes

foram agrupados em duas cha

ves' onde jogam entre si em tur

no único. Os quatro melhores
de cada grupo avançam para a

fase de mata-mata, que acon

tece em cruzamento olímpico
e melhor de dois jogos, tendo
o saldo de gols como principal
critério de desempate.

O Grupo A é liderado pelo
Nova Geração (7 pontos), se

guido por Roma (6), Guarany
(5), Atlético Independente (4),
Kiferro (3) e Prisma (O). O Gru

po B tem Operário (4), Flamen
go B (4) e Barrabaxo (4) na fren
te, acompanhados por Bazar do
Rau (3) e Tecnopan (1).

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

DECISIVO Tecnopan (listrado) precisa vencer para seguir com chances
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Juventus

Ingressos promocionais
Estão à venda os ingressos

para. Juventus e Caxias, partida
agendada para sábado, a partir
das 15h30, no João Marcatto. Os

ingressos antecipados custam

R$ 10 e podem ser adquiridos
até o meio-dia de sábado, na
secretaria do clube. No horário
da partida o valor será de R$ 20.
Apesar de classificado à semifi
nal do returno, o Tricolor pos
sui dois objetivos no encontro.

O primeiro é ratificar a melhor

Futsal

Resultados
doAberto
Três jogos movimentaram

o Aberto de Futsal na noite
de quarta-feira, na Arena Ia
raguá. No primeiro, a Kaiapós
aplicou 7 a 3 sobre os Titãs.
No segundo, deu Global Pisos
sobre o Posto Guaramirim,
por 3 a 2. Fechando- a rodada,
Unidos da Barra e BeckerAm
bientes empataram em 2 a 2.

Outros três jogos estavam pre
vistos para a noite de ontem,
também naArena Iaraguá.

Vereador

PIER GUSTAVO BERRI
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Massaranduba crescendo
com seriedade e trabalho.
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campanha do returno e geral,
fato que garante o mando de

campo nas fases subsequentes.
O segundo é promover uma

'limpa' nos cartões, para chegar
com o elenco completo na se

mifinal. Depois do empate sem

gols contra o Porto, a equipe
treinou naAvante! Academia na
manhã de ontem. Hoje à tarde,
realiza um coletivo, em local a
ser definido. Suspenso, Lourival
é destaque certo.

Ciclismo

Produção
•

jaraguaense
o jaraguaense Wagner Ta

vares, amante do BMX frees

tyle, editou um vídeo que já
conta com mais de 5 mil aces
sos na Internet. Com o título de
'RideOut - Trip São Paulo 2012',
aproduçãomostra a passagem
de três atletas de Blumenau

pela capital paulista, durante
uma semana. O material con

quistou a atenção do maior
site da modalidade no mundo,
o thecomeupbmx.net

163
Pedro Garcia
Para Vereador

Para quem acompanha minha trajetória política, sabe
que meu trabalho é sério e com garra e dedicação grandes
conquistas foram alcançadas para o desenvolvimento de
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 comunidade, são razões para pedir o seu

voto, dos seus familiares e amigps, para continuar a lutar e
conquistarmelhorias para todos.
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Brasileirão
,--

'Choque-Rei' decisivo
para times paulistas

Com objetivos distintos, São Paulo e Palmeiras
se enfrentam pela 28ª rodada do campeonato

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Em situações opostas na clas
sificação do Campeonato

Brasileiro, . São Paulo e Palmei
ras realizam neste sábado mais
uma edição do clássico conheci
do por 'Choque-Rei'. Não-menos
nobre que os demais clássicos

paulistas, o 'Choque-Rei' reúne .

um acervo de 300 confrontos re
alizados na história. O São Paulo
tem 103 vitórias, com 97 vitórias

- do Palmeiras, combinadas com
100 empates.

A popularização do apelido

aconteceu em meados da déca
da de 1940. Neste período, São
Paulo e Palmeiras reinavam ab
solutos rio Estado de São Paulo,
e receberam o apelido carinho
so que viria a ser marca regis
trada no clássico do jornalista
TomazMazzoni, .

No Brasileirão, o São Paulo
luta arduamente pela vaga na

Libertadores, mas permane
ce a quatro pontos de distân
cia do Vasco. Por outro lado, o
Palmeiras já está garantido na

competição em 2013, mas está

ameaçado pelo rebaixamento.
Faltando onze rodadas para o

encerramento do Brasileirão, o
'Choque-Rei' contra o São Pau
lo pode ser decisivo ao Verdão.

O São Paulo promete persis
tir no desejo de chegar à Liber
tadores. No entendimento dos

jogadores, os próximos quatro
jogos serão decisivos para al

cançar o objetivo e contam com

o apoio do torcedor. "Dentro de
casa o time está encaixado e o

torcedor tem apoiado. Se al

cançarmos esse objetivo temos

grandes chances de chegar no
G4 e não sair mais", afirmou o

lateral Cortez.

Tradicional clássico

paulistano será no
sábado, às .16b,
no Morumbi.

DORIVAL ROSA/VIPCOMM

EXPERIÊNCIA Rogério Ceni vai recuperando a confiança na meta�ão-paulina

Futebol

Ballack
Aos 36 anos, o meia ale

mão Michael Ballack anun

ciou a aposentadoria do fu
tebol profissional. Um dos
maiores ídolos da história do
futebol alemão, Ballack fez
história no Bayernde Muni

que. Na seleção alemão, ele

disputou 98 jogos e foi vice

campeão mundial em 2002.
No currículo, o meia atuou

também por Chelsea, Bayem
Leverkusen e Kaiserslautern,

UFC

Azarão
Conhecido nos Estados

Unidos por "Infinalizavél'; o

americano Stephan Bonnar

promete surpreender o brasi
leiro Anderson Silva no duelo .

do UFC Rio III, no dia 13 de
outubro. "vou infernizá-lo,
mostrar tudo que tenho e todo
o meu melhor. As probabili
dades estão contra. Eu gosto
disso. Não existe pressão sobre
mim", afirmou Bonnar. O due
lo será o principal do evento.

Fórmula 1

Schumacher
A Sauber não conseguiu

convencer eMichael Schuma
cher retomará à sua aposen
tadoria ao término da tem

porada. Heptacàmpeão da
Fórmula 1, Schumacher deixa
um legado de inúmeros recor
des na competição. "Embora
eu ainda seja capaz de compe
tir, em algummomento é bom
dizerAdeus. Eu não tinha cer
teza se ainda tinhamotivação",
afirmou o piloto alemão.

Palmeiras

'Milagre' incentiva o elenco
Muitas vezes, a vida nos surpreende e prova que coisas pequenas

podem se tornar gigantes em determinada ocasião. Os jogadoresMar
cosAssunção,Maurício Ramos eWesley realizaram o último pedido de
ummenino de 13 anos, em fase terminal, e lhe visitaram no hospital.
Surpreendentemente, o menino que teria nos laudos médicos apenas
mais um dia de vida se recuperou e na emoção de realizar um sonho,
recebeu alta médica dias depois. O fato emocionou os jogadores do
Palmeiras, que prometem lutar aindamais contra o rebaixamento.

GA BRASILEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO

14 Ponte Preta

15 Portuguesa
16 Coritiba

17 Sport 27 27 6 9 12 23 38 -1533,3%

19 Figueirense 22 27 5 7 15 30 48 -1827,2%
20 Atlétíco-Go 20 27 4 8 15 27 48 -21 24,7%

PRÓXIMOS JOGOS
28" rodada

04/10
Flamengo x Bahia*
Coritiba x Ponte Preta*
Portuguesa x Sport*
06/10
16:00 São Paulo x Palmeiras
16:20 Náutico x Corinthians
16:20 Atlético-GO x Vasco
16:20 Santos x Intemacional
18:30 Grêmio x Cruzeiro
18:30 Fluminense x Botafogo
18:30 Atlético-MG x Rgueirense
'encerrados após o fechamento da ediçào

Rebaixados para Série B

CA PEONATO B SllEIRO - SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO

46 1271 144 9 42 26
7 Avaí 43 128 1� 4 11 33 29
8 Ceará 42 !271 119 7 43 37 !51,9%
9 América-MG 401271 lj 4 11 38 35 3 149,4%
10 América-RN 40 1271 1:1] 7 9 40 34 6 149,4%
11 Guarani-SP 36 I�� 9!9 9 28 26 2 144,4%

918 !
12 Paraná 35 10 34 35 -1 i43,2%
13 ASA-AL 34 lq4 14 35 37 -2 140,5%
14 Boa-MG 34 127! 9 i7 11 38 41 -3 142,0%
15 ABC-RN 33 :27! 8 !9 10 37 36 1 140,7%
16 CRB 28 127! 8 :4 15:31 49 -18:34,6%
17 Guaratinguetá 25 28 7 4 17 27 48 -2129,8%
18 Bragantino 24 28 6 6 16 29 45 -1628.6%
19 Barueri 17 27 4 5 18 21 51 -3021,0%
20 lpatinga 17 27 4 5 18 24 55 -3121,0%

PRÓXIMOS JOGOS
288 rodada

02/10
ASA-AL 1 x O Avaí
Goiás 1 x O Bragantino
São Caetano 1 x O Guaratinguetá
05/10
19:30 América-RN x CRB
19:30 Barueri x Joinville
19:30 ípatinga x Guarani-8P
21:00 Boa-MG x Paraná
21:00 Criciúma x Ceará
06/10
16:00 Vitória x ABC-RN
16:00 Atlético-PR x América-MG

Rebaixados para a Série C

IABIN.
CLASSIFICAÇÃO (RETURNO) PRÓXIMOS JOGOS

88 rodada (returno)
06/10
15:30 Juventus x Caxias
15:30 Guarani x Porto

.
15:30 A. Tubarão x Biguaçu
15:30 Imbituba x 'IN de Indaial
19:00 Concórdia x Hercílio Luz

A. Tubarão 9! 7 2 3

7 Biguaçu 9! 7 2 3 2

8 XV de Indaial 7i 7 2 1 4 7 12 -5 133,3%
71

;

133,3%9 Concórdia 7 1 4 2 7 18 -1

10 Caxias 41 7 O, 4 3 8 111 -3 119,0%

CLASSIFICAÇÃO

4

5

6 Maga

3 ! 1. . , . 41,7%
2 1 • 5

;

8 18 -1029,2%
3 8 1 O 7 2 24 -22 12,5%

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

PRÓXIMOS JOGOS
48 rodada (Returno)
06/10
15:30 Oeste x Inter de Lages
16:00 caçador x Maga
18:00 NEC x Jaraguá

Classlfibam para a finél(,
'
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Rua 28 deAgosto com nova cara
EDUARDO MONTECINO

Revitalização da
principal via da
cidade deve ser
finalizada até o

sinalização e arborização nos

principais pontos da via.
As plantas que foram colo

cadas ao longo da rua tiveram
um investimento de R$ 6 mil.
O secretário de Administração
e Finanças Rolf Antonius disse

que os trabalhos tiveram uma

programação para que não fi

que nada abandonado. Esta
obra está prevista para finalizar
em novembro.

O secretário do Planejamento
e Desenvolvimento Urbano Ar

geu Steckling explicou que a obra
passou por algumas adaptações
e mudanças. lias investimentos
emelhorias estão de acordo com
o projeto de ajardinamento", dis
se. Ele afirmou ainda que foram
inclusos

. alguns equipamentos
extras, como bancos, para hu

manização da via.

, . "

proximo mes

GUARAMIRIM

Heloísa Iahn

1\ s obras de reurbanização
r\.da Rua 28 de Agosto estão
em fase final. A prioridade ago
ra é a arborização da principal
via de Guaramirim. Apesar das
melhorias os habitantes se pre
ocupam com amanutenção das
flores e das árvores. A aposenta
da Terezinha Dequech, 62 anos,
destacou os cuidados que a po
pulação terá que tomar, para
preservar o bom estado dasmu

danças. "Não adianta enfeitar

para o povo destruir", disse.
A reurbanízação da Rua 28

de Agosto faz parte de um pro
jeto elaborado em 2011, que
inclui a pavimentação asfálti
ca, calçadas, pinturas de faixas,

BELEZA Plantas
colocadas para

enfeitar a rua somam

investimento

deR$ 6 mil

Corupá

Repolho de dez quilos é produzido na cidade
DIVULGAÇÃO

da cabeça de repolho que seria
maior que as outras, mas não'

imaginava que chegaria aos

dez quilos. "Um repolho grande
assim eu nunca vi", afirmou. O
agricultor plantou mais de 100
sementes de repolho e uma

única peça cresceu de forma
bastante grande. Estas verduras
'são comercializadas em verdu
reiras' mercados, restaurantes e

churrascarias da região. A pro
priedade do agricultor fica às

margens da BR-280, próximo
ao Hotel Tureck Garden.

De acordo com o Secretá
rio de Desenvolvimento Rural
e Meio Ambiente, Jean Marcel

Com mais de 40 anos traba-
. lhando com o plantio de verdu
ras' o agricultor Élcio Ropelato,
79 anos, teve uma surpresa em
sua última colheita. Ele pro
duziu um repolho gigante, de
aproximadamente dez quilos
e que chega a ter um metro de
diâmetro (com as folhas).

Segundo o agricultor, o cul
tivo da planta aconteceu da
mesma forma como sempre
faz.. "Não uso agrotóxico, só
esterco de frango", disse. Para
ele, este pode ter sido um dos
elementos que deu o diferen
cial da verdura. Ele percebeu já
no início do desenvolvimento

Bertoldi Diel, vários fatores in
fluenciaram para o bom desen
volvimento do vegetal. liA muda
que ele adquiriu tem ótima pro
cedência e ele plantou em épo
ca adequada", disse. Ele ainda
ressaltou as adubações corretas

têm bastante importância para
o resultado. "Desde o começo da

produção aplanta já tinhaum ta

manho diferenciado", destacou.
O agricultor juntamente

com a Secretário de Desenvol
vimento Rural e Meio Ambien
te fizeram a doação do repolho
para incrementar as refeições
do Corpo de BombeirosVolun
tários de Corupá.

GIGANTE Hortaliça foi doada para ser consumida
pelo Corpo de Bombeiros Volwttários de Corupá

* COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS
* LOCAÇÃO
* GESTÃO DE IMÓVEIS

* CONSULTORIA DE IMÓVEIS
* LOTEAMENTOS
* AVALIAÇÃO DE IfVlÓVEIS :

Novo Lar
I' .

IMOVEIS
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AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
-

Lunenâer ��� C
Grupo Lunelll

Católica de Santa·Catarina

Unidade oferece bolsas para 2013
Candidatos inscritos
no vestibular de Verão
também podem se

inscrever para a Bolsa
Proestudante até o

dia 11 de novembro

JARAGUÁ DO SUL

Da redação

Estão abertas as inscrições
para o programa Bolsa Proes

tudante da Católica de Santa Ca
tarina. Os candidatos inscritos no
vestibular deVerão da Católica de
Santa Catarina também podem
se inscrever para a Bolsa Proestu
dante até o dia 11 de novembro.

O interessado deve se can

didatar à Bolsa diretamente no

Centro Universitário - Católica
de Santa Catarina, em Iaraguá do

Sul no Setor de Bolsas de Estudos
(Bloco A) das 9 às 12h e das 13 às
22 horas nas as quartas-feiras, e

nas segundas- feiras, terças-feiras,
quintas- feiras e sextas-feiras das
13h às 22h; ou em Joinville na re

cepção da Católica SC, no Centro,
das 8h às llh30min e das 13h às

21h, de. segunda a sexta-feira.
Oferecida pela própria Insti

tuição' a bolsa pode ser de-30% ou

50% no valor da mensalidade do
curso escolhido pelo candidato.

Para concorrer ao benefício
financeiro, que é destinado a aca

dêmicos economicamente caren

tes' o candidato precisa ter cur

sado o ensino médio completo
f;'

em escola da rede pública ou em

instituições privadas na condição
de bolsista integral; não possuir
diploma de curso superior; com
provar renda familiarmensal, não
superior a R$ 1.635,00; e não rece
ber, para pagamento das mensa

lidades, nenhum tipo de bolsa ou
.

benefício financeiro.
A inscrição ao benefício

deve ser feita depois da inscri

ção noVestibular deVerão 2012.
O candidato deve entregar os

documentos comprobatórios e

o formulário preenchido, dis

ponível no endereço eletrônico
,

www.catolicasc.org.br/acade
micos/bolsas, onde também o

candidato tem acesso ao edital
com as informações sobre a

Bolsa Proestudante.
A lista dos contemplados

com a Bolsa Proestudante será

divulgada através da página da

instituição em até 72 horas após á
data da liberação do resultado dos
aprovados noVestibular deVerão.

O acadêmico beneficiado
com a bolsa de estudos deverá

participar de programas e/ou

projetos educativos ou sociais

(com visão social e comunitária) .

propostos pela Católica de Santa
Catarina, quando solicitado.

EDUARDO MONTECINO

. PARA CANDIDATAR-SE Interessados devem ir
diretamente ao Centro Universitário, no Rau
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