
Cultura

ProjetoMÚSicaParaTodos
acontece amanhã naScar

. Mostra didática será realizada com o

objetivo de compartilhar o aprendizado
adquirido �as classses de aulas .1.de canto e Instrumentos.

248 Schützenfest

P�uedeEventospronto
para amaior festa da cidade
Desde setembro, a comissão organizadora
trabalhou namontagem da estrutura. Evento
inicia amanhã e o público esperado durante
os cinco dias é de 60mil pessoas. Página 21

É AMANHÃ

Sob nova direção
Futuro .governo inicia
amontagem'da equipe

Lideranças dos dez partidos que formam a coligação "Nova Jaraguá", vencedora das eleições
em Jaraguá do Sul, começam a se organizar para definir a próxima estrutura administrativa.

Um grupo técnico será formado para fazer a transição para o mandato 2013/2016.

Página4

Obrigação
A vacina contra a gripe

. deveria ser obrigatória
para quem trabalha em

locais fechados.

Luiz Carlos Prates

Página3

FÁBIO MOREIRA

Legislativo
Os vereadores
dabase deDieter

Dia de agradecer
Prefeito eleito Dieter
Janssen (PP) recebeu os
cwnprimentos pela vitória
histórica nas Urnas, quando
teve o aval de 46,6 mil
eleitores jaraguaellSes.
Ele retribuiu o carinho

e os desejos de uma
boa administração.

Novo prefeito terá cinco
legisladores vinculados
aos partidos que
compõem a equipe da
futura administração.
Veja a lista dos eleitos.

Página 5

Juventus

Time tem pouco
apoio da torcida
É pequeno o número de
torcedores que pag�am
ingresso para assistir à
goleada do tricolor sobre
o Caxias, no sábado, por
6 a O, no JoãoMarcatto.

Página 22

Massaranduba

Polícia investiga
origemdebomba
Ocorrência foi registrada
por ummorador da rua
11 de Novembro. Imagens
devem ajudar a polícia a

localizar os responsáveis
pelo atentado.
Página 19
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Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Dieter Janss,en
'\

/\ brimos uma exceção para
rlabordar a questão política,
mas tendo em vista a perspectiva
econômica. A votação expressiva
do novo prefeito de Jaraguá do
Sul confirma à opção da popu
lação jaraguaense por um novo

modo de governar. Tanto Dieter
como seu vice, Jaime Negherbon,
são empresários e certamente

têm uma compreensão melhor

dos desafios pelos quais passa
nosso município.Um fator dos
mais importantes é que os parti
dos dos dois 'fazem parte da base
aliada ao governo federal, o que
é a garantia de portas abertas
em diversos ministérios. Os dois
- em sua atuação parlamentar -

sempre estiveram abertos à von
tade da população, o que reforça
o papel do Projaraguá.

Inflação
A inflação medida pelo Índice
Nacional de Preços aoConsumidor
Amplo (lPCA) subiu em setembro

impressionantes 0,57%, mostrando

que a inflação dos alimentos não

pode ser subestimada. Os preços
internacionais domilho e da soja
estão em alta e aconsequência são

preçosmais altos das carnes e também
do trigo. Outro vilão - por fatores
climáticos - foi o tomate. Os preços
dos alimentos são grande problema.

Agronegócio
As exportações do agronegócio
renderam em setembro US$
8,677 bilhões, o que significou
queda de 7,5% em relação a

setembro de 2011. Trata-se
de um resultado que pode
ser considerado normal,
considerando a queda nas
exportações de soja.

Apevi
O Dia Nacional da Micro

Frangos
AÁfrica do Sul está às voltas com
uma disputa com o Brasil, a quem
acusa de prática de dumping (venda
de frangos por lá a preços inferiores
ao do mercado interno). O fato é

que o Brasil hoje é insuperável na
produção de frangos e por isto pode
praticar preços bem menores que
os demais produtores.

Crescimento da China
AChina é um grande importador de commodities
- especialmente soja eminério de ferro -, o que no

passado recente significou grandes pressões sobre
os preços internacionais. Sem tanto espaço para
crescer no exterior, o governo chinês já colocou o

consumo interno como prioridade. Ainda assim,
não se espera que o País volte a crescer a taxas de
10% num futuro próximo, o que deverá significar
umamá notícia para as exportações brasileiras.

Milho
Em setembro, o Brasil bateu o recorde de

exportação de milho com o embarque de 3,145
milhões de toneladas. Isto é praticamente o

dobro do que foi embarcado em igual mês do
.

ano passado e reflete os problemas da seca nos

EUA que levaram a uma importação maciça do

grão por parte daquele País. Por aqui existe llma
verdadeira corrida pela preparação de áreas
adicionais de terras para plantar o grão, diante da

perspectiva de ganhos muito grandes. Florestas
estão desaparecendo em alta velocidade.

www.ocponline.com.br
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E-commerce
Os sites de comércio eletrônico já estão

comemorando os resultados das vendas

para o Dia das Crianças. Eles devem
alcançar um faturamento de R$ 855

milhões. As compras pela rede - que
oferecem possibilidade de comparação de

preços - estão crescendo na preferência
dos consumidores, apesar de nem todas
manterem um atendimento à altura.

Recrutamento

e seleção
AAssociação Empresarial de Jaraguá do Sul
realiza no período de 16 a 19 de outubro o

treinamento "Recrutamento e seleção por
competência", destinado a profissionais
recém-contratados para essa função,
profissionais que já atuam na área e desejam
aprimorar seus conhecimentos ou se reciclar,
acadêmicos e demais interessados no tema.

I JIIJ'"'I&""I'I''fIC,j'!n I' dr� ,%'0I"�h.." J!I,.:.Jj lIí.'&, ",dl.''J.

MEGA SENA LOTERI4 FEDERAL
SORTEIO N° 1431 EXTRAÇAO N° 04699
05 - 09 - 13 - 33 - 40 - 54 1° 56,428 600.000,00

2° 23.768 12.000,00
3° 17.537 9.000,00
4° 27.065 7.398,00
5° 59.098 6.000,00

QUINA
SORTEIO N° 3014
19 - 33 - 53 - 61 - 63

DUPLASENA LOTO�
SORTEIO N° 1113 SORTEIO N° 1286
Primeiro Sorteio 03 - 20 - 22 - 26 - 28
01 - 22 - 24 - 31 - 34 - 39 31 - 38 - 48 - 50 - 54

Segundo Sorteio 56 - 68 - 73 - 79 - 81
06 - 08 - 18 - 29 - 47 - 48 83 - 84 - 92 - 93 - 99

CONTRATA-SE VENDEDOR

Experiência em transportes.
Trabalhar em SC.

Atuará com vendas de transportes
pesados e excedentes.
Enviar curriculum para:

gerentecomercial@jrotaner�com.br
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CÓPIAS E IMPRESSÕESP.
COLORIDAS A4/A3
PLOTAGENS E BANNERS

CARTÕES DE VISITA

CARTAZ/ FOLDERS
FLAYERS/ CONVllES

ENCADERNAçõES
CAPA DURO I ESPIRAL

MAtERIAIS DE FOTO PRODUTO

MATERIAIS GRÁFIcos EM GERAL

Av. Preto Waldemar Grubba I N° 3449 I Vila Lalau I Jaraguá do Sul I se
EM FRENTE AO DG DA WEG ( NA ROTATÓRIA)

Charge
ENQUANTO ISSO NO JORNAL DO BÓRIS•••

e COMO FO�ÀM AS
PE.SQUl�AS t>A

srt\t"=�E E
C,OOPERF\\.. e.�
'J�UÁ co $U\.. ?

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

facebook.com/ocorreiodopovo

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

..
'

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Os enganadores
.,

Eduro depender dos outros. O diacho é que, por
mais soberanos que sejamos, sempre vamos

depender de alguém, de um modo ou de outro.

Diachos isso!
Guardei na bolsa um recorte de jornal e ele aca

bou indo lá para o fundo, misturado a tantas e tan

tas coisas "necessárias" que carrego naminha bolsa.
E é bolsa, sim. É bolsa daquele tipo da bolsa do Pa

tropi, lembras dele? Isso mesmo, um tipo hippie da
Escolinha do ProfessorRaimundo e agora na Escoli
nha do Gugu. Pois aminha bolsa é do tipo Patropi...

Achei, esquecida na bolsa, uma nota de jornal
que eu havia guardado como se fosse uma joia,
com muitos cuidados. Essa nota tirei-a da Folha,
tratava da declaração de um certo treinador do
nosso Campeonato Nacional que bufava irritação.
Ele dizia aos repórteres que tem que penar para in
cendiar os jogadores no vestiário.

Tem cabimento um diretor, um gerente, um che
fe penar para motivar gente regiamente paga, salá
rios, leitor, que você nunca vai ver de perto, aposto
que nunca, ainda que torça para que veja... Pois os

marmanjões ricos, famosos, cheios de saúde e vida

pela frente precisam ser empurrados, sacudidos para
entrar em campo e jogar com vontade, correr atrás
da bola como um faminto corre atrás de um Pf que
você sabe não éPolícia Federal, mas Prato Feito...

Como disse, é duro depender dos outros, como

dependem coordenadores, gerentes de vendas e,
mais que todos, os treinadores de futebol. O sujeito
fica bufando à margem do campo enquanto vê os

caras no jogo correndo a não chegar... Correr a não
chegar é aquele tipo de corrida que engana. a torci
da, parece que o jogador botou a alma nas pernas
para chegar antes que a bola à linha de fundo... Mas é
tudo encenação, ele correu por metade, o ordinário,

poupou-se. Muito comum isso no futebol de hoje. E
também nos corredores de "todas" as empresas ...

Estupidez
Imagino a cara dos interessados, todos "ímpo

tentes"... Li num jornal que um novo modelo de

carro, damarcaTal, caríssimo, arranca de zero a 100
km/h em 4,2 segundos. Tem velocidade máxima de
250 km/h, porém pagando uma certa quantia, você
adquire o pacoteM Driver que a eleva para 307 qui
lômetros por hora. Ah, que interessante! Eu queria
ver a cara do paspalho que compra um carro desses
e aonde ele vai experimentar essa velocidade absur
da. Estúpidos, fabricantes e interessados!

Obrigação
Avacina contra a gripe devia ser obrigatória a to

dos e mais ainda aos que trabalham em escritórios
e salas fechadas, tipo redações de imprensa... .Não
é possível que alguém fique a tossir sem proteger a
boca na frente ou perto de todos. E, ato contínuo, a
espirrar como um bicho. Sem lenço nem respeito.
Esse tipo de gente tem que ser suspenso do traba
lho, que vá para casa e na ida passe numa livraria e

compre um livro: Etiqueta e boas maneiras.

Falta dizer
Nuncavigentemais inútil que seguranças de shop

pings. Os caras não evitam os assaltos e nem intervêm
nos casos de abuso de comportamento por parte de
muitas pessoas, jovens e velhos. Não evitam assaltos

porque não têm armas nem treinamento adequado,
e não chamam a atenção dos indecentes ou dos inde
vidos dentro do shopping porque isso depõe contra o
interesse comercial dos lojistas. Bancam os paspalhos.
Os shoppings estão se tomando insuportáveis.

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

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

Os artigos e opiniões assinados não rêtratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.
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Transição
Dieter começa a organizara equipe

Prefeito se reunirá

com integrantes
da coligação para
estruturar a próxima
administração.

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Oprefei�o eleito de Jara�� do
Sul Dleter Janssen (PP) ja co

meça os preparativosparaassumir
o governo municipal em janeiro
de 2013. Durante os próximos três
meses, o progressista vai partici
par de reuniões com as lideranças
dos dez partidos que compõem a

chapa majoritária "Nova Jaraguá"
para discutir o processo de transi

ção de governo e esboçar a próxi
ma estrutura administrativa.

"Vamos montar uma equi
pe para tomar conhecimento
da atual situação da Prefeitura,
como está a questão financeira,
fazer uma auditoria, enfim, co-

FABIO MOREIRA

APOIO Dieter JanSsen recebeu o carinho das pessoas nas ruas ontem

à tarde. Elas lhe desejaram sorte e um bom trabalho na Prefeitura

nhecer os números do municí

pio", disse o prefeito eleito.
Sobre essa transição de go

v�rno, Janssen espera que seja
uma fase tranquila, pois seria o

mínimo que a população jara
guaense espera do setor públi
co. "O prefeito, quando assume

a administração, tem que fazer
toda essa verificação", analisou.

Ao mesmo tempo, Ianssen
também dará início às conversa

ções sobre os nomes que pode
rão fazer parte do futuro governo.
"Vamos respeitar nossos parcei
ros' os partidos, as pessoas que
ajudaram na campanha, as lide
ranças políticas, os candidatos
a vereadores que confiaram no

nosso projeto. A equipe será for
mada por pessoas que vão ajudar
a definir nossas ações daqui para
frente", declarou.

O presidente do Pp, Ademir
Izidoro, disse que o direciona
menta da composição do novo·

governo será feita com tranqui
lidade.

Lideranças políticas projetam a estrutura da nova admlnístração
Depois de comemorar a vitó

ria, as lideranças partidárias da

coligação vencedora Nova Iara
guá esperam agora o contato da

coordenação para o início das
conversas. O vereador Jean Leu

tprecht (PC do B) espera que as

discussões e formações de equi
pe comecem na semana que
vem. "Acredito que essa semana

seja mais para um descanso",
comentou o parlamentar.

Segundo Leutprecht, as

c'onversas também poderão dar
conta do orçamento para o pró
ximo ano, que é definido pela
administração atual. "Ainda é

possível que seja feito algum
reajuste para o ano que vem",
disse o vereador, que lembrou
também que qualquer altera

ção na estrutura administrativa
deve passar antes pela Câmara

Municipal. "Por isso não tem

porque esperar para conversar

só no ano que vem, porque isso

Exeeutivo

significaria ficarmeses sem tra

balhar'" completou.
Sobre a possibilidade de fa

zer parte do próximo governo,
o presidente do DEM no mu

nicípio, Ademar Possamai, dis
se que a ideia não é brigar por
um cargo. "Em primeiro lugar
queríamos ganhar a eleição,
e conseguimos. Agora, vamos
discutir a formação da nova

administração e o DEM com

certeza quer ajudar o próximo

Prefeita vai facilitar a transição
A prefeita Cecília Konell (PSD) vai

colocar toda a equipe da atual admi
nistração à disposição do prefeito
eleito Dieter Janssen para os traba
lhos de transição do governo. A in

formação foi confirmada através de
nota divulgada .à imprensa na tarde

de ontem. Segundo a prefeita, o ob

jetivo é que o processo seja feito com
tranquilidade e transparência.

Além disso, Cecília também apro
veitou para parabenizar Ianssen e os

vereadores eleitos pela vitória e dis

se torcer para que desenvolvam um

bom trabalho em prol domunicípio.

A mandatária também agradeceu o

apoio recebido pela atual gestão e

aos jaraguaenses que depositaram
confiança em sua candidatura.

Ainda durante a apuração dos
votos no cartório eleitoral, no do

mingo, o coordenador de campanha
da coligação da prefeita, Gilda Alves,
reconheceu a derrota, dizendo que
respeita a decisão do povo e que es

pera que o próximo prefeito faça um
bom governo. "Se ele fizer um traba
lho para as pessoas menos favoreci

das, vamos apoiar o que for melhor

para Jaraguá do Sul", declarou.

governo a fazer um bom traba

lho", informou o vereador. Se

gundo ele, o partido não possui
nenhuma definição de nomes

para ocupar cargos na nova

estrutura, situação vivida tam

bém pelo PMDB, partido do
vice-prefeito _

eleito, o vereador

Jaime Negherbon.
_

O presidente do PMDB, Pau
lo Chiodini, disse que ainda é
muito cedo para definir nomes.
"Essa escolha tem que ser fei-

ta com calma e paciência para
não errar", comentou. De acordo
com ele, o partido espera estar

à frente de alguma secretaria e

explicou que essa é uma von

tade natural entre os partidos
que compõem a base do gover
no, mas reforçou que o objetivo
maior é formar uma equipe efi
ciente. "Com pessoas compe
tentes para assumir a pasta, 9ue
tenham o conhecimento técnico

necessário", descreveu Chiodini.

Retribuição
Prefeito agradeceu todo apoio recebido
O futuro prefeito de Iara

guá do Sul, Dieter Ianssen,
não conseguiu esconder o

cansaço depois da vitória

histórica no último domingo.
"Dormi muito pouco", disse.

Contudo, a alegria pela con

fiança que recebeu dos 46.630
mil eleitores suplantou o can
saço e deu as forças necessá-

. .

nas para cumpnr com a agen-
da de segunda-feira.

O dia começou cedo com

entrevista na Rádio 105 FM.

Acompanhado pelo presi-

dente do PP e coordenador

da campanha, Ademir Izido
ro, e pelo assessor, Maicon _

Leandro da Costa, Dieter deu
uma entrevista, ao meio-dia,
à Rádio Jaraguá. Depois con-

.

seguiu almoçar com a família.
À tarde, teve reuniões com

as lideranças e depois, por
volta das 16h, foi até o diretó
rio da coligação Nova Iaraguá,
no Centro. Ao caminhar foi

cumprimentado por algumas
pessoas que as parabenizaram
pela conquista nas urnas e de-

sejaram boa sorte para ele na

administração da Prefeitura.
Ainda nos planos do pre

feito eleito, estava o agradeci
mento a todos que ajudaram
na campanha, principalmen
te os candidatos a vereador
da coligação. "Hoje é um dia

para agradecimentos. Quero
ligar para todos os candidatos
e parabenizar os vencedores

e também aqueles que não

tiveram uma votação expres
siva, mas que contribuíram

para o nosso projeto", disse.
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Novo Legislativo
Abase aliada do
futuro governo

,

Os vereadores eleitos que terão a missão

de defender os projetos do Executivo

JARAGUÁ DO ·SUL
Da redação

Oprefeito eleito Dieter Ianssen terá
cinco vereadores da base aliada na

Câmara de Vereadores, a partir de 2013. O
número não garante amaioria da Casa. Os
seis restantes foram parlamentares eleitos

Eleição depois
de três tentativas

Após três tentati
vas para chegar à
Câmara deVere-

I

adores, o empre-
sário metalúrgico
Eugenio Iuraszek
(PP), 55 anos, conquistou 2.524 votos e

classificou a conquista como resultado
de um trabalho de longo tempo dedi
cado à comunidade. Como vereador,
ele tem o objetivo de implantar uma
visão empresarial no serviço público,
com enfoque na redução de custos
no Legislativo. Além disso, pretende
ajudar o Executivo a fazer um trabalho
de qualidade. Entretanto, segundo ele,
lia visão empresarial também servirá
como alicerce para a economia de

recursos, para agilidade das obras e

fiscalização dos trabalhos", disse. Con
siderando a votação "surpreendente",
Iuraszek afirmou que as urnas refleti-

.. ram amudança que a comunidade

pedia. "De agora em diante, todos

.

estão a postos para continuar um tra

balho desenvolvido na comunidade",
assegurou o vereador eleito .:

• Vereadores Jaraguá do Sul
• Jair Pedri (PSDB) . eleito .4.187
• Higeraldo da Belmec (PMDB) . eleito 2.659
• Eugenio Juraszek (PP) . eleito 2.524
• Prof. Amarildo (PV) . eleito 2.130
• Zé da Farrnaeia (PSD) • eleito 1 .923
• Prof. Natalia (PMDB) . eleito 1 .892
• Jeferson JJ Bordados (PSD) . eleito. 1 .748
• Ademar Braz Winter (PSDB) . eleito 1.720
• Jocimar Lima (PSDC) . eleito 1.687
• Maristela Menel (PSD) : 1.684
• Dica Maser (PRB) 1.579
• Celestino (PPS) 1.535
• Loli Oemathe (PSO) : 1.532
• João Fiamoncini (PT) eleito 1.487
• Oega (PMOB) 1 .481
• Adrianinho Junkes (PSB) 1.4 72
• Rogério (PC do B) 1 .292
• Pedro Garcia (PMOB) .........•.......... 1.230
• Justino da Luz (PT) 1.220
• Marcel (PT) 1.208
• Oonizete (PT) 1 .113
• Vitorio A. Lazzoris (PMOB) 1.058
• Anoar Battisti (PC do B) 1 .033
• Marcelindo (PV) 1.023
• ProfArlindo Rincos (PP) . eleito 1 .010
• Bruch (PSOB) 1 .006
• Marcelo Heinz Prochnow (PP) 935

que integram os partidos das coligações
opositoras, derrotadas pela coligaçãoNova
Iaraguá na disputa do Executivo. Desses le
gisladores que irão defender os projetos
do futuro governo na Câmara, dois são do

PMDB, dois do PP e um do PT. Conheça o

perfil deles e como pretendem trabalhar

para a comunidade na próxima gestão.

Promessa do povo
agora é dívida

"Quando eu fui às
casas das pessoas
parapedirvotos, elas
falavam: 'Nós precisa
mos de ti'.Agora, vou

- retribuir commuito .r"":
trabalho a confian-

ça que depositaram emmim", garantiu
Hideraldo Colle, mais conhecido como
Hideraldo da Belmec. Com um aval de ter

conquistado 2.659 votos, Hideraldo é, jun
tamente com a vereadora Natália Lúcia Pe

try, o representante do PMDB na Casa. Para
definir quais serão suas primeiras ações na
Câmara deVereadores, Hideraldo disse que
vai se reunir com o prefeito eleito Dieter
Janssen para definir o trabalho dabase de
apoio do governo. "Mas, posso garantir que,
o que eu prometi, vou cumprir", destacou
o empresário de 50 anos. E Hideraldo
quer começar o trabalho logo. Na próxima
semana realizará reuniões com as lideranças
dos bairrosVila Lalau,Vieiras, João Pessoa
e Santa Luzia para conhecer os principais
as principais prioridades da comunidade,
tudo para não perder tempo e começar o
mandato afinado com a população.

• Vilmar Oelagnolo (PT) 924
• Gesser (PSD) : 889
• Francisco Alves (PT) 865
• Dr. Ricardo Puf! (PSOB) 861
• Celso Hille (PSOB) 852
• Junqueira Junior (PR) 790
• Alemão da Retroescavadeira (PPS) 780
• Charles Salvador (OEM) 765
• Barrabaxo (PSD) 760
• Luis Femando (PP) 737
• João Tutty (PC do B) 735
• Norbert Voigt (PMOB) 733
• Agostinho Oliveira (PTB) 714
• Élio do Resgate (PSB) 711
• Mogol (PR) 705
• Andréa Ziehlsdorff (PHS) 689
• Pastor Nogueira (PR) 676
• Geno Garcia (PSOB) 660
• Miraei Ribeiro Hahn (PP) 654
• Samir de Matos (PSB) 644
• Ruy Lessmann (POT) 641
• Humberto Grossl (PPS) 624
• Mauro de Paula (PMOB) 603
• Marcia Alberton (PSOB) 573
• Pitoco (PMDB) 567
• Bonatti (PR) 556
• Luis MOrlkiewicz (0101) (PDT) 550
• Alexandre Simm (PR) 516

• Adilson Braun (PV) 501
• Titon (PV) 473
• Jacobi (PMOB) 472
• Odila (PMOB) 435
• Sabiá (PC do B) 407
• Zeca Schmitt (PSO) 404
• Professor Anesio Alexandre (PSOB) 400
• Juarez Oemarchi (PMOB) 386
• Miro Maba (PSO) 382
• Airton Sudbrack (PT) 375
• Nelson (Belhing) (PP) 371
• Cebolinha (PMN) 352
• Ademir (POT) 329
• Geraldo Esperança (PV) 327
• Zé Preto (PV) 320
• Mimo Rocha (PT) 305
• Vilson Kuester (PPS) 305
• Celia (PP) :295
• Agostinho Zimmerrnann (POT) 294
• Kleber Rangel (PSOB) 282
• Leone (PT) : 281
• Marquinhos (PC do B) 279
• Zelma A. Madruga (PSOB) 277
• Tubbs (PC do B) 265
• Dr. Jorge Oppermann (PC do B) 251
• Hidalgo (PSOB) 251
• Pirmann (OEM) 244
• Davi Meurer (PSD) 240

Proposta aceita
pelo eleitor

Para o vere

adoroeleito
ProfessorAr
lindo Rincos

(PP), lia ficha
ainda não
caiu". Mesmo assim, ele se diz com
a sensação de dever cumprido.
"Fízemos um trabalho responsável,
com respeito aos demais candida
tos e nossa proposta foi aceita pelo
eleitor".Aos 41 anos, a conquista da
vaga no legislativo foi à realização
de um sonho e os 1.010 votos foram,
segundo ele, lia comprovação de
que o eleitor optou pelo novo, já que
90% dos políticos estão desacredi
tados". Este é o segundo pleito de

Rincos, que concorreu. Em 2008, fez
512 votos e não se elegeu. Rincos
entra na Câmara deVereadores com

I

ideias a serem postas em práticas.
Entre elas, um pré projeto voltado
paramelhorias na acessibilidade
urbana, principalmente aos ca

deirantes. liAgora falta arregaçar as
mangas", frisou. Para pôr em prática
as promessas de campanha, princi
palmente às direcionadas ao bairro
NereuRamos, o vereador eleito disse

que irá trabalhar diretamente com o

prefeito eleito Dieter Janssen.

De opositora
para defensora

Durante o atual

mandato, a ve
readoraNatália

LúciaPetry
(PMDB) foi uma
das principais
vozes da opo
sição da administração da prefeita
Cecília Konell (PSD).Vitoriosa nova
mente nas urnas, com 1.892 votos, ela
não escondeu a alegria de ter o aval
dos eleitores paramais umamandato

e, mais ainda, o contentamento de

ajudar a elegerDieter Janssen para'
prefeito e contribuir para que façauma
boa administração. Natália fez um
desabafo. "Foi uma eleição para lavar
a alma e acabar de vez com esse jeito
provinciano de fazerpolítica. Por causa
daminha postura de cobranças, fui
muito perseguida por essa administra
ção. Tenho confiança de que Dieter vai
respeitar aCâmara porque ele também
foi vereador e sabe da importância do
nosso papel para atender os desejos
da comunidade", destacou. Natália
também avalia que Jaraguá do Sul vai
viveruma nova erapolítica apartir do
ano que vem, com umapostura para
ouvir os desejos da população, respeito
ao dinheiro público e tambémmuita
vontade para fazer um bom trabalho.

Após a suplência, a conquista da_./vaga
A primeira eleição, em 2008, ele não foi eleito por pouco.
Ficou como segundo suplente. Agora, teve a aprovação
completa das urnas. Com 1.487 votos, João Fiamoncini, 41,
é o único representante do PT no próximomandato na Câ
mara deVereadores. Integrante da base aliada da coligação
vencedora, Fiamoncini está animado com o novo desafio de---- ---
defender aquilo que cativou com o eleitorado: os interesses da comunidade na Câ
mara deVereadores. Líder comunitário no bairro SantoAntônio, Fiamoncini deixou
o emprego de vendedor em uma loja dematerial de construção para se dedicar à

campanha. "Me envolvimuito nos bairros. Além disso, tenho um histórico de me
dedicar com os interesses da comunidade, as pessoas deram esse crédito. Quero
agradecer a todos", disse. O futuro vereador revelou que pretende ser um colabora
dor do prefeito eleito Dieter Janssen (PP) para levar as necessidades da comunidade

para o Executivo. "Nessa campanha notei que temos quemelhorar muita coisa nos
bairros, principalmente para evitar os loteamentos irregulares", destacou.

• Testa (PSB) 239
• Jorge Novak (PP) 235
• Salesio Morais (PT do B) 224
• Sissi (PR) 217

. • Leila Costa (PSB) 215
• Orides (PR) 209
• Ricardo (PR) 206
• Wanderlei Kowolski (PMN) 1)1
• Wagner Araujo (POT) 191
• Cantor Ata ide (POT) 187
• Carlinhos Gaucho (PR) 187
• Elza dos Correios (PMOB) 181
• Douglas Venturi (PC do B) 180
• Michele (PC do B) 151
• Martins (PSOB) 150
• Coei Ida Costa Depin (PSB) 149
• Agenor Fachini (PMOB) 146
• Nego Side (PSDC) . 146
• Tedi (PR) 145
• Lia (PR) 142
• Volmar Max "Siri" (PT) 135
•

. Carlos Piske (PT) 135
• Profo Angelo Bening (PT) 135
• Silvionei Koerich (PP) 134
• Tatiana (PSC) 132
• Jair Mussinato (PSOB) 132
• Toninha (PT do B) 130
• Moiza (PV) 123

• Eliseu (PR) 122
• Carlos Dias (PSC) 118
• Matilde Pavão (PC do B) 118
.• Ingo (PSB) 110
• Lima (PT) 110
• Claudia Murara Mahfud (PSD) 108
• Neri (PSOB) 107
• Maria da Costa (PC do B) 106
• Sidney Junkes (PT) 105
• Taeiana Tecilla (PT) 104
• Lopes • PT do B 1 03
• Andrade (PP) 101
• Grascy Kanzler (PC do B) 91
• Carla (PSD) 87
• Prof. Giese (PC do B) . .. 84
• Geovane Ruda (PP) 83
• Osmar Schwar.z (PT do B) : 82
• Vivi (PSOB) 82
• Kaka da Van (PT do B) 80
• Márcio (PC do B) 77
• Profo Ana (PT) 75
• Baiana (PR) 65
• Pequena Iria (PR) 65
• Agenor Lemke (PR) 64
• Maria Glatz (PTB) 61
• Veridiana Ananias (PSC) 56
• Rose da Reciclagem (PV) 53
• Adriel (PSC) . . . 52

• Oago (PV) 48
• Waldemar Vieira (OEM) 41
• Janete (PSOB) 39
• Claudia Marinho (PV) 36
• Karina (PP) 34
• Marilene Molheira (PSO) 30
• Lila (PRB) 29
• Cláudia Vieira (PT) 28
• Sandra do Oitenta e Quatro (PSOC). .. 28
• Marli (PMOB) 26
• Claudia Mora (PPS) 26
• Andressa Camacho (PR) 22
• Zé da Galera (PT) 22
• Professor Cláudio Piotto (PSB) 18
• Cido (PPS) 16
• Sandra Regina (PP) 16
• Tião (PT) 14
• Suelen (PP) 7
• Rosi (PR) : 6
• Ira (PTN) 4
• Marli Horongoso (PMDB) 3
• Maria Lizete (PMOB) . . 3
• Nelci (PMOB) :

2
• Irani da Parabólica (PT) 2
• Marina Rosa (PC do B) 1
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Eleições 2012

Reínke projeta algumas prioridades
Prefeito reeleito de
Massaranduba quer
entregar hospital e
pretende incentivar
criação de peixes

MASSARANDUBA

Diego Porcincula

Odia após a confirm�ção d�s
urnas que garantíu mais

um mandato à frente da Prefei
tura de Massaranduba, foi de

satisfação para à prefeito Mario
Fernando Reinke (PSDB). Ga
rantido no cargo sob o aval de

5,9 mil votos (56,03%), ele lem
bra que a campanha foi bem

disputada. "É uma sensação
muito boa porque esse é o reco
nhecimento do nosso trabalho.
Valeu a pena", ressaltou.

. O prefeito já tem definidas

algumas prioridades para a nova
gestão municipal. A primeira de
las é a inauguração do Hospital
Municipal. A principal reivindi
cação da comunidade poderá
ser entregue ainda este ano, ex

plica o prefeito. Segundo ele, "a
saúde de Massaranduba vai ser
referência para a toda região". A
meta é oferecer aos moradores

operações de cataratas e outras

micro-cirurgias.
Mario Reinke faz planos

para os próximos anos. Ele des
taca uma prioridade relacio
nada ao estímulo à renda do

agricultor. "Vamos transformar
Massaranduba na capital do

peixe. A Prefeitura vai cons
truir nas propriedades lagoas
para a criação e vamos investir
na qualificação dessas pessqas
também", destacou.

Outra meta é entregar note
books para cada aluno da rede

municipal de ensino. Os apa
relhos devem ser entregues em
2013 e devem auxiliar os alunos
no processo de aprendizagem.

A eqmpe de trabalho vai

continuar a mesma, mas com

o mesmo objetivo. "Não vai ter
"encosto" político, mas pessoas
que trabalham", comenta. A con

versa com os vereadores eleitos
deve acontecer nos próximos
dias. "Elegemos seis vereadores
da nossa coligação. Isso é mm
to bom, pois eles serão os meus

parceiros de trabalho", destacou.
Uma das primeiras propostas

de atuação é aprovar o plano de
carreira dos funcionários públi
cos. "Também vamos dar conti
nuidade aos trabalhos iniciados
na gestão anterior", projetou.

FABIO MOREIRA

CONQmSTA Reinke (E) teve 5,9 mil votos e diz que trabalho foi reconhecido

Deretti respeita a decisão da população
o segundo lugar pode ser

considerado uma posição des
confortável para muitas pes
soas. Foram 4.637 votos ao

candidato a prefeito de Massa-
.

randuba, Odenir Deretti (PP).
Porém, a quantidade não foi
suficierite para garantir a vi

tória, mas nem por isso repre
sentou tristeza. A voz em tom

alegre identificou a satisfação

em participar das eleições mu
nicipais. Segundo Deretti, a

campanha foi bem aceita pelos
moradores de" Massaranduba.
"A população recebeu nossa

equipe muito bem nas nossas

andanças", lembrou. Ele expli
ca que a decisão foi do povo e

por isso respeita o resultado.
Para ele, a expectativa é

que o prefeito eleito Mario

Fernando Reinke faça um
.

bom governo nos proxnnos
quatro anos. Quando a per
gunta é se ele pretende con

correr ao cargo em 2016, a res
posta é imediata: "mas nem

morto", brincou. Sem mágoas
ou ressentimentos, Deretti

dernostrou bom humor. "Essa
semana eu vou pescar e pen
sar um pouco na vida".

Planejamento
Um dia demuitas reúniões em Corupá

.

Uma campanha tranquila e

que teve como carro-chefe as

ações realizadas nos últimos
anos e o plano de governo para
2013/2016. E deu certo. O dia
do prefeito reeleito Luiz Carlos
Tamanini (PMDB) foi preen
chido com várias reuniões. Ele
destaca que a equipe unida deu
a conquista ao povo corupaen
se. "Essa vitória não é minha, é
do povo, porque nós temos um

compromisso com o desenvol
vimento de Corupá". O prefeito/"

eleito teve 5.543 votos (57,78%).
O candidato acreditou mui

to na vitória, mas disse que
acordou com a certeza de poder
contribuir efetivamente com

a cidade. Uma das prioridades
que já estão em pauta, será a

continuidades aos projetos da

antiga gestão com foco no bem

estar social. "Moradias, asfalto e

saúde são prioridades, mas sem
descuidar das outras áreas", ex
plica. Tamanini diz que o obje
tivo da gestão é desenvolver a.
cidade em todas as áreas.

A equipe de trabalho está
sendo formada e deve ser di

vulgada em breve, mas o novo

prefeito lembra que- busca

profissionais comprometidos
e que desenvolvam o melhor

para a cidade. Na Câmara de
Vereadores, Tamanini não deve
enfrentar muita resistência,
pois a coligação conquistou
sete das nove cadeiras do Le

gislativo. Ele também agrade
ce aos eleitores que confiaram
nas propostas e promete: "va
mos dar o melhor de nós para
que. todos se orgulhem cada
vez mais de seu município".

COMANDO Prefeito Luiz Carlos Tamanini, jWlto
com a esposa (E), o vice Kutcha (D) e a mulher dele

Projeto fica
para 2016

Apesar de perder a disputa para
a Prefeitura, o sentimento de
João Carlos Gottardi (PT) é de
satisfação. Ele ficou contente
com os números do último

domingo, quando conquistou
4.051 votos. "É um orgulho rece
ber a confiança destas pessoas.
O nosso projeto era voltado para
a população", comentou. João
Carlos lembra que a campa-
nha foi feita com caminhadas

pelos bairros e poucos recursos
financeiros. O petista afirma que
o projeto de conquistar o poder
não será abandonado pela coli
gação, que já tem um foco para
a próxima corrida eleitoral. "Em
2016 essa proposta vai continu
ar, pois estes 42% dos votos nos
mostraram que o povo acredita
no nosso trabalho. Ontem, eu
estava agradecendo os votos e

pedindo o apoio para 2016".
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Guaramirim

Atenção voltada ao início domandate
Prefeito eleito de
Guaramirim Lauro

Frõhlich vai montar

mau a rotina de médico, tendo
\ três partos para fazer só namanhã

desta segunda-feira.
O sentimento de vitória pelo

reconhecimento do trabalho
exercido durante a campanha é
o que prevalece e está bem nítido
na conversa de Lauro Frõhlich. O

prefeito eleito disse que agora é
a hora de agradecer a tóda a po
pulação pela participação e por
acreditar em todas as propostas
trazidas pela coligação "Agora sim
Guaramirim". Eles irão montar

uma equipe para cuidar da tran

sição de governo. "Não vejo difi
culdades. O atual prefeito tem co

nhecimento e também visa o que
é bom para a sociedade", afirmou.

Inicialmente ele procura co

nhecer como está a estrutura do

governo do município para co

meçar os trabalhos. 'Temos que
honrar nossos compromissos
com a responsabilidade de mos

trar. trabalho. Ter comprometi-

.

uma equipe para
fazer a transição

GUARAMIRIM

Heloísa Iahn

A atitude do candidato eleito
.l'\.Lauro Frõhlich foi come-

morar e agradecer aos eleitores

por toda a confiança depositada
através dos votos.

Eram 6h da manhã e o prefei
to eleito em Guaramirim Lauro
Frõhlich já estava de pé, prestes a

sair pela cidade e iniciar os agrade
cimentos aos 11.651 mil votos re-

cebidos. Logo cedo, ele fez visitas
aos moradores e cedeu entrevistas
aos veículos de comunicação da

região. O vice Paulo Veloso reto-

MARCELE GOUCHE

menta e ação", declarou.
Nenhuma secretaria foi de

finida, pois segundo Frõhlich
existem compromissos com os

partidos coligados e todas estas

questões deverão ser analisadas.
As prioridades iniciais serão a

saúde, educação e segurança. Se

gundo o prefeito eleito, estas são
áreas de maior exigência da po
pulação e que merecem atenção
especial. Para o hospital, eles pre
tendem buscar um acordo com a

Clínica São Camilo, visando o me

lhor atendimento aos habitantes.
"Vamosmanter o convênio desde

que esteja de acordo com o novo

perfil da administração pública",
declarou.

Outro compromisso frisado

por Frõhlich foi o de trabalhar em

conjunto com as associações de
moradores. "Queremos uma so

c-iedade organizada, onde aconte

ce o desenvolvimento do municí

pío e das pessoas", afirmou.
INTERAÇÃO Frohlich quer saber como está a
atual estrutura de governo antes da posse

NilsonBylaartdiz que entrega uma cidademelhor
Com o sentimento de dever administração pública. Ele

cumprido e de ter executado alcançou o número de 10.399

um mandato que transformou mil votos, que não foram su

a história de Guaramirim. Foi ficientes para bater os votos

desta forma que o atual pre- recebidos pela oposição e aca

feito da cidade, Nilson Byla- bou perdendo a chance de se

ardt, definiu seu período na reeleger.

O prefeito alega que alcan - Bylaardt, a cidade está mais

çou todos os objetivos propos- bonita e tem uma boa qualida-
tos para seu mandato, apesar de de vida.

. .

das dificuldades que enfren - Cultura, esporte e lazer
tau. "Vamos dar continuidade também são áreas que ele des
às obras e cumprir o restante tacou comomelhorias na cida
do mandato", declarou. Para de. "Ficamos contentes com os

números da votação, mas não

pela não reeleição", afirmou.
Ele descreveu sua campanha
como sendo séria e limpa. Nil
son Bylaardt declarou que vai
finalizar seu mandato e se de
dicar a cuidar de sua família.

MARCELE GOUCHE

PRIORIDADES Osvaldo Jurck quer dar atenção
aos atendimentos na área de saúde em Schroeder

Schroeder

Hora de agradecer e iniciar os projetos
O sorriso não nega a felici

dade do candidato eleito como

prefeito de Schroeder, Osvaldo
Iurck (PSDB). As comemora

ções da vitória foram grandes e

entraram madrugada adentro.

Animado, o empresário acor

dou cedo ontem para retomar a
rotina de trabalhos na empresa.

A conquista das urnas foi
destacada pelos 6.487 mil votos
de confiança que ele e o vice
Moacir Zamboni receberam da

população para administrar o

município a partir de janeiro
de 2013. Essa será a segunda
vez que ele irá comandar a ci
dade. A última foi no mandato
2001/2004. \

Para o prefeito eleito, essa

semana será de agradecimen
to à população que acredita no
bom trabalho que será exer

cido por eles no município.
"Poi uma campanha de alto
nível, onde prevaleceu a ideia
de uma administração para as

pessoas", enfatizou.
Ele destacou que já nas vi

sitas às residências a recepti
vidade das famílias era muito
boa e a população queria uma

mudança. A eleição veio como.

uma resposta ao trabalho exer

cido durante a campanha.
"Amaneira como colocamos

a mensagem foi bem entendi

da, agora é correr atrás e mos

trar os resultados", disse. Nos

próximos dias, toda a equipe

do partido estará reunida para
fazer uma avaliação da campa
nha e para trocar ideias. Uma

equipe será montada para cui
dar dos detalhes da transição
de governo.

Nesses três meses que eles
têm pela frente até tomarem

a posse em 2013, as principais
atitudes tomadas serão se in
terar como está a estrutura da

administração do município.
"Vamos dar uma atenção es

pecial à saúde, que é um de

sejo unânime do município",
afirmou Iurck, Todas as áreas
serão analisadas para só então
iniciarem os trabalhos. "Temos
um compromisso assumido
com a população", finalizou.
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governo
o novo prefeito tem
garantido cinco dos 11

parlamet}twçs o.a"base. .

Quem já (leu indícios de que
pode ir para a base é Jair
Pedri (PSDB), que também
já apontou o interesse pela
presidência da Câmara.
Outro vereador eleito que

.
pode vir compora base do
governo é Amarildo Sàrti

(PV). "Vamos priorizar os
projetos de Iaraguá do
Sulpara que a cidade vá -

para frente, indiferente
de governo", disse. Ou seja,
não demonstrou
discurso de oposição.

Quem mais

perdeu
Várias lideranças políticas
saíram derrotadas nesta
eleição. A família Konell,
talvez tenha sido quem
sofreu a pior derrota. Cecília
Konell (PSD) reduziu a

votação. Em 2008 ela fez
31.015 e neste ano ficou
com 29.182, Com ela, outras

,IUderari�as"despencaram.

Caíram junto
Quem também saiu
derrotado foi o atual vice

prefeito Irineu Pasold. Ele

',estava dê.foratla campanha
e na!últi�álloi'áresolvel;1. (

declarar apoio a Cecília
Konell (PSD). Já o ex

deputado estadualDionei
Walter da Silva (PDT)
abandonou a campanha
,,(de �i@t .1

,;w:l.e�e foram
"

.. ','.: 'II:! ,

gtlns, etatos a i •

vereador ao PDT. Mesmo
.

que o pedetíãta não tenha
assumido publicamente o

apoio a Cecília Konell, ele .

acabou criando um clima

'. çie çonW!? Cl,rntrH,idg. .'
partído/&' 111:1•••

•
.

,

j�' � ,

,.
Sobe ...

•

Nilson Antonio - Interino

Também estreiam
na Câmara a partir
de 2013, Jefferson
JJ Bordados (PSD) e

Jocimar Lima (PSDC). Hideraldo
da Belmec (PMDB), Jair Pedri
(PSDB) e João Fiamoncini (PT)
já deram uma passadinha pelo
Legislativo.

2106.1923 I nilson@ocorreiodopovo.com.br

www.Irncvetsptaneta.ccm.er i

(47)3275-0100

Mudar é preciso

Desce ...

Oeleitor optou pela renovação em

Jaraguá do Sul. Na Prefeitura, a

mudança foi radical, mas na Câmara,
apenas parcial. Agora, resta aguardar
os trabalhos de cada um para ver se vão
atender às expectativas dos eleitores.

A eleição de Dieter Janssen para
prefeito com uma votação expressiva
demonstrou a insatisfação dos eleito
res em relação à atual administração.
Foram anos marcados por diversos pro
blemas, nos quais os interesses pessoais
se sobressaiam ao coletivo. E isso foi
fundamental para que os jaraguaenses

Queda feia
O ex-prefeito Moacir Bertoldi (PR)
amargou uma derrota feia nas urnas. O
candidato reduziu dos 24.643, em 2008,
para 9.894 votos neste ano. Em 2008 ele
fez 31,29% e agora ficou com 11,54%
dos votos válidos. O assessor jurídico da

coligação, Iurandir Bertoldí, parabenizou
Ianssen pela vitória e disse que foi o

desejo da população pelo novo que
resultou na grande diferença de votos.

Despencou
Quem diminui muito os votos foi o
Partido dos Trabalhadores. Em 2008, a
sigla fez 12.266 votos (15,52%) e, neste

ano, ficou �m 8.835 votos (10,42%). A
queda do número eleitores é reflexo do
racha que o partido vem enfrentando
desde 2009, quando a sigla se dividiu
nas eleições internas. De lá para cá, o PT
não conseguiu mais a unificação e várias

lideranças se desfiliaram, inclusive o

eleito Arlindo Rincos, que foi para o Pl:

optassem pela mudança.
Já na Câmara de Vereadores, a re

novação aconteceu em parte. Quatro
parlamentares foram reeleitos, três não
concorreram e os demais foram repro
vados pelos eleitores.

Tanto o Executivo quanto o Legis
lativo colhem os frutos que plantaram
durante o mandato. Pelo resultado das
urnas, os moradores querem um novo

jeito de fazer política. E para isso acon

tecer foi preciso mudar. Entrou o novo.

Agora resta aos eleitores torcer para que
seja feito um bom trabalho.

Quem não conseguiu
I
- -

ampliar o número
de votos e ficou fora
do Legislativo foram

Lorival Dionisio Demathe (PSD),
Justino da Luz e Francisco Alves,
ambos do PT. Já Isair Moser
(PRB) aumentou a votação em

relação a 2008, mas não foi o
suficiente para garantir a vaga.

EDUARDO MONTECINO

o resultado das eleições demonstrou,
novamente, a vontade de mudança da
população em Jaraguá do Sul, inclusive

no Legislativo, com uma gTande
mudança em relação ao atual quadro.

- .1' enteda em a:mguá. 01 SuJI"
Ila:e .10' .,

Os mais
votados
os demais partidos
ampliaram os votos. O
PMDB passou dos 9.716

para 12.034 neste ano.

O PSDB, aumentou de
8.955 para 11.803 e.o

PSD, que não existia em

2008, chegou em terceiro
neste pleito com 11.010
votos. O PT, de primeiro,
caiu para quarto.

Tucanos
O PSDB, que tinha a candidata a

vice-prefeita.Niura Demarchi, sabia
quê a disputa seria muito difícil,
principalmente pelas questões
financeiras. Entretanto, a presidente
da sigla, Isaura da Silveira, disse
que o sentimento dentro do partido
é de fortalecimento na região.
Os tucanos elegeram dois
vereadores em Jaraguá do Sul e
dois prefeitos, em Guaramirim
e Massaranduba.

Namanhã de ontem, o prefeito eleito de Jaraguá do Sul,
Dieter Janssen (PP), foto, acompanhado do presidente
do partido Ademir Izidoro e Maicon Leandro da Costa
visitaram a redação do jornal O Correio do Povo para
conceder uma entrevista à repórterVerônica Lemus.

Surpresa
Amaior surpresa foi a eleição do professorArlindo
Rincos (PP). Ele confessa que com a votação que fez
na sua base eleitoral, nas proximidades de Nereu
Ramos, não contava com a eleição. A previsão era de
fazer em torno de mil votos na região, mas conseguiu
430. Por causa disso, ele conta que foi pego de

surpresa pelo resultado. "0 eleitor precisa ser
valorizado.Vou sair daqui da redação e vou ao Morro
do BoaVista agradecer o apoio de uma família"

Atitude suspeita
-

Mesmo tendo uma pesquisa registrada junto ao Tribunal

Regional Eleitoral, um veículo de comunicação optou
por não divulgar o resultado. A dúvida que fica é sobre
quais foram os interesses que impediram. a divulgação
de uma informação de interesse da comunidade.
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SCARIDIVULGAÇÃO

Scar oferece programação
\

para o Dia da Criança
o Núcleo de Teatro da Scar presenteia o público infantil

com os espetáculos 110 Cavalinho Azul" e "Iecnópolís, a Cida
de sem Livros" para comemorar o feriado do Dia da Criança.
Serão duas apresentações da Cia. Colher de Pau no dia 12 de
outubro, às 15h e às 17h, com ingressos no valor R$ 10 e R$ 5.
(meia, para menores, estudantes e idosos). Os grupos ainda
oferecem um pacote especial, onde para cada ingresso adulto
(inteiro) o espectador ganha também um ingresso infantil de
cortesia. Informações pelo telefone 3275-2477

AMIZADE "O cavalinhô azul" é baseado no texto de
Maria Clara Machado e tem direção de GOmarMoretli

Formação
Mostra didática

no Centro Cultural
Projeto Música para Todos se apresenta nesta quarta-feira

para compartilhar o processo de apredizagem
A apresentação ocorre às

20h, no Grande Teatro do Cen
tro Cultural da Scar e a entrada
é gratuita. Informações pelo te
lefone 3275-2477.

esta quarta
feira, a comu

nidade de Ia
raguá do Sul e
da região terá
a oportunida

de de conhecer um pouco mais
do trabalho de formação que
a Sociedade Cultura Artística
(Scar) oferece por meio do pro
jeto Música Para-Todos.

Realizada todos os anos e na

sua segunda edição em 2012, a
Mostra Didática é um evento

do calendário da entidade com

o objetivo de compartilhar o

processo de aprendizagem nas

várias classes de instrumentos,
além das aulas de canto coral,
de musicalização e de prática
de conjunto. Apresentações in
dividuais e em grupo formam
um roteiro que permite aos pais
amigos e ao público em geral,
avaliar a evolução do projeto.

Sobre oMPT

Iniciativa aprovada pelo Mi
nistério da Cultura pormeio da
Lei Rouanet, com patrocínio
da Weg, o Projeto Música Para
Todos se constitui em impor
tante meio de aprimoramento
sócio-cultural na comunida
de de Jaraguá do sul e região,
oportunizando a 250 alunos,
entre crianças, jovens e adultos,
o aprendizado da música.

No Projeto Música para
Todos, os alunos passam por
uma seleção, optando por uma
das 19 modalidades oferecidas,

. que inclui instrumentos como

acordeão, baixo, bateria, cava-

quinho, clarinete, flauta doce,
flauta transversal, guitarra, har
pa, piano, saxofone, teclado,
viola, violão, violino, violonce
lo, entre outras atividades.

Ao mesmo tempo em que se

dedicam ao estudo dos instru
mentos, os alunos recebem au

las de educação musical, canto
coral e de prática de conjunto,
num sistema de ensino mais
eficaz e completo para a educa
ção artística dos novos talentos.

Além do acesso à linguagem
musical, o Projeto Música para
Todos proporciona a socializa
ção entre os estudantes, e di
vulga o trabalho de formação
na comunidade durante apre
sentações no Centro Cultural
e em locais alternativos, como
o Museu Weg, onde os alunos,
acompanhados dos professores,
apresentam-se sempre na últi
ma quarta-feira de cadamês.

A Assooiação Beneficente Novo Amanhã é urna

entidade sem fins lucrativos, fundada em 14 de
setembro de � 9'98, Dom sua Cornurudade
Terapêuaca localizada ma Estrada Geral Aurora,
balrro Rio Cerro II, no município de .!Jaragl:lá do S I.
se.
o maior ()�etiv(j) do "No o AmaflJmã" é o de crientar,
prevenir, reabilitar e ressocializar o dependente de
álcooí e outras drogas, trem como crienltar os

familiares em partioular e a soeíedade aJ'ilil gerall.

h.õnd o COJlHflO 00 POVO � KOMCORAPOIO: vêmaiS.
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Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

SãoMiguel
do Oeste
....
19°31 °

Chapecó
...
170 31 °

Frente fria
chega ao Estado
Predomínio de sol em SC,
em boa parte do dia. Entre
a tarde e noite, aumento
de nuvens com pancadas
isoladas de chuva e

trovoadas, devido ao forte
aquecimento e aproximação
de uma frente fria. Risco
de temporal e granizo
isolado, especialmente nas
áreas mais próximas ao RS.

Temperaturamuito elevada,
com sensação de ar abafado.

-

a ,_1l1 o

Canoínhas
....
15° 30°

Joaçaba
....
16° 29°

Lages.
... •
14°27°

h· I

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

--
Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão de ventos para hoi . em Jara
...

,ª
Direção do vento Velocidade Umidade

do vento relativa (%)
• 6h Nordeste 3km/h 100
• 9h Nordeste 2km/h 100
• 12h Nordeste 4km/h 74
• 15h Nordeste 6km/h 50

2mm

80%• 18h Leste-Nordeste 8km/h 46
de possibilidade

• 21 h Leste-Nordeste 9km/h 67 de chuva.

�.....,_r

Papel de marido
Depois de muito tempo batalhando em tudo quanto é fila, aquele jovem
ator chega em casa eufórico:
- Papai, papai! Consegui um papel na novela das sete!
- Que maravilha, filho! Qual papel você vai fazer?
- Vou fazer um homem casado há mais de vinte anos!
- Parabéns, filho! Se você representar bem, quem sabe na próxima eles te
dão um papel com alguma fala!

o
.ca
�
::I
-

O
cn

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.

Joinville
....
18° 25°

Jaraguá do Sul
....
18° 29°

Rio do Sul
....
17° 27°

Blumenau
....
19° 30°

Florianópoli
....
20° 27°

São Joaquim
....
11026°

CriciÚlna
....
16° 30°

HOJE

Jaraguá do Sul

ft-gião

Óculos de sol

/
4 JJ

AI\:'lANHA
MíN: 18°C
MÁX: 27°C

• J'

QI!JINTA
MíN: 15�C
MÁX: 18°C

Não -:
esqueça
de tomar

.,

,agua.

SEXTA
MíN: 14°C
MÁX: 19°C

São Fr(lncisco do Sul
• Preamar
• 10h49: 1,4m
• 22h4B: 1,4m
• Baixamar
• 6h: O,3m
• 22h49: O,4m

ttaW
• Preamar
• 11 h34: O,Bm
• 21h3B: O,7m
• Baixamar
• 4h23: O,3m
• 17h04: O,5m

• Preamar
·12h02: O,6m
• 23h13: O,4m
• Baixamar
• 3h36:0,2m
• 16h56: O,3m

Flol"ia.,ppo is
• Preamar
• 1h: O,6m
• 11 h17: O,9m
• Baixamar
• 4h36: O,3m
• 17h21: O,5m

MINGUANTE 8/10

, NOVA 15/10

CRESCENTE 22/1 O

HORIZONTAIS
.

1. Glóbulo vermelho do sangue
2. Instrumento Que serve para aumentar objetos a gran-

de distância e permite uma observação mais nítida
3. Contração de preposição e artigo indefinido / Banhar
4. Moderno aparelho eletrônico da Apple I Cerimônia

solene
6. Tratar, adubar com, incorporar nitrato de potássio
6. Q significado do A do INCRA
7. Precede Nino no fenômeno de aquecimento Global/

Abreviatura de nacional I O meio do ... tronco
8. O estado do México, com capital Mérid.a, em que flo

resceu a civilização dos Maias
9. Comandante (na marinha de guerra da Inglaterra e

dos EUA)
10. Planta gramínea muito usada na cobertura de chou

panas e Quiosques I Dirigir-se a Deus para pedir-Lhe
graças, saúde etc.

11. Estabelecimento industrial, fábrica, oficina, princi
palmente para a produção em grande escala / Em 10
uma reunião, documento de responsabilidade do
secretário

12. Fricção entre dois corpos duros ou ásperos
13. Um conterrâneo de Chico Mendes, Marina Silva e 12

Glória Perez.

VERTICAIS
1. Q desenhista e produtor norte-americanoWalt (1901-

1966), criador dos personagens Mickey. Pateta etc.
I Imunda, não limpa

2. Lente biconvexa que transmite uma imagem virtual
dos objetos / O santo padroeiro dos pintores e dos
médicos

3. Q político peruano Ollanta, atual presidente de seu

país / Reproduzir de um modelo
4. Executivo Nacional/De maneira conveni.ente, mere

cida
5. O fluido açucarado produzido pelas abelhas / Manei

ras sociais / Lugar reservado ao sacrifício
6. Multo apertado / As iniciais do pintor Ismaeí
1. Apreciada iguaria feita com ovas salgadas de esturjão
I A. Cobra, do tamoso poema do gaúcho Raul Bopp

8. Entrada / O animal Que é o principal representante da
familia dos murfdeos

9. Do "Continente Negro" / Em shopping centers, loja
de grande porte que serve para atrair consumidores
para outros pontos de venda.

Tábua
das marés

CHEIA 29/10

2 4 5 83 6 7
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U'• Você vai amar a
hora do cafézlnho,

Michele Camacho micamacho777@gmail.com I 47 8838 3084
3275.1403

.

No estilo princesa
Com as FashionWeek rolando nos último dias, uma tendência (que não nem se assim poderia chamá-la,
acho que está mais para um modo de se vestir delicadamente) que percebi bastante são as saias de tule
rodadas. Acho essa linha princesa tão fofa gente, dá um ar super Cinderela para as mulheres, vocês não
acham? Particularmente não sei se eu usaria - soumuito pequenina e magrinha - mas acho lindo em

mulheres mais altas. Uma dica para quem quer usar e ficarcom um ar mais moderno? Jogue com um
tricô lindo ou um moletom ou t-shirt engraçadinhos. Fica um arraso!

/

Desde o ano

passado
escutei (e
muito!) falar
sobre a escova

que deixa seu
cabelo como
liso perfeito
ou com ele tão
bemmodelado
que é capaz de
fazer a Giselemorrer de inveja (cof cof tô brincando).
Não sabia qual era o nome dela, mas que exístía.Daí
que semana passada o Alessito querido me chamou
para conhecer a danadinha, a tal daVapo Fusion, da
L'Oreal. Meninas, é babado viu? Eu amei o resultado
no meu cabelo! Explicando melhor, aVapo Fusion é
um tratamento capilar supermoderno - foi recém
lançado - que aposta nasmelhores tecnologias para
hidratar, alisar emodelar seus cabelos. E mais, além
dele causar aquele efeito chapado (isso para quem.
quer alisar ok?), ele ainda dá aquela hidratada gostosa
nas suas madeixas deixando-as commuito brilho,
macias e com.ummovimento de causar inveja. E
psra realizar o alisamento oumodelar os cabelos,
são utilzados produtos extremamente qualificados
capazes de proporcionar uma hidratação
profunda. Percebem como eu falo em hidratar,
não? E além dos cosméticos com formulações

.

enriquecidas, a escova também conta com um item
que proporciona um efeito liso surpreendente:
a prancha Steampod, que aliás é a estrela do
tratamento. O procedimento não é nada demorado,
consiste em quatro etapas (lavagem, o uso da pró
queratine, a utilização da prancha no cabelo 80%
seco e para encerrar a máscara nutri reconstrução
+ o sérum de brilho nutritivo e o uso novamente da
prancha), e é bem gostoso, dá para relaxar.
Para quem se pergunta quanto ao tempo de
aplicação, pede-se o mínimo de 15 dias. Muita
queratina para o cabelo não faz bem e pode dar
o efeito contrário, deixando-os duros ao invés de
macios. Eu fiz a escova disciplinante e, segundo a

Cláudia Krause, da L'Oreal, em cinco aplicações reduz
até 25% do volume. Umamaravilha, não é, girls? Eu
fiz uma e já amei! Sinto meu cabelo super hidratado
e macio. E olha que com esse loiro tenho que cuidar
muito. Não vejo a hora de fazer a segunda aplicação.
Fica a dica, hein, girls! Mega recomendo!
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Bananeira
murchou!
Oneu amigoDori Lange, pai
Vdo famoso Celinho Sport,
perdeu toda a fé em suas bana
neiras de estimação.Anos eanos
elas foram suas videntes. Não

falhavam! Apontavam sempre
o vencedor das eleições, antes
mesmo de abrirem as urnas.

Lange cortava o caule, deposita
va na parte cortada o nome dos
candidatos que dominavam
as pesquisas, e a primeira que
brotasse era dado como certo o

vencedordas eleições.Putz! O ri
tual, literalmente melou, pifou!
A primeira que brotou tinha o

nome da Cecília, que foi derro
tada por mais 17mil votos. Que
dureza, hein,Dori?

PopBand
No dia 9 de novembro, para
movimentar a reabertura das

piscinas para a temporada
de verão, o Beira Rio Clube
de Campo, promove um
grandioso baile com a presença
da excelente banda Pop Band,
um dos ícones da geração
1980. Ingressos antecipados
até dia 20 de outubro R$ 20,
na secretaria do clube.

Caminhada
Rosa
Agendem! No próximo dia 20,
com saída da PraçaÂngelo
Piazera, será realizado uma
importante 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 3275-0268.
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Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

DIVULGAÇÃO

di
�

li Jailson Angeli, da 105 FM, com os prefeitos Lauro
Frõlich, de Guaramirim, Fernando Reinke, de Massaranduba� e Dieter

Janssen, de Jaraguá do Sul, com o vice-prefeito Jaime Negherbon.
Jailson foi o primeiro jornalista a entrevistar os eleitos da região

Quem sobe
O comunicador da 105FM, Chokito, já surge como um
dos nomes fortes para assumir a Secretaria de

Comunicação da Prefeitura de Jaraguá do Sul.

Bicáo!
Não podia. Mas muitos
eleitores não só entravam
com celular em punho
no recinto para acessar

urna de votação, como
fotografavam a cara do
candidato em quem
estavam votando. Amigos
da mesa 12 também

registraram.

Pessoas que usaram e abusaram da Internet, durante as eleições,
como ummeio de denegrir a imagem de pessoas honestas.
Por outro lado, utilizaram o bom senso e, ontem, após a

derrota, apagaram todos as suas sórdidas postagens.

Savio e Dhaya
Deretti nos

lugares
da moda

Faça os seus

dias valerem as

lembranças.

Nas rodas

:e

aniversariante do
sábado, dia 6. Liguem!
Ele vai adorar saber que
foi lembrado.

movimentam no Loks,
uma ovelhada daquelas.

• O buxixo, domingo,
numa roda de amigos:
"Depois dessas eleições,
Irineu Pasold não
se elege nem para
presidente de Tinha
de galo".

Uniformes
Camisetas Personalizadas

Moda Mascuüna I Feminina

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

Madalena
O querido JulianoVengrzen, do Madalena, em parceria com a

Schützenfest, vai movimentar um espaço diferenciado com o

Biergarten da Heineken, durante os dias de festa. No local haverá
desde cerveja long neck até barril da famosa cerveja holandesa.
Bom demais.

Liberdade
Hoje, é o último dia em que eleitor, amparado pela lei, não pode
ser preso ou detido, exceto em flagrante delito ou por crime

inafiançável e desrespeito a salvo conduto.

MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

BElA
Paula

Pamplona
toda

Iinda,nos
corredores

daThe

Way

DIVULGAÇÃO

·ft.I:!i'''''J�·l,.Ç O industrialMartin Weege,
do gTupo Malwee, foi presença sexta-feira,

na festa Epic Concept Club

Thiago Mattos
Meu grande amigo-irmão, e
até posso chamar de um dos
melhores parceiros dos novos
tempos, o promoter Thiago
Mattos, destacado nome da
noite jaraguaense, é o grande
aniversariante de hoje na
cidade. Parabéns, irmão! Eu me
orgulho de fazer parte desta
sua constelação de amigos

.

do coração. Felicidades mil, e
que Deus abençoe e ilumine

sempre a sua vida.

Apostas
Tem grupo de boleiros e

/

garageros que estão felizes!
Os caixas dos mesmos serão

reforçados pelo resultado de

apostas acontecidas nesta
eleição ... Uma parte foi
doada par'}. os respectivos
grupos e outra parte para
uma entidade beneficente
da urbe mais que 'sorridente,
até porque, na sabedoria do

ganhador, "dinheiro de jogo
não se leva pra casa ...

"

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o
industrialAntidio Aleixo
Lunelli. Ele é outro amigo que
acompanha a coluna todos os

dias para ficar antenado nas

notícias da nossa região.

Nossa Senhora

Aparecida
Nos dias 11 e 12 de outubro
vai acontecer na Igreja Nossa
SenhoraAparecida, na Ilha da
Figueira, a tradicional festa da
Padroeira do Brasil. Na ocasião,
haverá baile com a presença
do Grupo Musical JS, liderado

. pelo amigo Sérgio Ulrich. A
entrada será franca.

E aquele coitado,
ingênuo e apaixonado
que estáfazendo um curso

elJl Floripa enquanto sua
. namorada anda dando
umas "toadas". Ela foi
vista com outro numa

famosa casa noturna na

urbe sorriso e numa festa
particular de arromba.
Esse buxixo vai arder
muito.

• Dia IOde novembro
vai rolar nas piscinas do
Baependi, a 17aNoite
Mares do Sul.

Não abandone seu
cãozinho.
• Com essa fui!

Depois da guerra,
a velha normalidàde
Aos jaraguaenses que compartilharam inimizades por
causa da disputa eleitoral, aqui vai o aviso: a partir de
hoje, mais precisamente, a vidinha de. todos vocês volta
à normalidade. Será preciso, pois, encarar os inimigos de
ocasião e com eles conviver numa boa. Tá bom?
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Daniel Medeiros "Looper-Assassinos
do'Futuro"

Graduado em Comunicação Social -

, Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria,
,

Linguagem e Crítica Cinematográfica
I

Bons filmes de ficção científica são aque- Willis) e o deixa escapar, esse último mostra

les que crescem a cada'revisão. Em uma se disposto a tudo para alterar sua história.

época em que o gênero apresentoumuitos re� Desenvolvendo igualmente os dois per

sultados apenas medianos e um tanto super- sonagens, o diretor e roteirista Rian Johnson

ficiais, Looper - Assassinos do .Futuro é um' abre espaço para que sejam levantadas ques

belo exemplo de ficção científica inteligente, tões interessantes sobre a realidade e as esco-

,

intrigante e cheia de camadas, lhas dos mesmos. Ioe Jovem quer .rnatar sua
Na trama, passada no ano de 2044, viagem- versão futura para que sua vida volte a ser do

no tempo ainda não foi inventada, mas 1130 jeito,que era, mesmo sabendo que o caminho

anos depois, terá sido'vDevído à dificuldade escolhido não lhe reserva nada a não ser sofri-
".

de se despachar um corpo em 2074,.grandes I menta; enquanto JoeVelho segue o racíocínío

organizações criminosas mandam os seus de "voltar no tempo e matar Hitler:', querendo

inimigos para o passado, onde "assassinos eliminaruma criança que se tornará um péri-,
contratados (chamados de' Loopers) execu- goso chefe do crime

- e será responsável, índi-

tam a'VÍtima sem deixar nenhum vestígio. O
'"

retamente, pela perda de sua amada. m YI

"

valor do pagamento para um looper é alto;' E aí entram as questões a serem discutidas: I

,

irias"o preço que ete paga'fambém é.Para não" 'É correto à criança pagar por üm crime que ela

manter registro de envolvimento, o's crimino- ainda 'não cometeu (e pode nunca come(er, já"
sos do futuro mandam de volta 'a versão mais que o filnie fáz questãó demostrar que ofuturo
velha de.. seus', assassinos contratados, 'para, .é mut�vel)? 0l.I ainda, a b�sca por justiça justí
que esses também sejam eliminados. Quan_""

H

fica ó possIvel I�saGrifício de puas crianças 'ínó-
.� "

/li " r 7/ " �
I" !ii,

dq O jovem looper Jo"� (IosephGordon-Leyitt) " centes? E como essas �uas escólhas e atifUd�s
hesita �mmatar suaversãó.mais velha (Bruce , o faze� diferente daq��la pessoa qlfe�ele I"está

combatendo? Finalizando, por que as vontades

de IoeVelho deveriam valer mais do que as de

Ioe Jovem? Por que um teria o direito de prote

ger amulher que o salvoumas ri outro não?

Apesar da cena final ser bastante clara e

objetiva (ainda, que possa ser interpretada de

diversas maneiras), Looper � Assassinos do

Futuro não se preocupa em êhtregàr respostas
,I fáceis para o espectador. Sua principal função é
- assim como de toda boa ficção científica -le
vantar questões pertinentes e servir como base

lO
!�

" para discussões. E, nesse sentido, trata-se de

um dos melhores

exemplares do --

gênero lançado
nos últimos anos.

',Direção: Rían
Iohnson. Elenco:

"

ik .s
,i! fi,

JosephGordon-r
I

W
•

Levítt, Bruce
Wiltis, Bmlly

, Blunt,

,
""" I 'I" " , , , '" ,,,,,, ," OI ,o. I '" " " " " I n � "'" ," ,�I "'0" �,_", II � _

," �

_ f_ _ _ _ _1 _ _ _I. 11""'"'

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

AVENIDA BRASo. • GLOBO· 21H

A emissora não forneceu o resumo do capítulo.

LADO A LADO - GLOI:IO • 18R
Isabel enfrenta Berenice. Eulália convida Olímpia e seu genro para al

moçar na casa de Praxedes. Teresa avisa a Sandra que a indicou para uma

entrevista de emprego. Isabel cuida de Matilde ao percebê-Ia indisposta. Isa

bel conta para Laura que Afonso a destratou na rua, Mario avisa que vai aca

bar com a companhia de teatro. Umberto anima Fernando para sair de casa.

.

Constância teme que sua família entre em decadência. Quequé acompanha
Neusinha na venda do colar de Diva. Albertinho questiona Isabel sobre sua

amizade com Laura. Afonso aconselha Zé Maria a esquecer Isabel de vez.

Mario e Frederico implicam com Bonifácio. Isabel garante que não contará

quem é o pai de seu filho. Zé Maria convida Berenice pira ir à sua casa.

A gata
persa Lilica,

daTaisa

Luana

Rueckert,
fez um ano

no dia 5,
com direito

ao parabéns
e muitos

petiscos

GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19H

Carolina é dissimulada ao explicar para Nieta por que mentiu para ir

ao casamento de Kiko. Manoela afirma a Fábio que encontrará provas de

sua traição. Roberta fica impressionada com a forma física de Nando. Charlô

explica para Juliana por que não se casou com Otávio. Kiko tem uma crise

por causa de Analú. Frô afirma que Carolina se afastará
de Ulisses se Zenon

voltar de viagem. Felipe diz a Fábio que colocará Nando na cadeia. Manoela

pede para Juliana convencer Charlô a não chamar Fábio para trabalhar. Ciça
fala para o pai que tem medo de ficar longe dele. Roberta se assusta com a

manifestação de funcionários pedindo seu afastamento da presidência.

GABRIELA - GLOBO - 23H

Melk obriga Rômulo a deixar a cidade. Conceição insinua para Ramiro

que Olga esconde algo. Malvina e Rômulo combinam de fugir juntos. Josué
comenta com Gloria que está em apuros por causa das poesias que fez para
ela. Nacib tenta anular seu casamento com Gabriela. Mundinho se compro

mete a ajudar Hôrnulo. Gerusa se sente mal durante a missa. Zarolha aceita

proposta de Manoel. Malvina fica à espera de Romulo na praia.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

8/10 Elton J. Hoffmann Marilene Paholski lidemar S. Rikinn Eliane Ap. Pedrotti

Adelina Schmitz Fabiane B. Turquetti Maristela Hertel Denise Mainka Moacir Lipensky

Adriana Ehlert Felype Y. Nunes Marina de Araujo Alana Sabrina Teske Lisandra C. Kuhn Fábio Francisco da Silva

Adriano Nellemann Geroni Gois Poliana M. Pires Alibert Fietz Antonio dos Santos Guimarães

Aliane Karsten Graziela Sema Port Poliana Maiochi Paulo Peters Luiza de P. J. Souza Hanna Teske

Aline G. da Silva Jackson Schwarz Rafael da Silva Alidert Sietz Terezinha Utipadel FabaneGrutzrTla:t1erdePaulo

Alsina Priebe Jonathan H. Bloss Raissa L. R. de O. Jurci Edenise Finta Dalsóquio
"

João A. Henckmaier Helmuth Laube

Armindo Sesar Tassi Jose W. da Silva Junior Rals Karsten Valdinho Adam Nei E. Rulceno Ivanilda Florindo

André F. Martini Kathia R. Emilio Roberto B. Teilacker Karina Voight Valmor Fleming Juceli Conzatti

Ari Utpadel Luciano Richter Rorival Buettgen Eliane Chiodini Jucelia Ribeiro Liana Eichstadt

Ariane Lino Marcos Beltramini Roselene Zanella Nayane Franzener Deise Wolf Luana Fietz ,

Bruno Beseke Maria Kohler Bartel Roseli Tomelim Sueli G. Muloschrdt Nelson N. Gessner Rosalia Rahn Wutke

Celso Rangel Margarete S. Travassos Tania Raquel V. Honório Nathan M. E. Pereira Analú Sabino Sérgio Kuchenbecker Jr

Curt Linzmeyer Maria A: Konell Tatiana F. Nascimento Rodrigo Theodoro Felipe Gruber

Elizaldo Mueller Maria K. Bartel Vilson Borchardt Lindomar Delagustino Arnaldo F. Filho
I

I 1\'

. ,Battle Born •

l'he KiJJ.ers

É ° quarto álbum da banda

e também foi lançado em
formato de vinil. Battle

A" COZINHA
I

VEGETA.RIAN&'

PA.ltA TODOS '

MN,
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PROGRAMAÇÃO DE 5 A 11/1 O

SHOPPING- BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Hotel Transilvania - Dub. - 14:00, 15:50, 17:40, 19:30,
21:20.
• ARCOIRIS 1
• Madagascar 3 - Dub. - 14:30
• Resident Evil 5 - Leg. - 19:30, 21 :20
• Um Diva Para Dois - Leg. - 17:30
• ARCOIRIS 1
• Os Mercenários 2 - Leg. -17:10,19:10,21 :10
• Valente - Dub. - 14:30

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• Hotel Transilvania 3D - Dub. - 14:00, 15:50, 17:40,
19:30, 21 :20
• ARCOPLEX 2
• Ted - Leg. - 17:00, 19:10,21 :20
• Valente - Dub. - 13:10, 15:05
• ARCOPLEX 3
• Looper- Leg. - 16:40, 19:QO, 21 :20
• Madagascar 3 - Dub. - 13:00, 14:50
• ARCOPLEX4
• Hotel Transilvania - Dub. - 13:40, 15:30, 17:20, 19: 10,
21:00
• ARCOPLEX 5
• Até que a Sorte nos Separe - 15:00, 17:00, 19:00,
21:00

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• Hotel Transilvânia (3D) - Dub. - 13:20, 15:30, 17:40,
19:50

• Hotel Transilvânia (3D) - Leg. - 21 :50
• GNC2
• Looper - Assassinos do Futuro - Dub. - 15:15
• Looper - Assassinos do Futuro - Leg. - 22:00
• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Dub. - 18:00
• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Leg. - 20:00
• Tinker Bell: o Segredo Das Fadas (3D) - Dub. - 13:30

.GNC3
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13:40, 15:40
• Os Mercenários 2 - Dub. - 17:50, 20:10
• Um Divã Para Dois - Leg. - 22:10
• GNC4

{

,

• E Aí, Comeu? - Nac. - 13:00
-Ted - Leg. -15:00,17:10,19:20,21:30
• GNC5
• Até Que a Sorte Nos Separe - Nac. - 14:00, 16: 15,
18:45, 21 :00

SALA VIP
• Intocáveis - Leg. - 14:20, 16:45, 19: 10, 21 :40

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Até que a Sorte nos Separe - Nac. - 12h45, 15hOO,
17h30, 20hOO, 22h25
• CINÉPOLlS 2
• Ted - Dub. - 14h45, 17h15, 19h45, 22hOO
• CINÉPOLlS 3

.

• Hotel Transilvânia (3D) - Dub. - 13h10, 15h30, 18hOO,
20h10

• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) - Dub.
- 22h20
• CINÉPOLlS 4
• Looper - Assassinos do Futuro - Dub. - 13h30, 16hOO,
19hOO, 21h45
• CINÉPOLlS 5
• E aí, Comeu? - Nac. - 14hOO, 16h20, 18h45, 21 hOO
• CINÉPOLlS 6
• À Beira do Caminho -13h45, 15h55, 18h15, 20h50

• CINÉPOLlS 7
• Tinker Bell: O Segredo das Fadas (3D) - Dub. -

12h30, 14h30
• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Dub. - 16h30,
19hOO, 21h30

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• Hotel Transilvânia (3D) - Dub. - 13:20, 15:30, 17:40,
19:50

• Hotel Transilvânia (3D) - Leg. - 21 :50
• GNC2
• Até Que a Sorte Nos Separe - Nac. - 14:15, 16:30,
18:45, 21 :00
• GNC3
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13:40, 15:40
• Cosmópolis - Leg. -21 :40
• Os Mercenários 2 - Leg. - 17:30, 19:40
.GNC4
• Busca Implacável2 - Leg. - 14:00, 16:15, 19:00,
21 :15
• GNC5
• E a Vida Continua - Nac. - 13:00
-Ted - Leg. -15:00,17:10,19:20,21:30
• GNC6
• Looper - Assassinos do Futuro - Dub. -15:15
• Looper - Assassinos do Futuro - Leg. - 22:00
• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Dub. - 18:00
• Resident Evil5: Retribuição (3D) - Leg. - 20:00
• Tinker Bell: o Segredo Das Fadas (3D) - Dub. - 13:30

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
• Hotel Transilvânia (3D) - Dub. - 13:20, 15:30, 17:40,
19:50

• Looper - Assassinos do Futuro - Leg. - 21 :50
.GNC2
• Até Que a Sorte Nos Separe - Nac. - 14:00, 16:30,
19:00, 21 :30
• GNC3
• Looper - Assassinos do Futuro - Dub. - 13:40, 18:45
• Resident Evil5: Retribuição - Leg. -16:10, 21:15

'.í1té que a Sorte nosSepare"foi livremente inspirado no
bestseller "Casais InteligentesEnriquecemJuntos'; de
Gustavo Cerbasi. Tino (LeandroHassum) é um pai de
família comum que ÍJê sua vida virar de ponta a cabeça
apósganhar na loteria. Levando uma vida de ostentação
ao lado da mulher,Jane (DanielleWinits), ele gasta
todo o dinheiro em 10 anãs.Ao se ver quebrado, Tino
aceita a ajuda do vizinhoAmauri (KikoMascarenhas),
um consultor definanças super burocrático equepor
sinal vive seu próprio drama ao enfrentaruma crise no
casamento com Laura (RitaElmôr). Tentando evitar
queJane descubra a nova situaçãofinanceira, afinal ela
está grávida do terceirofilho não pode passarporfortes
emoções, Tino se envolve em várias confusões parafingir
'que tudo continua bem. Para isso, conta com ajuda do
melhoramigo,Adelson (Aílton Graça), e dosfilhos.

Justin Bieber
.

vira vegetariano
IustínBieberestáobcecado e se conver

teu em um 'vegetariano viciado'. Por causa
da insistência de seu mentor, Usher, o jo-

.

vem cantor está desistindo da carne, leite e
.

peixes, mas sua dieta tem sido um desastre.
A namorada Selena Gomez que o encora

jou na iniciativa saudável, agora acha que
ser vegetariano transformou Justin num

idiota, já que ele andou até cuspindo carne
no restaurante e estámuito irritado.

Lady Gaga vo�ta no
palco na Espanha
Parece que Lady Gaga teve o mesmo

mal súbito que acometeu Iustín Bieber
no final de setembro: A pop star foi pega
vomitando no palco durante seu concer

to em Palau San Iordí, em Barcelona, na
Espanha, no último sábado. A cantora

descia uma escada, mas ao perceber que
o pior iria acontecer, ela se virou de cos

tas para o público, vomitou e então conti
nuou a dançar e cantar.

Lourdes Maria vai
morar sozinha

Lourdes Maria, filha de Madonna,
vai se mudar da casa da mãe. Aos 16

anos, a menina se demonstra cansada
da fama de sua mãe e decidiu ir morar
fora de Nova York. Ela decidiu cursar

Artes Cênicas na Universidade Bard

College, Lourdes será responsável pe
los gastos com seus estudos, utilizando
o dinheiro que ganha com sua grife de

roupas, a Material Girl.

;. .....
'

CVl ÁRIES
-

I
-

Atividades criativas e competitivas contam com boas

vibrações, aceite os novos desafios e busque resultados
melhores. Organize a sua vida profissional, ajuste os seus
horários e sua agenda A dois, o clima é de pura paixão.
Cor: tons escuros.

� TOURO .

U É um bom dia para delegar tarefas e responsabilidades,
apenas tenha cuidado com o tom autoritário. Em casa,
você será responsável pelo clima de alegria entre os

familiares. No amor, use sua criatividade e traga alegria ao
romance. Cor: vinho.

II GÊMEOS
Talvez seja a hora de refletir sobre as pessoas
que considera amigas de verdade. Preserve a sua

independência e autonomia não se envolvendo
com tarefas que não lhe dizem respeito. A dois, um
comportamento sério evitará problemas futuros. Cor: rosa

��CER� No emprego, atitudes diferentes podem trazer resultados

inesperados. Mantenha sua determinação e senso de

justiça. Se deseja ter o controle de sua vida financeira, é
preciso reorganizar despesas. A dois, dedique-se à sua
cara-metade. Cor: cinza

1) lEÃo
U l. Divulgue seus talentos neste dia Aproveite para realizar

atividades em que precise de mais energia ou mesmo
força física Sua aparência merece mais de atenção. Na
relação a dois, a fase é ideal para trazermais alegrias ao
romance. Cor: branco.

rYk VIRGEM

II..\' É um dia para poupar energias e manter-se em uma

quietude estratégica. Cumpra suas obrigações sem fazer

reclamações para evitar desgastes desnecessários. Vá
com calma nos assuntoS do coração ou poderá enfrentar
alguns problemas. Cor: branco.

Prince Jackson exibe
manehas de vitiligo
Prince Jackson, 15 anos, o filho mais

velho de Michael Jackson, foi flagrado
com manchas brancas embaixo dos bra

ços quando saía de sua aula de Iíu-Iítsu, na
GracieAcademy. O primogênito de Micha
el tem vitiligo, a exemplo do pai. Trata-se
de uma doença de pele caracterizada por
manchas brancas leitosas, sem sintoma
de dor. OVitiligo não é hereditário, embora
certas famílias tenhammaior tendência.

.n. UBRA
- No serviço, bom momento para liderar atividades em

grupo. Seja mais firme em suas palavras, inclusive em
as suas relações de amizade. Atividades físicas estão
favorecidas. Dê mais paixão e intensidade emocional
ao seu romance. Cor: tons claros.

m ESCORPIÃO
II L. No ambiente profissional, é hora de divulgar seus

talentos e buscar um aumento salarial. Assim, poderá
.

obter vantagens. Entre colegas, você tem tudo para
se destacar. No campo afetivo, compartilhe seus
sentimentos com a pessoa amada. Cor: laranja .

.. 7\ SAGITÁRIO
;<.

-

Sua criatividade e capacidade administrativa abrem
portas em sua carreira Entusiasme-se com as

oportunidades que vão surgir: Deixe as pressões de
lado e dedique-se a tarefas mais prazerosas. No amor,
um clima de paixão estará no ar: Cor: laranja

Y\_ CAPRiCÓRNIO
.

F No trabalho, é um bom momento para assumir novos

compromissos. Atividades administrativas contam com

boas energias. Conversas com pessoas experientes
podem ser úteis para sua vida NO,amor, o clima é de
muita paixão e sensualidade. Cor: vermelho.

� .

AQUARIO --

""""'"
HOje, seu maior desafio será manter a paciência Por

isso, não aceite as provocações dos demais. Pode
ter a impressão de que todos estão contra você, mas
não se deixe abater: Seriedade e sinceridade evitam
encrencas no romance. Cor: vermelho.

PEIXES
Se você se dedicar, vai conseguir cada vez mais a
simpatia e a ajuda de seus companheiros de profissão.
Colabore também nas atividades dos demais. No

romance, os ventos sopram a seu favor: Tempere a sua
- paixão com mais alegria Cor: laranja
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É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.�

Trocaram

setembro

Flavianae
Rosemir.
Afamília

deseja
felicidades

ao casal

Este gatinho
é o Vinicius
Mathias que
completou
um mês de
vida no dia
7. Papai,
mamáe,avós
e tios estão
muito felizes
com a sua

chegada

Adriana Giovanella
envia recado para
o seu namorado,
dizendo: 'lbnor,
apesar de hoje
não estar aí para
comemorar seu

aniversário, te
, desejo parabéns!
Te amo! E nos

vemos amanhã,
rmalmente no
Brasil

Nesta quarta
feira, o casal

Thânuny
Cordeiro

Pinheiro e

Anderson

Michalak
comemoram três
anos de namoro.

Os familiares
e amigos

desejam muitas
felicidades

Os amigos
e familiares

parabenizaDl
Marlene
Menestrina

pelo aniversário
no dia 3 de
outubro. Desejam
muita saúde e

felicidades!

Os pais Orlando e Dulce
Lemke parabenizam
a rllha Pamela Lays
Bender, que completa
18 anos no dia 12 de

outubro. Desejam saúde
,

e muitas felicidades!

Yasmin A. dos Anjos
completou

2 aninhos no dia 6.

Os pais, familiares e

amigos desejam muita
felicidade e saúde para
essamenina linda

A família e os amigos
parabenizam Reinaldo

Taufenbach, que
aniversariou no dia 8 de
outubro. Felicidades!

.Formação ·de preços para indústria
A Associação das Micro e das Pequenas Empresas do Vale do
Itapocu (Apevi) oferece vagas ao curso "Custos e formação de

preço de venda para a indústria", programado para o período
de 15 a 18 de outubro. O programa seráministrado por
Claudeson Hornburg, contador consultor, pós-graduado em

gestão estratégica de custos e professor universitário. O curso
,

tem investimento de R$ 210 (nucleados daAcijs-Apevi),
R$ 231 (associados Acijs-Apevi, CDL e Sindicatos Patronais),
e de R$ 347 (demais interessados). Informações e

.

inscrições no Centro Empresarial de Iaraguá do Sul, Rua
Octaviano Lombardi, 100, Bairro Czerniewicz - pelo
3275-7024 ou capacitacao@apevi.com.br.

Desenvolvimento ágil da -IBM
Hoje e amanhã, a Católica de Santa Catarina recebe o
evento IBM Rational Team Concert (RTC). Os encontros
ocorrem nas unidades de Joinville (dia 9) e de Jaraguá do Sul
(dia 10). Interessados em participar do evento em Jaraguá
do Sul podem se inscrever pelo link http://bit.ly/POT-RTC
Jaragua ou para o evento de Ioinvílle em http://bit.ly/POT
RTC-Joinville. A atividade é gratuita e aberta ao público e

a comunidade acadêmica. Ao todo são ofertadas 80 vagas
sendo 40 para cada cidade. De acordo com o coordenador
do Curso de Sistemas de Informação da Católica SC,

'

professor Mauricio Henning, os inscritos terão uma tarde
de tecnologia, com workshop e momentos de interação
com a ferramenta, por meio de apresentação conceitual
e exercícios práticos. Os palestrantes serão profissionais
da própria.Illlvl. A programação inicia às 13h30 e encerra

18h30. O RTC é uma plataforma de desenvolvimento ágil
que garante contribuir para o planejamento de projetos
ou equipes através de recursos colaborativos. Ele oferece
recursos para gestão de item de trabalho, controlador de
versão, integração contínua. Mais informações' pelo
telefone 3275-8229 ou 3145-9702.

Sucessão familiar
Planejamento e sucessão nas empresas familiares formam
a linha central do 5° Encontro de Ideias que a Associação
Empresarial de Iaraguá do Sul (Acijs) promove na próxima
quarta-feira, dia 17. O evento ocorre no Centro Empresarial, às
19h30, com o tema "Você está preparado para passar o bastão?
Empresas familiares: casos de sucesso", tendo como eixo

palestra de Nelson Craidy Cury, ex-diretor superintendente
da empresa Panex. Participam como debatedores Zélia

Breithaupt Janssen, gestora de talentos humanos Breithaupt,
e Paulo Cesar Chiodini, sócio-diretor da rede de postos
Mime; a mediação será de Marcelo Gasparino, advogado e

conselheiro certificado pelo IBGC - Instituto Brasileiro de

Governança Corporativa. O objetivo do evento é compartilhar
as práticas de sucesso e a importância do planejamento para
o bom resultado de empresas com participação de familiares
na gestão. Segundo .dados do Sebrae, entre os negócios de
pequeno porte, as famílias empreendedoras representam 85%
das empresas. Estudo da consultoria estratégica,McKinsey
indica que as empresas familiares podem ter rentabilidade 3%
maior do que a média. Ingressos no Cejas no valor de R$ 20,00
(nucleados e estudantes), R$ 30 (associados da Acijs, Apevi,
CDL, Sindicatos Patronais e apoiadores) e de R$ 60 (demais
interessados). Informações pelo telefone (47) 3275-7045 ou
pelo e-mail eventos@acijs.com.br.

QUER DIVtJLGAR O SEú ERmO AQUI?
Junte as iliformações e as envie para contato@

beatrizsasse.com.br uma semana antes do evento.
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1967
I 'Amorte de Che Guevara

No dia 9 de outubro de 1967, o guerrilheiro Che
Guevara foi morto. Ele havia sido capturado pelo
exército boliviano um dia antes, em La Higuera.
Ernesto Rafael Guevara de la Serna nasceu em 14 de

junho de 1928, em Rosário, na província de Santa Fé,
na Argentina. Era o mais velho dos cinco filhos de
Ernesto Guevara y Lynch e Celia de la Serna y Llosa.
Aos 18 anos, Che ingressou na faculdade de medicina,
em Buenos Aires, e trabalhou por algum tempo como

funcionário público. Seis meses antes de terminar
a faculdade, Che decidiu viajar de motocicleta com
o amigo Alberto Granado para conhecermelhor a
América Latina. Diante de tanta desigualdade, miséria
e sofrimento, Che decidiu se tornar um ativista e

guerrilheiro político, para lutar pormelhorias. O
posicionamento contra o império americano o

revelou um revolucionário para a época. Em Cuba, na
década de 1950, Che Guevara liderou o movimento

guerrilheiro M26 ao lado de Fidel e Raúl Castro. De
volta à Bolívia, lutou pela unificação da América
Latina. Em 8 de outubro de 1967, ele foi capturado
pelo exército amando do Coronel Zenteno Anaya.

ii. ,

I

,
I

!

1930

A 1a mulher aviadora
Em 9 de outubro de 1930, LauraHoughtaling Ingalls tomou
se a primeiramulher a pilotar um avião sozinha. O voo

aconteceu sobre asmontanhas dosAndes, com destino à

Nova Iorque, a uma distância de 17milmilhas. Somente
neste voo, ela se tornou aprimeiramulher americana a
voar, aprimeira pessoa avoar pelaAmérica do Sul e a dona
do voomais longo para umamulher naquela época. Filha
de FrancisAbbott Ingalls I eMarthaHoughtaling, Ingalls
nasceu em 1901, no Brooklyn, em Nova Iorque. Elamorreu
em 10 de janeiro de 1967, aos 66 anos, naCalifórnia.
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Roy Fax Lichtenstein foi um artista plástico norte

americano importante para a cultura pop. Nascido em
27 de outubro de 1923, em Nova Iorque, nos Estados

Unidos, Lichtenstein ficou conhecido por usar os di
chês dos quadrinhos como uma crítica à cultura de
massa. Ao lado de AndyWarhol, representou o movi

menta artístico conhecido como "Pop Art", que fazia

paródias aos objetos de consumo. Na década de 1940,
ingressou no curso de Artes Plásticas, na Ohio State

University, mas precisou interromper os estudos para
servir ao exército americano na Segunda Guerra Mun
dial. Em 1946, voltou para Ohio e estendeu o estudo
à pós-graduação. Depois de trabalhar como professor
e também expor suas obras em galerias, ele começou
a trabalhar com as pinturas pops, usando imagens de
desenhos e características de anúncios comerciais. A

fama do artista atingiu o ápice na década de 1960, jun
to àmoda e como uma crítica ao próprio contexto con
sumista. Roy Lichtenstein morreu em 29 de setembro
de 1997., aos 73 anos, em Manhattan, Nova Iorque.

,e
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Roy Fox Lichtenstein

A invenção do flash
Para iluminar o ambiente e deixar os elementos em uma

foto mais visíveis, é preciso disparar um feixe de luz
exatamente na hora do clique namáquina fotográfica.
Por isso, o flash é um item essencial até mesmo para
osmais antigos fotógrafos. Os primeiros aparelhos
eram apenas lâmpadas com um longo filamento que
se queimava quando recebia uma descarga elétrica.
Para cada foto, era queimada urnanova lâmpada. O
flash eletrônico surgiu no início da década de 1950. O

aparelho pesava cerca de 8kg. Com o passar dos anos, o -

flash começou a diminuir de tamanho e a incorporar a
própriamáquina. As mais modernas já vêm com o flash
embutido ou o aparelho temmecanismos próprios e

pode ser encaixado sobre amáquina fotográfica.

7/

Azaléias. inspiram
criação de título

Em outubro de 1975, o

jornal O Correio do Povo pu
blicou "Iaraguá Cidade das
Azaléias". O texto começava
com liA Comissão Municipal
de Turismo lançou através seu
componente Rolf Hermann,
e idéia de se adotar o slogam
IiJARAGUÁ DO SUL, CIDA
DE DAS AZALÉIAS" devido à

grande presença desta flor em
nosso município". E termina
va com "Urna excelente idéia

que não oneraria em muito,
tanto financeiramente como
de tempo - o maior inimigo
das pessoas nos dias atuais -,

pois um expert no assunto po
deria organizar a sua cultura

para garantir o título acima'.
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Do leitor

Soluções para oHomo urbanus
Nesta segunda década do Século

21, o Homo sapiens conclui um
dosmais radicais ciclos demudança
desde a sua remota origem na Áfri-

. ca. Torna-se, definitivamente, um
primata que poderíamos definir,
em caráter empírico, como o Homo
urbanos. É o que confirma o novíssi
mo "Estado das Cidades daAmérica
Latina e Caribe", relatório inédito

produzido pelo Programa das Na

ções Unidas para os Assentamentos
Humanos (ONU-HABITAT).

O número de cidades na região
multiplicou-se por seis em cin

quenta anos. Metade da população
urbana (222 milhões de habitantes)
reside atualmente em municípios
commenos de 500mil habitantes e

14% (cerca de 65 milhões),moram
nas metrópoles. Com a construção
de novos complexos residenciais,
centros comerciais, zonas indus
triais e o surgimento de bairros,
planejados ou não, as cidades au

mentam fisicamente.
O relatório confirma que a re

gião é hoje a de mais alta taxa de

ocupação urbana em todo o mundo,
proporcionalmente ao total de habi
tantes. Sua primeira transição nesse

sentido está consolidada, com 80%
da população vivendo nas cidades.

Agora, é necessário aprimorar o mo
delo de ocupação do solo, tomando
os centros habitacionais mais inclu
sivos, sustentáveis, com maiores es

paços públicos e melhor pensados

para as pessoas. Para isso, é preciso
estruturar uma política e um plane
jamento urbano que melhorem os

atuais padrões de crescimento das
cidades. Dois aspectos devem ser

considerados com muita atenção:
evitar a expansão dispersa; e garantir
um adequado adensamento popula
cional, com melhor aproveitamento
dos espaços. Tais avanços não po
dem esperar, pois, conforme indica
o próprio documento, a taxa de ur

banização no Brasil e nos países do
Cone Sul chegará a 90% até 2020.

LuizAugusto
Pereira deAlmeida,

cIiI'etor ela FiabciIBrasiI

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, na 3201, Centro, CEP: 89275-000 - SCHROEDERlSC

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

PRORROGAÇÃO DA ABERTURA DO EDITAL CONCORRÊNCIA - Edital 02 - 02/2010-REPUBLlCAÇÃO N.o 2
CONCORRÊNCIA PARA CONCESSÃO DE SERViÇO PÚBLICO N° 02/2010 - PMS

PROCESSO LlCITATÓRIO N°. 176/2010 - PMS - TIPO: TÉCNICA E PREÇO
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados a PRORROGAÇÃO DA DATA
DA ABERTURA referente ao Edital de Concorrência n°. 02/2010-PMS, para outorga de concessão onerosa da "PRESTAÇÃO
E EXPLORAÇÃO DO SERViÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, DO MUNiCíPIO SCHROEDER, em

decorrência a exigência de prazo suficiente para resposta à impugnação apresentada. Desta feita, fica alterado o item 1 do edital
ficando assim determinado: 1.1 - Os envelopes n". 01 - Habilitação, n°. 02 - Proposta Técnica, nO. 03 - Proposta Comercial bem
como os documentos necessários para o Credenciamento, deverão ser entregues até a data e horário abaixo determinado, a saber:

a)Data: 16 de outubro de 2012.

b) Local: Prefeitura Municipal de Schroeder (SC).
Setor de Licitações, localizado no piso térreo da Nova Sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua Marechal Castelo Branco nO. 3201,
Centro, Schroeder/SC.
c) Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 08h4Smin.

d) Abertura do processo: às 09h.
4.2.3 - O recebimento dos envelopes da documentação, propostas técnica e comercial e credenciamentos acontecerão
até dia 16 de outubro de 2012 às 08h45min, devendo os mesmos serem protocolados, diretamente no Setor no Licitações,
conforme item 1.1. Permanecem inalteradas as demais previsões editalícias.Schroeder, 05 de outubro de 2012.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DE SANTACATARINA

Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro 89251-201- JARAGUADO SUL- SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

f
EDITALDE INTIMAÇÃODE PROTESTO

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas daCGJ/SC, para
a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartó
rio, parapagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar destapublicação, sendo facultado o
direito à sustação judicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua recusa, dentro
do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:
Apontamento: 224445/2012Sacado:ALINED.M.D.S. SCHUlZ Endereço: RUAEUGENIO PIAZ
150 - Jaraguá do SI!l-SC - CEP: 89259-240 Cedente: FM FACI'ORING FOMENTO MERCANTIL

.rlDA Sacador:COMERCIALMUlTISOMEspécie: DM1-N'Titulo: 1937C - Motivo: falta depa
gamentoValor: R$ 1.200,00 - Data para pagamento: 15/10/2012-Valor total a pagarR$1.267,97
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.200,00 - Juros: R$ 4,80 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 224415/2dI2 Sacado: D PRA MAlHAS IlDA Endereço: R JOSE THEODORO
RIBEIRO 1061 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Cedente: IÇ,OBOLD FlDC MERC FINANC
11 Sacador: DAMENNYINDE Espécie: DM1- N°Titulo: 0237913 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 771,94 - Data para pagamento: 15/10/2012- Valor total a pagar R$847,87 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 771,94 - Juros: R$ 2,57 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 224437/2012 Sacado: D PRAMAlHAS IlDA Endereço: R JOSE THEODORO
RIBEIRO 1061- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Cedente: NRAVWvIENTOS IlDAEPP Sa
cador: - Espécie: DM1-N'Titulo: 000.OOO.944C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.266,84
- Data para pagamento: 15/1O/2012-.Valor total a pagar R$1.345,68 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$ 1.266,84 - Juros: R$ 5,48 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15;46

Apontamento: 224471/2012 Sacado: DIEGO RAFAEL MIRANDA FERREIRA Endereço: RUA
JOSE THEODORO RIBEIRO 2744 - Jaraguá do Sul-Se - CEP: 89258-000 Cedente: OESA COM
E REPRES IlDA Sacador: - Espécie: DM1 - N°Titulo: 2498236U - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 448,88 - Data para pagamento: 15/10/2012-Valor total a pagar R$524,18 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 448,88 - Juros: R$ 1,94 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 224369/2012 Sacado: DJLPRODUTOS DE LIMPEZA LTDAME Endereço: RUA
EXPANTONIO CARWS FERREIRA 458 SL 2 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-101 Cedente:
DEO SYSfEM DO BRASIL COMERQO DE PRODUTO Sacador: - Espécie: DM1 - N" Titulo:
023880-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 379,39 - Data para pagamento: 15/10/2012-
Valor total a pagar R$463,90 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 379,39 - Juros: R$ 7,96
Emolumentos:R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 224501/2012 Sacado: EVALDINO INACIO & CIA unAM Endereço: RUA JOSE
TEODORO RIBEIRO 921 - Jaraguá do Sul-Se - CEP: 89258-000 Cedente: CHOCOLEITE IND
ALIMENTOS Sacador: - Espécie: DM1 - N° Titulo: 55769-1-1 - Motivo: falta de pagamentoVa
lor: R$ 396,55 - Data para pagamento: 15/10/2012-Valor total a pagar R$471,62 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 396,55 - Juros: R$ 1,71 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 224504/2012 Sacado: EVALDINO INAQO & CIA Il'DAM Endereço: RUA JOSE
TEODORO RIBEIRO 921 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Cedente: CHOCOLEITE IND
ALIMENTOS Sacador: - Espécie: DM1 - N°Titulo: 55659-1-1 - Motivo: falta de pagamentoVa
lor: R$173,80 - Data para pagamento: 15/10/2012- Valor total a pagar R$247,97 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 173,80 - Juros: R$ 0,81 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 224414/2012 Sacado: EXPANSAO DISTRIBUIDORADE PRODUTOS DE U En

dereço: JOAO PlANINCHECK, 481 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente: AGUTI INDUSTRIA
TEXTIL unAME Sacador: - Espécie: DM1- N°Titulo: 1/23277/1- Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 104,85 - Data para pagamento: 15/10/2012- Valor total a pagar R$177,98 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 104,85 - Juros: R$ 0,52 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 224487/2012 Sacado: GERSITERESINHA STHAL Endereço: RUAOSCAR SCH
NEIDER 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-640 Cedente: MARMORARIAMULLERunA Sa
cador: - Espécie: DM1- N°Titulo: 992-01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 235,00 - Data

para pagamento: 15/10/2012- Valor total a pagar R$316,36Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$ 235,00 - Juros: R$ 0,94Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 22,52

Apontamento: 224175/2012 Sacado: JACKELINESOARES Endereço: RUAVICI'ORwrmosm
103 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-770 Cedente: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO
ITAJAI-V1ACREDI Sacador: AUTOMECANICAWEIl'ER Espécie: DM1 - N°Titulo: 0200/0005 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 176,40 - Data para pagamento: 15/10/2012- Valor total a
pagarR$253,71 Descrição dos valores: Valordo título: R$ 176,40 - Juros: R$ 0,76 Emolumentos:
R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 224418/2012 Sacado: LINCOIN PEREGO VIEIRA & CIA unA ME Endereço:
RUABERIHAWEEGE, 1170 - BARRADO RIO CERRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500 Ce
dente: D RT SOM EACESSORIOSAUTOMOTIVOS IlDA Sacador: - Espécie: DM1- N°Titulo:
0002603302 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$158,33 - Data para pagamento: 15/10/2012-
Valor total a pagar R$237,77 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 158,33 - Juros: R$ 0,58
Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 224486/2012 Sacado: LUCIA DE FATIMA ,G.pE ANDRADE Endereço:
AV.GEIUIlO VARGAS, 268 2° ANDAR - CENTRO - JARAGUA ro SUL-SC - CEP: 89251-970
Cedente: CAFEAUTOMATICunA Sacador: - Espécie: DM1- N°Titulo: 15780 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 270,00 - Data para pagamento: 15/10/2012- Valor total a pagar R$338,94
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 270,00 - Juros: R$I,08 Emolumentos: R$ 11,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 224447/2012 Sacado: MIRCEA MIRANDA ROCHA ME Endereço: R PASroR
AlBERT SCHNEIDER 759 SL 01- JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89260-300 Cedente: LUelANA
DE SOUZAPEREIRA Sacador: - Espécie: DM1- N°Titulo: 286 A - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 667,41. - Data para pagamento: 15/10/2012- Valor total a pagar R$748,71 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 667,41 - Juros: R$ 2,44 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 224364/2012 Sacado:NOEMEMARCELINODINIZ Endereço:RUADRENCHU
1241 - Jaraguã do Sul-SC - CEP: 89260-000 Cedente: OSVALDOVILElA JUNIOR ME Sacador:
- Espécie: DM1- N°Titulo: 002724-4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 751,32 - Data para
pagamento: 15/10/2012- Valor total a pagar R$834,68 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 751,32 - Juros: R$ 4,50 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 224365/2012 Sacado: THERMOPLAC IND E COMunA Endereço: RUA LEVI
NUS KRAUSE 296 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89253-660 Cedente: TRANSPORTES E SERVICOS
SUPERJAunAME Sacador: - Espécie: DM1- N°Titulo:N-68651-Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 596,00 - Data para pagamento: 15íl0/2012- Valor total a pagar R$679,03 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 596,00 - Juros: R$ 4,17 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

.

Apontamento: 224453/2012 Sacado:VAN DER LEUNDO BRASIL INST. ELET.MARIT Endere

ço: RUAPRESI. EPITAQO PESSOA 933 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-100 Cedente: OFIeCE
SERVICE ESCRITORIO VIRTUAL unA Sacador: - Espécie: DM1 - N° Titulo: 3515 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 660,00 - Data para pagamento: 15/10/2012- Valor total a pagar
R$730,50 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 660,00 - Juros: R$ 2,64 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

.

Apontamento: 224066/2012 Sacado:VOCARE CONSUITORIATREIN MARKunA Endereço:
PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA ,1149 AP 42 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-201 Ce
dente: ESCRITORIO CONIABIL BUCHMANN SC unA Sacador: - Espécie: DM1 - N° Titulo:
1882/031 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 150,00 - Data para pagamento: 15110/2012-
Valor total a pagar R$218,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 150,00 - Juros: R$ 0,35
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96
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"TERMO DE COMPROMISSO n° 003/2012, referente ao processo
administrativo de nO 20040-2009-14612 que fazem a Polícia MilitarAmbiental
e EDISON LOPES, na data de 31/09/2012, referente ao compromisso
recuperação de área degradada conforme parecer técnico, e como

conversão de multa imposta, a aquisição de equipamentos eletrônicos para
fiscalização a serem entregues a carga do lO Pelotão da 2a Companhia da
Polícia Militar Ambiental utilizada na atividade de fiscalização/prevenção de
crimes e infrações administrativas ambientais".

"TERMO DE COMPROMISSO nO 002/2012, referente ao processo
administrativo de nO 200 40 2009 14616 que fazem a Polícia Militar do
Estado de Santa Catarina e PRÉ MOLDADO LOPES LTDA, na data de
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fiscalização/prevenção de crimes e infrações administrativas ambientais"
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EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS

Dissolução/liquidação de Sociedade Comercial (cpc Antigo) nO 036.11.009173-1
Autor: Honório.Tomelin

.

Réu: SL Negócios Imobiliários Ltda eoutros
./

Citando(a)(s): Bueltermann Constr�tora Ltda., Rua Carlos Tribess, s/n, Lado 210, São Luis - CEP
89.253-535, Fone (047), Jaraguá do Sul-Se. .

.
...

Objetivo: CITAÇÃO. Prazo Fixado para �. Resposta: 15 dias. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s)
acima identíficadats), atualmente em local incerto ou não sabido, fíca,(m) ciente(s) de que, neste Juízo de
Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para responder(em) à ação,
querendo, no lapso de tempo supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-âo aceitos como

verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art. 319 do CPC). E, para que
chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presen!

"

o qu será afixado
no local de costume e publicado I vez(es), com-ínterv de O dia da lei.
Jaraguá do Sul (SC), 05 de setembro de 20

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Guaramirim - Cartório Extrajudicial
Ofício do Registro de Imóveis
Jorge Súsumu�/no-OficiaI de Registro
André Luiz.Gonç.tvos - Oficial Substituto

'-ÕiíCíõdORegiS"tio delíii6Veilciã'Comarca de Gllaramlrlm.CNPJ ,..11.5U,60SIllOOf�21hleAgosto, 1918 - 3" andar - ma 301·
-

E!�!!'2.�!!!I�!!.'!.I:�_��...JOO· fone: 017·3373.0113 - Fax: -47;3373-4382. - e-mail: gualamirlnui@gtnall.com

-···PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE REGIST.RO
Imóvel de Matricula nO 3.068 livro 2 ..RG

O Sr. André Luiz Gonçalves, Oficial Substituto do Registro de Imóveis da Comarca de
Guaramirim-SC. serviço extrajudicial situado na Rua 28 de Agosto. nO 1.918, em Guaramirim
SC, FAZ SABER que Osnlr de Souza (C.I. nO 1.587.112-6--SSP/SC e CPF sob nO 613.998.339-
87) e sua esposa Nilsa Maria de Souza (C.I. nO 1.985.063-SSP/SC e CPF sob n° 947.765.559-
72), requereram a retificação da descriçao tabular do imóvel de matricula nO 3.068 do liv.ro n° 2
do Registro Gerar, deste Oficio de Registro de Guaramlrim-SC, de sua titularidade, situado no

perimetro urbano do municlpio de Schroeder-SC, desta Comarca, Bairro Schroeder III,
localizado no lado Impar da Rua 01-Marechal Castelo Branco, esquina com o lado Impar da
Rua Jo30 Reck. processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei dOS Registros Públicos

(Lei nO 6.01Sn3). Devido â falta de anuência expressa na planta e no memorial descôtivo do
titular do imóvel confrontante de matricula nO 3.067 do livro nO 2 do Registro Geral, deste Oficio
de Registro de Imóveis de Guaramirim-SC, fica o seu titular, Cristiana Nadla Dombusch.
NOTIFICADA do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram arquivados neste servíço
registraI, podendo, nos termos do §2° do artigo 213, impugnar fundamentadamente os

presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedidO de retificação foi instruIdo com os

documentos enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram

disponlveis neste serviço registrai imobiliário para exame e conhecimento do interessado. Nos
termos do §46 do artigo 213 da lRP, a falta de ímpügnaçao no prazo da notificação resulta na

presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retificaçlo de registro. Portanto. as
opções que a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir
expressamente: e 3) deixar transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos tacitamente. Esclarece

se, finalmente, que éventuais falhas que venham a ser provadas no futuro não impedem novo

procedimento retificatório nem vinculam ;!1 pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando
resguardados seus direitos reais nos termos da legislaçao civil, exceto nos casos de usuesplao

. (artigo 214, §5°, da lRP). Decorrido o prazo legal sem impugnações, con�do da �rimeira
publicação deste edital que· será publicado duas vezes, P1fJrá ri dma. a rellficaçao
pretendida. Segue abaixo croquí de localização da área. Eu. t! ç J I ..

'

f André
Luiz Gonçalves. Ofícial SubstiMo, digitei e subscrevi.

Guaramirim. 05 de outubro de 2012.
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FABIO MOREIRA

Bomba caseira

Responsáveis estão
sendo procurados

Pacote explodiu na madrugada de ontem.

Ninguém se feriu, mas o susto foi grande

MASSARANDUBA

Débora Remor

Um morador de Massaran
duba registrou a ocorrên

cia de atentados à bomba em

Massaranduba na madrugada
de ontem. Alcides de Tofel, de
68 anos, acordou assustado à
lh30 com um estouro vindo da
varanda de casa, na rua 11 de
Novembro, no Centro. Ele es

pera que as imagens ajudem a

identificar os responsáveis.
Como Tofel é presidente do

Partido Progressista e a famí-

lia trabalhou na campanha de
Odenir Deretti para a Prefeitu

ra, eles acreditam que omotivo
do atentado esteja relacionado
com a eleição. "Perder faz par
te do jogo democrático, mas

ameaça desta forma não", de
clarou Tofel. "Ninguém se ma

chucou' mas minha preocupa
ção-rnaíor é com a segurança
daminha família."

Assustado, Tofel pensa em

instalar câmeras de seguran
ça em casa, onde mora com a

esposa e os dois filhos, de 30 e

34 anos. "Há çinco anos sofre-

Briga na praça

Dois homens são presos
Uma briga entre cinco ho

mens deixou duas pessoas fe
ridas no Centro de Corupá na

madrugada' de ontem. As câ
meras de vigilância flagraram o

momento da agressão, por volta
das 3h, na Praça Arthur Müller.
A discussão começou por uma

cobrança de dívida, que termi
nau com as agressões e com o

roubo de R$ 100. Uma das víti

mas, de 23 anos, foi levada ao

Hospital São José, em Iaraguá
do Sul, com lesões graves. O ou-

tro homem se evadiu do local.
Outro jovem, de 17 anos se en

tregou sem' resistência.
a terceiro envolvido fugiu

num Corsa, em direção ao bair
ro João Tozzini. Depois da per
seguição, o suspeito ainda rea

giu com pedradas e ameaçava
os policiais com uma pá. A PM

precisou usar .balas de borra
cha e arma de choque não letal
(taser) para conter o acusado,
de 30 anos, que prestou depoi
mento e foi liberado.

DIVULGAÇÃO/14BPM

CORUPÁ Câmeras Dagram agressão entre os jovens

Guaramirim

Festa termina em tiro .

Um homem foi baleado na perna direita enquanto comemora

va o resultado da eleição, no Campo do Avaí, em Guaramirim, na

madrugada de ontem. Ele percebeu.o ferimento por volta da meia
noite e não soube dizer de onde teria partido o disparo da arma. A
vítima está internada no Hospital PadreMathiasMaria Stein.

mos um assalto e ficamos sob
a mira de um revólver. Agora
este tipo de atitude, nos deixa

preocupados".
Ele foi à Delegacia de Polícia

registrar um Boletim de Ocor-
.

.rêncía com o que sobrou da
bomba caseira, um punhado de

papel picado. "Vamos trabalhar
para encontrar os culpados",
disse, ainda um pouco trêmulo.

A Polícia Militar em Guara

mirim, que controla as câmeras
de monitoramento de Massa

randuba, informou que as ima

gens não foram requisitadas
pela Polícia Civil. Os agentes
que estavam em serviço na noi
te da ocorrência registraram
apenas rojões da comemoração
dos candidatos eleitos.

Imprudência
Mulherem
estadograve
Uma professora de 44

anos, tentava atravessar a

avenidaWaldemarGrubba,
no Baependi, em Iaraguá
do Sul quando foi atropela
da por umMonza, por volta
das l7h de ontem. O moto

rista, de 43 anos, fez o teste
do bafômetro que apontou
1,4 mg/L e comprovou o

estado de embriaguez. Ele
foi preso em flagrante. A
mulher estava inconscien
te e foi levada em estado

grave para o Hospital São
José, com suspeita de fra
tura na perna direita.

Acidente

Pai e filho

atropelados
Um menino de sete

anos, acompanhado do

pai, foi atropeladopor um
ônibus da Viação Canari
nho na rua Francisco Gre

tes, no bairro Nereu Ra

mos, em Iaraguá do Sul, às
8h de ontem. A criança foi
levada ao Hospital Iaragua
com cortes na cabeça e do
res nas pernas.

DESTROÇOS ToreI mostra o que sobrou da bomba
e espera encontrar os responsáveis pelo ato

Corupá
Parentes roubavam peixes
Um jovem de 19 anos e

um homem de 46 anos foram

presos no final da tarde de do

mingo, no bairro Caminho do
Morro, próximo ao SalãoAtira
dores, em Corupá. Eles invadi
ram uma propriedade privada
e, tentaram esvaziar o tanque
para roubar peixes. O dono da

chácara avisou a Polícia Mili

tar' que prendeu em flagrante
os invasores por tentativa de
furto e posse de armas - duas

pistolas calibre 22. A dupla,
que são tio e sobrinho, mora
dores de Corupá, foi conduzi
da ao Presídio Regional de Ia
raguá do Sul.

Colisão

Carro bate em ambulância
Uma ambulância dos.Bom

beiras de Iaraguá do Sul foi

atingida de frente por um Fo

cus, que invadiu a pista contrá
ria, na rua Manuel Francisco
da Costa, no bairro Vieira, em
Iaraguá do Sul, na madrugada
de ontem. A viatura transpor
tava um, paciente e a acompa
nhante, mas o motorista foi

quem mais se feriu. Laércio

Luciano, de 23 anos, foi levado
ao hospital e recebeu alta ain
da de manhã. O condutor do
Focus, de 39 anos, teve lesões
leves e permanece em obser

vação no Hospital São José. A
ambulância foi levada ainda
ontem para o conserto e a cor

poração espera que o veículo
volte ao atendimento dentro
de dois dias.

"Termo de compromisso n° 004/2012, referente aos pro
cessos administrativos de n° 21 200 2011 20391 E n° 21
200 2011 20392, que fazem a Polícia Militar do Estado
de Santa Catarina e Plátano Brasil Distribuidora e Expor
tadora Ltda., na data de 05/1 0/2012, referente à execu

ção de Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas e
conservação do valor de multa simples em serviços am

bientais conforme artigo 139, 140 e seguintes Decretos

6.514/08, num total de R$ 12.000.00 (doze mil reais)."
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ELEMENTAR
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benyamin@biovita.com.br

A vitória da demoeraeía

O direito ao voto é o resultado de
um longo processo de instalação

da democracia, que nem sempre
esteve presente em nossa sociedade, e
é rara em diversos países mundo afora.
Entretanto, a consciência sobre o voto

e sua responsabilidade posterior ainda
parece algo distante de se atingir na
maioria da população.
De nada adianta reverberarmos aos

quatro ventos sobre a importância da
sustentabilidade (econômica, social,
ambiental e cultural) se não nos
conscientizarmos sobre o poder do
nosso voto, e como ele influirá no nosso

meio. Ao elegermos um candidato,
nosso dever cívico não cessa, aliás, ele
apenas se inicia. Precisamos lembrar
em quem votamos, e mais importante

que isso, precisamos cobrar, cobrar
muito, para que as promessas se

transformem em realidade.
Possuímos representantes políticos
capazes de fazer um novo amanhã,

.

mas isto também dependerá de nossa

participação, e precisaremos ser
cidadãos éticos, justos e, acima de

tudo, comprometidos, não esperando
que o resultado venha de graça ou
caia do céu. Precisamos arregaçar as

mangas e fazer o melhor pela nossa
sociedade, pelos nossos familiares
e amigos, mas especialmente pelos
nossos filhos. Que cidade você
quer deixar de herança para os

seus filhos? Pense nisso e trabalhe
incessantemente pela sustentabilidade
de Jaraguá do Sul nos próximos anos.

Casa sustentável brastlefra
em eompetdçâo internacional
o projeto de casa sustentável de estudantes brasileiros participou na
Espanha do evento Solar Decatlhon, que acontece a cada dois anos e tem

como objetivo apresentar novas soluções energéticas para residências, que
levem em consideração oconforto, a capacidade de geração de energia e a

qualidade da obra em geral. O projeto brasileiro batizado de Ekó House
. foi desenvolvido por estudantes de universidades de São Paulo, Rio de

Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Norte.

Chip biodegradável
Em recente divulgação, cientistas da
Universidade de Illinois, Tufts e de

Northwestern, anunciaram a criação do

primeiro chip biodegradável, composto
de seda, silício e óxido de magnésio.
Naturalmente, o silício é dissolvível em

água, porém levamuito tempo. Para
acelerar o processo, os pesquisadores
usaram fios do componente extremamente
finos, chamados nanomembranas. A
velocidade da dissolução do conjunto
pode ser controlada pelo aumento ou
diminuição da espessura da camada
de seda que envolve o circuito. Entre
as possíveis aplicações, os chips
biodegradáveis podem ser utilizados no
monitoramento ambiental, implantes
médicos e monitoramento de corpos.

Hospitais mais sustentáveis
Com base na atuação da organização internacional First CareWithout Harm, os
hospitais brasileiros devem se tornarmais sustentáveis. A ONG pretende reduzir
os impactos ambientais gerados pelas instituições de saúde, devendo alcançar
10% dos hospitais brasileiros no prazo de até dois anos. O processo consiste em

aplicar mudanças para, tornar os hospitais mais eficientes e incentivar o maior
cuidado com o gerenciamento de resíduos e escolhas de materiais utilizados.

www.biovita.com.br
FOTOS DIVULGAÇÃO

Da água da
torneíra para
vasos sanitários
As descargas nos vasos sanitários
que acionamos todos os dias

geram incontáveis perdas de água.
Para minimizar os efeitos dessas

perdas, algumas empresas estão
desenvolvendo alternativas simples
de reaproveitamento, que se

baseiam no conceito da reutilização
da água que cai pelo cano da pia,
reaproveitando-a no sistema de

descarga. Já existem sistemas que
garantem uma redução de até 70%
no consumo de água nos banheiros.

eira plástica nacional
A empresa paulistana Reciplast investe na fabricação de madeira de plástico,
uma alternativa sustentável para amadeira tradicional, que é mais resistente à
umidade e é imune a certos tipos de pragas, além de não empenar, rachar ou
mesmo soltar farpas. Com fábrica em Guarulhos (SP), o material é produzido
através de resíduos plásticos industriais que são triturados, processados e

transformados em novos produtos com aparência de madeira convencional.
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Tradição
Schützenfest

começa nesta

quarta-feira
'

Organização já decorou o Parque Municipal
de Eventos com as cores da tradicional festa

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

Faltando apenas um dia para a

abertura oficial, o Parque Mu
nicipal de Eventos já está a cara da
24a Schützenfest. No pátio, fun
cionários andam de um lado para
o outro carregando ferramentas.
Dentro da bilheteria da praça de

alimentação, um grupo discute so
bre o posicionamento das mesas.
No estande de tiros, por enquanto,
o barulho é só dasmarteladas para
reforçar a estrutura. Esse é o cená
rio de preparação para a festa do
tiro e a rotina de quem trabalhou
na montagem durante as-últimas
duas semanas. Hoje a comissão
deve terminar os preparativos,
com algumas horas de folga, da
festa que começa amanhã e segue
até 14 de outubro.

Desde setembro, a comissão

organizadora está trabalhando na

nova decoração do Parque Mu

nicipal de Eventos. Os pavilhões
já ganharam cores germânicas
e guirlandas de flores. O famoso

boneco gigante também ganhou
roupas novinhas, que foram cos

turadas dentro do pavilhão A,
e uma nova pintura em todo o

corpo. A decoração não é a única
novidade. Para a edição deste ano,
foram instalados ventiladores que
liberam umidade em forma de

vapor, as calhas foram limpas e a

cozinha foi inteira reformada. O

presidente da comissão central or
ganizadora (CCO), Sidnei Marcelo

Esperamos um
público de 60 mil

pessoas. Os preços
estão acessíveis e .

há atrações que são
gTatuitas este ano.

Sidasi L.C!Ju-es,

�eSIIIl.fft.1

L

Lopes, comenta que a nova estru

tura é uma reivindicação antiga e

deve beneficiar também os próxi
mos eventos.

O coordenador da decoração,
Paulo Cesar da Silva, explica que
foram escolhidos tons mais claros

para os ambientes de alimentação
e panos brancos, pretos, amarelos
e vermelhos para colorir o salão
de dança e o pavilhão externo. Até
poucos dias, Silva ainda guardava
em uma caixa os materiais que
considera o ponto alto da tradicio
nal decoração no pavilhão A: duas
guirlandas de 1,5 metros de diâ

metro, e outras duas de ummetro,

que foram instaladas nos centros

dos salões. 'Acho que elas vão apa
recerbastante", comentou Silva.

Canecos

gigantes
No pavilhão B, dois canecos

gigantes de chope já demarcam
a praça de alimentação. Por en
quanto, um grupo de homens ain
da está 'organízando os detalhes.

Juntos, eles transportam mesas,

tábuas e ferros. Pablo Felipe de

Souza, de 17 anos, é um morador
de Rio do Sul que veio à cidade

para trabalhar no evento. "Estou

ajudando em tudo por aqui. Du
rante a festa, vou trabalhar como

garçom, servindo chope", contou.
No pavilhão foi instalada uma

estrutura para shows de bandas e

Djs locais. Na manhã de ontem,

quatro homens estavam sobre
andaimes para limpar as janelas
mais altas do galpão. "Com a ins

talação deuma tendapara apraça
de alimentação entre os pavilhões
B e C, a estrutura desta edição au
mentará em até 25%, em relação
às anteriores", garantiu Lopes.
Para o presidente da organização,
apesar da duração do evento ter

diminuído neste ano, a expectati
va é que os preços populares e as

atrações gratuitas tragam 60 mil

pessoas à Schützenfest.
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EDUARDO MONTECINO
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DETALHES Funcionários trabalham para
�ar a decoração do ambiente da festa

Pr'ogramação
10 DE OUTUBRO (quarta-feira)
• Pavilhão A

• 20h - Abertura (com premiação
das sociedades e atiradores do

Campeonato Oficial da ACSTVI)
• 21 h30 - Banda Hannover

• Pavilhão B
• 21 h - Grupo Folclórico
Master Regenwalde Tanzgruppe
• 21 h30 - Banda Estrela de Ouro

• Estande de Tiro Visitantes
• Das 21 h à meia-noite - carabina
ar - chumbinho e carabina ar - seta

• 2a Handwerkmesse (Feira do

Artesanato) - Das 19h às 23h,
ao lado do pavilhão A

11 DE OUTUBRO (quinta-feira)
• Pavilhão A

• 20h30 - Banda Real do Paraná
• 23h15 - Grupo Folclórico Adulto
Sünnros Volkstanzgruppe
• 23h30 - Banda Chopão
• 2h30 - Banda Vox 3

• Pavilhão B
• Das 13h às 18h - Tarde dos Idosos
• 13h30 - Grupo Mensagem
• 20h30 - Banda Society
• 21 h30 - Grupo Folclórico Adulto
Blauer Rhein Tanzgruppe
• Oh30 - Banda Silver Show

• Pavilhão C (Alternative Flagge)
• 22h - Banda Acton 19
• 23h - Banda Efeito Imediato
• Oh - Música eletrônica sob a

responsabilidade da Megna & Indoor
.

• DJ Eduardo Moretti (Agência Yes

Weekend), de Jaraguá do Sul
• Sexy Sound, de Blumenau
• Minigalia Soundsystem, de Blumenau
• DJ Dalton Pereira (Agência
House Box), de Joinville
• DJ Vlad Martins (Agencia
La Família), de Joinville

• Estande de Tiro Visitantes
• Das 13h à meia-noite - carabina
ar - chumbinho e carabina ar - seta

• 2a Handwerkmesse (Feira do

Artesanato) - Das 19h às 23h,
ao lado do pavilhão A

12 DE OUTUBRO (sexta-feira)
• Pavilhão A '

• 20h45 - Grupo Folclórico
Juvenil Neue Heimat Trachtengruppe
• 21 h - Grupo Safira
• Oh30 - Lino Banda

• Pavilhão B
• 13h30 - Banda Melodia Show

• Das 14h às 17h - Tarde
das Crianças
• 17h - Cerimônia de Coroação
das Majestades do Tiro de 2012-

Categoria Juvenil (feminino e masculino)
- Campeonato Oficial da ACSTVI
• 20h - Grupo Folclórico Master
Neue Heimat Trachtengruppe
• 20h15 - Grupo Folclórico Infanto
Juvenil Regenwalde Tanzgruppe
• 20h30 - Adler' s Band
• 23h - Grupo Folclórico Adulto
Neue Heimat Trachtengruppe
• Oh30 - Banda Santa Cruz

• Pavilhão C (Alternative Flagge)
• 22h - Pray For Us
• 23h - Banda ln Natura
• Oh - Música eletrônica sob a

responsabilidade da Moving Up
• DJ Jhonz Muller, de Jaraguá do Sul
• DJ Adrian P, de Jaraguá do Sul
• DJ Kbeça, de Blumenau
• DJ Bibbe Andreata, de Jaraguá do Sul

• Estande de Tiro Visitantes
• Das 13h à meia-noite - carabina
ar - chumbinho e carabina ar - seta
• Das 13h às 17h - Competições
individuais de tiro categoria juvenil
(até 14 anos) na modalidade
carabina ar - chumbinho

,

• Das 15h às 20h - Torneio de Tiro
na modalidade carabina ar - seta entre

sociedades convidadas pela ACSTVI
• 2a Handwerkmesse (Feira do

Artesanato) - Das 10h às 23h,
ao lado do pavilhão A

13 DE OUTUBRO (sábado)
• Exposição de Veículos Antigos
(Promoção do Coajas). Das 1 Oh às

18h, no pátio do Parque Municipal
de Eventos

• Pavilhão A
• 20h30 - Tal's Band
• 22h45 - Grupo Folclórico Adulto

Regenwalde Tanzgruppe
• 23h - Banda Santa Cruz
• 2h - Banda Champagne

• Pavilhão B
• 15h - Banda V8
• 20h - Grupo Folclórico Juvenil
Grünes Tall e Grupo Folclórico Juvenil

Regenwalde Tanzgruppe
• 20h30 - Banda Presença'
• 23h - Grupo Folclórico
Adulto Grünes Tall
• Oh30 - Banda Nave Som

• Pavilhão C (Alternative Flagge)
• 22h - Flextilo

Ingressos
• Quarta-feira (10)
Entrada gratuita

• De quinta-feira a domingo (11 a 14)
Até às 18 horas: entrada é gratuita
Das 18 às 21 horas: R$ 5
A partir das 21 horas: R$ 10

(inteira) e R$ 5 (meia)
• Pagam meia entrada: idosos acima de
60 anos e estudantes,

• Não pagam entrada: pessoas com

uniformes das sociedades participantes da
,

festa ou usando traje típico alemão.

CAMAROTES
Os camarotes, para grupos de até 40

pessoas, podem ser reservados diretamente
com a empresa pelos telefones (47) 3370-
2738 e (47) 8817-0965, ou pelo e-mail

jotapromocoes@netuno.com.br. As fitas serão
entregues nos dias relativos às compras.

• Quarta-feira e domingo
(10 e 14): R$ 250 (por dia)

.' Quinta-feira a sábado

(11 a 13): R$ 600 (por dia)
• Todas as noites da festa

(10 a 14): R$ 1.500

• 23h - Banda Demovia
• Oh - Música eletrônica sob a

responsabilidade da The Way Club
e da London Club
• DJ Ryan, de Jaraguá do Sul
• DJ Felipe Adriano, de Jaraguá do Sul
• DJ Marcelo Luis (Studio FM),
de Jaraguá do Sul
• DJ Carlos Fuse, de Blumenau
• DJ Bibbe Andreata, de Jaraguá do Sul

• Estande de Tiro Visitantes
• Das 11 h à meia-noite - carabina
ar - chumbinho e carabina ar - seta
• Das 15h às 20h - Torneio de Tiro
na modalidade carabina ar - seta entre

sociedades convidadas pela ACSTVI
• 2a Handwerkmesse (Feira do

Artesanato) - Das 1 Oh às 23h,
ao lado do pavilhão A

14 DE OUTUBRO (domingo)
• Desfile das Sociedades
A partir das 1 Oh, na rua

Walter Marquardt
• Pavilhão A

• 11 h - Wanderli e Magali
• 15h - Som Legal
• 20h - Banda Vox 3
• 22h - Encerramento

• Pavilhão B
• 11 h - Grupos Folclóricos Mirim
e Infantil Neue Heimat Trachtengruppe e

Grupos Folclóricos Mirim e

Infantil Grünes Tall
• 11 h - Banda Presença
• 14h30 - Grupos Folclóricos Mirim
e Infantil Sünnros Volkstanzgruppe,
Grupo Folclórico Mirim Regenwalde
Tanzgruppe e Grupo Folclórico Mirim
Neuer Fluss Tanzgruppe

'

• 14h30 - Melodia Show
• 18h - Banda Diversom
• 18h - Cerimônia de Coroação
das Majestades do Tiro de 2012 -

Categoria Adulto (feminino e masculino)
- Campeonato Oficial da ACSTVI
• 18h45 - Grupo Folclórico
Adulto Bergland

• Estande de Tiro Visitantes
• Das 14h30 às 20h - carabina
ar - chumbinho e carabina ar - seta

• 2a Handwerkmesse (Feira do

Artesanato) - Das 1 Oh às 22h,
ao lado do pavilhão A

Importante: menores de 12 anos devem
estar acompanhados de um responsável
para poder participar nas duas
moda/idades de tiro.

.............................................................................................................................................................................................................� .
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Juventus

Sucesso em campo, fracasso nas rendas
Nem mesmo amelhor campanha convence
o torcedor a comparecer ao João Marcatto

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

OJuventus vive um grande
dilema no Campeonato

Catarinense da Divisão Espe->
ciaI. Se dentro de campo a equi
pe vive seu melhor momento,
fora dele acumula sucessivos
fracassos de público. Na pri
meira partida do tricolor no

João Marcatto, contra o Atlético

Tubarão, 1.198 pagantes assisti
ram ao empate sem gols. Já na
última, a goleada de 6 a O sobre
o Caxias, no sábado, o público
não chegou a 300 pagantes.

O fato é ainda mais estranho
se levarmos em consideração a

campanha que os comandados
de Pingo realizam diante de seu

torcedor. Até o momento, o time
atuou por nove vezes em casa,
onde está invicto, vencendo seis

partidas e empatando três. No

quesito gols marcados, a estatís
tica é impressionante. Foram 24
em nove jogos, umamédia de 2,6
porpartida. Já os gols sofridos fo
ram apenas dois, ou 0,2 porjogo.

"Temos o programa de só

cios, que contribui em parte
para a diminuição da renda, mas
realmente nos preocupa esta

baixa presença de público nos

jogos. Estamos a seis empates de
conquistar uma vaga na elite do
futebol catarinense e chegou a

hora do torcedor dar a sua cara",
informou o presidente Ierri Luft.
"Lamentamos o fato do torcedor

ainda não estar comparecendo
aos jogos, mas acreditamos que
eles virão nos apoiar na reta fi

nal' para ajudar a equipe a con

quistar este acesso", completou o

zagueiroAlemão.
Na avaliação do especialista

.

em Marketing Luiz Porto, a in

formação sobre os jogos não está

chegando ao público alvo. "Reco

nheço que existe um grande es

forço por parte dos meios de co

municação e mídias sociais para
divulgar os jogos, mas a informa

ção não está chegando dentro das
empresas, onde está o torcedor",
avaliou. "Sou professor em duas

instituições de ensino da cidade
e quando pergunto aos alunos
sobre os jogos, poucos sabem res

ponder", acrescentou Porto.
"Sabemos que nossa mas

sa de torcedores é bem maior
do que essa que está compare
cendo aos jogos, os quais temos
que agradecer sempre. Também
sabemos que existe muita gente
nova na cidade, que pode vir a se
tornar um torcedor do Juventus.
Porém, infelizmente as ações de
divulgação passam pela parte fi
nanceira e hoje não temos caixa
ou pessoas para encabeçar essas
iniciativas", concluiu Luft.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

INEXPLICÁVEL Bola na rede adversária e arquibancadas vazias. A triste sina do Juventus no Catarinense da Divisão Especial
1

Voleibol

Garotos do sub18 em conquista inédita
A equipe MarisollFME de

voleibol infanto-juvenil mas

culino (subI8) desbancou o

favoritismo de Itajaí e conquis
tou de forma inédita o título do

Campeonato Catarinense. O

quadrangular final da compe
tição ocorreu �os dias 5 e 6 de

outubro, na cidade portuária.
Na noite de sexta-feira, os

garotos comandados por Luiz
Carlos Rodrigues da Silva, o Ka
dylac, venceram Joinville, por 3
sets a l. Na manhã de sábado,
foi a vez de encarar e bater Rio

do Sul, pelo mesmo placar. Res
tava o último jogo, contra o Pró

Vôlei/Itajaí e o retrospecto de
seis derrotas para o adversário
na temporada.

"Procurei rever a forma de

jogar contra eles, para tentar

surpreende-los. E consegui
mos através de uma estratégia
eficiente, onde equilibramos
a partida pela primeira vez na

temporada e 'deixamos eles
numa situação desfavorável",
analisou Kadylac. Com a estra

tégia, a MarisollFME abriu 2 a

1 no placar e o adversário não
soube jogar com a pressa con

tra, sendo derrotado por 3 a 1.

"Amor, suor e trabalho",
assim Kadylac definiu os pi
lares que levaram sua equipe
até essa conquista. O grupo da
Marisol/FME foi formado por
Guilherme de Oliveira, João
Serenini, Lucas Ribeiro, Viktor
Bonilha, Rafael Hesper, Iediel
Tropel, Henrique da Silveira,
Edjan Ghral, Paulo Muller, Ra
fael Marcarini, Daniel Nagel,
Marcos Alves e Rodrigo Leitzke.

Segundona
Resultados
da rodada

O Campeonato da Segun
da Divisão teve sequência
na tarde de sábado. Pelo

Grup'o A, o Atlético lnde
pendente goleou o Prisma

por 7 a O, o Roma virou
sobre o Nova Geração por
2 a 1 e a Kiferro venceu o

Guarany por 3 a l. No Gru
po B, o Flamengo B venceu
a Tecnopan pela contagem'
mínima, enquanto o Ope
rário superou o Barrabaxo

por3 aO.

Jaraguá

Liderança
perdida

o Jaraguá venceu mais
uma no Campeonato
Catarinense da Divisão de

Acesso, mas viu a lide

rança escapar depois da
goleada do Caçador sobre
o Maga, por 4 a O. Como
bateu o NEC 'apenas' por
3 a 1 na tarde de sábado,
'no Dr. Hercílio Luz, o Leão
doVale perdeu a ponta do
certame no saldo de gols.
Os gols foram anotados

por Pajé, Ricardo e Geléia.
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Campeonato Brasileiro

Galomassacra,mas
Flu segue como líder

Cincomelhores equipes vencem seus jogos e,

restando dez rodadas, título permanece aberto

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

/\ 28a rodada do Campeonato
l1..Brasileiro foi marcada por
vitórias das cinco equipes que
ponteiam o certame. Destaque
para a goleada do Atlético-MG
sobre o Figueirense por 6 a O.

Em grande atuação, Ro
naldinho regeu o Galo no In

dependência. O resultado en

caminhou o rebaixamento do

Figueira e manteve os mineiros
na briga pelo título. O triunfo só
não foi mais expressivo porque
Fred novamente fez a diferença

e o Fluminense venceu o Bo

tafogo por 1 a 0, no Engenhão.
Com a vitória, o Tricolor per
manece líder, com uma campa
nha impecável rumo ao título.

No Morumbi, o São Paulo
não teve piedade do rival e ven
ceu o Palmeiras por 3 a 0, no
clássico 'Choque-Rei'. Destaque
para a atuação do atacante Luis
Fabiano, autor de dois gols na

vitória do tricolor paulista.
Na Vila Belmiro, o Santos fi

cou no empate em 1 a 1 com o

Internacional. Com o resultado,
o Inter se manteve em sexto,
vendo o São Paulo se distanciar

na quinta posição. Retornando
de lesão, Bernardo foi o desta

que da partida, anotando o gol
santista.

Nos Aflitos, o Náutico ven

ceu o Corinthians por 2 a 1 e

abriu dez pontos da zona de re
baixamento. O confronto se en

caminhava para o empate em 1
a 1, mas o volante Ralfmarcou
o gol contra, que deu a vitória
aos pernambucanos.

No Serra Dourado, o Vasco
venceu o Atlético-GO e perma
neceu na zona de classificação
para a Libertadores. O gol da
vitória foi anotado por Iuninho
Pernambucano, destaque cruz-

'

maltino.
Com gols de Marquinhos

e Moreno, o Grêmio venceu o

Cruzeiro por 2 a 1, no Olímpico.
BRUNO CANTINIICAM

IMPIEDOSO Galo goleou por 6 a O e praticamente'selou a sorte do'Figueira

Fórmula 1
.

Segundo
A reta final da tempora

da na Fórmula 1 pode mo

dificar ·todo um prognósti
co recente. No Japão, Vettel
foi quase perfeito e venceu.

Com a desistência de Alonso
no início da corrida, o ale
mão ficou a apenas quatro
pontos do espanhol. Após a

maré de azar, Felipe Massa
se recuperou e chegou, em
segundo. O brasileiro feste

joumuito o resultado.

Tênis

Título
Em ano promissor para o

tênis brasileiro, Feijão e Bru
no Soares festejaram mais
um título no fim de semana.

No Equador, Feijão foi cam
peão do Challenger de Quito.
Com a conquista, ele segue
em recuperação no ranking.
No Japão, Bruno Soares foi

campeão de duplas no ATP
de Tóquio. Com o resultado,
Soares se consolida como

uma potência nas duplas.

Futebol
, )

Joinville
O Joinville empatou em

1 a 1 com o Barueri, em São
Paulo. O tropeço pode cus

tar caro ao tricolor, que não

depende mais de si mesmo

para conquistar o acesso.

Nesta terça-feira, o JEC faz
confronto direto com o São

. Caetano, às 21h, na Arena. A
vitória é fundamental para as

pretensões de subir do clu
be. A diretoria conta com o

apoio do torcedor.

Avante!
Henrique Porto

redacao@avanteesportes.com

RS 150 mil
o Juventus está a quatro empates do acesso e a seis do título da
SegundonaMesmo assim, parece que a cidade não estánem aí

para o clube. O jornalOCP fez a suaparte, investindo o dobro do
quehavia se comprometido inicialmente. Porém, não somos uma
instituição financeira e conclamamos os demais empresáriospara
ajudaremnesta reta final, onde são necessáriosR$150milparao
clube fecharo campeonato saneado. São várias as formas de apoiar
(patrocínio na camisa, placas, lotes de ingresso, etc).Todos gostam
dever os grandes jogando aqui,mas poucos parecem dispostos a
ajudar o tricolor adeixaro calvário daSegundona

Deu li
Nas eleições, deu 11.Mas
o quemudano esporte de
Jaraguá do Sul coma eleição
deDieter?Aprincípio,
projetos como o Esporte
eCidadania devem ser

retomados. Nossas principais
estruturas esportivas devem
receber atenção especial,
coisa que infelizmente não
aconteceu na atual gestão
e porpicuinhas pessoais. O
novo prefeito já avisou que
suaprimeira obra será a
revitalização doArthurMüller.

Juventus'
Como explicar as pífias
bilheterias do Juventus nos

jogos em casa? Difícil, né?
Eu diria quase impossível.
Por pior que fosse a fase
da equipe, nossa torcida
sempre se fez presente.
Mas o que dizer então do
atual momento, quando o

time vem de duas goleadas
consecutivas em casa por
6 a O, mas não consegue '

reunir mais de 300 pagantes.
Algum 'marketeiro' de

plantão se dispõe a ajudar?

FME
AFME deve passarpor
grandesmudanças na gestão
deDieter.Acoligação é
grande e tembastante gente
interessadanaautarquia Será

preciso calmaparadefinir o
nome do novo comandante.
Assim como temmuitagente
boanos partidos da base
aliada, temmuitagente que
vaipleitear estavaga,mas não
reúne asmínimas condições
para a função. Entre gostar
de esporte e saber gerenciar,
existeum longo caminho!

Jaraguá
Iaraguá e Caçador disputam
gol a gol a liderança da
Divisão de Acesso. Nesta
rodada a equipe do meio
oeste se deumelhor,
marcando mais vezes
e assumindo a ponta.
Porém, quis a tabela que
na última rodada o Leão
recebesse o 'Todo Poderoso

Maga' em casa, o que deve
decisivo. Lembrando que
no ano passado a partida
no Botafogo terminou 9 a O

para o Jaraguá. Bons fluídos!

CLASSIFICAÇÃO RESULTADOS
28" rodada

Flamengo O x O Bahia
Coritiba 1 x O Ponte Preta
Portuguesa 5 x 1 Sport
São Paulo 3 x O Palmeiras
Náutico 2 x 1 Corinthians
Atlético-GO O x 1 Vasco
Santos 1 x 11ntemacional
Grêmio 2 x 1 Cruzeiro
Fluminense 1 x O Botafogo
Atlético-MG 6 x O Rgueirense

PRÓXIMOS JOGOS
29" rodada
10/10
19:30 Botafogo x Santos
19:30 Rgueirense x Atlético-GO
19:30 Ponte Preta x Náutico
19:30 Cruzeiro x Portuguesa
19:30 Bahia x Fluminense
22:00 Internacional x Atlético-MG
22:0Q Corinthians x Flamengo
22:00 Vasco x São Paulo
11/10
21:00 Palmeiras x Coritiba
21:00 Sport x Grêmio

Jllii!Il!!"J!itmll"";"iifJiliHlí8fiJl1III1'1I!I'_ItiII!iIiii'.IfJJ1!IíII�1h?fff��51�'Mi:'HMMiii!iPi!liMi!ft1ii""f!jJ'j�i!fli/h
1',�!�§§!tl��ilS'Q9��p���rf�na ,

15 Ponte Preta

16 Coritiba

34 28 8
.

10 10 30 36 -6 40,5%
, ,

32 28 9 5 14 40 47 -7 38,1%
17 Sport 27 28 6 9 13 24 43 -1932,1%

1_m1.8JtiJ_It1i"lJ!jrJIgti!iJli.fEIIBf!l!iJJ.�
19 Figueirense 22 28 5 7 16 30 54 -24 26,2%
20 Atlético-Go 20 28 4 8 16 27 49 -22 23.8% Rebaixados pala Série B
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Causados por problemas hormonais, efeito sanfona e obesidade, as estrias,
logo após a celulite, são uma das mais temidas vilãs da beleza feminina.
Isso porque comprometem a aparência do pele com o surgimento de listras
avermelhadas é brancas.
O mal-estar causado pela marco, no entanto, serviu de motivação para a

criação de uma caneta antiestria, cosmético que promete tratar o problema
tanto em estágio inicial como avançado, em até 120 dios.
A boa noticio para mulheres que deixam de tomar banho de sol com
vergonha de expor as terríveis marquinhos na pele, é que uma hora depois
de ter usado o caneta cntíestric já é possível curtir um dia na praia ou no

dube.
'

"Nõo hó ação fofoirritanfe ou fotossensibilizonte", afirma o farmacêutico.
Formulada com açúcar noturol e célu as-tronco de centena asiático - planta
medicinal utilizada para estimular os célu as-tronco humanos - o caneta

especiol disfarço as estrias imediotomente. Seja nos estrias vermelhas, em
estagio inicial, ou nos broncas, considerados severas, o mudança na

'

pigmentação é provocada pelo reação química do açucaro
.

Já o centello nsiófco tem (.l missão de reparar o pele internamente, por
meio da ativação dos fibroblcstcs.célulos responsáveis pela produção de

APOSENTADO, COM O
CRÉDITO CONSIGNADO BRADESCO

, I

VOCÊ REALIZA MUITO MAIS.
"

MAIS QUE QUALIDAD,E,
BEM-ESTAR PARA SUA VIDA.

\colóqeno e elastina.
Poro potenciolizor o resultado, foi adicionado um ativo composto por silício,
mineral que reestabelece a firmeza da pele e melhorou aparência das
estrias, e ácido sohcílico, substôncio que promove suave esfolioçõo do local
das estrias estimulando a renovação celular.
Aplicação em casa

O cosmético antiestria foi criado em formato similar a uma caneta marca

texto, o que facilita suo aplicação.
Basta__passá-Ia exatamente em cima da esfrio, como se estivesse
marcando-a Ix 00 dia. Depois de seco, iá é possível colocar a roupa sem

risco de sujar o tecido.

Encontre essa novidade na Receituário Farmácia Magistral.

'* '. •
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QR Code em seu celular

e aproxime o telefone

do código ao lado.

• ESPECIAL PARA
APOSENTADOS
DO INSS

• E SERVIDORES
PÚBLICOS

Fale com o G�rente Bradesco
ou vá a um correspondente
Autorizado da 8ra�e�co
Promotora mais proxlmo.

35
Ou ligue para 0800 725 23 .
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