
Dançarinos do Brasil terão
como destino Jaraguá do Sul
Na quinta edição, Festival Nacional de Dança, que
será realizado entre os dias 19 e 21, na Scar, deve contar
com a participaç�o de artistas de vários estados .

•1

Cerca de cincomll pessoas prestigiaram a abertura da 24a edição da Festa do Tiro, ontem à noite. Págioas 20 e SI

Região
Entrega de insulina para casos
especiais ainda não foi resolvida
Gerência Regional de Saúde recebeu uma carga
do medicamento essa semana, porém as doses de

HumalogMix 25 ainda estão em falta. Página 7

Serviço
Mudanças na lei facilitam
as viagens de adolescentes
Commais de 12 anos, os jovens podem viajar
desacompanhados e sem autorização. A exigência
agora é levar a Carteira de Identidade, Página 1,9. �,

'

"

Ver'eador-es

A lista com as votações dos
candidatos eleitos em Jaraguá
o resultado das apurações nas urnas de cada um
dos 50 locais onde foram feitas as escolhas dos

�

Iegísladores do.próximo mandato. Página 5
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Partícípações, está acionando,
a TelecomJtália'. Ela solicita

.

indenização da controladora da' ,

empresa por abuso de poder:Desde
o afastamento do ex-presidente Luca
Luciani, ovalor da empresa caiu em

. mais de um terço, o que significou'
um prejuízo de R$10 bilhões para os
acionistas. Esta briga vai longe..
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ÁREAs DE ATUAÇÃO
• Estagiárias.
• Professores para Educação Infantil e 12 ano.
fi Professores para Ensino Fundamental I (22 ao 5Q ano).
• Professores para Ensino Fundamental " (62 ao 92 ano) e Ensino

Médio em todas as áreas do conhecimento.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Indústria
Aindústria catarinense dá os

primeiros sinais de reação
no ano, com perspectivas de
crescimento da demanda, re

dução do nível de estoque, que
ainda está elevado, e estabilida
de no nível de emprego. As in

formações são da pesquisa in
dicadores industriais, realizada
pela Federação das Indústrias

(Fiesc), com 200 empresas. No
acumulado do ano até agosto, o
faturamento real do grupo pes
quisado aumentou 10% frente
ao mesmo período em 2011.

"Estamos iniciando umperío
do em que normalmente o setor

industrial tem um aquecimento
de suas atividades. Em agosto ti
vemos um bom crescimento das
vendas em relação a julho (12%),
confirmando as expectativas de

recuperação da indústria até o

final do ano", afirma o presidente
da Fiesc, Glauco José Côrte.

Apesar da alta nas vendas,
os dados do IBGE mostram que
a produção industrial do 'Esta
do acumula queda de 2,8% até

agosto. O descompasso entre

produção e vendas se deve à

incorporação dos produtos im
portados ao portfólio de vendas
das indústrias, explica Côrte.

Havan
Nummomento em que o comercio no
País passa por crescente concentração
em apenas alguns grandes grupos - como

acontece no' exterior -redes catarinenses
mostram muita força e, entre elas o

destaque sem dúvida fica por conta da
Havan. Com 48 lojas instaladas e mais 3

em construção, a rede avança em grande
velocidade e suas vendas estão crescendo
aceleradamente. As fornecedoras dela têm

poucos motivos para queixas. Já está na
pauta a ampliação da unidade de Barra
Velha, que já está ficando pequena para
tanto movimento· de mercadorias.
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Produção industrial
De acordo com o Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE), no mês de

agosto houve crescimento da produção
industrial em nove das 14 regiões
pesquisadas em comparação com o mês
anterior. Namédia nacional, o crescimento
foi de 1,5%. Em relação a agosto de 2011, no
entanto, houve recuou de 2%. Os dados do
IBGE sempre vêm mais tarde, mas tem uma

importante abrangência nacional por setores.

Oficina da

Comunicação
Este evento acontece no próximo dia
31, no Centro Empresarial de Iaraguá do
Sul. A promoção é daApevi.

DUPLASENA
SORTEIO N° 1114
Primeiro Sorteio
09 - 24 - 30 - 35 - 45 - 48

Segundo Sorteio
02 - 14 - 21 - 33 - 36 - 37

QUINA
SORTEIO N° 3016
20 - 34 - 36 - 53 - 62

REQU'SITOS BÁSICOS
.. Estagiárias: Cursando Pedagogia.
• Professores: Graduação na área.de atuação.
REQUISITOS DESEJÁVEIS
.. Pós-graduação e experiência nà área.

Inflação preocupa
Apesar dos discursos das autoridades, a inflação
no País não está sob controle. O último boletim
Focus, do Banco Central, publicou a previsão do
mercado que estima que a inflação do �no chegue
a 5,42%. Em relação ao crescimento do PIB, a
expectativa continua de 1,57%, o que mostra
um pouco mais de otimismo em relação a uma

possível melhoria na economia neste final de ano.
Diante do crescimento da inflação, o mercado
espera que a Selic feche o ano em 7,5%.

ETAPAS DO PROCESSO
.. 1ª Etapa: Envio de Currículos para Naira

(nguimaraes@marista.org.br) até 1.9/10;2012, sexta-feira, às I7h.
e :li� Etapa: Prova Teórica - será realizada com todos que enviarem

currículo dentro do prazo, no dia 25/10/2012, às 19h, no Colégio
Marista São Luís.
.. 3ª Etapa: Entrevista e Aula Teste com data e horário' a confirmar,
dependendo da necessidade do Colégio.
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poder colocar' ellÍprática alguns projetos que con

sideram prioritários Para o prímeiro'ano da gestão.
Assim, a máquina pública não precisa puxar o freio
para que os novos integrantes se interem da situa-'

ção antes de iniciara administração de fato.,
,

, Faltam três meses para o início do novo man-
, dato e-esse curto período deve .ser bem aproveita-

. qQ, pel.q§ !t1teg�antes da c0FsaçãQ' eleita para que
. ,Jenhanii� tranquílldade necessária para desempê-

'

,I". ".' _

' ',_:,1'"
.'

,

". i ,.," " ,,' ,/" ,-

.' ,__ {"_',"_.' :.'", _.' ,:,"_,
r

,:0, "".' .'.'
�.' "

.

':hltaf.�em as'tUuç0es públiC{i}:s'para a§ guaisforam"
/if';' - I;. :",' .,1,. "/1".

, ... ::, rr o,'" _-. .""", 't.' .'.' •. °I .' ",' -

..::'
'/' ."

,I.

'

,s901l1tçtOS<fl,e '��t: .; ,g<ahcornJ1plda�e, Çluetgatl
, • -�i1,.' .�

.' ;:
I.
,"" ,{:r',..

.'

""'"

o,
"

Térmbta.da a disp�ta eleitoral,
'-{'hora, 'agora é de qUem ocupa

'

o poder faeilltav ao máximo
'ess� p�ocesso"de; ;guldança.

Charge
DIVIRTA-SE, MAS NÃO ERRE O ALVO

redacao@ocorreiodopovo.com.br
TU tJio íÂ Et./\
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Vida torta
Desponda-me sem pensar: - sua vida está boa?
!\Revirou os olhos, não deve estar... Sim, eu sei, a
felicidade não é deste mundo, tudo bem, mas não
vamos exagerar, dá para ter uma vidinha um pOUCO
melhor, que dá, dá. Tenho notado que muitas são as

pessoas preocupadas com o peso, com os seios, com
as rugas, com os cabelos crespos, com isso e com

aquilo.Muitas dessas pessoas vão para as academias,
suam sobre as esteiras o que nunca suaram no tra

balho que lhes garante o pão sobre a mesa. Outras
se deixam retalhar por cirurgiões achando que vão

ficar irresistíveis e felizes com os "novos" seios, com
a chapinha no cabelo, com os quilinhos amenos que
foram deixados para trás à custa de um inaceitável
sofrimento diante de pratos suculentos ...

Será que você não tem ninguém de suas rela

ções fazendo, seguindo algum desses modismos?
Nem quero admitir que você mesmo esteja numa
dessas, que ameu juízo é ummodo dissimulado de

doençamentaL. -

Credo, Prates, doença mental? Claro que sim,
doença mental sem tirar nem pôr. Se a pessoa não
mudar o modo de pensar, se' não trocar os óculos
com os quais vê a vida, nada feito, pode fazer o que
quiser na academia, na mesa de refeições, nas ci
rurgias inúteis, no que for, de nada 'vai àdiantar. O
que nos faz sofrer ou ser felizes é a nossa cabeça,
nosso jeito de ver o mundo lá fora. Mas o mundo
lá fora nós o vemos pelos olhos com os quais nos

vemos por dentro. O que está lá fora é projeção do

que está aqui dentro... Sem mudar o "aqui dentro",
desista, você não vai ter sossego.

Seios "novos", cabelo de chapinha, quilinhos a .

menos, plásticas, o que for, não vão produzir mu
danças, o enfado existencial vem de dentro, e as

razões que pensamos ser as razões não passam de

tapeações damente, despistes para que não enxer
guemos a verdade. É que a verdade dói. ..

Preguiça
A preguiça é a mãe da ignorância e a avó da

ociosidade... E essas três destroem mais pessoas
que as guerras. Tudo começa com a preguiça, por
exemplo, de ler um jornal todos os dias. Dessa pre
guiça resulta a ignorância e a ignorância leva as

pessoas às mais graves dificuldades na vida. Diga
me como é que uma pessoa pode ser alguém num

ambiente de trabalho sendo preguiçosa e ignoran
te? Um aluno que estude todos os dias, três horas
depois das aulas, por exemplo, jamais vai gemer
na hora de receber as notas na escola ...

Doleitor

Crime hediondo
Desde a publicação da lei

nv 12.015, em 10/8/2009, a víti
ma do crime de estupro deixou
de ser apenas mulher (antes,
a conduta punida era "cons

tranger mulher à conjunção
carnal, mediante violência ou

grave ameaça"). Agora, a reda

ção atual do art. 213 do Códi

go Penal abarca situações que
antes poderiam caracterizar
atentado violento ao pudor:
"Constranger alguém, median
te violência ou grave ameaça, a
ter conjunção carnal ou a prati-,
car ou permitir que com ele se

pratique outro ato libidinoso".
Desse modo, atualmente estu

pro não é só o ato sexual, mas
qualquer "outro ato libidinoso".
Na prática, significa que uma

apalpada em seios ou nádegas
alheias pode render reclusão
de 6 a 10 anos.

No último dia 1, em decisão
unânime da Terceira Seção do

STJ, entenderam os ministros

que o bem jurídico protegido

pela norma é a liberdade sexu

al, não a vida ou a integridade
física, não se exigindo, para
ser hediondo, morte ou lesão

corporal. Isso significa que o

recuso especial, que leva ao

STJ a apreciação de questões
decididas pelos Tribunais de

Justiça e pelos Tribunais Regio
nais Federais só terá cabimento
caso o TJ ou o TRF discorde do
decidido no recurso repetitivo
(se concordar, não há recurso).
O objetivo é evitar recursosme
ramente protelatórios. Desde a

modificação do conceito de es

tupro, não foram poucas as crí
ticas sobre o alargamento das
condutas que o caracterizam.
Poderia ser um beijo roubado,
ou uma' passada de mão em

local impróprio, justificar igual
punição àquele que arranca a

roupa de umamulher e a pene
tra sem consentimento? Bem,
para o STJ é tudo igual.

Vladimir Polízio Júnior,
defensor público

Frase
Sou apaixonado por frases, coleciono-as. Aca

bei de achar esta: -, "Deus' cria apenas originais,
você é único. Concordo, mas duvido ... Duvido que
você não ande na linha de montagem dos modis
mos que andam por aí, duvido. E a dúvida é para
o seu bem, não duvide. Sair da linha de montagem
dos comportamentos humanos exige iniciativa e

exige que desenvolvamos um talento que nos faça
sentir vontade de não ser igual aos outros. Espe
cialize-se em alguma coisa e você já não será igual
à maioria que anda por aí, em linha de montagem

Falta dizer
Um vendedor vende bem, na quinta-feira já fe

chou a cota da semana dada pela empresa distri
buidora para a qual trabalha. O que ele faz na sexta
feira? Inicia o fim de semana, só volta na segunda. f
Não serve, compadre, essa vadiagem prejudica a

tua imagem e fere os interesses da empresa, certo?
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El ito para ativo

Uma oposiçãomais participativa
Vereadores de partidos não aliados ao futuro governo pretendem contribuir com propostas para o município

teoricamente, são da oposição.
Porém, na prática, o posicio
nam�nto demonstrado por
eles é de apoio ao novo gover
no e com uma postura partici
pativa para ajudar a levar para
o Executivo os pedidos feitos

pela comunidade. Conheça os

vereadores da ala oposicionis
ta que estarão na Casa a partir
de 2013 até 2016.

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

Da Redação

Se for avaliar pelos parti
dos, o prefeito eleito Dieter

Janssen (PP) terá a Câmara de
Vereadores com seis dos 11 le

gisladores eleitos de siglas que
apoiaram os concorrentes- à
Prefeitura derrotados pela co

ligação Nova Jaraguá. Ou seja,

Habituado
coma Câmara

Com mais uma
vitória nas

urnas, Adernar
BrazWinter
inicia em 2013
Q sexto man

dato na Câmara de Vereadores.

Experiente na função, costuma
ter um posicionamento muitas
vezes independente das pres
sões políticas. Ao analisar mais
uma aceitação do eleitorado,
que lhe garantiu 1.720 votos,
Winter disse que é resultado de
um longo período de trabalho

junto da comunidade. "Eu sou
uma pessoa humilde e simples.
Sempre ouvi o que a população
queria e tentava atender a todos
damelhor maneira. Nunca fui
de criticar prefeito. Sempre
trabalhei para ajudar. Por isso
tive mais uma vez esse reconhe
cimento", analisou. Winter disse

que conhece bem o prefeito
eleito Dieter Ianssen e avalia que
ele vai saber trabalhar em parce
ria com a Câmara de Veradores.

"Ninguém pode falar nada agora.
Temos de deixá-lo trabalhar. Se
tiver a afinidade com o Legisla
tivo' vai fazer um bom trabalho.
Se depender de mim, a cidade só
tende a crescer", ressaltou.

Aioda em clima de comem1oração
.Concorrendo pela primeira
vez em 2012, Jocimar Lima
(PSDC) foi eleito vereador
com 1.687 votos. Segun-
do ele, o resultado destas
eleições foi reflexo da

campanha. "Nossa vitória foi a consagração de um

grande trabalho', afirmou Lima que, apesar de ad
mitir que ainda está em clima de comemoração,

garantiu que o eleitor pode ficar tranquilo com a

escolha. 'Ainda estamos em clima de comemora

ção, mas vamos nos reunir e trabalhar buscando o

melhor para o povo, independentemente do lado
que apoiaremos". Lima tem o objetivo de apre
sentar indicações de melhorias em bairros e ainda
está na fase de organização demontagem de equi
pe para os trabalhos legislativos. Jocimar Lima tem
33 anos e conclui a graduação emAdministração.

Postura de apoio
ao futuro prefeito

Reeleito, o vereador
José Ozório de Ávila
(PSD) projetava
uma votação maior
dos 1.923 votos

conquistados. Ele
avalia que a grande
quantidade de candidatos fez com

que houvesse uma divisão maior
nas escolhas. Mas conseguiu o aval

esperado para ficar mais quatro
anos no Legislativo. Mesmo inte
grando o partido da candidatura
da prefeita Cecília Konell, que foi
derrotada nas urnas por Dieter

Janssen, o popular Zé da Farrná
cia pretende manter o perfil de
apoiador e não opositor ao futuro
prefeito. "O vereador tem de ser

parceiro da administração e não
contra. Aqueles que foram oposi
tores e críticos não foram reeleitos.
O povo quer alguém que ajude ad
ministrar. Não temos que criticar,
mas sim apontar soluções como
forma de melhorar o atendimen
to", destacou. Aos 60 anos, Zé da
Farmácia disse que tem um bom
relacionamento com o vice-prefei
to eleito e vereador JaimeNegher
bon (PMDB), de quem é colega na
Câmara e reforçou a postura de

apoio. "Vou focalizar projetos da
área da saúde", revelou.

Foco no esporte
Para Jeferson Luís de Oli
veira (PSD), o Jeferson da JJ
Bordados, o resultado das

eleições foi fruto de um
trabalho de quatro anos

I

l .. dentro do esporte jaragua-
ense e, para fazer o melhor para comunidade, ele
concorda que a dísputa que aconteceu durante
as eleições acabou. "Agora é hora de pensar em

Iaraguá do Sul. Temos que trabalhar em conjunto
com todos os vereadores para dar condições ao

o candidato com

a maior votação
, Aos 42 anos e após
a segunda tentativa,
Jair Pedri (PSDB),
conseguiu se eleger
como o vereador
mais votado de Iara
guá do Sul, conquis
tando a confiança de 4.187 eleitores.
Ao assumir o Legislativo em 2013, ele
disse que a comunidade como um
todo não deve esperar dele um com

portamento que não seja o da comu

nicação e bom relacionamento com o

Executivo. "Se precisarmos construir
um diálogo com o prefeito eleito para
melhorarmos a qualidade de vida das

pessoas, não teremos dificuldades .

em criar, de forma institucional, uma
aproximação". Sem descartar uma

possível presidência na Câmara de
Vereadores, Pedri garante que, "se o

partido construir um canal de con
versa e diálogo que permita conduzir
o caminho na Câmara deVereadores,
por que não pensar na presidência da
Câmara?". Jair Pedri admitiu sentir, nes
te instante, umamistura de sensações.
"Estávamos certos de que ganharíamos,
mas não com um número tão expres
sivo. É como se cada uma das pessoas
que votou em nós em 2008, quando
não nos elegemos por apenas um voto,
tivesse abraçado a causa e conquistado
mais um eleitor", concluiu.

povo de Jaraguá do Sul construir uma cidade cada
vezmelhor", ressaltou o futuro vereador de 32
anos. Mesmo sem acreditar no resultado, para
ele as urnas mostraram que o povo quis mudança.
"Fizemos um trabalho forte na gestão atual, mas
Jaraguá demonstrou diretamente que a cidade
não quer reeleição", afirmou ele, complementan
do que na Câmara deVereadores, vai continuar le
vantando a bandeira do esporte, "uma área cheia
de deficiências", e que sua preocupaçãomaior
"não é fazermuito, mas fazer bem feito", declarou.

www.gumi..oom.br
(41)33114141

Reeleição garantida
A segunda elei
ção que partici
pa representou
a segunda vitó- ��

ria nas urnas.
Animado com a "

reeleição para a Câmara deVereado

res, Amarildo Sarti (PV), analisou os

2.130 votos conquistados - em 2088
ele foi eleito com 1.345 - como resul
tado de um bom trabalho feito como

legislador durante o atualmandato.
Sarti disse que estarámais experien
te e maduro e pretende fazer um
trabalho de colaboração. Ele revelou
que pretende ser um legislador que
vai contribuir para uma boa adminis

traçãomunicipal do prefeito eleito
Dieter Ianssen através de projetos e

propostas que refletem os desejos
da comunidade, além de cumprir
o papel fiscalizador da função de
vereador.' "A comunidade não me
elegeu para ser situação ou oposição.
'Vou trabalhar para que os pedidos
da sociedade sejam atendidos", disse.

Contabilidade
Consultoria Empresarial
',.

çJW/ie; OUB26M)

gum%@9UnlZ,oom,br
UMA I'4ftCER'. OIlE D4 CE.'O, Desde 1978
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Resultados das'eleições

Os desempenhos dos vereadores eleitos nas umas
Os 11 vereadores eleitos para o próximo man

dato conquistaram a maioria dos votos nos bair
ros onde moram ou têm maior participação em

atuação profissional ou no desempenho de lide

rança comunitária.
Nesse levantamento feito pelo jornal O Correio

do Povo, com base no resultado das eleições pelas
urnas de cada local de votação, fornecido pelo Tri
bunal Regional Eleitoral, as principais votações do

.

candidato que fez maior quantidade de votos na

campanha, o tucano Jair Pedri, foram nas urnas

da Escola Albano Kanzler, no bairro Nova Brasí-

lia, e nas da Escola Giardini Luiz Lenzi, na Vila
Lenzi. Ambas formam a sua base eleitoral por
que ele trabalha e mora nessa região da cidade..

Eleito pela primeira vez e dono da segunda
maior votação nomunicípio, Hideraldo Colle, co
nhecido como Hideraldo daBelmec, teve no bair
ro João Pessoa o maior retorno dos votos. Os nú
meros dele na campanha foram teclados por 687
eleitores nas urnas da Escola Machado de Assis.
A empresa onde trabalha fica nessa comunidade.
Entre os vereadores que conseguiram a reeleição,
Natália Lúcia Petry (PMDB) teve maior votação

no Centro e na Ilha da Figueira. Ademar Braz
Winter conseguiu o grande aval do eleitorado
no bairro Barra do Rio Cerro e nas comunidades
de Rio Cerro II e Garibaldi. Amarildo Sarti (PV)
recebeu mais votos na Vila Rau e Estrada Nova.

Já José Osório de Ávila (PSD), Q Zé da Farmácia,
garantiu uma boa votação na região onde mais

atua, nos bairros Jaraguá Esquerdo, São Luís e

Vila Lenzi. Confira ao lado os principais bàir-.
ros onde os candidatos tiverammaior votação e,

abaixo, o desempenho de cada um nos 50 locais
.

de votação de Jaraguá do Sul.

JAIR - i, HIOERALOO EUGENIO AMARILOO JOSÉ OSÓRIO' NATÁLIA JEFERSON LUIS AOEMAR BRAZ JOCIMAR JOÃO ARLlNOO
PEORI COLLE JURASZEK SARTI OEÁVILA LÚCIA PETRY OE OLIVEIRA WINTER LIMA FIAMONCINI RINCOS

Locais de Votação (PSOB)
,

I' (PMOB) (PP) (PV) (PSO) (PMOB) (PSD) (PSOB) (PSOC) (PT) (PP) ii;;

• Colégio Ensino Bom Jesus 170 65 57 36 67 163 71 19 24 16 , 13
, ',I

• C. de Tradições Húngaras - ;l" - 33 5 , li - - - 16 2 -

ii
-

• C. E. I. Wolfgang Weege 56 10 200 17 27 22 37 72 54 2
'",

2.', ." ,i, "

• Colégio Marista São Luís 232 97
"

43 43 56 177 72 37 25 19 ,1'2'",

'"

• Escola Helmuth G. Duwe
.

44 10 ' '31
I,

43
''1,\

7 13
'"

27 139 54 5#"
,

_.1

• Escola Maria N. Salai Staehlin 73
.

62 19 10 45 21 ;,t 73 8
'

64 7 1

•. Escola Prof. Henrique Heise 1 - 3 ,'" 28 II"
' - 4 2 12 6 - , 1

,OI

• Escola Antônio E. Ayroso 71 16 , 483 50 37 9 58 134 87 3 13
• E. Holando M. Gonçalves 134 71 1'4 31 ; 44

'[;, 127
'

68 16 30 10 11
• Escola J: Duarte Magalhães 164 49 562 78 94 72 58 281 127 12 16
• Escola Lilia Ayroso Oechsler 46 69 20" 18 31 179 44 12 49 14 5

'i

'H!i' 'OI,
"

m,

• Escola Prof. J. Romário Moreira 11 1 6 79 ' "",:14, 23
.,

5 147 43 1.
-

'li',,' , " 'I'" i 'i,
"

• Escola Roland Dornbusch
h

, '114, 27 47 17 94, 76
,1,,1,

78
""i,

58 30 12 ""A
,,,,, I'i ",,, , "i, "

' "" "",'I,

• Escola Alto Garibaldi l/i/�Jj 4

16,..s:
19

,"i ")"'�, 'iHi '!'i, i/é',Jf'J'ilii'i'. 1
'

!I,1:#I:;;!��i:, � "''''I�Ij:!f!i' 61 ;"1 '"

3
",'

ii 2".,- I 'li,
,

- '''I!ij,;,'' -

, ';,1 ""

• Escola Adelino Francener 1;li;1!if!i!'ffI1i'i'�(::,i ,�'fqi' ',) 8 3 I j�I,egm;�':
"

( ) �&li�lmw.: 6 id!.�l i�;i1�#i!iij!I!,� 3 if) ';;i,Wf;fil' 3 17; i]
"';'i';

1 fIN! 1:20 ' ;{,#I
- :" !t' ,fI .� ,'":!in,�iY',�: ' ',1"

I 'I :i:H�:;ii' 'irJO 1, !Ir? jj�ffij
;'i�

iiit�lIuííi 1iq"!i;(2.�;4:1!" �i:m,!/
'Pi '., ",i i', Wl '

f39"::j!�' 'i;;
• Escola Cristina Marcatto 51 "6:ít� • 24 50 i1ii!�!j"\ !!WI$i" ""ii i 32 ,'26'!"j,!�"fl' 15 'iii,,'; .7

'.o'F ,-".1,',,-'1:, :, 'iii !$

• Escola Erich Blosfeld "'37 65 7 26
lO; 'YWil "",'

61
,",,,

" 1':5'" ',i]!1 ";' 2 is 7 2.

1,:1/1" ,,'1'," '," � O '; ,

" �;" "."j,"",'i ,', , "" ,
.,',' j!l,i m;:

I

• Escola Jonas Alves de Souza
",."

f!iH;!i"29 16 .,;''';;;1'''':''''''''""",, "['7 'i%�!"i,' 7
"'Ii iii ii ",

'21
iii" fii.!"�li

6 I ";,ili'! ": j'l'4 '''j,!,'' '"''

4
,

40
"

2
,I" :,':2'' " ',�II "�i ,/;1'

" "i! i" 'i

• Escola Prof. Arnoldo Schulz 3
' .;!;", "1!4, .,' 3

" "

49 )!1' Wli"i
,",'

2 ",'p" "'2," ,',' ,

10 21/····
"

i -

'''ii' 'ii1Jg�Hi;, "M. i!;;,um: - -

r ilH' ,!!;

• Escola Renato Pradi - Caic
'I" iJ42: 108 Jf m7@ 35 , 203.,

,

63
� ..

' "',

67 8,1/ 25 11"
'.'1 "If�\ ...

,

'ii!" 'ih' '"U"j/fi 'i!,q:;,3,) 3 u

'e/i
ii:

'II,
lij;, ",IiI!,

• Escola Ribeirão Molha
,

,19 5 i'k,,,:'i '2 "ii, 1 ':il! ' 9" 5 " ;:J:f:", 15" ',i!"1'��'1

7 13 9 "" 2·"",.
'

'H!iili ,',
",i' '1i"

'iii .;pii: 'i : ;:t, ", 'i:i .,

• Escola Ricieri Marcatto
, 'iii', " ,',' ,

lliiif*
"I' '.

.,,8,; - 10 31 " 9 4 ,,,,ii' 45 26,,.,,: �-;.' .

!"i
- -

,',"J.

• Escola M.Santo Estêvão
'
f', ,ii. 224

''''iJ',

7"
", ',/"", 'te

''l:,.4,::)jii ."'''0 i ,�,

4
'i![ 'I';: , r·6 67 4 ;1' 214-

i'!f'
, - m

/ ,'.' 'ii
'

• Salão Paroquial Com. Santa Cruz
1 'f'1'7;,'O"" ,

.i,

'203 !w; 37
',I', 'i"

"2
'i'" "í!:. ' .

�
, 3,8; " 63 2:

"

-
"

-

1'<
" - ,.. I - '.

"1/ 'J

• Salão Rainha da Paz
'

50i" "� 9,""f", ....

a8
i,i/; ''''

'·�A20 ''.,'''J/lo;' 7 iiH 50 ",,,"!iP.
- 'iii",,' ,il/ei!:, 15 8 3 iii;"'"'"

• Senai 92 42 29 28
,,,"

77 70 56 39 13 2
'Ilii

11iii
..

,

• Colégio Evangélico Jaraguá 104 34
.'." ,

25
,,', "

27 27 "

"

11 11
'

s
22 82 7 19

• Escola Básica Alvino Tribess
,

i, i ""

.30 284 � , 13 20 ,19 19 '

'i" 28 3 50 16 6
• Escola Elza Granzotto Ferraz 29 84 r,;'�', 4 14 5 1 .6 32 ' 18 1 "2
• Escola Julius Karsten 49

",
-

"

112 25 11 244 27 43 8 39 28 52
• Escola Giardini Luiz Lenzi 296 29 26 38 "'126 41 70 11 21 20 17
• Escola Prof. Heleodoro Borges 78 129 14 26

,,,'
45 89 31

'

18 20 17 5
• Escola Euclides da Cunha --'55 5 11 105 10 9

.,

' 23 2 54 57 377
• Colégio Abdon Batista i 124 34 20 20 34 48 35 10 12 23 13 :;!'i

• Escola Albano Kanzler 666 41 38 69 57 44 89 16 26 16 18
• Escola Alberto Bauer 119 45 28 41 ,.21 69 64 28 18 58 8
• Escola Anna Towe Nagel 200 24 20 42

,"

33 25
,

92 8 29 16 ,21
• Escola Francisco de Paula ,,123 21 ''in!" 43 11

,
,,9 9 57 �!I 10 10 5 3

• Escola General Osório 5 ,,,"
- - 19 - - � - - 1 19

• Escola Machado de Assis 31 687 2 85 ",45 20
'",

9 2 46 10 3".

• Escola Marcos Emilio Verbinen 39'
,

40
"li,

5 116 38 12 14
' -",1

6 81
'

'ij

16 18
' , ,

""

,.'

,,'
,.

• Escola Max Schubert '36 43 13 25 1'7' 23 ,46 4 52' ;'I/,; 76 8o'
,

• Escola Padre Alberto Jacobs 17 3 1 2
'ii,

� 3 2 65, �i, - 1 1
• Escola P. Francisco Solamon

"" ,"" iN,
,

1 . 9 16- - - - - - - -

• Escola Ribeirão Cavalo
....

18
',!i'

3 35"
""

6
"i,

41 2 - ·57 3 126
• Escola Rodolpho Dornbusch 50 138 18

,

16 35
,

56 28 5 22 10 '7'/

• Escola Vila Chartres " 5 70 1 1 1 3 3 8 1 1.-

"'i" ,"'"

• Escola Vitor,Meirelles 55 ,
43 3 36 I' 35 7 30 10 148 863 34

• Católica de Santa Catarina . ] 51 56 31 312
"

76' 39 61 10 92 30 59"

• IF/SC 225 31 21 42
" i

36 56
',i'

34,' 9 26 21 '18. ,!ili, '!!""i. "I"",·,1.,' i' ",i: 'ii' 'I, "'i', ,d' , -

TOTAL 4.187 2.659 2.524 2.130. 1.923 1.892 1.748 llq I 1.720 1.687 1.4,87 1.010

JAIR PEDRI

(PSDB)
Nova Brasília,
Vila Lenzi e

Centro

i\ 'J
HIDERALDO

COLLE (PM[)B)
Vieiras, João
Pessoa e Vila

Lalau

EUGENIO
JURASZEK (PP)

Jaraguá 99, Barra
do Rio Cerro e

Garibaldi

AMARILDO
SARTI (PV)
Vila Rau e

Estrada Nova

JosÉ OSÓRIO DE
ÁVILA (PSD)
Jaraguá

Esquerdo, São
Luís e Vila Lenzi

NATÁLIA LÚCIA
PETRY (PMDB)
Ilha da Figueira

e Centro

,
JEFERSON LUIS DE
OLIVEIRA (PSD)

São Luís,
Jaraf)uá Esquerdo

e Agua Verde

ADEMARBRAZ
WINTER (PSDB)
Barra do Rio

Cerro, Rio Cerro II
e Garibaldi

JOCIMAR
LIMA (PSDC)
Barra do Rio
Cerro, Santo

Antônio e Vila Rau

JOÃO
FIAMONCINI (PT)
Santo Antônio,

Três Rios do Norte
e Czerniewicz

ARLINDO

RINC9.S (PP)
Nereu Ramos,
Tifa Monos e

Santo AntônioAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A sessão depois
das eleições

Na primeira sessão da Câmara deVere
adores de Jaraguá do Sul depois das

eleições, os parlamentares aproveitaram
para fazer uma análise da campanha. Uns
saíram vitoriosos, outros nem tanto.

Alguns vereadores aproveitaram atem

po para apresentar justificativas, anunciar
um novomomento político e, também, para
fazer denúncias. Mas, houve quem aprovei
tou a oportunidade para declarar o apoio
ao novo governo eleito. José Osório deÁvila
(PSD) afirmou que pretende a aproximação
com prefeito eleito DieterJanssen. "Fuivere
ador por trêsmandatos, jamais fui oposição
e jamais serei. O vereador que é oposição,
muitas vezes, não consegue trabalhar pela

. comunidade", concluiu. O vereador Jean

Leutprecht (PCdoB) usou a tribuna para
dizer que "acabou a mordaça neste muni

cípio". Ele fazia referência àmaneira com a

qual os temas vinham sendo tratados pela
atual administração. "Por várias vezes dis
cutimos questões como o gínásio Arthur
Müller, a ponte do Rau, Lei Orgânica, ne
potismo, Arnvali e acho que acertamos em
todas", analisou.

Pelo que os bastidores indicam, Dieter
não terá dificuldades para compor a.maio
ria no Legislativo. Dos 11 vereadores elei
tos, cinco são da coligação. Dos demais,
Jair Luis. Pedri (PSDB), Amarildo Sarti

(PV), José Ozorio de Avila (PSD) e Jocimar
dos Santos de Lima (PSDC) já demonstra
ram interesse �m apoiar o novo governo.

DIVULGAÇÃO

Prefeitos eleitos visitam Arnvali
Os prefeitos eleitos Dieter Janssen (PP), de Iaraguá do Sul, e Laura Frõhlích (PSD),
de Guaramirim, visitaram aAssociação dosMunicípios doVale do Itapocu (Arnvali).
Eles se reuniram com o presidente da entidade e atual prefeito de Schroder
FelipeVoigt {PP). Os eleitos aproveitaram para conhecer os projetos e programas
desenvolvidos pela entidade. Um dos temas discutidos foi a duplicação
do trecho urbano da BR-280, que está sendo supervisionada pelaArnvali.

Seminário Regional
AArnvali realizará nos dias 27 e 28 de novembro o "Seminário Regional para
Novos Gestores Municipais", na sede da entidade. O encontro quer oportunízar
o conhecimento voltado ao papel dos gestores públicos frente às instituições'
e as interações com a gestão pública municipal. O evento será realizado

juntamente com a Federação Catarinense de Municípios (Fecam), o Ministério
Público de Santa Catarina (MPSC), o Tribunal de Contas do Estado (TCE/SC).

A ponte (do Rau) vai sair, o ginásio (ArthurMüller)
vai ser reformado, não vai existir mais nepotismo.

É um novo momento da política jaraguaense.
'Vel'eador Jean Leutpl'echt (pOtloR) na, sessoo da CâJ:JJar'd. de terçar

feu·a, em I·eferencia ao novo momento político no IDwúcípio.

Denúncia
eleitoral
Durante a sessão de terça
feira..a vereadora Natália
Petry (PMDB) parecia ainda
estar no ritmo da campanha.
Mesmo passado o período,
ela disparou contra a atual

administração. Natália disse

que tem gravações e fotografias
de uma reunião feita pelo
Secretário da Educação, Silvio
Celeste Bard, com diretoras de
escola no Centro Universitário
Católica de Santa Catarina.

Segundo ela, a reunião ocorreu
em horário de expediente
das escolas e com objetivo
político. Na ocasião, o
secretário teria dito que não
deveriam votar em Natália,
por ser alvo de processo pela
Prefeitura. A vereadora disse

que vai denunciar este
caso à Justiça Eleitoral.

Secretário

nega encontro
o secretário da Educação Silvio
Celeste garante que a reunião

citada pela vereadora Natália

Petry (PMDB) não aconteceu.
Segundo ele, todos os encontros
realizados, tanto na Católica,
quanto naAmvali, foram
para falar sobre a situação
da educação no município.
"Acho estranho porque não

corresponde com a verdade.
Nunca foi feita reunião nem
dentro nem fora de expediente
para falarmal ou para pedir

.

. para'não votar em alguém"

Comemoração
Os aliados da campanha
vitoriosa em Iaraguá do Sul
estão sendo convidados para
participar da comemoração
que vai acontecer no dia 17,
na chácara do empresário
e presidente licenciado do
PMDB, Antídio Lunelli.

o novo

governo
O prefeito eleito de

Iaragua do Sul, Dieter
Janssen (PP) vai começar a
conversar com os aliados sobre
o novo governo na semana que
vem. Segundo o presidente
do PPAdemir Izidoro,
as lideranças das quatro
coligações proporcionais
que apoiar-am a candidatura
devem preparar em conjunto
o cronograma para as ações
até o final do ano.
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Falta de insulina continua na região
Mesmo com as 900

unidades entregues
ontem, muitos

pacientes ainda estão
sem o medicamento

JARAGuAººSUL
Carolina Veiga

Ümedicamento utilizado no

controle da diabetes, Insu
lina Humana NPH 10m chegou
na terça-feira à gerência de saúde
da Secretaria de Desenvolvirnen -

'

to Regional de Iaragua do SuL O
Estado recebeu quatro mil doses
do medicamento e, destas, 900
Vieram para a regional e 500 uni
dades foram direcionadas aos

postos de distribuição dos muni

cípios da região. Entretanto, pa
cientes que necessitam da Insulí-

)
naHumalogMix25, ainda sofrem
com a falta domedicamento.

De acordo com o gerente de
Saúde da Secretaria de Desen-

FABIO MOREIRA

SEM PREVISÃO Gerente de Saúde, Silvio Chaves, diz que licitação é fedei-aJ.

volvirnento Regional (SDR) de

Jaraguá do Sul, Silvio Chaves, o
medicamento não está disponí
vel porque oMinistério da Saúde
teve problemas com a empresa

fornecedora, que não atendeu
a demanda. Chaves afirma que
quando problemas como a falta
de medicamentos acontecem,
o máximo que a Gerência de

Saúde da SDR de Iaraguã do Sul

pode fazer é informar ao Estado a
demanda existente. "Não temos

como licitar esse tipo de pro
duto, porque é de competência

federal", explicou. Segundo' ele,
ainda não há previsão de chega
da: da InsulinaHumalogMix 25 e

os pacientes que necessitam das

aplicações diárias, "precisam ir
até o mercado comprar".

Este é o caso de Elisângela
Rantanelli, 33 anos. Ela é mãe

.

de 'L.H., de 13 anos, que sofre
com um tipo severo de diabetes,
a Mellitus tipo 1 e é insulinode

pendente. Após receber a pro-
, messa da Gerência de Saúde de

que em dois dias teria o medica
mento nas mãos, passado o pra
zo' ela não teve alternativa a não
ser ir até uma das farmácias da

região e desembolsar R$ 43 por
uma ampola: do medicamento.
"Meu filho toma três injeções da
Humalog Mix 25 por dia. Cada

ampola desta dura aproxima
damente seis dias", afirmou ela,
dizendo que para adquirir o

medicamento, está deixando de

'pagar outras contas. A família,
composta por quatro pessoas,
vive com uma renda aproxima
da de R$ 1.000.
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AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
.

I

I

Lunelli 1>.\alUlZOQ�· I� .. ",. I
l'�

Grupo Lunelll-

História do
o quinto elelDento

Ensina o chinês SunTzu, a quem é atribuída

a autoria do livroAArte da Guerra, que um
hábil general, um empregador ou um técnico

desportivo vencedor usará na sua tropa,
no quadro de funcionários ou em um time

vitorioso, cinco elementos: o prudente, o
cobiçoso, o polivalente, o genial e o bravo.
No futsal funciona assim: o prudente terá
prazer em aplicar seumérito, é a principal
característica de quem joga de fixo, o
cobiçoso é rápido em tirar vantagens (pivô),
o polivalente joga em qualquer posição
(ala/fixo/pivô/goleiro-linha), o genial faz a

diferença pela audácia e talento

(fixo /alaipivô), o bravo é dotado de coragem
e não teme amorte (goleiro). Roeder, do
alto de seus quase doismetros de altura foi

um goleiro de futsal espetacular: arrojado,
corajoso, elástico
e acrobata. Pelo fato de no início da carreira

desportiva ter jogado handebol, era
esplêndido defendendo tanto com
as mãos quanto com os pés. Numa época
em que não se podia jogar com goleiro linha,
Roeder armava contra-ataques rápidos e

letais, com precisão cirúrgica.

José Augusll�
Caglioni

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Rubens Roeder, mais conhecido por Roeder ou "Seu Saraiva"

para os amigos, nasceu em Jaraguá do Sul, no dia 1 de outubro

de 1955. É filho deWiegand Roeder e Asta Kuchenbecker Roeder.
É casado com Ana Maria Roeder e tem dois filhos: Rubens Júnior
e Alessandra; dois netos: Vinícius e Pietra. Roeder iniciou os

estudos na Escola Evangélica Iaraguá, onde fez as séries iniciais.
O ginasial e o ensino médio (Técnicoem Contabilidade) foram
efetuados no Colégio Marista São Luís, de Jaraguá do Sul. Trabalho

Roeder obteve o primeiro
emprego naWeg, atuou
no setor de Crédito e

Cobrança (1970/75). Passou
também pelas empresas:
Metalúrgica Erwino
Menegotti; Marcatto; CSM
(Componentes Sistemas e

Máquinas para Construção
Ltda.); Momfort Ltda.
e OLIPÊ (Metalúrgica
Lombardi), onde
permanece até hoje.

FOTOS DIVULGA�O

Seleção JaragoaeDSe em quadra - JASC - 1980

Causos & histórias
Roeder, um gozador por excelência, sempre
responde com ironia perguntas idiotas, tipo
tolerância zero! Eis o motivo pelo qual seus
amigos o "premiaram" com a alcunha de "Seu

Saraiva". Durante a realização dos Jogos Abertos
de Santa Catarina em 1980 realizados em nossa

cidade, o futsal fez o jogo de abertura do magno
evento. Quando o esquadrão jaraguaense
entrou em quadra, um repórter se
aproximou do Roeder e perguntou:
- Vais jogar no gol?
- Não, estou fantasiado de goleiro para
desfilar no Carnaval do ano que vem pela
Escola Estrela D'Alva, do mestre Manequinha.
Este ano, pouco antes das Olimpíadas de
Londres, Roeder, para se prevenir contra
alguma possível pane no seu televisor e

perder algum lance dos jogos, levou-o para
uma oficina de eletroeletrônico para

manutenção e o técnico perguntou:
- É para revisão?
- Não, é que ele estava cansado de ficar

em casa e eu o trouxe para passear.

The Originais Cowboys - Em pé: Moacir, Teco, Roeder
e Nelsinho. Agachados: Déc.io, Leodo e David

Roeder defende o gol do The
Original Cowboys, time formado
por ex-jogadores de futebol, que
além de tratarem a bola com arte

e maestria, executam o melhor

samba de roda da cidade. No

conjunto musical, toca pandeiro.

Iniciou as atividades esportivas no Colégio Marista São Luís.

Disputou os Jogos Escolares nas modalidades de: handebol e futsal

(goleiro); basquete (pivô); voleibol (entrada e saída de rede); foi

destaque e campeão em todas estas modalidades. Jogou futebol
nas categorias de base do Baependi, juvenil e juniores, sob o

comando do treinador Zéca Lanznaster.

Futsal- Roeder, Dalbérgio Elísio e Darci Correia formaram a tríade

dos melhores goleiros do futsal Norte Catarinense dos anos 1970 e

1980. Roeder teve atuação brilhante no gol da seleção jaraguaense
de futsal nos Jogos Abertos de Santa Catarina, em 1979, na cidade

de Blumenau, e em 1980 nos Iasc disputados em nossa Iaraguá.
Conquistou o título de Campeão Regional defendendo ameta da

Iarita, Rio Molha e Mirtes, sendo que neste último time conquistou o

terceiro lugar no Campeonato Estadual de Futsal. Na época em que
a Olimpíada do Sesi era o segundo maior evento do esporte amador

de Santa Catarina, perdendo apenas para os Iasc, Roeder conquistou
o título de Campeão Regional pelas equipes daWeg, Menegotti e
Jarita. Foi também Campeão Regional da Olimpíada do Sesi nas

modalidades de: Basquete, Handebol eVoleibol.
Família Roeder - Alessandra, Ana

Maria, Rubens Júnior e Roeder
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Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

Canoinhas

...
11° 18°

São Miguel
do Oeste

...
15° 22°

Joaçaba
...
10° 16°Chapecó

,

...
130 21 °

Temperatura
•

mais amena

Nevoeiros ao amanhecer
e sol entre nuvens no
decorrer do dia namaioria
das regiões, devido a

uma massa de ar frio e

seco em se. o Litoral
Norte e o Planalto Norte

permanecem com chuva
fraca em parte do dia.

, Temperaturamais baixa.

Lages
...
10° 18°

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

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

do vento relativa (%)
• 6h Sul 7km/h 90
• 9h Sul-Sudoeste 7km/h 89

• 12h Sul 9km/h 84
• 15h Sul-Sudeste 12km/h 75

12mm

90%
• 18h Sul-Sudeste 10km/h 72

de possibilidade
• 21 h Sul 7km/h 79 de chuva,

Quem é o mais rápido?
Na sala de aula, á professora pergunta:
- Alguém de vocês sabe quem é a pessoa mais rápida do mundo?
- É o Schumacher! - se arrisca Pedrinho.
- É o Rubinho! - dizMariazinha.

Todos caem na gargalhada.
� Eu sei! - grita Joãozinho, com convicção - A pessoamais rápida do
mundo é aminha tia!
- Sua tia? - pergunta a professora, espantada - Por quê?
- Quando ela sobe na balança, ela vai de zero a cem emmenos de um

segundo!

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

...
17° 22°

Jaraguá do Sul
...
16°20°

www.ocponline.com.br

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

AMANHÃ
MíN: 15°C
MÁX: 20°C

SÁBADO
MíN: 15°C
MÁX: 21°C

Jean.s e
camiseta para
o clima típico
de primavera

DOMINGO
, MíN: 16°C
MÁX: 22°C

Rio do Sul

. ..
12° 20°

Blumenau
...
17° 23°

8/10

São Francisco do Sul
• Preamar
• 12h32: 1,7m
• Baixamar
• 6h41: O,lm
• 18h39: O,2m

Florianópolis
• Preamar
.12h15: 1,lm
• 23h39: 1m
• Baixamar
• 5h56: O,lm
• 18h19: O,3m

Florianópolis
T"
160 21 °

São Joaquim
T ..
11 ° 13°

Laguna
T ..
15° 22°

NOVA 15/10
Tábua

das marés
• Preamar
• 12h45: O,6m
• 23h34: O,5m
• Baixamar
• 5h30: O,lm
• 18h06: O,2m

Criciúma
...
15° 23°

Jtajaí
• Preamar
·12h16: trn
• 23h44: O,9m
• Baixamar
• 5h44:0,2m
• 18h16: O,3m

Imbituba

, 1 4 8

CRESCENTE 22/10

, CHEIA 29/10

5 6 7

Palavras Cruza

HORIZONTAIS
1. Grande multinacion�l alemã de produtos químicos I

Cama pênsil
2. Fazer antes do previsto
3. Sigla do estado de Três Pontas e Teófilo Otoni / Um

tipo de calçado
4. O músico jamaicano de reggae �arley (1945-1981) I

O mecanismo giratório dos helicópteros
5. Estabelecer ligação I As vogais em... vogais
6. Espécie de uva da França, com as quais são produ

zidas vinhos, muito apreciados / As iniciais do ator

Nercessian
7. Que produz a morte
8. O símbolo químico do califórnio / Atriz de comédias

9. (Fig.) Grande, heroico
10. A cidade baiana com a paradisíaca ilha de Comanda

tuba / Na parte mais elevada

11. Composição dramática / A ilha oceânica que se co

munica com o mar por meio de canais

12. Carinhosa 10
13. Proveniência de um ancestral/Vegetação que medra

espontaneamente,

VERTICAIS 12
1. O pequeno personagens dos desenhos de Fred Flints-

tones que possui grande força I (Pop,) Imitar, copiar 13
uma ideia, uma invenção de outrem

2. Luanda é a capital deste país africano / Som de uma

língua
'

3. Às iniciais da-atriz norte-americana Temple / O em

presário norte-americano Gates / Membro de uma

sociedade secreta, chamada de pedreiros-livres
4. A sigla da instituição brasileira que colaborou nos es

forços de guerra dos Aliados na II Guerra Mundial!
Região do estado de São Paulo em que �á grande
concentração de indústrias / Pequeno círculo de me

tal
5. Instituição qce atua no mercado .de títulos e valores

mobiliários
6. lenda antiga I Piloto japonês treinado para pilotar avi

ões em ataques suicidas
1. O instrumento de trabalho do juiz de futebol! Pôr em

leilão ou hasta pública
8. Cidade gaúcha que integra a região metropolitana de

Porto Alegre / Advérbio interrogativo-exclamativo que

aparece em reações de surpresa
9. Maracanã (ave) / Nome genérico de plantas aquáticas,

2 3

.2,

,
,

� II

,

II
II

.

II
II

II II II
• II

II
II
.'

II

II

3

4

5

6

7

8

9

11
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TODOS os MESES NAS BANCAS
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€)conta.to@poracaso.com

Ontem foi dada a largada para a festa alemã de Iaraguã,
onde a galera afina amira acompanhada de música, chope
e batata recheada. Facilitando para quem quer ir lá curtir
preferencialmente a gastronomia, todos os dias o acesso à festa é
livre até as 18h. Na escala, das 18h às 21h o ingresso custa R$5 e a

partir das 21h o valor passa para R$10 - já quem for de traje típico
alemão tem isenção da bilheteria a qualquer hora.

CLEITON MEITZGER

,t
'

.I.

Karina Fiamoncini e Betsy Beuther aproveitando
as delícias do Madalena Chopp & Cozinha

,,'
,,'....................................................................................................................................

.

Futebol Digital
Atenção gamers, amanhã vai rolar no Shopping Breithaupt a
4a etapa do Circuito Catarinense de Futebol Digital, evento
realizado pela loja Game Mania. O jogo escolhido � o PES12 e

o valor das inscrições são de R$ 35 ou então R$ 30 doando 1kg
de.alimento. A participação vale não só pela oportunidade de
grandes partidas, mas também pela premiação polpuda. E hoje
ainda dá pra aproveitar, foimontada uma arena para treinos no
shopping que fica à disposição do público das 10h às 22h.

I IH' J I' �,
f,

Hoje a noite
• 22h - Quinta Sertaneja I Shaw 'com Alex &Willian f Shaw com Fernando
Lima / DI Felipe Adriano I Elas free até as Oh ,-

Local: London Pnb 147 3055 0065

. • 22h - Ladies Convidam f Shaw comAnder & FaeII DIAlan Silva
Local: Upper Floor, em Guaramírim 147 9915 2239

• 22h - Música aoVivo I Shaw com Iames e Rogério
Local: SacramentumPub 147 88321524

Sexta-feira 12
• 22h - Sacra-Feira I Shaw comVini e Dudu
Local: Sacramentum Pub 147 8832 1524

I,·

Sábado 13
• 22h - Música ao Vivo I Shaw com Ulysses e Thirray
Local: Sacramentum Pub 147 88321524

Domingo 14
• 22h - Palco Aberto
Local: Sacramentum Pub 147 8832 1524

Falando na
Schützenfest ,
vale citar uma

grande novidade
da edição deste
ano ... Grande

empreendedor
que é, Juliano
Vengrzenmexeu

seus pauzinhos e articulou com a Heineken
amontagem de um Biergarten exclusivo
para a festa. Proposta abraçada pela marca,
encontramos então um espaço diferenciado
junto aos pavilhões, commesas, gastronomia
e venda de cerveja holandesa via barril ou long
neck (o que é melhor: dentro da tabela padrão
do evento). Não bastando isso, é prometida uma
grande novidade que vai surpreender a todos
visitantes. Vale ir lá só pra conferir.

ii
As músicas de antigamente
parecem melhores porque
só as boas continuam
sendo tocadas. Anônimo

"
DIEGO JARSCHEL

DJ ThiagoMansur no
comando da pista do club Epic
Concept, na última sexta-feíra ",/

".....................................................................................

-� l

andono
Nos feriadões são os promoters que abandonam
Jaraguá ou são os jaraguaenses que abandonam
os promoters?Acreditem ou não, a agenda do fim
de semana está publicada na íntegra hoje.

CONTATOS e OUTRAS OPÇÕES: ArribaMexican Bar - 3371 1160/ Confraria do Churrasco - 3275 1449 / Espaço Oca - 3370 9160 / The Living Restaurante - 3376 4822 / London Pub - 3055 0065 /
CachaçariaÁgua Doce - 3371 8942/ Licoleria - 3054 0855 /Madalena Chopp e Cozinha - 3055 3059/Moving Up - 9966 6691 /Mr Beef - 9608 21661 Patuá Music - 3055 0064/

Room Music & Arts - 9654 1373 / Sacramentum Pub - 8832 1524/ TheWayClub - 8433 0083 / Upper Floor - 9915-2239 / Divino Club - 96444767/ Villa Restaurante e Ch�peria - 3275 1277
:>

DIEGO JARSCHEL

/t

.�f,

'.I!.:
'Hf!1p

PriscilaWalz dá uma pausa na
celebração Los Hwnildes na Patua
Music para o clique da coluna

"...............................................................................................

A nova da Alamo
"Super Disaster", eis a nova coleção que
Dani Stuart e as demais mentes por trás da
essência da Alamo lançaram esta semana. �

Com a criativa temática inspirada na profecia
Maia quanto ao fim do mundo agora em 2012,
as peças novamente superam expectativas,
abastecendo as prateleiras com trabalho fino
e autêntico. O catálogo já está online, e dessa
vez traz novidade nos cortes: camisas de botão
Alamo. Acessem alamoind.com.br .

DIEGO JARSCHEL

A bela Priscila Gonçalves
em noite de celebração na
Quarta The Living
........................................................................
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Moa Gonçalves

Outubro
Rosa

Aweg também abraçou a

campanha Outubro Rosa.
Durante todo o mês reforçará
junto de seus colaboradores a

importância do diagnóstico
precoce do Câncer de Mama.
Paramarcar a data, a empresa,
além de iluminar a fachada do
Museu Weg e o jardim do par
que fabril II com luzes rosas,
vai distribuir laços aos colabo
radores (símbolo da prevenção
do Cancer de Mama), oferecer
palestras sobre o tema, condu
zidas pela Rede Feminina de

Iaraguâ do Sul, e incentivar o
Dia Rosa (26/1O), data em que
os colaboradores serão convi

dados a se vestirem de rosa.

C N CIENTIZA.çÃO AUpper Donna também abraçou o Outubro Rosa
e está doando parte do faturamento para a campanha

Toda sensação
de perda

vem da falsa

sensação de

posse.

Luiz GIi rett(j

Leitora fiel
A leitora fiel de hoje é Marlene
Schwalbe. Ela é outra querida
que acompanha a coluna todos
os dias. Valeu mesmo!

Huxixo
Pelo meu iPhone Super Pop
vermelho fiquei sabendo que
depois da derrota fenomenal
nas urnas, marketeiros da

política estão de malas prontas
para zarpar da cidade. Dizem

que não vão nem participar do
apagar das luzes.

VIVAS O meu parceiro Jonatas Cleber
Mawicio e sua bela Tlui.is Ferreira da Silva

compl�taram um mês de muito love

Feijoada
beneficente
No próximo dia 20, este
colunista, Tato-Branco e sua

equipe, vamosmovimentar,
em Guaramirim, na Sociedade
Diana, a 1 a Feijoada da
Associação dos Deficientes
Físicos de Guaramirim (Adefig).

Ingo Reeck
O saxofonista Ingo Reeck, um
dos mais aplaudidos da região,
com o repertório todinho
repaginado, a partir de hoje,
todas às quintas- feiras, se
apresenta no Restaurante e

Pizzaria Bimbos. Um boa dica.

Língua
de veludo

, Segundo um leitor assíduo
desta coluna, sobre
declarações malacafentas
no Face, no começo da

semana, Deus perdoou Maria
Madalena, mas não perdoa
a Luluzinha. Para perdoar
a Luluzinha, só mesmo o

Lewandowski. Mas acho que
nem Deus perdoa ela.
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moagoncalves@netuno.com.br

Pensando bem
Nos dias de hoje, cada vez mais, acentua-se a necessidade de
ser forte. Mas não há uma fórmula mágica que nos faça chegar à
força sem que antes tenhamos provado a fraqueza.

.• Dr. Roberto Kel
Ir aproveitou sua
concorrida coluna na
Revista Nossa e deixou
uma mensagem bem
bacana para o Dia das

Crianças. Vale conferir.

Quem foi
Alguém pode me dizer quem é aquele casal que estava trocando

altos amassos no banheiro feminino de um dos mais badalados
restaurantes da cidade? Pintou um clima, no calor do verão, ar
condicionado e tudo mais, aí já viu, né?• Meu amigão Fernando

Grechuski, da Grepel, está
arrasando o coração de
uma linda morena.
Será que vai dar
casamento?

• Depois do elegante
casamento no Guest

Haus, na Praia Estaleiro,
-

Cristiano Raboch e sua

bela Emanoela Camargo _

curtem lua de mel
em Bali, linda ilha da

- Indonésia.

f
KAY ÓS
H O T E L

CamilaWagner e Ana AntW1es

conferindo a concorrida festa na Epic Concept Club

Uniform $

'11'::0/17
Hlalha.-

Camisetas Personalizadas
Moda Masculina I Feminina Jardins e inter ores

Arrarúos I Duquês I Acessórios I Arvores frutfferas

Rua Ps tor Alber Schnaldart 882

(47) 3370-9203
(47)3373-5541

(47) 921Q.,(11$7
,....;--...;.__,. Reprografia Daufenbaeh EmáU: locaçao�rdcopJa$.®m.br
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• :, o', EM FRENTE AO OG WEG (NA ROTATÓRIA)

Nos corredores da The Way Club,
Taisa Zanguelini e Jayne Moser

Casa & Cia
Presentes
Linda a vitrine da Casa & Cia
Presentes. Marjore, dona do
pedaço, trouxe as maiores
novidades do mundo da

decoração e presentes. Que tal?

Betas curvas
Quem foi a gata jaraguaense
loura que estava fazendo
o maior sucesso com suas

belas curvas, em um biquíni
vermelho listrado, domingo
de eleições, entre os bares de
Balneário Camboriú?

Mal acabada
Candidata em Iaraguá gastou
"apenas" R$ 4 mil em botox
e plástica. Após a tentativa

frustrada de se eleger
vereadora, ela decidiu mudar
o visual. Se é com isso que
ela iria gastar o salário de

vereadora, ainda bem que ela
não foi eleita. Né, não?

• Mano Menezes, sei
não se esse cara não
bebe. Chamar Kaká
ibichadissimo1 para
a seleção, em vez de
Ronaldinho Gaúcho,
hoje vivendo um dos
melhores momentos
de sua carreira
futebolística? Deve
estar fora de órbita.

.

O profissionalismo
da ZanuzzoMotos tem
sido muito elogiado
pelos amantes do
motociclismo. Bola
branca para a galera.

• Dia 10 de novembro
a Epic Concept Club
vai movimentar a sua
10 Festa Sertaneja.
Volto ao assunto.

Edinei Escopelli,
do Mundo dos

Brinquedos, recheou
as prateleiras com mil
novidades para o Dia.
das Crianças.

• Marli Rosita e

Carlinhos Bathera é
outro casalsinho que
desfila na urbe sorriso.

Não abandone seu

cãozinho.

• Com essa, fui!
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Luiz Carlos Amorim,
Escritor e editor

http://luizcarlosamorim.blogspot.com

erô le

Criança é Primavera

E chegou a primavera, e veio
outubro e está aí o Dia da Criança.

Primavera, tempo de renovação, de
vida que desabrocha, de esperança
de tempos melhores. Isso tudo não
é sinônimo de criança? A criança
é a única esperança de que o ser

humano tem de ser melhor, ter um
..

mundo sem violência, com mais saúde,
- educação e meio ambiente preservado,
de aprendermos a cuidarmelhor da
natureza, para que haja uma perspectiva
de futuro. E o mundo precisa de muitos
e muitos meninos para ensinarem
aos homens que podemos e devemos
salvar a natureza... Se os adultos de hoje
souberem cuidar de nossos meninos e

meninas, proporcionando uma educação
decente e uma vida digna, com bons

exemplos - nada a ver com o que
vemos, hoje, em nossa sociedade, em
nossa "política" - as nossas crianças
terão perspectiva de poder lutar por .

um mundo melhor amanhã. Mas temos

que começar agora.

LADO A LADO - GLOBO· 18B
Zé Maria pede para Jurema não contar para Isabel que foi ele

quem indicou o trabalho no teatro. Matilde presenteia Isabel. Eulália
descobre que Sandra foi a uma entrevista de emprego -e briga com

Teresa. Constância descobre que Isabel está grávida. Afonso fica
comovido ao saber que sua filha está trabalhando no teatro. Jurema
convida Zé Maria para ir ao teatro. Diva ajuda Isabel a enfrentar'
Afonso. Bonifácio paga Caniço para fazer um trabalho para ele. Ju
rema chama Afonso para ir ao teatro. Edgar fala para Laura que não

pode mais confiar em Guerra. Afonso vai ao teatro falar com Isabel.

GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19B
.

Otávio e Charlô brigam e Olívia se irrita. Veruska fica aflita

quando Roberta pede para conversar com Aqenor sozinha. Dino
avisa à cunhada que a fábrica não terá como pagar os funcionários.
Nando pede para Lucilene levar um recado para Otávio. Juliana e

Analú encontram Fábio e Ciça na lanchonete. Vânia se compro
mete a falar com Nando, antes que Felipe faça algo contra ele.
Frô tenta fazer uma sopa para vender no trabalho. Roberta vai à
Charlo's para investigar as vendas da loja. Lucilene entrega o bi
lhete de Nando para Otávio. Roberta desmaia em cima de Felipe.
Carolina ouve Nenê pedir para Nieta guardar alguns pacotes para
ele. Analú fica assustada por ter que falar com Charlô. Otávio chega
a uma favela e é seguido por marginais. Roberta descobre que seu

cofre está vazio.

AVENmA BRASIL· GLOBO· 21B
A emissora não forneceu o resumo do capítulo.

GABRIELA - GLOBO - 23B
Doroteia se nega a apoiar Manoel. Manoel conta para Juve

nal e Coriolano que Doroteia o colocou para fora de sua casa. Co
riolano promete ajudar Manoel. Gerusa pede à mãe que procure
Mundinho. Nacib recusa o bolo de aipim feito por Gabriela, Nacib
recebe o novo cozinheiro. Melk avisa a Malvina que escolheu um

noivo para ela. Machadão pergunta a Ramiro se ele sente vergonha
dela, Coriolano revela a todos um grande segredo. Pirangi invade
a casa.de Doroteia.

*. o resumo dos capítulos é de responsabilidade
das emissoras.

Não queria dar brinquedos de presente,
apenas, 'para as crianças, no seu dia.

Queria poder dar, para as crianças
de hoje e de amanhã, rios vivos,
limpos e claros, ar puro, alimento
sem contaminação de agrotóxicos e

produtos químicos, estações definidas,
climas amenos, natureza preservada .

No entanto, não posso evitar que nossas

crianças vejam desastres ecológicos

ao ser humano e ao planeta em que
vivemos e da miséria.
Os adultos, todos, até os donos do

poder - principalmente eles, talvez -

deviam ser mais crianças, para serem

mais honestos, mais responsáveis,
mais humanos. E quanto às crianças,
se eu pudesse dar-lhes um conselho,
pediria que crescessem, sim, mas que·
não se transformassem em "gente
grande": que fossem apenas GENTE. E

que nunca, jamais, deixassem morrer

a criança dentro de seus corações, seja
qual for a idade que tenham.
Pois é da criança que emana a vida,
alento, felicidade, poesia. É isto que
brota de mãos pequeninas e faísca de
olhos de luz de pequeninos seres que
chegam a este mundo que temos o

dever de tornar melhor para que eles
tenham um futuro melhor que o nosso.

Mundo que pode ser mais feliz, pois
enquanto houver criança, teremos a

certeza de que Deus ainda tem alguma
confiança no ser humano ...

E quanto às crianças, se eu
pudesse dar-lhes um conselho,
pediria que çre.scessem, sim,

mas que não se transformassem
em "gente grande": que fossem'

apenas GENTE

por desrespeito à natureza, violência e

falta de moral, falta de humanidade e de
consciência, decorrentes da ganância, da
falta de responsabilidade e de respeito

Clique
\.

Ianima

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

.1 Jwrlor é muito
dócil, de porte
pequeno, tem

apro��ente
um ano e foi
recolhido das
ruas de Jaraguá
do Sul pelo setor
de Zoonoses. Já
recebeu tratamento
veterinário

completo e está a

espera de um lar.
Interessados devem
entrar em contato
com a Clínica

S�hlll:'eitzer, pelo
telefone 3275-3288

Fabiana B. G. da Silva
Fernando Grechuski
Francieli Ap. Persch
Francisco Machado
Guilherme F. Lorenzi
Guilherme Wackerhagen
Ines de J. Ferreira
Iria Schons Sanches

Aniversariantes
li/lO
Afonso Hupner
Alcenira Grechuski
Alvino Tait
Amadeus Mahfud
André D. Todt

Angelica K. Schuh
Angelica Konig ,

Antonio S. Ribeiro
Araci S. Spézia
Azira Aparecida Ferreira
Carla Ap. de Souza
Cleonice A, Rocha
Cristiane Heck

. Dorvalino Eleútério
Edécio D. Beck

Isabeli Klistke
Jeferson Juraci de Bitencourt
Julia Gabriela B. Rossato
Leonardo Andrezjewscki
Lucas Macedo Dejaico
Luiza S, Gessener
Luiza Sell Gessner
Marceli K. Ehlert

Marta Pachecuski
Matheus W. Raitz
Meraci Muller Strelow
Miraci Strelow
Roberto H. Reichow
Terezinha K. Tassi

wwwocponlíne.com.br

tentam encontrar um

lugar seguro para se

estabelecer, eles acabam
descobrindo que o

maior desafio desta nova
realidade é, nraísrío que
'escapar das decrépitas
criaturas sem alma, é
manter a sua própria
humanidade intacta em
meio a esta situação ..
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Cinema
PROGRAMAÇÃO DE 5 A 11/10 • CINÉPOLlS 7

• Tinker Bell: o Segredo das Fadas (3D) - Dub. -

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL 12h30, 14h30
• ARCOIRIS 1

'

• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Dub. - 16h30,
• Hotel Transilvania - Dub. - 14:00, 15:50, 17:40, 19:30" 1'9hOO, 21 h30
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
• ARCOPLEX3
• Looper- Leg. - 16:40, 19:00, 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
.GNC1
• 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 Evil5: 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. -15:00,17:10,19:29,21 :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. - 13h1 O, 15h30, 18hOO,
20h10

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

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, 1.5:40
• 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
• Hesident Evil5: Retribuição (3D) - Dub. - 18:00
• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - �eg. - 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

OHotel Transilvânia é um resort cinco estrelas

que serve de refúgio para que os,monstros possam
descansar do árduo trabalho de perseguir e assustar os
humanos. O local é comandado pelo Conde Drácula
(Adam Sandler), que resolve convidar os amigos para
comemorar, ao longi: de um fim de semana, o 1180
,aniversário de sua filhaMavis (Selena Gomez). O que
ele não esperava era que]onathan (Adam Samberg),
um humano sem noção, fosse aparecer no localjusto
quando o hotel estárepleto de convidados e, ainda por
cima, se apaixonasse porMavis.
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405 milhões de
cliques no YouTube
o clipe de "Gangnam Style", hit que

projetou internacionalmente o rapper sul
coreano Psy, atingiu 405milhões de visuali
zações norou'Iube, Oitenta e seis dias após
o lariçamento, "Gangnam Style" ocupa o 9°
lugar no ranking dos vídeos mais vistos da
história do site. O hit, que apresenta urna
paródia sobre o luxuoso estilo de vida do
bairro Gangnam, em Seul, já aparece como
a canção sul-coreanamais popular.

Kristen Stewart
reatou com Pattinson

Kristen Stewart anda se esforçando
para que o mundo saiba que ela e Robert
Pattinson retomaram a relação e tem cui
dado para que "fontes próximas" contem
para revistas e tabloides que os dois reata
ram oficialmente. O casal ficou doismeses

separado depois que ela o traiu. Eles de
vem fazer a primeira aparição em público
no final do mês, quando começam a pro
mover o último filme da saga Crepúsculo.

Avenida Brasil marca
audiência histórica
Mais urn recorde para a história deAve

nida Brasil. Na segunda-feira, a novela exi
biu urn de seusmais esperados desfechos e

fez o Brasil parar para conferir a derrocada
de Carminha (AdrianaEsteves). Exibido das
21h08 às 22h04, o capítulo marcou média
de 49 pontos e picos de 52, com 71,�% de

aparelhos pesquisados ligados. Em segun
do lugar ficou o SBr com 5, em terceiro Re- '

cord com 3,6.

Canção inédita de
Cazuza em Salve Jorge

Os fãs de Cazuza devem se emocionar
com a trilha sonora de Salve Jorge. A pró
xima novela que ocupará a faixa das 21h,
na Globo, terá a canção "Sorte ou Azar",
de Cazuza e Frejat.Amúsica, desconheci
da do público, é de 1982 e foi achada, re
centemente, nos arquivos da Som Livre.
"Sorte ou Azar" também entrará no CD
comemorativo pelos 30 anos da banda,
que a gravadora vai lançar em novembro.

Horóscopo
CV) ÁRIES

I' No ambiente profissional, ótimo clima para realizar
atividades que exijam precisão e atenção aos detalhes.
Mantenha suas tarefas organizadas. No romance,
compartilhe aflições e desejos com seu par e fortaleça os
vínculos de afeto. Cor. vermelho.

U TOURO

U No trabalho, confie em suas próprias experiências ao
invés de acreditar apenas nos pontos de vista das suas
amizades. Fofocas rondam o seu romance, aproxime-se
de sua cara-metade para que isso não atrapalhe sua
felicidade amorosa. Cor. pink.

II GÊMEOS
Mantenha disCrição no ambiente de trabalho e

guarde segredo de seus principais planos e projetos.
Compartilhe os seus desejos apenas com as pessoas em

quem realmente confia. Período favor,;\vel para envolver
o seu par em um clima de paixão. Cor. pink.

<:r;::: CÂNCER
� Demonstre disposição em suas atividades profissionais.

Há uma tendência a sonhar demais.A praticidade será
uma importante aliada em suas tarefas, inclusive em
casa. Preserve a força do amor mantendo-se junto ao
seu par em qualquer ocasião. Cor. laranja

n LfÃo
UL Não convém acreditar em promessas de dinheiro fácil

neste dia Prefira cuidar das suas finanças pessoais da
maneira tradicional, administrando melhor o que ganha
e gasta. No amor, demonstre os seus sentimentos com
atitudes concretas. Cor. preto.

rYh VIRGEM
I 1-':' Hoje, poderá tomfll' decisões importantes para sua

vida Antes disso, avalie melhor seus atos e suas
consequências. O momento é favorável para expressar
suas necessidades aos familiares. Na paixão, é hora de '

expor com clareza o que sente. Cor. amarelo.

.o, UBRA
No trabalho, ajude os colegas a concluírem suas

atividades, mas sem pedir nada em troca. Seja mais
prestativo(a) e atrairá boas energias para sua vida
No campo sentimental, bom momento para trocar
confidências com a pessoa amada Cor. marrom .

m ESCORPIÃO
II L. Mantenha uma boa distância de quem inveja suas

conquistas. Selecione melhor suas amizades e não
confie em qualquer pessoa. Divida os seus medos
e suas incertezas com sua cara-metade. Isso pode
aumentar a cumplicidade entre vocês. Cor. branco.

.." SAGITÁRIO
)(.

•

Talvez tenha que deixar assuntos familiares de lado
neste dia para poder se dedicar mais ao trabalho.
Aproveite as oportunidades profissionais que podem
surgir.A dois, declare-se com palavras e ações e o
romance só terá ganhar. Cor. branco.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

P Mantenha o foco em suas tarefas e evite se envolver em
boatos. Se necessário, se afaste de algumas pessoas
para se ver livre de discussões. Ofereça segurança e
conforto ao pessoal de casa. No relacionamento afetivo,
demonstre seu amor. Cor. roxo.

A;'\A AQUÁRIO
;'\A;\ No trabalho, vá em busca de metas mais elevadas

e desafiadoras. Acredite em seu potencial,
independentemente da opinião dos demais. No campo
afetivo, tente convencer seu amor da força de Seus
sentimentos mais profundos e verdadeiros. Cor. marrom.

PEIXES
No trabalho, enfrente as dificuldades que surgirem
e mostre o seu valor. Não é um bom momento para
acreditar apenas em sua intuição. No relacionamento
afetivo, faça um esforço e traga mais alegria aos
momentos a sós com sua cara-metade. Cor. pink.
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Quer publicar sua foto' �'É só mandar para contjl.to@beatrizsasse.com.br.�

Ser Criança
Ser criança é achar que o mundo é feito de fantasias,
Sorrisos e brincadeiras.
Ser criança é comer algodão doce e se lambuzar.
Ser criança é acreditar nummundo cor de rosa, cheio
de pipocas. Ser criança é olhar e não ver o perigo .

.

Ser criança é sorrir e fazer sorrir.· -.

Ser criança é chorar sem saber por que. Ser criança é
se esconder para nos preocupar.
Ser. criança é pedir com os olhos. Ser criança é
derramar lágrima para nos sensibilizar.
Ser criança é isso emuito majs. É nos ensinar que a,

vida, apesar de difícil, Pode tornar-se fácil com um
. simples sorriso. É nos ensirtár quecriança só quer _

carinho e afeto. É nos ensinar que, para sermos'felizes,
basta apenas olharmos para uma criança. (Autor
desconhecido)

Os tios Marisa e.

Cleverson parabenizam .

a pequena e linda Joana

pelos seus quatro
meses de vida. Ela veio

I .

para agraciar a todos
com sua chegada tão

'

esperada. Felicidades e

muita saúde!

Felipe faz 2 aninhos
neste dia 12. Quem'

. deseja felicidades são os
dindos Tedo e Lori'e os

primos Daniela, Rafael,
Alexandre e Meidian
com mUito amor

Casam-se
neste dia 12

de outubro o

casal Elis e

Vanderlei. Os

pais, AdiJar e
Edvirges e a

irmã Daniela
mandam seus

parabéns
e os votos
de muitas
felicidades

Felipe
Matheus

Behling
vai curtir
oDiadas

Crianças
com o papai

Oesar e
a mamãe

Gnn.ara

O 40 ano da Escola Waldemar Schmitz visitou O

Çorreio do Povo, onde puderam conhecer um pouco

.

sobre o funcionamento do jornal. Na foto a turma
com as professoras, Andressa, .do RH, e o

diretor do OCp, Nelson Pereira

"

o C.M.E.! RosaMariaDonini, suas funcionárias e

direção convivem com esta realidade diariamente e

nesta semana queremos homenagear aqueles que são
a razão do nosso trabalho. ,É com 'muita alegria que
dizemos às nossas crianças: Parabéns pelo seu dia!

www.schutzenfe.st.com.br

NO CALIBRE CERTO DA

Pavllhã'oA

20h30min - Banda Real do Paraná
23h1'5min - Grupo Folclórico Adulto
Sünnros Volkstanzgruppe
2;Sh30min - Banda chopão
02h30min - Banda Vox 3

13h30min - Grupo Mensag�rn, �
20h30min -- Banda Society

",.

21h30min - .Grupo Folclórico ,/
. Adulto Blauer Rhein Tanzgrup�e
OOh30min - Banda Silver Show

-,
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Plástico não deve servisto corno lixo
Comunidade e alunos
conhecem produtos
- entre eles móveis-

,

feitos a partir de
sacolas plásticas

JARAGUÁ DO SUL

Diego Porcincula
I

Já pensou almoçar, sentar ou

colocar as flores em móveis
feitos de plástico? É possível. A
matéria prima é uma vilã que
pode ser mocinha do meio am

biente: a sacola plástica. Muitas
ainda são descartadas em rios,
entopem bueiros ou vão para os

lixões. Só no Brasil são mais de
15 bilhões de peças utilizadas
por ano. O local para mostrar os
benefícios de reutilizá-las não

poderia ser diferente. Na manhã
de ontem, em frente a um super
mercado na Barra do Rio Cerro,
alunos da Escola de Educação
Básica Professor José Duarte

Magalhães conheceram os be
nefícios da campanha de Coleta

MARCELE GOUCHE

". �

Ribeiro explica aos alW10S a necessidade de separar os materiais

eTransformação de Sacolas Plás
ticas. A iniciativa é da PIasMais e

Rede de Supermercados Brasão.
O objetivo do evento é mos

trar aos estudantes o destino cor
reto das embalagens plásticas.
Elas podem ser transformadas
em artefatos que formammesas,

bancos, cadeiras e cestas coleto
ras. O coordenador do projeto,
Mario Luiz Ribeiro, lembra que

lixo não é apenas lixo, mas op
ções de transformação. i� fabri

cação dos móveis é uma manei
ra de devolver algo sustentável
à sociedade. Todo este processo
só

-

é bem executado quando as

pessoas repensam a sua manei

ra de descarte". Ele lembra que a

sociedade não vive sem,mas que
é preciso reforçar o aprendizado
sobre a preservação ambiental.

"Eu vendo esses produtos e pen
so na reciclagem deles também".

A função da escola é recolher
osmateriais nos locais específicos.
Após a coleta eles são encaminha
dos ao supermercado parceiro e,
em seguida, para a empresa recí
cladora. Na fábrica as sacolas são

depositadas em uma máquina
que produz blocos rígidos de plás
tico. A quantidade de embalagens

recolhidas serárevertidaemmobi
liário escolhido pelas instituições,
ou seja, se for 100 quilos a escola
têm direito a mesma quantidade
em móveis. "Queremos estender
a ideia para todas as escolas da re

gião como forma de conscientiza

ção", projetaMario.
Segundo o professor de Ci

ências e Biologia, Fábio Alceu

Kronbauer, os estudantes já pra
ticam atitudes sustentáveis, mas
lembra que a integração com as

empresas é positiva. i� ideia é

genial. Assim eles podem levar a

conscientização para suas casas

também". O educador comenta

que o evento é uma aula intera
tiva e que precisa de mais apoio
e divulgação em outras escolas
da região. Cheio de orgulho de

.

seus alunos, o professor fala que
essas atividades ajudam a cons

cientizar a comunidade, escola
e famílias. Os móveis também

agradam o professor, pois são
de qualidade e indispensáveis
nas dependências escolares.

Qualquer pessoa pode descartar
a sua sacolinha nas unidades do

Supermercado Brasão.

e '

APOSENTADO, COM O�:
CRÉDITO CONSIGNADO BRADESCO

VOCÊ REALIZA MUITO MAIS.

_,ESPECIAL PARA

APOSENTADOS
DO INSS

• E SERVIDORES
PÚBLICOS:

Fale com o Gerente Bradesco

ou vá a um correspondente
Autorizado da 8ra�e�co

"mal's proxlmo.Promotora
..

Ou ligue para 0800 725 2335.

Baixe um leitor de

QR Code em seu celular

e aproxime o telefone

do código ao lado.

Fone Fácil Bradesco: 4002 0022 I 0800 570 0022
SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383

.

SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099 .

Ouvidoria: 0800 727 9933
.

bradesco.com.br
.

t::witterlt@Bradestty
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ista
Cristiano Mahfud Watzko,

escritor

Homenagem aos professores!
No último domingo partici

pei como mesário nas elei

ções. E por causa de um aconte

cimento naquele dia, escrevo as

palavras que seguem. De tarde,
por volta das 14 horas, quan
do a grande maioria do pesso
al votante da urna que estava

sob meus cuidados e dos me

sários que acompanharam os

trabalhos junto comigo, já ha
via votado, uma senhora parou
na porta,· e. olhando para mim,
disse: "Você se lembra de mim"?

Respondi: "Sinceramente, não".
Então elame disse: "Fui tua pro
fessora no jardim de infância".
Conversamos alguns minutos.
Assim que ela se despediu, me
lembrei de que no próximo dia
15 de outubro, será comemora

do o Dia. do Professor, e por isso .

faço questão de fazer uma singe
la homenagem aos professores!

O feriado do Dia do Profes
sor foi criado através do Decreto
52.682, nos idos anos de 1963,
e seu artigo 10 estabelece que o

dia 15 de outubro seja dedica
do ao professor e fica declarado
como feriado escolar. Seu artigo
30 estabelece o seguinte:

Art. 30 Para comemorar con

dignamente o Dia do Professor,
os estabelecimentos de ensino
farão promover solenidades

em que se enalteça a função do
mestre na sociedade moderna,
fazendo delas participar os alu
nos e as famílias.

Lembrei-me de vários pro
fessores meus: a Professora Te
rezinha da 1 a Série, a Professora
Betty da 2a Série, a Professora
Dilma da 4a Série, o Professor
Vinicius, de Matemática, a Pro
fessora Dorli, de História, meus
professores do Positivo, de Ioín
ville e de Curitiba, meus profes
sores do curso de Direito da Ca
tólica de Santa Catarina, e todos
os professores com quem tive a

felicidade e a graça de aprender
um pouco com cada um deles.

Obrigado a todos!

Queridos professores, sai
bam que bons educadores pre
cisam estar buscando constan

temente aprender e mais do que
isso devem conhecer na pleni
tude a palavra paciência. Profes
sores fascinantes são mestres na
arte de educar usando de muita
sabedoria e paciência.

O escritor e psiquiatra Au

gusto Cury, em seu livro "Pais
Brilhantes, Professores Fas

cinantes", escreve o seguinte:
"Bpns professores possuem
metodologia, professores fasci
nantes possuem sensibilidade.
[ ... ] Bons professores são didáti-

cos, .prcfessores fascinantes vão
além. Possuem sensibilidade

p�ra falar ao coração dos seus

alunos. [ ... ] Bons professores
são mestres temporários, pro
fessores fascinantes são mestres

inesquecíveis. [ ... ] Um bom pro
fessor é lembrado nos tempos
de escola. Um professor fasci
nante é um mestre inesquecível.
Um bom professor procura os

alunos, um professor fascinante
é procurado por eles. Um bom

professor é admirado, um pro
fessor fascinante é amado". Pa
lavras simples, mas verdadeiras.

Queridos alunos saibam que
um bom professor se preocupa
com as notas dos seus alunos,
mas um professor fascinante se

preocupa em transformá-los em
novos formadores de ideias.

Queridos professores, sai
bam que vocês influenciammais
a personalidade de seus ·alunos

pelo que são do que pelo que
realmente sabem. Caros profes
sores, lembrem -se sempre que:
ser um mestre inesquecível é
formar seres humanos que irão
fazer a diferença no mundo.

E mesmo que o tempo passe
e com ele apareçam as dificul

dades, as "sementes" de um pro
fessor fascinante irão germinar e
produzir "belos frutos".

REPúBUCAFEDERATNADO BRASIL- ESTADO DE SANIJ\ CATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaranúrim • CHRISTA INGEHILLEWAGNER, Interventora

Rua 28 deAgosto nO 1918 • Telefone: (47) 3373·0404
Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos
abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os

aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de
oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado
e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s)
indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, íg
norada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou dorniciliada(s) fora da Circunscrição Geogrã
fica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço for
necido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCG).

Protocolo: 36537 Sacado: ANDERSON BAEHR CPF: 068.679.939·90 Endereço: Estrada Ponta
Comprida nO 02, Ponta Comprida, 89270·000, Guaramirim Cedente: BV FINANCEIRA S/A c.P.!
CNP): 01.149.953/0001·89 Número do Título: 131042654 Espécie: Cédula de Crédito Bancário

por Indicação Apresentante: SERGIO SCHUlZE E ADVOGADOS ASSOCIADOS Data ven
cimento: 28/06/20H Valor: 10.941,84 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: H$
18,31, Diligência: R$ 35,60, Edital:R$15,00

.

Protocolo: 36682 Sacado: ARA TRANSPORTES ITDA ME CNP): 07.354.767/0001·68 Endereço:
Rua Izidio Carlos Peixer nO 2314, Ilha da Figueira, 89270·000, Guaramirim Cedente: SANTIN·
VESTS/ACREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS CNP): 00.122.327/0001·36 Núme
ro do Título: 7460000000 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
HSBC BANKBRASILSA . BANCO MUlTIPLO DataVencimento: 15/09/2012 Valor: 902,H u
quidação após a intimação: R$1I,60, Condução: R$13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 36638 Sacado: CICERO CLAUDIO LOPES PEREIRACPF: 017.448.889·06 Endereço:
Rua Clara Bolinelli nO 167, Centro, 89250·000, Schroeder Cedente: ANDISAT COMERCIO DE
ELETRONICOS ITDAME CNPJ: 11.069.258"/0001·60 Número do Título: 213·04 Espécie: Duplí
cata de Prestação de ServiçosApresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERALDataVencimento:
25/09/2012 Valor: 750,00 liquidação após a intimação: R$lI,60, Condução: R$ 24,14, Diligên
cia: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 36505 Sacado: DNAPRODUTOS PARAESTAMPARlA ITOA GNPJ: 14.273.588/0001·
61 Endereço: Avenida Izidio Carlos Peixer nO s/n, Ilha da Figueira, 89270·000, Guaramirim
Cedente: BLUMENQUADROS GRAVAÇOES E ESTAMPARlAITOAME CNPJ: 72.407.695/0001·
'31 Número do Título: 839 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentan
te: BANCO DO BRASIL SA . AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 25/09/2012 Valor:
1.980,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$15,00
Protocolo: 36532 Endereço: Avenida Izidio Carlos Peixer n° s/n, ilha da Figueira, 89270·000,
Guararnirim Cedente: MUNDIAL QUADROS E DESENHOS ITDA CNPJ: 06.272.029/0001·09
Número do Título: 1077/2 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECO·
NOMICA FEDERALDataVencimento: 22/09/2012 Valor: 1.727,59 Liquidação apósa intima
ção: R$11,60, Condução: R$ 13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 36631 Sacado: FABIO ROBERTO tANGE CPF: 078.019.199·47 Endereço: Rua Got
tfried Maski nO 42, Centro Norte, 89275·000, Schroeder Cedente: FARINHAS INTEGRAIS CIS·
BRA ITOA CNPJ: 94.669.61l10oo1·70 Número do Título: 2238011 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASILSA . AGENCIAGUARAMIRIMData
Vencimento: 26/09/2012 Valor: 287,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 35910 Sacado: FATIMA MONSSERRAT SANTANA BRUM CPF: 451.156.480·91

Endereço: Rua Parana.n= 75; Recanto Feliz, 89270·000, Guaramirim Cedente: ASS. DE CRED.
SOUDARIO. DO NORTE NORDESTE DE SC CNPJ: 03.888.926/0001·53 Número do Título:
20110912·10 Espécie: Espécie de Contrato Apresentante: ASS. DE CRED. SOUDARIO. DO

NORTE NORDESTE DE SC Data Vencimento: 13/09/2011 Valor: 3.878,46 Liquidação após a

intimação: R$11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 36399 Sacado: GILMARVITORINODEBORBA CPF: 873.137.909·53 Endereço: Rua
AlvinaGorgesXavier n° 330, ilha da Figueira, 89270·000,Guaranlirim Cedente: JAVELJARAGUA
VEICULOS PECAS SERVICOS ITDA CNPJ: 79.501.862/0001·58 Número doTítulo: 0040340003
Espécie: Duplicata deVendaMercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL SA· AGENCIA GUA·
RAMTRIMDataVencimento: 19/09/2012 Valor: 350,00 liquidação após a intimação: R$lI,60,
Condução: R$13,87, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 36509 Sacado:)AMILE LEITE· ME CNPJ: 14.397.499/0001·27 Endereço: Rua Ernilio
Manke Junior n° 7193, Rio Branco, 89270'000, Guararnirim Cedente: COMERCIO E MANU·

TENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONlCOS SUL BRASILMANUTENÇÃO ITDA ME CNP}:
06.010.069/0001·82 Número do Título: NFE 1781·2 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA . AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento:
25/09/2012 Valor, 1.590,12 Liquidação após a intimação: R$ H,60, Condução: R$ 10,88, Dili
gência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 36583 Sacado: LAURI DEOUVEIRA· ME CNP): 12.813.165/0001·61 Endereço: Rua
Marechal Castelo Branco (apto OI) nO 4816, Centro, 89275·000, Schroeder Cedente: INSTALA·
DORAELETR1CACONTI ITOA CNPJ: 75.289.157/0001-88 Número do Título: 1241732 Espécie:
Duplicata deVendaMercantilpor Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
DataVencimento: 24/09/2012 Valor: 481,34 liquidação após a intimação: R$U,60, Condução:
R$ 24,14, Diligência: R$35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 35972 Sacado: LUCIAAPARECIDA DA SILVA SOUZA CPF: 703.184.250·68 Ende
reço: Rua Helmuth Kanzler nO 436, Centro Norte, 89275·000, Schroeder Cedente: COMERCIO
DEVIDROS ROMIG .ITOA CNPJ: 05.891.218/0001·05 Número do Título: 000.000.509 Espécie:
Duplicata deVendaMercantil Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERALDataVencimento:
10/09/2012 Valor: 154,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Dilígên
cia: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 36633 Sacado: MARCIO PEREIRA SAVERO CPF: 81S.199.()6H2 Endereço: Rua
Jacó Reinert nO sn, Rio Branco, 89270·000, Guaramirim Cedente: NIPOCENTER COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS ITOA CNPJ: 09.187.947/0001·28 Número do Título: 000480·04 Espécie:
Duplicata deVenda MercantilApresentante: CAIXAECONOMICAFEDERALDataVencimento:
25/09/2012 Valor: 520,00 Liquidação após a intimação: R$1I,60, Condução: R$IO,88, Dilígên
cia: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 35894 Sacado:MAXIMOS INDUSTRIAE COMERCIO ITDACNPJ: 00.688.519/0001·
04 Endereço: Rua Itoupava nO 584, Centro, 89275·000, Schroeder Cedente: BODYCOTE BRA·
SIMET PROCESSAMENTO TERMICO S/A CNPJ: 60.856.820/0001·01 Número do Título:
6508181401 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK
BRASILSA· BANCOMUITIPLODataVencimento: 12/09/2012 Valor: H9,28 Liquidação após
a intimação: R$II,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
------------------------------------_-----------------------------------,,-------------------------------------

Protocolo: 36029 Sacado: RUBENS BAUMGf:\.ERTEL CPF: 061.962.269·59 Endereço: Rua
Emilio Reck nO 161, Braço Do Sul, 89275·000, SchroederCedente: FEELING ESTOFADOS ITOA
CNPJ: 85.294.759/0001·87 Número doTítulo: 110/05 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASILSA . AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento:
16/09/2012 Valor: 262,70 Liquidação após a intimação: R$ U,60, Condução: R$ 24,14, Diligên
cia: R$ 35,60, Edital: R$15,00 .

Guaramirirn, H de outubro de2012.

CHRISTAINGEHIlLEWAGNER, Interventora

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nO 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

CANCELAMENTO DAABERTURA 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 conhe
cimento dos interessados o CANCELAMENTO DA DATA DA ABERTURA

que estava marcada para dia 16 de outubro de 2012, referente ao Edital
de Concorrência n". 02/2010-PMS, para outorga de concessão onerosa da

"PRESTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO SERViÇO DE TRANSPORTE COLE
TIVO DE PASSAGEIROS, DO MUNiCíPIO SCHROEDER, em decorrência da
necessidade de novo edital, para correção da planilha financeira do certame.

Schroeder, 09 de outubro de 2012.

. Felipe Voigt - Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA! PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/la Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen. 87, Vila Nova - CEP &9.259·300, Jaraguã do Sul·SC . Eemai]:

.

jaragua.civel1@t.isc.jus,br
Juiz de Direito: Leandro Katscharowskí Aguiar
Chefe de Cartório: Luiz Lanznaster Junior

EDITAL DE CITAÇÃO. COM PRAZO DE ·30 DIAS
Dissolução/liquldaçêo de Sociedade Comercial (cpc Antigo) ot' 036,11.009173·}
Autor: Honório. Tomelin
Réu: SI. Negócios Imobiliários Ltda eoutros

Citando(a)(s): Bueltermann Coostrutor.a ·Ltda., Rua Carlos Tríbess, 510, Lado 2lO, São Luis > CEP
89,253-535, Fone í047), Jaraguá do Sul·SC. .

'

Objetivo: CITAÇÃO. Prazo Fixado pua �, Resposta: 15 dias. Pai intermédio do presente, a(s) pessoa(s)
acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de
Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para respondertem) à ação,
querendo,

_

no lapso. de tempo supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital,
ADVERTENCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumír-se-ão aceitos como

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

"

o qua será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), com-íme

'

de O di da lei.
Jaraguá do Sul (SC), OS de setembro de 20

ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Guaramirim - Cartório Extrajudicial
Oficio do Registro de Imóveis
Jorge Susumu Selno - Oficial de Registro
André LuizGonç.Nos - OfICIai Substituto

orM:iO-iioRiiglililo ""lnÔyãísdiiCõmarca dõGüãrãmTriiii7êifPJ�11.533,60510001.(;4 • Rua 28 '" Agosto, 1918 - 3" anda, - ••Ia 301 •

E!!!!!'��Gua!�.!!I!!i!!"�::..�!::__�2!.�: Fone: -47·33rn1113 - Fax: 47-3373-4382 - ..mal,: g�ramirim,rl@gllll'Lcom

PROCEDIM�NTO DE RETIFICAÇAO DE REGISTRO
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
se, FAZ SABER que OSill.r de Souza (C.I. nO 1.587, 112-6-SSP/SC e CPF sob n° 613.998,339-
87) e sua esposa NlIsa Maria de Souza (C.I. nO 1.985.063-SSP/SC e CPF sob nO 947.765.559-
72), requereram a retificação da descrição tabular do imóvel de matrieula nO 3.068 do tivro n° 2

I
do Registro Geral, deste Oficio de Registro de Guaramirim�SC, de sua titularidade, situado no

perímetro urbano do munidpio de Schroeder-SC. desta Comarca, Bairro Schroeder lU,

Illocalizado no lado ímpar da Rua bt-Marechal Castelo Branco. esquina com o lado Impar d.aRua João Reck, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da leí dos Registros Públicos

I (Lei n° 6,015/73). Devido fi falta de anuência expressa na planta e no memorial. descrítivo do
I titular do imóvel confrontante de matricula nO 3.067 do livro nO 2 do Regístro Geral. deste Oficio

I de Registro de Imóveis de. Guaramirim-SC, fica o seu titular, Cristiane Nadia Dombusch,

I NOTIFICAOA do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram arquivados neste serviço
registraI, podendo, nos termos do §2" do artigo 213, impugnar tundamentadamente os

I presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação foí instruido com os

documentos enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram
! disponrireis neste serviço registraI imobiliário para exame e conhecímento do interessado. Nos
I termos do §4� do artigo 213 da LRP, a falta de impugnação no prazo da notificação resulta na

i presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de, mtlfícação de registro, Portanto. as
; opções que a lei confere ao NOTIF4CADO são: 1} impugnar fundamentadamente; 2) anuir
: expressamente; e 3)deixar transcorrer o prazo, aoeitando os trabalhos tacitame�te. Esclarece
I se, fínalmente. que eventuais falhas que venham a ser prOl/adas no futuro não Impedem novo

: procedimento retificatórío nem vinculam a pessoa Que anuiu nos presentes trabalhos, estando
: resguardados seus direitos reais nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapiâo
; (artigo 214, §5", da LRP), Decorrido o prazo legal sem impugnaçOes, contado da primeira
, publicação deste edital que será publicado duas vezes, p01�rã � det�da 'a retificaçâo
; pretendida. Segue abaixo oroqui de locallzaçâo da área. Eu, .! ! r 1 J' 'v

, André
: Luiz Gonçalves. Oficial Substituto, digitei é subscrevi. .

...

Guaramirim, 05 de outubro de 2012.

\

riu fO\JJCrl j��dré LuizG�fç;'ves
Oficiai'sub"sr/tu�o

Mapa de .Iocalização do tmovét
.

)(+
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Crianças e adolescentes

Menos burocracia
na hora de viajar

Agências de viagem e empresas-de ônibus
recebem orientação de oficiais de Justiça

,ARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

/\ viagem de crianças e ado
I\lescentes está mais fácil e

menos burocrática, mas muita
gente ainda procura o Setor Ju
diciário da Infância e Juventude,
para conseguir autorizações,
frequentemente desnecessá
rias. Com mais de 12 anos, o

adolescente pode viajar desa-

companhado e sem autoriza

ção. O importante mesmo é

que os jovens levem sempre a

carteira de identidade.
As empresas de ônibus que

funcionam na rodoviária de Ja
raguá do Sul já foram adenta
das e, nas próximas semanas, os
oficiais de Justiça vão visitar as

agências de viagem. O objetivo
é esclarecer quais casos em que
autorização por escrito dos pais

Por escrito

Embarque autorizado
Se o adulto que acompa

nha o jovem não é um parente,
então a autorização dos pais
precisa ser feita por escrito e a

assinatura deve ser reconheci
da no cartório. Disponível no
portal da Infância e Juventude,
o formulário traz todos os da
dos que devem ser informados

pelos responsáveis.
A autorização judicial é

necessária apenas no caso em

que a criança, com menos de
12 anos, viaje desacompanha
da. "Ainda assim, orientamos
os pais sobre todos os perigos
que este tipo de situação acar
reta. Uma criança viajar sozi
nha é sim muito arriscado e

deve ser evitado ao máximo",
orientam os oficiais de Justiça.
O juiz concede a autorização,
mas a responsabilidade conti
nua sendo dos pais.

.

se faz necessária. A única reco

mendação padrão é que as crian- .

ças e adolescentes estejam com

um documento de identidade

original ou cópia autenticada e,
se for sair do País, um passaporte
com validade de dez anos.

Quando a criança tiver me
nos de 12 anos e a viagem for

para as cidades vizinhas como

Guaramirim, Massaranduba e

Corupá não é preciso ter auto

rização. Caso a viagem seja na
cional e a criança vá com o avó,
tio ou irmão, a exigência é que
se comprove o parentesco.

Cuidados

Viagem'
internacional '

Para atravessar a fronteira, os
cuidados são maiores e as exi

gências legais também aumen

tam. Mesmo acompanhado de
um dos pais, a criança só pode
rá embarcar com a autorização
escrita do pai ou mãe que não
for viajar. O formulário para
autorizar a viagem pode ser en

contrado no site do Conselho
Nacional de Justiça.

Autorização
Quando não precisa:
• crianças maiores de
12 anos sozinhas com

viagem dentro do Brasil
• crianças menores de 12
anos sozinhas com viagem
para cidades de Jaraguá
do Sul, Guaramirim,
Massaranduba, Schroeder,
Corupá, São Bento do Sul,
Blumenau, Rio dos Cedros,
Pomerode, Campo Alegre e

Joinville
• crianças menores de 12

. anos, em viagem nacional,
acompanhados de um

parente de até terceiro grau,
como irmão, tio, sobrinho,
avó e bisavó.

Precisa de autorização
simples (escrita de próprio
punho ou através do
formulário na página do
Tribunal de Justiça em www.

tjsc.jus.br) e firma dos pais
reconhecida em 'cartório:

• crianças menores de 12

anos, em viagem nacional,
acompanhadas de um

adulto: autorização de um

dos pais ou responsável
• crianças menores

de 12 anos, em

viagem internacional,

acompanhadas de apenas
um dos pais: autorização do
pai ausente ou responsável

• crianças menores

de 12 anos, em

viagem internacional,
acompanhadas de outros

adultos: autorização
de ambos os pais ou

'responsáveis

Autorização iudicial:
• crianças em viagem
nacional ou internacional,

. desacompanhadas:
autorização judicial. A
solicitação é feita no

Oficialato da Infância e

Juventude e a resposta é
emitida em até 72 horas.

Mais informações
• Site: www.íjsc.jus.br/infjuv,
no link Autorização estão

disponíveis os formulários

para viagem Nacional e
Internaciona I
O Oficialato da Infância
e Juventude, no Fórum de

Jaraguá do Sul, recebe
solicitações de autorização
de viagem às segundas
e sextas feiras, das
13h às 18h. Ou pelo
telefone: 3275-7239

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

facebook.com/ocorreiodopovo

Assalto

Dupla invadeoficina
"Bilhete premiado"

'

Gerente evita golpe
Tráfico

Jovem com crack
Dois homens, armados de uma pistola, assaltaram

uma oficina de motos, na Barra do Rio Cerro; em Iara
guá do Sul, por volta das 13h de ontem. Eles levaram
R$ 200 e o relógio de pulso do proprietário da loja, de
38 anos, e fugiram em umamotocicleta em direção ao

bairro Rio da Luz. APolíciaMilitar fez rondas à procura
dos suspeitos, mas eles não foram localizados.

Uma idosa de 69 anos que queria sacar R$ 10mil para com

prar um "bilhete premiado", cujo prêmio anunciado seria de
R$l,S milhão, foi convencida pelo gerente do banco, na Barra
do Rio Molha, a não fazê-lo. Ele desconfiou e conseguiu con
vencer a vítima de que era um golpe. Quando a Polícia Mili
tar foi acionada, às 11h de ontem, os dois suspeitos já haviam
abandonado o Golf, com placas do Paraná, e fugiram a pé.

Uma jovem de 17 anos foi detida com uma

pedra de crack pela Polícia Militar na Praça An
gelo Piazera, no Centro de Jaraguá do Sul, por
volta das 21h de terça-feira. Na delegacia, outras
14 pedras da droga foram localizadas dentro da

roupa íntima da adolescente. Ela já tinha outras
passagens por tráfico de entorpecentes.
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EMOÇÃO
De acordo com a PolíciaMilitar,
aproximadamente cincomil

pessoas prestigiaram abertura

Comunidade presente
na abertura do evento

•

IroFesta do

Alegria emmanterviva a cultura Para surpresa do comitê

organizador, os cinco mil pre
sentes na noite- de abertura da
Schützenfest não eram compos
tos apenas por integrantes das 16
sociedades do tiro de Iaraguá do
Sul e região, mas também pela
comunidade em geral,

Para o trompetista da Banda

Hannover, Alózio Motter, tocar

na Schützenfest já faz parte da
história do grupo musical. São
20 anos de banda e há 20 anos

estamos aqui, tocando para ver a
festa cada vezmelhor", declarou.

Entre os presentes, uma fá
mília de Pelotas ,(RS), acostuma
da com as festas tradicionalistas
e que faz questão de, todos os

anos, prestigiar as 'festas germâ
nicas da região.

E o que afirma o patriarca da
família Sandro Bastos, 44 anos:

"Apesar de não sermuito a nossa

praia, todos os anos viemos com
a família para prestigiar a cultu-

ra e a tradição da cidade que nos
acolheu 11 anos atrás".

Participando pela terceira
vez consecutiva da Schützen
fest, o proprietário do Restau
rante Bennert;especializado em

comida típica alemã, Osvaldo

Bennert, garante que a expecta
tiva é a melhor possível. Como
em anos anteriores, ele espetar
lucrar com o investimento. "Eu

espero vender em torno de qua
tromil almoços", acredita.

Tradicional evento, com música, chope e gastronomia
típica alemã vai até o próximo domingo, dia 14

JARAGUÁ DO SUL O Rei Fabiano Luís Schmidt e a Rai
nha Adriane Henn, declararam que, para
eles, a Schützenfest é a principal respon
sável pela continuidade da tradição do
tiro. "Sem a 'Schützen'," afirma Adriane,
"nós não teríamos motivação para conti
nuar atirando". Atirador desde os 13 anos,
Schmidt garante que os anos de prática e

treino são recompensados em dias como

hoje, quando ele sente orgulho por "repre
sentar uma multidão de atiradores da re

gião", afirmou.
Durante a aberturada festa, o presiden -

,

te da CCO leu decreto municipal assinado
especificamente para a Schützenfest, com
os seguintes dizeres: "Fica decretado que
pelos próximos cinco dias, exclua-se qual
quer tipo de tristeza no reino da Schüt
zenfest. Só valerá a alegria, a amizade e a

tradição". A sangria do primeiro barril de

chope foi realizada pelo vice-prefeito Iri
neu Pasold, que aproveitou para brindar
as sociedades de. tiro presentes: "A Schüt
zenfest é a festa de 17 sociedades. Das 16

do tiro e demais uma, formada por toda a
comunidade de Iaraguá do Sul".

Carolina Veiga

A O som de "I prosit" e do estampido das

r\espingardas, aproximadamente cin
co mil pessoasacompanharam o ritual de
apresentação das Majestades do Tiro e o

derrame dosprimeiros litros de chope que
marcaram a abertura da 24a Schützenfes
(Festa do Tiro), ontem à noite, no Parque
Municipal de Eventos. Os presentes não

escondiam o sentimento de emoção e

satisfação ao participar e prestigiar mais
uma edição da festa que contribui para a

manutenção da tradição do tiro em Iara
guá do Sul e região.

Sentimento esse compartilhado pelo
presidente da Comissão Central Organi
zadora (CCO), Sidnei Marcelo Lopes. Or
gulhoso do trabalho realizado até aqui,
Lopes destacou q�e o objetivo· principal
foi alcançado, que era o de inovar sem dei
xar de lado a tradição. "Eu esperava só as

sociedades, mas a comunidade também

apareceu, o que é gratificante. Tudo saiu
melhor do que o planejado", comemorou.

'Sema
'Schützen' ,

, '"

nos nao

teríamos

motivação
para continuar

atirando.

Adriane Henn,
rainha das
atiradoras Apesar de não ser

muito a nossa

praia, todos os

anos viemos
com a família

para prestigiar
a cultura e a

tradição da cidade

que nos acolheu
11 anos atrás.

CERIMÔNIA
Rei e rainha
dos 'atiradores,
Fabiano Sclunidt
eAdriane
Henn, durante
apresentação

Sandro Bastos, 44
anos. Eng. Eletrônico

LUCRO Dono do Resturante Bennert, Osvaldo
Bennert espera vender mais de 4000 mil almoços

SANGRIAOs primeiros 50 litros de chope foram
distribuídos entre as sociedades de atiradores
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Juventus eAtlético
Tubarão na semifinal
Ontem o tricolor perdeu sua invencibilidade no
João Marcatto,mas não a liderança do returno

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

Henrique Porto

Com apenas quatro titula
res em campo, o Iuventus

foi superado pelo Guarani na
noite de ontem, por 3 a 1, no
João Marcatto. Favorecido pela
classificação antecipada para
a semifinal do returno, Pingo
poupou nada menos que doze
atletas. Por outro lado, promo
veu as estréias dos garotos lapa
(17 anos) e Ihoy (16 anos).

Assim, o tricolor alinhou
com Wanderson; Pará, Alemão,
Peixoto e Michel; Anderson Pe-

dra, Gregori, lapa e Remerson;
Lourival e JardeL

Os visitantes iniciaram me

lhor e pularam na frente 15',
com Cleiton Garcia. O tricolor
teve oportunidades para empa
tar, mas esbarrou na boa atua

ção do goleiro André e foi cas

tigado aos 35', quando Cleiton
Garcia ampliou.

O Guaranimarcou o terceiro
no primeiro ataque do segundo
tempo, aos 2', em cobrança de

penalidade. Na sequência o Iu
ventus. produziu boas chances,
masAndré seguiu firme nameta
adversária. Só não teve chance

no gol de Lourival, aos 20'.
"Cada jogo é uma história.

Nesta não conseguimos vencer,

apesar de entramos determi
nados em campo", lamentou
Lourival. "Felizmente temos um
elenco muito bom. Ninguém
gosta de perder, ainda mais
em casa, mas a confiança não

foi abalada. Agora começa um

novo e decisivo campeonato",
analisou Pingo.

Na semifinal, o Iuventus terá
pela frente o Atlético Tubarão.
A primeira partida será neste

domingo, às ISh30, no sul cata
rinense. O jogo de volta aconte

ce na próxima quarta-feira, no
.

João Marcatto. O tricolor joga
por dois resultados iguais para
avançar à decisão.

DIVULGAÇÃO

RALLY Bonatti e Caco precisam vencer mais.wna prova para comemorar

Automobilismo

Jaraguaensespodennsercannpeões
Piçarras recebe neste sá

bado,' dia 13, a final do Cam

peonato Rally Sç, competição
que ao longo· do ano. passou
por Fraiburgo, Caçador, Lages,
Guaramirim e Araquari, E tem

jaraguaense brigando pelo tí
tulo na categoria 'Graduados', a
principal em disputa.

Elvis Bonatti e Carlos Bran

denburg (Caco) estão numa

briga extremamente acirrada

com a dupla André Luiz Pinto
e Fábio Dutra. Apenas três pon
tos separam as equipes na clas

sificação geral, restando duas

provas para a decisão do título.
O resultado será conhecido

após aproximadamente 90 qui
lômetros de um rali de regula
ridade, que apresentará médias
justas de velocidade, exigindo
total rigor e precisão das duplas
no cumprimento das orienta-

ções indicadas em planilha.
"Levaremos pilotos e nave

gadores a utilizar tudo o que sa

bem dentro das trilhas. A clas

sificação geral está em aberto e

não existem favoritos. A pontu
ação está muito parelha e, por
isso, queremos proporcionar
uma prova na qual realmen
te os melhores se destaquem",
afirmou o diretor de prova, Ed
son João da Costa.

IRIANE PORTO /AVANTE!

DERR«;JWI�A Pouca coisa deu certo para o Juventus
ontem, quando doze atletas foram poupados

C':ASSIFICAÇÃO 9" RODADA (Returno)
10/10
Caxias 1 x 2 YN de Inda ia I
Hercilio Luz O x O Itnbituba

Biguaçu 2 x 1 Concórdia
Porto 1 x 2 A. Tubarão
Juventus 1 x 3 Guarani

Semifinais (Returno)
14/10
15:30 Imbituba x Guarani
15:30 A. Tubarão x Juventus

... .

7 Porto 10 9 3 1 5 7 11 -4 i37,0%
8 XV de Indaial .10 9 3 1 5 9 15 -6 :37,0%
9 Concórdia 10 9 2 4 3 10 11 -1 :37,0%
10 Caxias 4 9 O 4 5 9 19 -la! 14,8%

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

Pró; GC - Gols Contra: SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

Deu empate no clássico entre
CSM e Joinville no Estadual
Em jogo equilibrado, CSM e

Ioinville empataram por 4 a 4,
em clássico válido pelo Cam

peonato Catarinense da Divi
são Especial. O. duelo ocorre�
na ontem, em Joinville.

Apostando no ataque mais
positivo do certame, a CSM
saiu ria frente cornLé. EÍn se

guida, Dian ampliou. A reação
dos donos da casa veio ainda
no primeiro tempo, com Van
der Carioca e Julio.

O segundo tempo conti
nuou movimentado, com o

Joinville aproveitando melhor
as oportunidades. A. virada
veio com Vander Carioca. Em

seguida, Thiago Carioca mar

cou o quarto gol. Nos minutos
finais, a CSM buscou forças
para reagir e empatar o jogo.
Jonas marcou o terceiro. O

quarto saiu na finalização de
Iédson, jogando como goleiro
linha.

liA quadra estava úmida e

prejudicou muito as equipes.
Mas foi um bom resultado,
pois somamos pontos fora",
analisou o goleiro Gian. Com
o resultado, a CSM permane
ce invicta e na liderança da

competição, com 22 pontos. O
Joinville é o vice-líder, com 16

pontos somados.
MANOLO QUIR6z

1(lj,tJlllaDADE CSM saiu na frente, sofreu a virada,
mas teve forças para buscar o empate no clássico
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MMA

.X-Team
avid Tomio de Mattos, o Xitão*

x-team team@hotmail.com- (

Overeem apronta de novo

Cumprindo suspensão no UFC por causa do uso de esteroides

anabolizantes, o gigante holandês de 1,90 metros de altura e 119

kg - que já na sua estreia na organização derrotou o não menos gigante
e perigoso Brock Lesnar - voltou a protagonizar cenas nomínimo
constrangedoras para a imagem do lutador. Pelo menos na visão da
comunidade da luta em geral. O caso ocorreu quando uma jovem
repórter resolveu pedir ao grandalhão demonstrações de alguns golpes
usados no MMA. Até aí tudo bem, foi quando o ex campeão começou -

aos olhosmais atentos -a usar de força desnecessária para a aplicação
dos golpes, já que se tratava de uma repórter de aproximadamente uns
55kg, sem contar que totalmente despreparada para receber tais golpes.A
cena acaba com ela ainda recebendo estrangulamentos bem "arroxados"
do lutador que ameu ver colocoumais do que nunca a prova de sua
falta de hombridade como lutador a vista de todos, para ser usado como
exemplo negativo para a geração de lutadores futura, já que quando
você se torna referencia neste tipo de esporte, torna-se dever do atleta
ser o primeiro a se preocupar em passar segurança para aquele que está
entrando neste mundo até então desconhecido por ele, para que esta
pessoa também venha a ser uma admiradora das artesmarciais.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Rodolfo
Vieira em SC
Uma ótima oportunidade de se

treinar com um campeão que soma
em seu currículo nadamais nada
menos que o torneio deAbu Dhabi
Pro, bi campeão mundial, campeão
europeu, campeão pan americano
e campeão brasileiro por equipes.
Estamos falando de RodolfoVieira,
aquele cara que entrou no jiu jitsu
para perder barriga e se tornou uma

lenda viva do esporte que é paixão
mundial. No dia 20 de outubro
será realizado em Blumenau um
seminário com este campeão, que
serve de referencia paramuita gente
no mundo das competições de jiu
jitsu. O legal é que você pode ser

integrante de qualquer equipe e

participar, seja elaAliance, Gracie
ou seja lá qual for a denominação. O
que importa é que os catarinenses

poderão dividir técnicas usadas para
ganhar títulos mundiais diretamente
da fonte. Para os interessados em

participar: Dick_jj@terra.com.br

Fred do Fluminense é fã de lVDVIA
Na edição deste mês de uma das revistas mais conceituadas de MMA
do Brasil e do mundo, o jogador Fred revela que é apaixonado pelo
MMA desde a época do Pride e que lutadores comoWanderlei Silva -

que levou ele a co�eçar a acompanhar o MMA - e RodrigoMinotauro
- que protagonizou o duelo contra o gigante Bob Sapp na época - são
seus maiores ídolos no esporte que conquistou todas as camadas.
Vai ver seu estilo agressivo de jogar se deve ao gosto pelo MMA!

UFCRio
Andersen Silva, Rodrigo Minotauro, Glover
Teixeira, Erick Silva,Wagner Caldeirão e Demian
Maia serão os brasileiros responsáveis por
ter que colocar ordem na casa neste sábado

pelo UFC Rio 3 que terá transmissão ao vivo

pela Rede Globo a partir das Oh40 (horário de
Brasília), logo após o programaAltas Horas.
Os comentário ficarão novamente a cargo do

campeão Junior Cigano, que a propósito se saiu
muito bem na função com comentário claros
e definidos, ajudando a difundir aindamais o

nosso esporte pelo país. As outras lutas do card
principal, que não serão transmitidas
ao vivo, serão reprisadas emVT logo depois
da luta entre Andeson Silva e Bonnar. Ótima
pedida para este fim de semana, heim!

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

Campeonato Brasileiro

Fluminense vence e abre seis pontos
Na abertura da 29a rodada

do Brasileirão, o Santos conse

guiu algo inédito na temporada.
Comprovou, que mesmo sem

Neymar pode surpreender e

venceu o Botafogo por 2 a O, no

Engenhão.
O Cruzeiro quebrou um je

jum de sete jogos sem vitórias
ao vencer a Portuguesa por 2 a

O, no Melão. Apesar da vitória, a
quebra de jejum não teve facili
dade e a Portuguesa dificultou o

resultado conquistado.
Na "UTI", o Figueirense ven

ceu o Atlético Goianiense por 3

a l, no Orlando Scarpelli. Com o

resultado, o alvinegro catarinen
se ainda respira, mas permane
ce na zona de rebaixamento.

Para quem aguardava um

tropeço do Fluminense, não
obteve êxito. O clube carioca
venceu o Bahia por 2 a O, no Pi

tuaçu, ao som do canto dos tor
cedores de "É Campeão".

De virada, a Ponte Preta ven
ceu o Náutico por 2 a 1, no Moi
sés Lucarelli, Com o resultado, a
Ponte Preta se afastou da zona

de rebaixamento.
No Rio de Janeiro, o Vasco

não soube aproveitar as chances
e perdeu para o São Paulo por 2
a O, em São Januário. O artilhei
ro Luis Fabiano, anotou um dos

gols da vitória do tricolor.
No clássico das maiores tor

cidas do Brasil, o Corinthians
saiu perdendo, mas conseguiu

,

virar para 3 a 2 e vencer o Fla

mengo, no Pacaembu.

Imponente em seu domínio,
o Internacional venceu o Atléti
coMineiro por 3 a O. Sem Ronal
'dinho, o Galo perdeu para o In
ternacional e viu o Fluminense
se distanciar na liderança.

NELSON PEREZ/fLUMINENSE.

2aO

Restando
nove rodadas,'
Fluminense

garante im
portante van
tagem de seis

.

pontos sobre
o Atlético-MG

DIVULGAÇÃO

SUSTENTABILIDADE Substituídas, as 40mil
cadeiras do estádio do Morumbi serão recicladas

Futebol

São Paulo dá exemplo
.

Pioneiro na conscientização ambiental" o São Paulo de
monstra com atitudes, o caminho que os clubes devem seguir
no futuro próximo. Com as reformas no Morumbi, o Tricolor
Paulista iniciou o envio de cadeiras para a reciclagem. Cadei
ras' que muitos veriam como inutilizadas, serão aproveitadas
de forma útil para a sociedade, No total, o São Paulo irá enviar

para a reciclagem cerca de 40 mil cadeiras, que serão substitu
ídas por novos assentos para melhor comodidade do torcedor
são-paulino. Comprovando que o objetivo proposto não se tra

ta apena� de uma ação de marketing, o São Paulo realiza a re

ciclagem de materiais da área de informática - que muitos nem
se quer sabem - que podem ser reaproveitados por ONGs, etc.
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CAPSULA DE ÓlEO DE COCO
Feito à base de coco, o óleo
natural acelera a queima de

calorias, tira a fome, regula o

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

emagrecimento quando incluído
no cardápio diário. É rico em

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

INDICAÇÕES:
- Acelera o metabolismo
- Melhora o funcionamento do

intestino
- Reduz a gordura abdominal
- Diminui a fome e a ansiedade
- Reduz o colesterol ruim
- Retarda" envelhecimento.

•

a

ae ação para
asar no verão!a

<

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

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

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

- Reduz a circunferência abdominal.

Conheça também:
CREME DE MASSAGEM HIPERTERMICO SlIM

Melhorar o aspecto da celulite bem
como a firmeza e elasticidade da pele,
além de ajudar na redução de medidas
em áreas de maior concentração
de gordura.

�\S\�A DE JARAGUA Do
�o s�
Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatológicas .. Fitoterápicos
ekilibrio.farmaciademaniputacao

o f mmHO DO Po\O
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