
Atividade físicas
Cuidado com os exageros
Cultuando demais o corpo? Quando a atividade
física deixa de estar focada no bem estar e no

prazer e se transforma em obsessão, aprimeira
prejudicada é a saúde. fique atento! Página 16

Carreata religiosa
Fiéis celebram apadroeira do País
Comunidade daParóquia São JudasTadeu realiza
hoje umamobilização pelas ruas de Jaraguá do Sul
para homenagearNossa SenhoraAparecida. Evento
inicia às 7h30. Depois haverámissa. Página 6

Diversão
Schützenfesté alegria dos Idosos
Principal festa de Jarguá do Sul, que segue até
domingo, teve uma quinta-feira especial para os grupos
da terceira idade da cidade e região. Eles aproveitaram
para dançar e se divertir no evento. Página 20

'Caça aos ladrões do carro-forte

Dois assa ntes
,..,

sao resos AMODA éBRINCAR
Todo o setor demoda infantil
em promoção neste final de

semana das cnançasAçãD aconteceu durante amadrugada de ontem, quando os foragidos renderam uma família
de Schrôeder e depois tentaram fugir para aBR-l01. Houve perseguição e troca de tiros.

Página23

o dia de todas as crianças!
EDUARDO MONTECINO

•
•

�

Alegria, brincadeiras e presentes marcaram o Dia das Crian� :� ON� c� ���AP,o��1 SOl, O�ife�'1 em�� do Sul. Página 7
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Já chega a 350
unidades a franquia
se seguros Seguralta
Franchising, .que está
focada êrn seguros para'
aparelhos eletrônicos, "

especíalmenie
tablets, smartphones,
notebooks e outros.

Estes equipamentos
são alvos de roubo, mas
também são extraviados
ou danificados com
perdas de informações
preciosas. Claro que o

melhor seguro ainda é
um bom backup.

Feira na

Argentina

De acordo coma

Associação Brasileira de
Telecomunicações, já

.

chega amais de 63 mil.
I· o nú,me,to de colégios,

.' 'r
,m'·

" , ,

públicos beneficiados
pelo Programa Banda
Larga nas Escolas. Nosso
País é um fértil campo
para as redes sociais e

empresas como o Google
já escolheram o Brasil

para testar novidades.
Levar as conexões

rápidas para as,escolas
certamente já dinamiza
os acessos e espera-se
apenas que os professores
saibam utilizar esta
hoVâ ferhlIri.�rlta para

•

promover o aprendizado
dos alunos. O professor
precisa deixar o aluno
aprender, isto é, fazer suas
próprias descobertas
e, pára !�to, a rede é
ótima. Basta orientar.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno,com.br

Alma lavada

Quem conhece os meandros da

República sabemuito bem os in
críveis obstáculos que alguns abne

gados tiveram de superar para dar ao
País a impressão de que ainda podem
confiar na Justiça. Joaquim Barbosa

aparece como herói nacional, mas

ele tem apenas um voto. Os outros

votos foram conquistados pelas pro
vas. E pensar que os agora condena
dos ainda posam de vítimas de per
seguições.Finalmente uma notícia
edificante para as novas gerações que
precisam exemplos do que é ética.

EDUARDO MONTECINO

.,,1\
�

.. ,

Proestudante
Estão abertas as inscrições para o programa Bolsa Proestudante da
Católica de Santa Catarina. Os candidatos inscritos no vestibular
deVerão da unidade também podem se inscrever para a Bolsa
Proestudante até o dia 11 de novembro, diretamente no Centro
Universitário, no Setor de Bolsas de Estudos (Bloco A), das 13h às
22h. Oferecida pela própria Instituição, a bolsa pode ser de 30% ou

50% do valor damensalidade do curso escolhido pelo candidato.

Centros de tecnologia
Para que uma cidade se torne um pólo de empresas de tecnologia, mais
que apenas a vontade, é necessária a adoção de uma série demedidas que
resultem na concentração de capital intelectual para dar este salto. Um
grupo de especialistas realizou a escolha das dez cidades brasileiras que mais
se destacam neste quesito: Belo Horizonte (MG), Campina Grande (PB),
Florianópolis (SC), Itajubá (MG), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), São Carlos (SP),
São José dos Campos (SP), São Paulo (SP), Santa Rita do Sapucaí (MG). Cada
urna delas possui características distintas e amaioria possui uma concentração
de universidades de ponta. Outras adotarammedidas relativamente

simples e entre elas o destaque fica por conta de Santa Rita do Sapucaí, que
é uma cidademuito pequena que está conseguindo dar um grande salto.

l' (''I!;,TEI::Jp'l'A'';''.,.g 1.,llfI', L1!, /it.",1f» Pauta Acijs
Naplenária dapróxima segunda-feira, será realizada a
divulgação do 5° Encontro de Ideias: "Você estápreparado
para passar o bastão?", ministrado porAlfredo Burgui,
coordenador do Núcleo daConstrução CivilAcijs-Apevi.
Prosseguindo com a agenda temáticaGovemança
Corporativa, acontece apresentação de Sucessão Patrimonial,
por João Carlos Cassuli, daCassuliAdvogados eatualmembro
do ConselhoAdministrativo de Recursos Fiscais. Em relação à
gestão pública, acontecem os comentários sobre as diretrizes

aprovadas na la ConferênciaNacional sobreTransparência e
Controle Social, porDeiseCristinaWischral, delegadapor SC,
representante da Sociedade CivilOrganizada.

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04700'
10 81.656 250.000,00
20 46.103 25.000,00
30 28.788 15.500,00
40 68.093 14.000,00
50 71.192 12.058,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1287
01 - 14 - 16 - 17 - 31
33 - 36 - 41 - 56 - 59
60 - 66 - 83 - 84 - 85
89 - 92 - 93 - 94 - 98

MEGASENA
SORTEIO N° 1432

.

16 - 24 - 25 - 42 - 45 - 59

QUINA
SORTEIO N° 3017
45 - 46 - 48 - 53 - 59

INDICAfJORES ÍNDICE PERÍODO
SELIC 7,25% 10.0UTUBRO.2012
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.�����::

..

::::::::::::::::::::::::::::.::::
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AÇÕES PETR4 22,50 i' 1,72%

VALE5 36,20 1; 0,89%
BVMF3 12,88 .. 3,87%
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POUPANÇA 0,4273 12.0UTUBRO.2012

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT 't 0,06%
OURO it 0,09%

US$ 116,640
US$ 1769,410
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LIBRA (EM R$) 3,2762 3,2778" 0,25%

Cadeia de

suprimentos
A NeoGrid, empresa com profundas raízes
em Joinville, foi reconhecida pelo IDC como

a empresa que mais cresceu no mercado de

Supply ChainManagement (SCM), ou seja,
gestão de cadeia de suprimentos. Esta área
está recebendo fortes investimentos porque
as empresas reconheceram que ali é possível
encontrarmuitas economias de custo.

Apevi nos bairros
"Estilos de Liderança e os Níveis de
Desenvolvimento" é o tema do encontro
deste programa daApevi, que acontece no
próximo dia 30, na E.M.E.F Renato Pradi, no
bairro São Luís. O evento é gratuito e, além
da palestra, tem a tradicional consultoria
individual com diversos profissionais,

.

e um coquetel para troca de cartões.

Outubro ·Rosa
.

Diversas empresas, entre as quais aWeg
e a Raumak, estão realizando ações
visando a divulgação da importância do
diagnóstico precoce do câncer de mama.
Embora os benefícios já sejam mais que
reconhecidos, a lembrança do tema ainda
é muito importante paramobilizar as
pessoas. Uma adesão interessante vem
dos EUA, onde diversas equipes, inclusive
de futebol americano, entraram em

campo com uniforme cor-de-rosa.
�

Produtividade
Em reportagem de capa, a revistaExame de 3

de outubro chama a atenção para o fato de que
nosso País continua com umaprodutividade
dasmais baixas,mesmo sendo uma dasmaiores
economias domundo. Continuamos utilizando
métodos de trabalho arcaicos e os investimentos
em automação continuam limitados a

poucas empresas de ponta. Não existem
respostas fáceis. Um exemplo são os postos de
combustíveis que nos países desenvolvidos
já não têm frentistas há décadas.Omesmo

acontece com asmáquinas de vendas.
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Charge

Do leitor

Feliz Diadas Crianças:
de verdade?

IJstamos a um dia do Dia das

1...Jcrianças, data tão aguardada
por crianças e comerciantes. No
entanto gostaria de antes des
ta data tão especial e merecida,
propor uma reflexão sobre esta e

outras datas comemorativas vol
tadas à infância, como por exem
plo, oDia da Infância. Esta data já
passou (24/08) e ninguém falou
nada em lugar nenhum sobre.
Realmente, não é uma datamui
to divulgada, nem comemorada.
Contudo é uma data que precisar
ser cada vez mais difundida em

nossa sociedade, não para fins
comerciais, mas com o propósi
to de asseguramos cada vezmais

qualidade de vida na infância.
Esta data foi criada pela UNICEF
- Fundo das Nações Unidas para
a Infância no ano de 1995 com o

objetivo de lembrar e divulgar os
direitos das crianças.

A trajetória da infância e seus

direitos foi um processo árduo
e lento. Por um longo período,
a representação de criança e

de infância não existiu, pois as

crianças erammini adultos (ves
tidos e trabalhando como tal). A
criança é uma invenção recente

neste universo, que só passa a

considerá-la como um sujeito
com necessidades diferenciadas
apartir do século 18. Esta percep
ção fez com que vagarosamente
a sociedade fosse organizando
leis e espaços para atender estas
necessidades (saúde, educação,
lazer, cuidados) da criança.

Atualmente, com os direitos

garantidos, precisamos refletir
sobre a abrangência destes di
reitos e encontrar meios de fazer
com que sejam garantidos na

prática. E mais do que tudo, pre
cisamos encontrar o equilíbrio
entre direitos e deveres, o equilí
brio entre garantir os direitos das
crianças sem deixar o respeito, a
disciplina e os limites de lado. Tal
vez assim oDia das Crianças pos
sa ser realmente (e para todas)
um dia feliz!

'

Tanymara PaganeUi,
professora

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

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Vire a página
Quando eu disse vire a página, eu quis dizer a

da vida, não a do jornal... Vamos ao assunto. O
casamento acabou, separaram-se? Não o tente reto

mar, não busque reconciliação. Saiu da empresa an
tes do previsto, ficou sentido? Esqueça, olhe à frente.
Fezmuito sucesso num determinado negócio depois
cansou e parou? Fim, não mais pense em voltar. As
sim com tudo, passou, passou. Ou você já não ouviu
falar que há tempo de semear e tempo de colher,
tempo de falar e tempo de calar, tempo de ganhar e
tempo de gastar? É lei da vida, cielos, etapas, páginas,
pense como quiser, só não pense em voltar no tempo
e reatar uma relação, seja do tipo que for.

Digo isso porque me lembrei do Schumacher.
Quando o alemão Schumacher parou de correr, apo
sentado em 2006, não lembro bem do ano, depois de
ter vencido sete mundiais de F-I, e mais tarde anun
ciou que voltaria, preguei no jornal: - Não faz isso,
Schumacher, quem foi grande, muito grande de uma
feita e parou, não deve voltar, não deve retornar ao
"casamento" que dera certo. Mas ele não me ouviu.

Schumacher não aguentou ser ignorado fora
das pistas, vestindo pijama e tornando suco de to
mate em casa ..: Saltou da cadeira, tirou o pijama,
pôs o macacão e anunciou a volta. Foi um fiasco,
uma derrapagem existencial. Agora o alemão diz
que não dámais mesmo, que vai parar em definiti
vo. Não precisava ter deixado essa última imagem,
a de perdedor. Mas é a tal coisa, não teve cabeça
para entender que depois de uma formidável gran
deza deve vir outra etapa de vida...

Insisto: isso vale para o casamento mais que
tudo. Não concorda, leitora? Ah, não? Vale para
tudo, parou, parou, que se tome outro rumo, ou
tra escada, outra grandeza, nova semeadura ... Caso
contrário, ao voltar para o antigo "casamento", seja

ele do tipo que for, haverá decepção. Nenhum dos
dois lados é mais o mesmo. Os dois lados mudaram.
Acabou? Acabou? Dê graças a Deus, e vire a página.

Misses
Só agora os'franceses se deram conta da estupi

dez, isso me irrita, faz anos que grito daqui contra
essa imundície moral. Falo dos concursos mini
misses, muito comuns na Europa. Agora parlamen
tares de todos os partidos dizem não suportar mais

- essa erotização, essa sexualização das meninas nos
abusados concursos de beleza. Mas ainda bem que
se deram conta, para depois não se queixarem da

ação mais ousada dos pedófilos. Contudo, ainda
falta um pouco mais: proibirem as guriazinhas de
fazer desfiles de moda, outro crime. Que ensinem a

ler, a estudar e a brincar. Adultos idiotas!

Exercícios
Repito, não siga conselhos médicos para fazer este

ou aquele exercício físico, que o médico se limite, e
bem, a lavrar um diagnóstico da moléstia. Exercícios
são prescritos por quem deles entendem: os profes
sores de educação física. Cada macaquinho no seu

galho faz muito bem a saúde, não émesmo, "doutor"?

Falta dizer
Por observações de muito tempo como narra

dor de futebol, conheço boleiros de longe. Os que,
por exemplo, entram e saem dos ônibus do elube
com fones nos ouvidos, não querem conversa com

os colegas, não jogam pela equipe, são os burrões do
time, nada confiáveis. Estude-os para ver. Ao jogador
de bola com fone deste tamanho nos ouvidos nem a

camisa reserva dou a ele...

,

Fale .eenosec
Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br • Chefe de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Diego Rosa e Elisângela Pezzutti

• redacao@ocorreiodopovo.com.br· Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268
• Comercial: 9149-9771 • Plantão Entregas: 2106-1919 • 9902 1380' 9161 4112' Horário de atendimento: 8h às 17h30

• Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda
Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus "autores.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



POLÍTICA 141 SEXTA-FEIRA, 12 DE OUTUBRO DE 2012 www.ocponline.com.br

Os eleitos

Os vereadores campeões de voto
\

o

o perfil dos candidatos mais votados para os Legislativos de Corupá, Guaramírím, Massaranduba e Schroeder

REGIÃO
Verônica Lemus

Eles participaram da disputa
eleitoral mais difícil dos plei

tos municipais: concorrer a urna
das vagas das Câmaras Munici

pais de suas' cidades. Nos cinco

Guaramirim

Com 862 votos, Evaldo João
Junckes, 53, mais conhecido corno

Pupo, foi o vereador eleito com o

maior número de votos em Gua
ramirim. Este será o terceiro man
dato de Pupo. O primeiro foi con

quistado em 2000 e o segundo já
nas eleições seguintes, em 2004.
Evaldo chegou a disputar uma

vaga na Câmara Municipal ainda
em 1992, ficando como suplente.

Durante o mandato de verean

ça em 2004, Pupo concorreu como
deputado estadual em 2006, rece
bendo cerca de novemil votos. Em

2008, participou novamente do

pleito municipal; desta vez como

candidato a prefeito do município,
ficando em segundo lugar. No ano

seguinte, com a cassação do atual

prefeito Nilson Bylaardt (PMDB)
assumiu como prefeito, cargo
onde ficou atéfevereiro de 2010.

Para a próxima legislatura, Pupo
disse contar com o apoio dos can-

o tatos que fez em Brasília e Florianó

polis durante o período como pre
feito. Também faz parte das metas
do vereador eleito exercer a função o

principal do legislador que é a de
fiscalizar o Executivo.

proporcional - que não gãrante
necessariamente a urn vereador
bemvotado o cargo parlamentar.

Entretanto, eles venceram.

Além de conquistar o mandato
de vereador, também receberam
omaior número de votos em seus

municípios. Conheça o perfil dos

vereadores eleitos com a maior ciado. Das quatro cidades, Gua
votação nas cidades de Corupá, .ramirím foi a que teve o maior

Guaramirim, Massaranduba e número de candidatos, com 83
Schroeder. Nessas cidades, o nú- concorrentes. Massaranduba foi
mero de vagas na Câmara de Ve- omunicípio com omenor núme
readores é o mesmo para todos: ro disputando: 53 candidatos. Já
nove cadeiras., Já o número de em Corupá, foram 58 candidatos
candidatos foi bastante diferen- e em Schroeder, disputaram 69.

Mas5aranduba

municípios da região - Jaraguá
do Sul, Corupá, Guaramirim,
Massaranduba e Schroeder -, a

média foi de nove candidatos

por cadeira legislativa. A isso, so
mam-se os poucos recursos para
a campanha e a própria caracte

rística da disputa - chamada de

o mais experiente dos quatro, o
atual vereador Valdir Zapelliní, 60,
é reeleito pela quinta vez consecu
tiva. O primeiro mandato foi con

quistado logo na. primeira vez que
concorreu, em 1996, recebendo
também o maior número de votos
na época, fato que se repetiu nas

demais vitórias, inclusive na de

domingo passado, em que obteve
1.012 votos, um recorde pessoal.

Para a próxima legislatura, Za
pellini destacou a experiência que _

, ganhou nestes 15 anos de verean

ça e disse que o trabalho realizado
deve continuar e ser mais forte"I

principalmente na questão dos
asfaltamentos. "Também quero
trabalhar pelos agricultores", afir
mou o eleito. Como destaque de
sua experiência, Zapellini citou o

projeto ,que elaborou. durante o

atual mandato que trata da distri-

, buição gratuita de medicamentos
no município.

Valdir Zapellini é casado, tem
dois filhos, um de 29 anos e outro

de 27, mora no bairro Alto Guara
ni Açu. Trabalha na agricultura,
"mas por enquanto estou só na

fuo,ção ,d� íMi�reaÀ�IG"� CO�plH�PU! ! '

Schroeder

Disputando pela terceira vez con
secutiva o cargo de vereador, esta é a

primeiravez que o empresárioAdria
no Kath, 34, é eleito, sendo também
o candidato mais votado de Schro

eder, recebendo 543 votos válidos.
Para ele, essa conquista foi resultádo
do trabalho que vem realizando jun
to à comunidade nos últimos anos

e da forte campanha corpo a corpo
que realizou no município. Para o

primeiro mandato, a expectativa de
, Kath é a de desempenhar urn bom

trabalho, promovendo urna mudan
ça no cenário político do município,
conforme os pedidos que ouviu da

população. "Quero dar mais ênfase
ao povo, mais carinho e satisfação,
ser urn elo entre o povo e a Prefeitu- .

.ra", disse o eleito. O objetivo é traba-
lhar para facilitar o acesso dos muní

cipes à Prefeitura.
Há dois anos Adriano Kath dei

xou o DEM, antigo PFL, para se filiar
ao PSDB. Mesmo antes de se eleger,
Kath disse que já atuava na comuni
dade, nas áreas sociais e de espor
tes' dando apoio a entidades como
o Clube dos Idosos e às Associações
de Pais e Professores (APPs). Kath é

� • ,e " casado e pai de dois filhos.

Corupá
O

Com 533 votos válidos, o atual
vereador Alceu Moretti, 50, conse
guiu a reeleição, sendo também o

vereadormais votado nomunicípio
nestas eleições municipais; Moretti
foi eleito pela primeira vez logo na

primeira disputa proporcional em
que concorreu no pleito de 2000.

Depois, candidatou-se pela se

gunda vez em 2008 e novamente

conquistou a cadeira. Durante os

dois mandatos (2001 a 2004 e 2008
a 2012), Moretti se licenciou para
assumir a Secretaria Municipal da

; Saúde de Corupá, cargo que ocu

pou por cerca de três anos ao todo.
Alceu Moretti é casado, tem

, uma filha de 11 anos e mora no

Centro. É profissional autônomo
no ramo da produção agrícola,
mas disse que hoje sua função
política

o

é prioridade. Para alcan
çar seus objetivos neste terceiro

mandato, o vereador destacou o

conhecimento que adquiriu tan

to na Câmara como na Prefeitura.
"Procurarei atuar principalmente
na área da saúde e também na

questão de pavimentação, que
é uma das principais queixas da

população", disse Moretti.
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As competições que
seriam realizadas pela
Secretaria de Esportes
de Guaramirím, nesta

,

II I:l�ta fin�Id€)'I'" b),f0t:3J!A'" ,

canceladâs' "e nforrrie I
'

a secretária da pasta, .

TatianaAltini, estavam
previstas gincanas no
município este mês. Já as
competições de futebol de
campo sub 17 e de vôlei,
de casal que deveriam
iniciar até novembro
estão cancelados.

ComUllÍcaçáo
O setor de comunicação
da Prefeitura também
não voltou a funcionar.
Até o momento, as

pessoas que respondiam
pelo serviço não foram

reintegradas à função.
i,�

�dáção
Cultural'
Dois nomes despontam
para a presidência da
Fundação Cultural. A
vereadoraNatália Petry
(PMDB) e Leone Silva
(PT). Silva atua há 22
anos no GrupoArtístico
Teatral Scaravelho
(Gats) e foi um dos
coordenadores da,
construçãoao plano
de governo de Díeter
Janssen (PP). Ele
tambéméum
dos nomes fortes do
PT para compor a

equipe' de transição.

Mudança
noPHS
o Partido Humanista

,

da Solidariedade (PHS)
,

_". I .

,r" "li.
,

'

Ide!tar'agàái,j�(j'w'"SUl,,{I; /' I"
I"

,

trocou de p��:sidente
'

nesta semana. No
encontro realizado na

terça - feira, dia 9, foi
escolhida ra presidir

das provas escritas", afirmou.
Em Iaraguá do Sul a situação é seme

lhante ao que ocorre no restante do Esta
do. Para a assistente técnica pedagógica
da área de Educação Especial da Secre
tária de Desenvolvimento Regional, Ilsa
Medina, é perceptível a falta de um pro
fissional nas autoescolas da cidade para

,

fazer o atendimento a este público. A al
ternativa tem sido procurar o auxílio dos

profissionais disponíveis, mas nem sem

pre eles são encontrados. "Já teve casos

em que os alunos perderam os horários

para fazer a capacitação, pois não exis
tiam profissionais disponíveis", contou.

Chiodini acredita que é preciso en

contrar alternativas viáveis para que
os surdos possana fazer os exanaes e

ter direito à CNH. No próximo dia 30,
as entidades e o Detran-SC se reúnem
na Capital para discutir soluções para
o problema,

EmMassaranduba
O vereadorValdir Zapellini (PSD)
foi o mais votado no município
de Massaranduba, com 1.012 votos.

Seu nome está sendo cogitado
para una cargo de fiscal de obras na
Prefeitura. Caso o vereador venha
a ocupar a função de fiscal, a vaga
no Legislativo será do suplente da

coligação, Pedrinho Osmar Spézia
(PMDB), que fez 336 votos ..

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

CNH's para surdos
O deputado estadual Carlos Chiodi

ni (PMDB) participou na última

quarta - feira, da reunião ordinária da
Comissão de Defesa dos Direitos da
Pessoa cona Deficiência da Assembleia

Legislativa, onde foi discutido o acesso

dos surdos aos exames teóricos e práti
cos para emissão da Carteira Nacional
de Habilitação (CNH). O objetivo é en

contrar alternativas para minimizar as

dificuldades encontradas por esta par
cela da população.

Hoje, faltam servidores capacitados
para atender este público. Conforme a

gerente de Habilitação de Condutores
do Detran, Cláudia Regina Bernardi da
Silva, não existem profissionais com for

mação na área de Linguagem Brasileira
de Sinais (Libras). "Uma das alternativas
foi permitir que o surdo trouxesse ao

exame seu próprio intérprete. Mas sa

bemos que isso não resolve o problema

Situação difícil
o Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais (Sinsep) está
de olho no que vem acontecendo
ena Massaranduba com o médico
veterinário Karlan Piazeira
Zimdars, Ele foi afastado pela
administração municipal até
sair o resultado do processo
administrativo a que foi submetido.
O servidor é acusado de cobrar
una valor 'por fora' nos serviços
que prestava para uma entidade
durante o expediente de trabalho.
Para o presidente do Sínsep.Luiz
Carlos Ortiz Primo, o funcionário
não pode ser punido antes da

finalização do p�ocesso.

FABIO MOREIRA

Alterações em portaria
Na última quarta-feira, foi assinada a alteração na Portaria
4/2009, que trata da presença de intérpretes de Libras
nas provas teóricas e práticas do Detran. A pedido das
entidades, com intermediação da Comissão de Defesa
dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia

Legislativa, o termo "portador de necessidades especiais"
foi alterado para "surdo". A nova portaria foi assinada
durante a reunião e deve ser encaminhada para
publicação no Diário Oficial do Estado.

Defendo que a equipe de

composição passe pelo crivo
dos partidos antes da aprovação

ou veto do Dieter.

Leone Silva (Pr), referindo-se à
elaboração da nova equipe de govemo.

Guaramirim
Sandro Antunes, que coordenou a campanha de Lauro
Frõhlich (PSD), ena Guaramírim, disse que a semana foi
dedicada a ajeitar as pendências da campanha. "Primeiro
vamos por ena dia a parte burocrática, depois vamos pensar
na composição do governo", afirmou.

Contabilíd,ade
Consultoria Empresarial

Prof:SSIO'lalis:\l('

CfedibiH6acle

(4iP;37i47.41

Abertura da Schützenfest
O prefeito eleito Dieter Ianssen (PP) marcou presença

na abertura da 24a Schützenfest na última quarta
feira, O pepista foi presidente da comissão central

organizadora da festa ena 2003. No próximo ano ele
terá a oportunidade de engrandecer o evento.

Procura por éargos
"É preciso recontar os votos", ironizou una dos
coordenadores da campanha de Dieter Ianssen (PP).
Segundo ele, é grande a procura das pessoas por cargos no
novo governo. Até mesnao pessoas que fizeram campanha
para outras coligações têm procurado os coordenadores
ena busca de uma vaga. Situação semelhante já havia sido
confidenciada pela assessoria de una dos atuais vereadores

que compôs a chapa majoritária. Porém, Dieter Ianssen
i: t! i M I -sempre afirmou que quer pessoas competentes nas pastas.

Qualidade
i:'j1üfl{!I;C'�i

H(:�il!mr�i1�IÍldhde

Confíangô

Ue:.:de :19J8
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Procissão para Nossa
SenhoraAparecida

Paróquia São Judas Tadeu organiza carreata
e Santa Missa para os devotos da padroeira

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

Bárbara Elice

Togo' nas primeiras horas da
Lnanhã de hoje, centenas de

pessoas irão às ruas de Iaraguá do
Sul para celebrar o Dia de Nossa
Senhora Aparecida, a padroeira
do Brasil. A carreata, organizada
pela Paróquia São Judas Tadeu,
vai mobilizar os integrantes das
comunidades Santa Cecília,
Santa Paulina, Santa Ana, Santa
Clara, e Sagrado Coração de Je
sus. A celebração deve começar
às 7h30, com concentração em

frente àComunidade Santa Cecí
lia, na rua Joaquim Francisco de

Paula, no bairro Chico de Paulo.
A carreata segue com visitas pe
las demais comunidades, como
um convite ao público para um
momento de comunhão e ce

lebração. Mesmo com previsão
para chuva, a carreata não será
cancelada.

A procissão é uma tradicional

homenagem religiosa e um mo

mento esperado pelos devotos
da santa. Todo dia 12 de outubro,
milhares de brasileiros católicos
saem às ruas unidos, cantando
e orando guiados pela imagem
da padroeira. Há quatro anos, o

morador do Rau, e integrante da
Comunidade Santa Clara, Gilnei

Comunidade

André Sluminski participa da ce

lebração. IIÉmuito emocionante.
Todos os devotos estão reunidos,
é um momento muito espiritual
para todos", afirmou.

Geralmente, nas procissões,
alguns caminham, outros pe
dalam. No festejo da Paróquia
São Judas Tadeu, as pessoas vão
de carro. "Dá um realce na mo

bilização e também protege da

chuva", explicou o padre Helias
de Oliveira. A carreata terá cerca

de 1h30 de duração e a expectati
va de público é de 1,5mil a 2mil

pessoas. Às 9h, quando a procis
são chegar à paróquia, acontece
rá a Santa Missa, celebrada pelo
padre Oliveira. Logo após a mis

sa, será feita a benção dos pães.
O alimento será distribuído para
as crianças, como uma celebra

ção pelo Dia das Crianças.

Templo construído pela fé
f'

' .. As árvores, plantas e pedras no
alto do morro formam o cenário
ideal escolhido pelo construtor

João Orzehowski Filho para abri

gar a Gruta Nossa SenhoraApare
cida, como forma de homenagear
a santa. O local fica no final na rua
Santa Catarina, no bairro Czer

niewicz, em Jaraguá do Sul e já é

alvo de visitação para os fiéis.
A inauguração do templo

acontece hoje, no dia da padroeira
do Brasil. A Comunidade Perpé
tuo Socorro está organizando uma
missa, às 8h30, com uma benção
no local da gruta, para oficializar o
local e homenagear a santa.

A ideia de construir um local
dedicado à santa surgiu há mais
de 14 anos e é fruto de uma pro
messa do construtor O projeto
inicial da obra era de uma peque
na imagem, colocada em frente
a uma pedra, no final da rua. Se

gundo o morador, devido às chu
vas que ocorreram em janeiro de

2010, o barranco cedeu um pouco
e o projeto foi alterado. Ele deci
diu aproveitar o cenário ao redor
e construirum templo maior. IIRe
solvi fazer uma gruta maior, mais
bonita', afirmou. Foram mais de
três meses de serviços, para que a

obra ficasse pronta. "Pratícamen- .

te só trabalhamos nela durante
os finais de semana', disse. João
recebeu aajuda do amigoDircélio,
dos genros Gil e Edvaldo e de al

guris funcionários da empreiteira.
O espaço conta com uma rampa,
banquinhos e espaço para os fiéis
acenderem velas e fazerem suas

orações. IIÉ um local para todas
as pessoas poderem visitar e ho

menagear a santa', disse. Além do

apoio na mão de obra, ele conta

que recebeu muito incentivo da
família. Os filhos Jackson, Janaina,
Jaqueline e a esposaValésia estive
ram todo tempo apoiando a cons

trução da gruta.
MARCELE GOUCHE

DEDICAÇÃO João Orzehowski Filho trabalhou durante três meses na gTUta

MARCELE GOUCHE

LITURGIA Padre Helias de Oliveira vai celebrar
a Santa Missa após a carreata pela cidade

Para celebrar

Comunidades em união
Para o padre Helias de Oliveira, a carreta é um meio de unir

os devotos. Conforme a procissão passar pelas comunidades,
as pessoas serão convocadas a fazer parte da celebração. Nes
te ano, a imagem de Nossa Senhora Aparecida será levada pelo
Corpo de Bombeiros de Jaraguádo Sul, sobre uma viatura. Para
o padre Oliveira, a imagem da santa à frente do povo é o sím-,
bolo da homenagem à padroeira. liA imagem tem essa questão
mística, de muita espiritualidade", comentou o padre.

o que abre e o que fecha no feriado
• JARAGUÁ DO SUL
• Postos de Saúde - Fecham na sexta

feira. Atendimentos emergenciais no

pronto socorro do Hospital São José ou

Hospital e Maternidade Jaraguá. Os
Pomos 1 e 2 estarão abertos das 7h30
às 11 h30.

• Centros de Educa�ão
Infantil - Fecham no feriado.

• Biblioteca Pública Rui Barbosa
- Fecha e reabre apenas no sábado,
às 8h.

• Museu Histórico Emílio da Silva -

Fecha e reabre no sábado, às 9h.
• Samae - Plantão 24 horas pelo
telefone (47) 2106-9100

• Secretaria de Obras e Urbanismo -

Plantão pelo telefone (47) 3376-0536
• Secretaria de Agricultura - Plantão
veterinário pelo telefone (47) 9922-5246

• O Centro de Resgate Social continua
aberto e atende pelo telefone (47)
3371-1534. O Abrigo provisório
para crianças e adolescentes também
continua aberto e atende pelo telefone

(47) 3276-0424.
• Coleta de lixo - Somente no

Centro, na segunda-feira.
• Comércio - Fecha na sexta-feira
e reabre no sábado.

• Bancos - Fechados.
• Supermercados Breithaupt -"
Aberto das 8h às 22h

• Supermercados Angeloni - A
unidade na rua Barão do Rio
Branco funciona das 8h às 20h.
O hipermercado, na rua Tenente
Bernardo Grubba, das 8h às 22h.

• Supermercados Brasão - Aberto
das 8h às 20h

SHOPPINGBREITHAUPT
• Alameda de servlçes - das 14h às 20h
• Americanas - das 1 Oh às 22h
• Havan - das 12h às 21 h
• Pra�a de alimenta�ão - 1 Oh às 22h
• Hipermercado - das 9h às 22h

• Farmácia - 10h às 22h •

• GUARAMIRIM
• Postos de Saúde - Fecham na sexta

feira, com atendimentos emergenciais
no pronto socorro do Hospital Padre
Mathias Maria Stein.

• Águas de Guaramirim - Fecha no

feriado. Plantão pelo telefone 0800-
6433-803.

• Secretaria de Obras - Fecha no

feriado. Plantão no 9201-3011 .

• Coleta de lixo - Funciona normalmente
• Delegacia de Polícia Civil - Funciona
em regime de plantão.

• Comércio - Fecha, reabre no sábado
• Defesa civil - Plantão pelo telefone
9201-3077.
• SCHROEDER
• Postos de Saúde - Fechados.
• Águas de 5chroeder - Plantão pelo
telefone (47) 9186-9271.

• Secretaria de Obras - Plantão pelo
telefone (47) 9186-9256.

• Coleta de lixo - Funciona normalmente
• Delegacia de Polícia Civil -
Funciona em regime de plantão.

• Comércio - Fecha e reabre
no sábado, das 8h às 16h.
• CORUPÁ
• Postos de Saúde - Fechados.
Casos de emergência serão

atendidos no Pronto Atendimento.
• Águas de Corupá - Plantão

pelo telefone 0800-6441 013
• Secretaria de Obras - Fecha.
• Coleta de lixo - Funciona normalmente
• Delegacia de Polícia Civil- Fechada,
com plantão pela delegacia de Jaraguá.

• Comércio - Fecha e reabre no sábado,
das 8h às 16h.
• MASSARANDUBA
• Postos de Saúde - Fecham.

Emergência no Pronto Atendimento.
• Águas de Massaranduba - Plantão

pelo telefone 0800-6434070.
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Uma festa solidária e de inclusão
Brincadeiras e

guloseimas marcam
,..,

as comemoraçoes ao
Dia da Criança em
entidade social

JARAGUÁ DO SUL
.... " .

Da redação

EDUARDO MONTECINO
! .

I

tenham algum tipo de doença ,', mãe Marinês Lurdes da Silva
e que vivem em comunidades para todas as atividades e da
carentes. "É uma forma de to- ONGpara receberumacestabá
dos se conhecerem, indepen - sica e o leite especial para a sua

dente da doença ou situação alimentação.Ahistória das duas
familiar", disse a assistente so- é de superação e muito amor.

cial Fabíola Mello da Silva. Ela "Quando o médico disse que
explica que a festa é umama-ela seria especial eu desmaiei",
neira de unir e não de excluir. contou a mãe. A primeira rea-

Brenda tem 10 anos, mas ção em saber das limitações de
não pode correr ou fazer baru- sua filha foi momentânea, pois
lho como os outros. A menina o. que existe agora é só amor.

nasceu com paralisa cerebral. Todas as crianças conhecem
Ela depende dos cuidados da Brenda e sempre estão por per-

COIDunicação e Marketi

Otempo estava de "cara
fechada" na manhã de

quinta-feira. Em compensa
ção, 'a ONG Casa de Apoio Sol
era pura alegria. Uma festa foi

-

feita para as 49 crianças que
são atendidas de forma gratui
ta pela organização social. A
ideia foi promover a união de

crianças que recebem o atendi
mento no local. Muita correria, � ANIMAçÃO Ator interpreta o personagem Chaves na festa realizada ontem

brincadeira e peraltice que são

permitidas, pois ainda é muito
cedo para se preocupar com

coisa séria. Só teve uma regra:
aproveitar.

A festa começou com um

peça de teatro com os perso
nagens da Turma do Chaves. A

mensagem era mostrar o quan
to a amizade é importante em

todas as idades. O outro obje
tivo é levar alegria e fazer corri

que haja a integração entre os

pequenos e familiares. A ONG
atende crianças e adultos que

Pesquisador de Iaraguá do Sul
apresenta estudo em São Paulo

Como as empresas de Iara
guá do Sul se comunicam? A·

pergunta foi a base para a pes
quisa "As mudanças na comu

nicação mercadológica e a rea

lidade dos profissionais da área
no Brasil", de Ieferson Feuser.
O trabalho do. acadêmico foi

aprovado e será apresentado
no II Congresso Internacional
em Comunicação e Consumo,
organizado pelo Programa de

Pós-Graduação em Comuni

cação e Práticas de Consumo
da ESPM-SP. A apresentação
será feita na próxima segun
da - feira e pretende mostrar

exemplos da região para outros
profissionais de Comunicação
e Marketing do País.

A exposição da pesquisa rio comportamento das pessoas e

congresso tem O objetivo pes- seus movimentos relacionaís",
soal e profissional, mas tam- A expectativa é possibilitar
bém visa contribuir com a dis- um debate e buscar novos da

seminação da informação. liA dos e informações ao seu tema

proposta não é só falar. Quero de pesquisa. "O meu trabalho
trocar experiências com pro- não para por aqui, mas que
fissionais e dividir o meu co- ro levar para o resto da minha
nhecimento", diz Jeferson. O vida acadêmica e profissional",
acadêmico realizou mais de 25 diz. Ieferson diz que a forma
entrevistas com profissionais de comunicar muda constan

da área para saber a utilização temente, mas que as empresas
de novas plataformas no con - precisam ficar atentas a dois
texto competitivo. Ieferson ex- aspectos: o primeiro é que
plica que as empresas precisam

'

elas não devem tratar pessoas
ficar atentas ao utilizar novas apenas como consumidores. O

plataformas. 110 uso não signi- segundo é mensurar os inves
fica um resultado adequado. É timentos que a organização vai
preciso ter acompanhamento arcar para executar novas fer

contínuo, o monitoramento do ramentas.

to. A mãe diz que a filha gosta .

muito de bolo e faz questão
de fazer as suas vontades. A
menina levou pra casa a sua

primeira boneca e o afeto que
recebeu dos seus amigos. To
dos sabem da limitação, mas a
atenção dedicada a ela é uma
forma de demonstrar que entre
as crianças não existe diferen

ça' mas apenas carinho. Aline
e Lucas traduziam o evento

apenas no sorriso: As pergun
tas eram respondidas com um

aceno da cabeça e uma risada.
Lucas ganhouuma caminhone
te e só desgrudava dela na hora
de comer. Aline recebeu uma

boneca e ficou admirando os

longos cabelos loiros, o vestido
e os acessórios de sua nova ami

ga de lazer por muito tempo.1

De repente, os dois já estavam

correndo de um lado pro outro .

"A felicidade de ver as crianças
com um sorriso recebendo os

brinquedos é o nosso maior re

torno", falou Hugo Ferraz, presi
dente daONG. Cada família tem
um cadastro e recebe ajuda con
forme a sua necessidade.

Festa feita
com doações

A comemoração só foi possível
com as doações realizadas por vo
luntários e doadores. A voluntária
Denise Bortolotti fez a doação dos
carrinhos e bonecas para a distri

buição. Ela já faz doações, mas re
solveu contribuircom aalegriadas
crianças. "Realizar tudo isso não
tem preço", disse, emocionada.

Hugo lembra que as doações são

responsáveis pela manutenção
. da entidade, pois 'ela não recebe
recursos da Prefeitura ou govemo
do Estado. A entidade faz conta

to com os moradores e empresas
para receber doações financeiras.

EDUARDO MONTECINO

ANÁl.ilISE Projeto de Jeferson Feuser analisou
as mudanças na comunicação mercadológica
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AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
Lunelli ��i.: I

I
Grupo Lunelll

I uchmessee

hertons@gmail.com • twitter.com/hertonls' _

Deutsch VOID Beginn
SpaB an Deutsch? Dann haben Sie eine optimale Mõglichkeít ganz
nah. Lernen Sie die deutsche Sprache im Centro de CulturaAlemã.

Sprachkurse gibt's fürAnfãnger; Mittelstufe oder Fortgeschrittene
'

jedem Semester. Eine praxisorientierteVermittlung der deutschen
Sprache, mit einer attraktiven Preisgestaltung, erfahrenen
Lehrkrâftemit Praxisbezug bietet CCA allen Interessierten
ano Kommen Sie mal vorbei.
Mehrere Informationen bekommen Sie direkt
unter der Telefonnummer (47)3371-8525 oder hier:
Email: centrodeculturaalema@gmait.com
Büro: Montag-Freitag, ab 17.30Uhr bis 21.30Uhr
Adresse : Marina Prutosostraíse, 1070.

gekommen sind, haben nicht
das Verhalten der deutschen
Leser revolutioniert.
Doch die traditionellen

Verlage versuchen sich
bestens anzupassen und

berücksichtigen auf neue
Vertriebskanãle, achten auf
die sozialen Netzwerke und
neue Marketingkonzepte.
Eins ist sowieso klar, dass
die digitale Revolution, die
die Buchindustrie schüttelt,
nicht das Thema dieser

-

Ausstellung ist.

Ab letztenMittwoch, 10.
Oktober, bis Sonntag findet
wieder die Frankfurter

.

Buchmesse statt. Mehr als
300 Tausend Besucher und
Aussteller über hundert
Lândern sind erwartet.
ThemenwieMultimedialitãt,
e-Bücher und digitale
Revolution werden in einer
Reihe vonVeranstaltungen
diskutiert. Das gedruckte

.

Buch ist vorwie nach immer
noch das Zentrum der
Aufrnerksamkeit trotz der

Technologie, was dieMesse
gerade zu einer riesigen
kulturellenVeranstaltung
macht. Der Buchverkauf fiel
im Iahr 2010 in Deutschland
zum erstenMal seit Iahren.
VieleVerlage sehen
ihre Existenz deshalb .

bedroht. Auf der einen
Seite scheint das

digitale Buch als Konkurrent

gedruckte Bücher. Auf der
anderen Seite verõffentlíchen
mehrere Autoren ihre Texte im
Internet.
Daher steht die Branche
vor einer groísen aktuellen
Verãnderung. Das Segment
derTaschenbücher
scheint gefãhrdet zu sein.
Elektronische Bücher
haben einen grõfseren
Marktanteil derzeit
und zeigen den Trend. Am
Ende der Messe, solltenmehr
Menschen auch vertraut sein
mit denwichtigsten Begriffen
wie Crowdfunding (Leser
finanzieren Projekten von
Autoren über das Internet) und
Fanfiction (die Fortsetzung der
populãren Bücherwie Harry
Potter im Internet).
Die vielen Lesegerâten,
die letztlich auf denMarkt

'---.-

Kinder, Geld, MutterroUen - und
"neue Vãter" sind diskutiert
.NeueVâter" wechselnWindeln, kochen Kartoffelbrei und bleiben
kürzer im Iob, Der Zeitgeist hat .neueVâter" entdeckt, nur sind sie im
wirklichen Leben schwer zu finden. SolcheVãter betreuen eher die
Kinder zu Hause, wãhrend die Frauen zurück in den Berufkehren,
normalerweise, weil sie besser verdienen. Die Bundesstatistik
zeigt aber, dass sie noch ein Sonderfall sind: In den letzten
Iahren beantragte jeder vierteVater das sogenannte
Eltemgeld und blieb zu Hause beim Baby. Doch diemeisten
Vãter, 76 Prozent, machen nur eine zweimonatige Pause
vom Iob: so kannman feststellen, dass die lãngere
Betreuung der Kleinkinder immer noch durch ihre
Mamas ist. Trotzdem steigt dieVãterbeteiligung:
Junge Mãnnerwollen soviel Zeit wiemõglich
mit ihren Kindern verbringen, und doch
nach der Papapause arbeiten 95 Prozent
wieder inVollzeit. Doch nicht alle
Frauen sind bei dieser neuen
Tendenz ganz zufrieden. Die .neuen
Vãter" übernehmen den Groísteíl
der Kinderbetreuung, helfen aber
wenig im Haushaltmit und lassen
es klar, dass Putzen auch nicht zur
Líeblíngsbeschãftigung gehõrt.
Vielleichtwird es ja noch besser.

.

,AchGott, dieses

we� jeroand sagt, ,

Kaffee" roeint er.

. d hkalter '

Th .

roa 1St oc.
. Das besprochene

bestirnIDtnur ems.t nícnt roem aktUell.
Ttieroa ist schon ald, art um etwas

E�e alltãglicheRe
ens .' .

mteressanter
zu sagen. .
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CityVille2
com novas

formas
de jogare
gráficos 3D

Prepare-separamais um jogo social de destaque
que vai chegar ao Facebook, já que a Zynga anun
ciou a produção de CityVille 2. O game é continu

ação de um de seus maiores sucessos - o CityVille
original- e pretende elevar os jogos do gênero a um
novo patamar, a começar pelos gráficos.

Seguindo os passos de FarmVille 2, o novo

game vai ter uma visualização inédita do ambien
te de jogo, com novos ângulos e novas formas de
se jogar. Os gráficos agora são totalmente em 3D,
deixando os desenhos 2D feitos a mão de lado.

Aparentemente o jogo roda em Flash 11, o que in
troduz por aqui a novidade de clicar com o botão
direito do mouse para abrir ummenu secundário.

Uma das novidades de CityVille 2 é inspira-

da. no game anterior, onde podemos contratar

amigos para terminar construções em nossas ci
dades. A diferença agora é que este esquema de

costrução está mais "justo" e menos automático
do que no jogo anterior, ainda que a Zynga não

tenha detalhado o recurso. Teremos também um

ciclo de dia e noite.

Atualmente, CityVille 2 encontra-se em fase
de testes fechados, mas deve tornar-se público
nas próximas semanas. De acordo com o site

TechCrunch, a Zynga pretende aumentar nova

mente sua base de usuários com o lançamento
de CityVille 2, algo que ela necessitava já há um

tempo, graças à queda de jogadores que ocorreu

nos últimos meses.

Comemorando 30 anos, fillDe de E.T., o
Extraterrestre telO versão jogo para iOS

o clássico filme E.T., o Extraterrestre
vai ganhar um jogo soda! no iPhone 30
anos depois. Com o game E.T.: The Green

Planet, os jogadores poderão controlar o

simpático alienígena de dedo brilhante

que encantou gerações em uma aventu

ra de administração de recursos em seu

planeta nataL O jogo chega só na próxi
ma semana, mas suas primeiras imagens
já foram revelàdas.

Ao contrário do jogo de Atari inspira
do pelo filme e lançado há anos, este pre
za pela diversão e por gráficos agradáveis.
Os ambientes são coloridos e vivos, com a

famosa criatura passeando entre eles e fa
zendoseus trabalhos de colheita e planta
ções para que o planeta sobreviva.

Como homenagem, o game também
deve fazer referências ao longa-metra- .

gem original, onde E.T. poderá encontrar
objetos capazes de formarem um tipo de
comunicador gigante para enviarmensa
gens àTerra, onde está seu amigo Elliot, o
menino do filme.

O estúdio Universal pretende lançar
uma edição especial do .filme em Blu- ,

Ray no mesmo dia em que o game che

ga àApp Store. Mas nada disso é ao aca

so' já que tudo faz parte de uma grande
comemoração das três décadas de exis
tência do filme. Ainda não foi revelado
se o jogo será pago ou gratuito.

�
..

.

�
,

, " 1lHiii' .

?S3

Angry Birds Star Wars ganha
trailer e data de lançamento

o game Angry Birds StarWars foi confirmado pela produto
ra Rovio e chega em 8 de novembro para dispositivos Android e

iaS. O game é fruto de parceria entre empresa e o estúdio Luca�

sArts, que prevê ainda outros tipos de ramificações, como pro
dutos físicos (jogos de tabuleiro e bonecos), imagens promocio
nais e outros objetivos comerciais.

Obviamente, o game terá quase todos os elementos de joga
bilidade vistos em Angry Birds Space, como pássaros que voam
em diversos ambientes de gravidade variada, planetas que in -

.

fluencíam na trajetória dos pássaros arremessados emuitomais.
Os personagens deAngry Birds estão caracterizados como os.

heróis e vilões de StarWars neste game. O pássaro vermelho, por
exemplo, representa o herói Luke Skywalker, enquanto os por
cos estão vestidos de DarthVader.

Angry Birds StarWars também vai apresentar uma série de
localidades do universo de cinema criado por George Lucas,
como o planetas Tatooine e Hoth. Outras lugares também de
vem aparecer, já que Angry Birds costuma ter uma série de ní
veis diferentes ..

Atuali�ação de Fifa 1a terá
Vasco, Palmeiras e Botafogo

tes em Fifa 13, .) f;
segundo nota ! QiW i I _

em site do Pal-

f'
...�

meIras e con-

firmações das L]ilJl"'$�WIIU.�assessorias de !J�IN W,qp,'!II!u&'�II�I��&iW� ,�W/I�WKI�lf)"4�a��&f�1fllll�lr�II.I�rl��.
imprensa dos clubes.
Os times entrarão no game por meio de uma atualização, cuja
data ainda não foi divulgada pela EA Sports e estará disponível
para PC, Xbox 360 e PlayStation 3.

Na versão atual, que chegou às lojas do Brasil no dia 4 de
outubro, os três clubes apresentam uniformes genéricos, além
de Palmeiras eVasco serem representados com os nomes de P.
São Paulo e V. Rio de Janeiro, respectivamente. A atualização
trará os uniformes e nomes originais, com os patrocinadores.

Apesar de a franquia ter inovado em poucos aspectos do jogo,
a maior novidade de Fifa 13 serão as atualizações constantes,
permitindo ao jogador acompanhar o desempenho dos times a

cada rodada. Além disso, a inteligência artificial dos jogadores
foi melliorada, fazendo com que os atletas agora consigam se

posicionar melhor em campo. O game traz ainda um domínio
, ,i�ais real da bola. Fplnte: techtudo.com.br "
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DIEGO JARSCHEL

ZombieWaIk
Todos preparados? Falta
pouco mais de uma semana

para a 1 a ZombieWalk
. de Jaraguá do Sul! Com

concentração na praça
Ângelo Piazera, os zumbis
prometem invadir a cidade
a partir das 14h do dia 20.

.

Engrossando o movimento

morto-vivo, vão rolar shows
com as bandas Necronation,
Mütley Rock e Chinchilas

Selvagens nas proximidades
do anfiteatro. O aglomero
promete na comunidade do
evento no Facebook. Passe
lá para conferir e confirmar

presença: on.fb.me/Rv9b5G.

contato@poraeaso.com @poraeaso

,

tratos de Jarag ,

Atenção! AAssociação Jaraguaense de Artistas Plásticos promove
em sua sede o concurso de pintura "Retratos de Jaraguá". A
temática é paisagens, com prazo para inscrição de obras até dia
19 de novembro. Serão conferidos 10 prêmios (aquisitivos) no
valor de R$l mil cada, e as obras ainda integrarão o acervo da

Ajap. Contato: ajap.sc@gmail.com ou 9614 6994. .

-

r.

llappy bour: Suyan Hotz e Fernanda Buclunann

descontraindo no Sacramentum Pub
000

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

Passe livre na Ew;aropa
Boas novas vindas do governo despontaram essa semana pra quem curte se aventurar e

conhecer outros países e culturas. Foi oficializad.o acordo com a União Europeia que dá

isenção de visto para brasileiros em 25 dos países que a compõe. Segundo o acordo, você
poderá permanecer nos países por 3 meses, e se levar sorte nas negociações locais, essa
viagem pode durar ainda mais tempo. Mais informações na URL bit.ly/Raqqcl.

ELTON MELCHIORETTO

tt
Ironia é o fato de que você
tem mais chances demorrer
a caminho da lotérica do

que deganhar o prêmio
acumulado. Anônimo

"

A1essandra Scaburri marcando

presença no sbow da dupla A1ex

& Wnuan no Divino Club o

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

Maicon Lisboa Dos Santos e Angelica
Andrade conferindo a movimentada

Quinta Sertaneja do London Pub
...........................................................................................................

* OPalcoAberto no SacraMúsica
boa com uma cerveja nova para

provara
cada noite.

Gosta de desenhar e bater um

papo com pessoas interessantes?
Para comparecer não é preciso ser

nenhum expert no traço, o que a

organização do lo Drink and Draw

("Bebida e Desenho", na tradução
literal) de Iaraguá do Sul diz valer
mesmo é a interação com a galera
e a troca de ideias. Anotem aí, o
encontro rola domingo no Blackbírd,

às 16h30. Levem lápis, caneta, carvão, pergaminho, papeL. o que
quiserem. Conforme for o andamento, pode até rolar umamini

exposição na hora com as melhores obras.

Q -_---_-
Eduardo Sporrer em
momento descontraído
no club TheWay
..................................................................

Carla Caetano,
assistentede

produção de
moda

.

cbNT�roseoUTRAsopçOES:AmbiíMexicari�r"'�371;j60�confra;la��urtasco��275'1J�'! EspaÇQOcà-33;ô'91ro'�LMri���rante-'�37648��/��O�!PUb�365S00051 II

CathaçariaAguaDoce- 3371 8942/Lkoleria- 3054 0855 /MadalenaChoppeCozInha- 30553059/MovingUp-99666691 /MrBeef- 9608,2166/PiltuáMusic- 30550064 /
RoomMuSlc&Arts -9654 1373/SaaamentumPub- 88321524/TheWayOub -84330083 /UpperRoor-9915-2239 /DivinoOub-96444767 /VillaRestauranteeChoperia- 3275 1277

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SEXTA-FEIRA, 12 DE OUTUBRO DE 2012 111 I PUBLICIDADE

Inspirados em você

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 112 I SEXTA-FEIRA, 12 DE OUTUBRO DE 2012

Dia da

Criança
"Já fui sonho, projeto, feto...
Hoje sou como o raiar de um

novo dia, o brotar de uma se

mente, o desabrochar de uma

flor. Sou como uma doce melo
dia. Com autor e partitura Só

preciso que me "toquem" com
ternura para que eu possa ser

gente. Do bem, quero ser sem

pre contexto. Não nasci para
ser avesso. Sou portador de sol.
Trago luz, alegria e esperança.
Afinal sou criança imagem e

semelhança de Jesus!" (Walter
PereiraPimentel)

Dizem por aí que Tato Branco
e Beta Taranto foram os

primeiros "contratados" do
novo governo. Vão trabalhar
em finanças. Serão os

cobradores oficiais das apostas
da eleições. Um imobilizará
o devedor" e o outro arrancará
o dinheiro do bolso.

ISO 9001

Moa Gonçalves

Pensando
bem...

Deus não nos dá um fardo
maior do que a gente pode
carregar. Cada um tem o que
merece. Chorar não mata,
ensina a viver.

Li num jornal
Li que um estudo americano
na Alemanha concluiu

que é mais difícil resistir
à navegação nas redes,
sociais do que a outras

atividades, como fumar,
beber, dormir e fazer sexo.
Você é viciado em Facebook?
Estudo da Universidade de

Chicago, nos Estados Unidos,
descobriu que o desejo em

verificar as redes sociais -

como Twitter e Facebook
- é uma das tentações mais
difíceis de resistir, mais
até que o cigarro e o sexo,
e descobriu também que
nove em cada dez pessoas
espionam o perfil do
'ex' no Facebook.

Para agendar
Paramovimentar a reabertura
das piscinas para a temporada
de verão, o Beira Rio Clube
de Campo, promove um
grandioso baile com a

presença da excelente banda

Pop Band, um dos ícones da

geração 80, no próximo dia 9

de novembro. Bom demais!

Ingressos antecipados até
o próximo dia 20, a R$ 20,
na secretaria do clube.
Nessa eu vou!

Dia das

Crianças
na Scar
Hoje, às 15h e às 17h, serão
apresentadas na Scar, para

. comemorar o Dia das Crianças,
as peças 1'0 Cavalinho Azul"
e "Tecnópolis, a cidade sem

livros". Os ingressos ao valor
de R$ 10 e R$ 5 (meia, para .

menores, estudantes e idosos).
Mais Informações no
telefone 3275-2477.
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Duas coisas eu invejo nos animais -

a ignorância do infortúnio que está

para vir e o que se diz a respeito dele.

114 Itaire

PRESENÇA
Carla Daiana-e
Carolina Gaspar
conferindo a
concorrida

, TheWay Club

f
KAY�ÓS
s o r s r

Onde comer bem

.

em Jaraguá
No restaurante Típico

da Malwee. Além da melhor
comida alemã, é um
dos lugares mais belos
de Santa Catarina. '.

moagoncalves@netuno.com.br

1 O Jaraguá Oodles'Cup
Na próxima quarta-feira, dia 17, às 19h30,
será realizado no Complexo Esportivo
Jaraguá, o congresso técnico do lo Iaraguá
Oodles'Cup. Todos os inscritos no torneio
estão convidados. Na ocasião será feito o

sorteio de grupos e a apresentação das

regras do campeonato.

.,

,'. Quem vem recebendo
os maiores elogios éDona
Ângela, do Restaurante
Arueg. Dizem que a
sobremesa deArroz Doce,
preparado por ela, é a .

melhor do sul do mundo.

Na próxima sexta-feira,
. dia 19, o talentoso cantor
Gabriel Borges ,

movimenta shoio
, .

. '! .. ',', �. iii

na Upper Floor.

• Domingo, dia "14,
apàrtirdas 16h,
.tem pagode dos bons
com o grupoAtitude,
no�loha Lanches: .

No próximo dia 20, com saída
às 9h, da PraçaÂngelo Piazera,
será realizada uma importante caminhada
com o intuito de conscientizar a população
sobre a importância da detecção precoce
do câncer de mama. A iniciativa é da Rede
Feminina de Combate ao Câncer.
Mais informações pelo telefone 3275-0268.

Leitora fiel
A leitora fiel de hoje é Gisele Machado Martim.
Ela é outra querida que acompanha a coluna
todos, os dias para ficar por dentro do que
acontece na nossa região. Valeumesmo! Hoje é o dia do 'sim' de Elis e Vanderlei

MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

ElA Kaline Lotencetti desf"Ilou, sexta-feira, sua
beleza nos corredores da Epic Concept Club
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João Chiodini,
escritor

escritor@joaochiodini.com.br

Júlia e Ricardo encontram um casal
de amigos e comentam sobre uma

festa de casamento que foram no

final de semana...
Os homens:
- E aí, Ricardo? Como foi o
casamento?
- Pedro, que festa!
- Tava boa, é?
- Se tava... Espumante, whisky 12
anos e cerveja gelada. Os garçons
não deixavam os copos esvaziarem

. nunca.

- Isso que é festa, hein!?
- E a comida? Mignon especialíssimo,
congrio, camarão ... Um jantar pra
ninguém botar defeito. Sem contar

a diversão, Pedro. Antes de cortar
o bolo, o noivo e os padrinhos já
estavam de gravata na cabeça, em
cima do palco.
As mulheres:

Como foi a festa?
- Acho quejá ouvi falar dela. --

- Muito boa. Ela já traz os produtos
dela, mas, se você quiser, ela usa o

que tu tens. Adorei o trabalho dela.
Ela fez uma sombra esfumada em
dois tons.
- E o batom?
- Um vermelho mais clarinho.
- Deve ter ficado linda!
- Ficou.
- E o cabelo?
- O cabeleireiro sugeriu uma trança
bem simples. Combinou bem com o

tipo de roupa que eu escolhi, sabe?
- Sei. Então o casamento foi demais.
- Adorei. A maquiadora mesmo,
gostei muito do trabalho dela.
- Depois me passa o número, pra
quando eu precisar.
- Passo. Você vai amar.
- E a noiva?
- Bem básica, amiga. Básica...

- Me conta, Márcia ... E o casamento?
- Então, menina, fui com um vestido
num tom nude, todo bordado de

pedras, de unia estilistamineira
super conceituada.
- Sei. Longo?
- Um pouco acima do joelho.
- Que lindo! E o sapato?
- Ah, usei uma sandália creme, com
um salto não.muito alto.

LADO A LADO - GLOBO· 18H
Afonso faz as pazes com Isabel. Fernando pede a ajuda de Edgar

para defender a fábrica de um processo. Caniço aparece no Morro da Pro
vidência com roupas novas e Jurema fica intrigada. Margarida se preocupa
por Bonifácio apoiar a revolta do povo contra o governo. Zé Maria segue a
manifestação que o povo faz na rua. Laura tenta descobrir quem é o pai do
filho que Isabel está esperando. Teodoro confessa sua eaixão por Alice e

lhe faz uma serenata. Zé Maria avisa a Jurema que o governo está usando
a vacinação para exterminar a população pobre da cidade. Berenice beija
Caniço depois de receber um presente. Quequé fala para Mario que o

teatro deve fechar. Laura desconfia de que Albertinho possa ser o homem

que enganou Isabel.

GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19B
Veruska tenta convencer Roberta a desistir da presidência da

Positano. Otávio, anda assustado pela favela até ser interceptado por
Nando. Charlô se impressiona com o jeito como Analú fala de Nando.

Felipe estranha que Juliana e Fábio conversem sem brigar. Charlô tem

uma ideia para convencer Otávio a desbloquear as compras para a loja.
Roberta encontra uma .solução para pagar seus funcionários. Carolina

questiona Nieta sobre Nenê. Ulisses acredita que Carolina esqueceu
Zenon. Roberta fala para Veruska que venderá suas joias para pagar
os funcionários. Otávio fica furioso ao chegar à loja e ver o que Charlô

aprontou.

AVENIDA BRASa. • GLOBO· 21B
A emissora não forneceu o resumo do capítulo.

GURIEIJI. - GLOBO - 22H
Doroteia e Amâncio aceitam apoiar o casamento de Manoel. Doroteia

arma plano para se vingar de Coriolano. Zarolha ávisa às meninas do Ba
taclan que vai se casar. Gabriela se entristece ao saber que Nacib arrumou
um cozinheiro. Malvina pede ajuda a Mundinho. Zuleika ameaça Doroteia
e Amâncio e ordena ser bem tratada pela família de Berto. Coriolano des
cobre que Glória o trai.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das ellÜSsoras.

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

companheiro de estimação nas páginas do Facebook U�_.daAjapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul ��",

Eduardo e Franciele enviam a foto de Layla e

Dahra na maior mordomia tirando um cochilo

12/10 Caroline A. Lennert Jaime Giese Maria H. S. Porto Simone Ap. C. Klitzke
Daiane M. Hindemann Jair J. Dalprá Marlete A. Zoz Thales J. da Luz

Ademir M. Etkert Denise Muller Jean Carlos Dalcastagne Marlon T. Martim Uérica Batistão
Alessandra Mara Kuester Emanuel Venero Krutsch Jenifer A. Hernacki Marlon Tonizete Martim Valdemir S. dà Silva
Alessandra Parker Eriam Demarchi Jonatan A. Steinol Norberto Gaulke . Valter Hafermann
Anita Wackerhagen Francisca Soares Judite Dumke Oliberto Fritzke Vaudair Pereira
Antonio V. Stringani Graziele dos Santos Ropelatto Julio César dos Santos Orgalina Stuber Yonaci Aparecida Nunes
Arleia Ficher Heinz Richter Laurita Viebrantz Pedro Barcelos
Beatriz Rodrigues Martins Irio Volkmann Luis Claudio Siewerdt Rosa da Silva
Carla Fritz Irio Volkmann Maria Ap. Lopes de Moura Rosimeri Ap. R. Richter

, I

CV) ARlES '

-

I
-

Excelente momento para aceitar os
desafios que a vida propõe. Dê mais
atenção ao seu bem-estar, adotando
hábitos saudáveis. Cuide bem das pessoas
que você ama e dê carinho a elas. Bom
momento para dar um novo rumo à sua
vida amorosa. Cor: lilás.

- E a maquiagem?
- Chamei umamaquiadora que
atende a domicílio.

� TOURO

U Há ótimas chances de conhecer pessoas
- interessantes neste dia Também vai sentir
mais prazer em tudo o que fizer. Momento
favorável para adquirir novos hábitos.
Exponha seus sentimentos à pessoa que
ama Se estiver SÓ, declare-se! Cor: verde.

II
GÊMEOS
Há muito para fazer em família e no
cuidado com as pessoas mais jovens. Bom
momento para mudar a rotina doméstica
e adquirir hábitos saudáveis. Invista o seu
tempo em fortalecer os laços familiares.
A dois, ofereça carinho ao par. Cor: tons
claros.

§ :=eçar uma nova fase em sua vida,
com mais alegria e motivos para ser feliz.
Bom momento para viajar, mas também
para cuidar melhor das pessoas que você
ama No romance, a fase é de serenidade,
paz e entendimento: aproveite! Cor: vinho.

LEÃO
Prefira a companhia das pessoas com
as quais se sinta bem.olele por aqueles
que sempre estão ao seu lado. A noite,
aproveite para se distrair e relaxar na .

presença dos familiares. Na área afetiva,
um clima de ternura vai invadir o romance.
Cor: laranja.

VIRGEM

Pratique um hobby ou descubra novas
formas de se divertir. Em famHia, periodo
favorável para resolver bri� entre irmãos
ou parentes. No romance, uma fase mais
promissora se inicia agora. Se<ainda
estiver SÓ, poderá começar um namoro.

Cor: vinho.

..n UBRA
Deixe as suas preocupações de lado, não
perca tempo remoendo o Passado. Vá em
busca de novas possibilidades para sua
vida, mas evite se expor. O amor entra em
uma fase de mais dedicação. Está só?
Poderá começar um romance feliz. Cor:
vermelho.

ESCORPIÃO
Tarefas que exijam atenção aos detalhes
contam com boas energias. Compartilhe
seus conhecimentos com os familiares
e as pessoas ao seu redor. É tempo de
ensinar e aprender. No campo afetivo,
vai começar uma nova fase com muita

dedicação. Cor: pink.

SAGITARIO
É um dia de mudanças de hábitos, tanto
em sua vida profissional quanto na pes
soal. Valorize o seu bem-estar e a sua
saúde. Faça uma dieta ou inclua atitudes
mais saudáveis em sua rotina A dois, .

uma fase de maior entendimento se inicia
Cor: preto.

Y\_ CAPRiCÓRNIO

'.}J 'É um excelente dia para recarregar as

energias e descansar na companhia
de pessoas de sua estima. Surpresas
agradáveis podem surgir. Tudo azul no
amor. A dois, abra seu coração. Se está em
busca de um par, há chances de começar
um namoro. Cor: pink.

� AQUÁRIO
� Mantenha o foco em seus próprios inter

esses e vontades. Dedique-se à realização
de seus desejos. No romance, uma fase
mais tranquila começa agora. Se ainda
estiver em busca de um par, há chances
de viver um romance intenso: aproveite!
Cor: bege.

PEIXES

Ouça os conselhos das pessoas à sua volta
antes de tomar as suas próprias decisões
ou emitir seus julgamentos. Nos assuntos
do coração, há intensidade de sentimentos:
aproveite! Caso esteja em busca de um
amor: invista em seu alvo! Cor: verde.
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A primeira' apresentação dos Titãs, na época Titãs do lê-lê,
aconteceu em outubro de 1982, no Sesc Pompeia, em São Paulo.
Em comemoração aos 30 anos desse show, considerado pelos
próprios músicos como o início da banda, o grupo volta a se

reunir no palco com todos os seus integrantes vivos.
Formação original: 9 integrantes - Arnaldo Antunes, Branco
Mello, Marcelo Fromer, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto,
Tony Belloto, Ciro Pessoa e André Jung
Discos: 11 - "Titãs" (1984), "Televisão" (1985), "Cabeça Dinossauro"
(1986), "Iesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas" (1987), liGo
Back (ao vivo)" (1988), IIÕ Blésq Blom" _(1989), "Tudo ao Mesmo

Tempo Agora" (1991), "Titanornaquia' (1993),118494 (Um)" (1994),
118494 (Dois)" (1994) e "Domingo" (1995)

\�
\

Formação no período:
7 integrantes - Branco Mello, Marcelo Fromer,
Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto, Tony
Belloto e Charles Gavin.

Discos: 10 - "Acústico MTVTitãs"
(1997), "Volume Dois" (1998), liAs Dez
Mais" (1999), "Sempre LivreMix - Titãs
e Paralamas Juntos aoVivo" (1999), liA
Melhor Banda de Todos os Tempos da .

Última Semana" (2001), "Corno Estão
Vocês?" (2003), "MTV ao vivo Titãs" (2005),
"Paralamas e Titãs Juntos e AoVivo" (2008),
"Sacos Plásticos" (2009), "Titãs eXutos e

Pontapés - AoVivo no Rock in Rio" (2012)

Mudanças na banda: Arnaldo Antunes deixa
o grupo em 1991. Em 2001, o guitarrista
Marcelo Fromer é atropelado e morre dois dias

depois; em 2002, Nando Reis deixa o grupo; em
2010, Charles Gavin sai da banda.

Com�,naUPPERDON�
nomês de Outubro� você estará ajudanc10 a.
Rede Feminina de.Combate aoCâncer.

.ShoppingCeder
8reiIbaupt

'1° Piso 133741990

�
O show de reunião do Led Zeppelin em 2007 vai virar
CD, DVD, Blu - ray - intitulado Celebration Day - só

. chega às lojas no dia 22 de novembro, mas os fãs
ingleses poderão assistir ao concerto nos cinemas
nos dias 17, 19 e 25 de outubro. A suposta capa
de Celebration Day tem circulado pela internet
nos últimos dias. Em 10 de dezembro de 2007,
Robert Plant, Iimmy Page e John Paul Iones, os
três integrantes originais remanescentes do grupo,
se reuniram ao baterista Iason Banham, filho do
baterista original do Zeppelin, John Banham, para
apresentação única em Londres. A ocasião marcou a

única vez em que a banda se reuniu, em homenagem
ao fundador daAtlantic Records e amigo pessoal do
quarteto, Ahmet Ertegun, morto um ano antes. Cerca
de 20 milhões de pessoas tentaram conseguir
ingressos para o showvia Internet, mas apenas 18
mil conseguiram as valiosíssimas entradas. Nos
últimos dias a banda tem provocado os fãs com uma

contagem regressivamisteriosa noYouTube e no

Facebook, e um trecho da introdução de Good Times,
BadTimes foi postado na terça-feira (10). Ouça:

O setlist completo do show de reunião foi o

seguinte:
01. Good Times, Bad Times
02. Ramble On
03. Black Dog
04. In MyTime OfDying
05. ForYour Life
06. Trampled Underfoot
07. Nobody's Fault But Mine
08. No Quarter
09. Since I've Been Lovin' You
10. DazedAnd Confused
11. Stairway To Heaven
12. The Song Remains the Same
13. MistyMountain Hop
14. Kashmir

Bis:
15.Whole Lotta Lave
16. RockAnd Roll
Trailer do memorável show http://www.youtube.
com/watch?v=VbusDxLekPQ

UPPmDONNA

Bateristas de plantã ,no dia 20, nas dependências do
CPL tem workshop com Fernando Schaefer , da banda
Paura. O início é as 18h e a entrada é um quilo de
alimento não perecível. Mais informações no 32760534

Quer ver sua sugestão de conteúdo aqui? Então mande seu material para viniciuscabana@gmail.com ou paulicocabana@gmail.com
.
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� Por Regê Augusto
Rodrigues,
personal trainer
CRU 1801-G/SC

personalesaude.blogspot,com

dose e num intervalo de tempo específicos para que o

efeito seja o melhor. Se você aumentar aleatoriamente a

dose ou diminuir o intervalo da medicação, ela não vai
ter um efeito maior nem melhor. Ao contrário, o efeito
não será aquele desejado. Isso também funciona para o

exercício físico. Existe uma dose ideal em que a respos
ta é altamente positiva; se a dose for menor ou maior, a
resposta não será tão boa. Às vezes, o exercício que pode
melhorar a saúde também pode acabar com ela.

A vigorexia é considerada um transtorno obsessivo

compulsivo e dificilmente as pessoas afetadas por esse

comportamento conseguem admitir que precisem de

ajuda. Alguns sinais podem servir de alerta para amigos
e familiares:

Vamos criar um personagem: Zé. Agora vamos ima
ginar a seguinte situação: Zé ia à academia três vezes

por semana. Depois, começou a frequentar a academia
cinco vezes por semana, duas vezes por dia. Comprou
pesos e equipamentos e decorou a sequência de exer

cícios para repetir tudo também aos finais de semana,

quando a academia estava fechada. Quando o Zé co

meçou a acordar de madrugada para correr antes de
malhar, a mãe desconfiou que alguma coisa estava er

rada. Ao conversar com profissionais de Educação Fí

sica, ela descobriu que o filho poderia ser uma vítima
de vigorexia, um transtorno de comportamento que
ocorre quando o volume e a intensidade da prática de
exercícios físicos excedem a capacidade de recupera-

, ção da pessoa. O problema geralmente está associado
a uma auto imagem distorcida, ou seja, a: pessoa nunca
está satisfeita com a própria aparência.

Já se sabe que a prática de exercício físico estimula a

produção de algumas substâncias, como a endorfina, que
produzem uma sensação de bem-estar. Pesquisas recen
tes mostram que essas substâncias também produzem
euforia, melhoram amemória, o bom humor, aumentam
a resistência, aliviam dores e têm efeito antienvelheci
mento. É normal a gente sentir falta do exercício quan
do está habituado a ter alguma atividade física. Isso não

significa que a pessoa está viciada em exercício. O pro
blema começa quando o exercício se transforma em uma

'obsessão. Pessoas como Zé não podem ficar nem um dia
sem se exercitar e se sentem culpadas se, por qualquer
motivo, seu rendimento físico diminui.

Quando a atividade física deixa de estar focada no

bem estar e no prazer e se transforma em obsessão, a
primeira prejudicada é a saúde. Qualquer profissional
da área de Educação Física conhece bem (ou deveria co
nhecer) o conceito de dose-resposta. Para entender isso
pense no exercício como se fosse um medicamento, um
antibiótico, por exemplo. Ele deve ser tomado em uma

• Falta
de sono,

irritabilidade,
falta de

concentração

• Exercício
físico se torna

o assunto
principal nas
conversas

Para as pessoas que têm na atividade física uma pro
fissão, os limites são diferentes. Os atletas trabalham
focados em alvos - campeonatos, torneios, jogos, com
petições, e sempre têm uma equipe de profissionais que
os acompanha. Eles se exercitam com planejamento, sob
supervisão e têm metas para alcançar. Por isso não ser

vem de parâmetro para as outras pessoas, que buscam a

atividade física paramelhorar a qualidade de vida.
Para pessoas não atletas e que praticam atividade

física de forma regular, o exercício precisa dar prazer.
A atividade física deve estar focada na saúde. Se ela co-

.

meçar a se tornar obsessiva e trouxer culpa e cobrança,
é sinal de doença. Fique atento!

• Fixação no

desempenho físico
[quantos km

correu, quantos
metros nadou,
quanto peso
levantou...)

• Preocupação
excessiva
com a

aparência

• Insatisfação
constante e auto
imagem distorcida
[a pessoa sempre
quer emagrecer
mais, ficar mais
forte, mais
musculosa...)

• Restrições
severas na

dieta

• A pessoa se

senté culpada
.

se de�xa de se

exercitar ou se

o desempenho
físico diminui

• A pessoa
começa a trocar

programas
de lazer por
exercícios

programados

www.schutzenfest.com.br

NO CALIBRE CERTO DA DIVERSÃO
Pavilhão B·Pavilhão A

t I13h30min - Banda Melodia Shaw
20h - Grupo Folclórico Master Neúe
Heimat Trachtengruppe
20h 15min - Grupo Folclórico Infanto

.

/
Juvenil Regenwalde Tanzgruppe
20h30min - AdIer's Band .

OOh30min - Banda Santa Cruz .

/

23h - Grupo Folclórico Adulto'Neue·
Heimat 'l'rachtençruppe

-,

/
-

20h45min - Grupo Folclórico Juvenil
Neue Heimat Trachtengruppe
21h - Grupo Safira
OOh30min - Banda Champagne

COMPETI ÕES DE TIRO /
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Tanto o frio quanto o calor podem serformas
efetivas no tratamento de algumas condições,

mas eles possuem diferença e é muito importante
saber quando usar um e quando usar o outro.

Qual é a minha lesão?
Primeiramente devemos saber diferenciar os tipos de lesão

que tanto se falam. Dizemos que as lesões agudas são lesões
traumáticas súbitas e intensas que ocorrem imediatamente
(dentro de algumas horas) e provocam dor. Essa dor aguda
resulta de alguma espécie de impacto ou trauma como uma

queda, uma torção ou uma colisão, sendo bastante óbvia a

causa da lesão. As lesões agudas provocam também sinais e

sintomas comuns de lesão, como a dor, o tom vermelho da
, área afetada, calor na área afetada, inchaço e inflamação. As
lesões crônicas, por outro lado, podem ser leves e de desen
volvimento lento. Por vezes surgem e desaparecem espon
taneamente e podem provocar uma dor que pode ou não ser

forte. Normalmente se desenvolvem quando uma lesão aguda
I não é tratada de forma apropriada e não melhora, tornando-se
crônica com o passar do tempo.

E agora, quando eu uso frio?
O frio temmelhor resultado e deve ser utilizado nas lesões

agudas, pois ele vai agir na diminuição do inchaço, e também
causará redução da dor. Sehouver hematoma o frio também
auxiliará na redução da área roxa. Nas lesões agudas al

guns vasos sanguíneos foram rompidos, por isso o local
fica inchado e quente. O frio tem ação sobre a circulação,
causando leve diminuição dela e isto previne ou diminui

,

hemorragias. O frio pode ser utilizado na forma de bolsas
de gelo, onde o gelo é colocado dentro de uma sacola. É
necessário englobar toda a região lesionada, por até 20 mi
nutos. Lembrando que não se deve colocar o gelo ou a sacola
diretamente na pele, envolvendo com um pano fino ou até
mesmo com guardanapo.

E o calor, quando posso usar?
É utilizado nas lesões crônicas, pois, diferente do frio

causa a melhora da circulação sanguínea no local, aumen
tando a elasticidade da pele e dos músculos, promovendo
relaxamento muscular, diminuição da dor e redução da rigi
dez articular. Pode ser usada sob a forma de bolsas térmicas,
incluindo as de água quente, compressas, luz infravermelha,
hidroterapia com turbilhão e banheira de hidromassagem.
Mantenha o calor por no máximo trinta minutos. Mas 1em
bre, o calor não deve ser utilizado na fase aguda, pois pode
causar hemorragias com o aumento da circulação local e as
sim piorar a lesão!

Agora que você já sabe quando e como usar o frio e o ca

lor, aproveite estas dicas para utilizá-las corretamente!

Estudo sugere
que indivíduos

que percebem
determinados

gostos contam
com sistemas

imunológicos
mais eficientes

THINKSTOCK

. Alimentação
I -

De acordo com uma notícia publicada pelo site

Futurity, um estudo realizado por pesquisadores da
Universidade daPensilvânia sugere que pessoas mais
sensíveis aos sabores amargos parecem ter menos

propensão a sofrer de infecções nas vias respiratórias
e, principalmente, de sinusite crônica.

.

Segundo a publicação, os seres humanos são

capazes de detectar cinco tipos diferentes de sa

bor - ácido, salgado, doce, umami (ou saboroso)
e amargo -, embora 25% da população mundial
não consiga perceber os sabores amargos. Contu

do, outros 25% são supersensíveis a esse gosto e
I

essa habilidade também parece estar relacionada a

sistemas imunológicos mais eficientes.

Amarguinho bom
Conforme apontou o estudo, indivíduos hiper-

. sensíveis ao sabor amargo contam com células

receptoras que ativam uma espécie de alarme no

sistema respiratório, provocando uma resposta
imunológica semelhante à causada por infecções
bacterianas, fazendo com que o organismo acabe

produzindo mais secreção para proteger as pare
des das vias respiratórias.

Assim, se você faz parte dos 25% da popula
ção que percebem facilmente os sabores amar

gos, pode começar a "abusar" de jiló, café, algu
mas cervejas e, para finalizar, um chocolatezinho
meio amargo.

Fontes: FUTURIrre Universidade da Pensilvânia

I
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Previsão do Te:mpo

Geada nas
áreas altas
Mais nuvens entre o

Vale do Itajaí, o Norte do
Estado e o Litoral, onde
há condições de chuva
fraca devido à circulação
marítima. Temperatura
baixa namadrugada, com
condições de geada nas
áreas altas do Meio Oeste
e do Planalto Sul. Durante
o dia, temperatura em
pequena elevação.

:. ,4·
Instável Parcialmente

Nublado
Ensolarado

-"

,J ;JjJ
Nublado Chuvoso Geada

Previsão de ventos para hoje em -Iaraguá
Direção do vento Velocidade Umidade

do vento relativa (%)
• 6h Sul-Sudoeste 7km/h 89
• 9h Sul-Sudoeste ' 6km/h 89
• 12h Sul-Sudeste 11km/h 73
• 15h Sudeste 12km/h 63

2mm

40%
• 18h Sudeste 12km/h 62

de possibilidade
• 21h Sudeste 8km/h 73 de chuva,

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

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em _

cada linha e cada coluna.' a
Também, não Se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

• MINGUANTE 8/10

• NOVA 15/10

• CRESCENTE 22110

CHEIA 29/10

Palavras Cruzadas

HOJE

Ja.raguá do Sul
e Região

j

'llo,C I,

115°C

casaco, vai
esfriar!

Tábua
das marés

.,;��,�
,1,< .�

,

AMANHÃ
MíN: 11°C
MÁX: 16°C

DOMINGO

MíN: 10°C
MÁX: 17°C

SEGUNDA

MíN: 11°C
MÁX: 18°C

São Francisco do Sul
• Preamar
• 3h11: 1,6m
• 16h08: 1,7m
• Baixamar
• 7h36:0,2m
• 20h39: Om

Itajaí
• Preamar
.1h53: 1,1m
.14h02: 1,1m
• Baixamar
• 6h16: O,4m
• 20h34: Om

Florianópolis
• Preamar
• 6h19: O,5m
• 14h17: 1,3m
• Baixamar
• 9h32:0,5m
• 20h41: Om

Imbituba
• Preamar
• 2h06: O,6m
• 12h15: O,6m
• Balxamar
• 7h41: O,3m
• 19h23: Om

P
J 'I( "I I ,II, 11', "k I I ,"

,I I'" I, r
'

I
I ,

I I J I,

'.

Ros,Saterngo": :A',Recr:-eati\la Q prím,�jr� reVj�ta de POla�ra� cruzadas do Bros,il '"
J

J I I

HORIZONTAIS

VERTICAIS
t. paz temporária / Planta forrageira usada como

alimento
2. (Zoo!.) Que pode mudar de pele ou de epiderme,

sem mudar de forma I O primeiro dos cardinais
3. Porção mais ou menos considerável de algo !

Aque,le que fabrica a peça sobre a qual senta o

cavaleiro
4. De outro modo I Trabalhar segundo o modelo de

seíado uma matéria informe e mole
5. Azul esverdeado
6. Apreciar I Um automóvel Que era fabricado pela

Chevrolet
1. Mulher nascida no signo que vai de 23/7 a 22/8 /

Mesa sagrada destinada à celebração do sacrifí
cio da missa

8. O slmbolo de um elemento químico muito usado
em embalagens J Policiar, rondar

9, Espetáculo lírico I Decair.

1 2 Ô 4 5 6 1 8 9

i

,2 II
3 II
4 II

1. Conjunto de casebres sem recursos higiênicos,
geralmente em grandes cidades

2. Não quimérico / Estampilha adesiva, fixa QU es

tampada por máquina de franquear
3. Que deixou de existir
4. Condutor / Instituto Nacional de Pesquisas Espa

ciais
6. Os frutos da videira'; Emitir (o gato) a sua carac

terística voz aguda e prolongada
6. Lamento! Cidade roraimense, na região Nordeste

do estado
7 .. Procurar conseguir
8. Árvore de frutos nuciformes muito usados em do

ces, chocolates ft licores I Um famoso filme de

animação (2009)
9. Antiga unidade de medida da intensidade da luz j

República africana cuja capital é Bamako i
10. A terceira pessoa do plural I (Fig.) Pequeno orl- tn �

ffcio !--__.--+---!--4--+--__.----I---+-----f !l

11. Magnetizar '11 I
12. Vento brando e aprazível! Famosa cadeia espa-

12
nhola de artigos de vestuário

13. Aquecer levemente.

7

8

'"

-8

�
��������i

'13 s
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A RECREATIVA
A PRIMEIRA REVISTA DE PALAVRAS CRUZADAS DO BRASIl!
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Ponto de Vista
delaide Brunllde Dornbusch Ender,

empresária aposentada
laede-laede.blogspot.com

Fofoqueiros de Plantão - "Falar é prata, calar é ouro"
Creio que não existe nada

que eu despreze mais do

que a fofoca.
A fofoca gera a discórdia e

discussões indevidas. Sempre
haverá pessoas que acreditam
em tudo o que ouvem e se sen

tem impelidos a repetirem. Os
fofoqueiros são simplesmente
pessoas com senso de "rumor".
Não seja uma delas!

Lembro-me de ocasiões que
soube que minha confiança ha
via sido traída. Que sensação
devastadora!

A confiança é destruída e

amizades são rompidas quan
do o conteúdo venenoso de
uma fofoca transpira.

Por que tantos de nós fazem
fofocas? Será por achar que
isso nos faz melhor? Ou para
obter uma aceitação maior en
tre nossos colegas? Será que as

informações confidenciais nos

fazem sentir mais importantes,
mais instruídos ou superiores,
levando as pessoas, obrigato
riamente, a nos ouvirem? Você

alguma vez já sentiu ciúmes
das realizações de uma pessoa?
Ou da atenção que ela recebe, e
se sentiu melhor chamando a

atenção para as fraquezas dela?
Quando alguém nos magoa,

é muito fácil diminuí-lo como

forma de retaliar e equilibrar a
balança.

A fofoca também pode ser

usada para fazer as pessoas fi
carem do nosso lado quando
existe um conflito, pois temos

a tendência de achar que quan
to maior o número de pessoas
cujo apoio conseguimos obter,
maior nosso mérito pessoal.
Independente dos motivos que
possamos alegar, não existe
motivos para fofocar!

Há uma lenda que. conta

a história de um homem que
foi pedir conselho ao padre
de uma aldeia, depois de ter

passado adiante uma difama

ção sobre um amigo e, pos- .

teriormente, descoberto que
tudo não passava de mentira.
Ele perguntou ao padre o que
poderia fazer para corrigir seu
ato irrefletido. O padre respon
deu: "se quiser ficar em paz
consigo mesmo, você precisa
encher um saco com penas de

galinhas, percorrer a aldeia de

porta 'em porta e 'deixar cair
uma pena em cada pórtico". O
camponês pegou um saco, en

chendo-o de penas e percorreu
a aldeia fazendo o que o padre
lhe recomendara. Ele, então,
procurou novamente o padre
e perguntou: "o que mais pos
so fazer?" O padre respondeu:
"há mais uma coisa. Pegue o

saco e recolha cada pena que

você distribuiu". Relutante o

camponês iniciou a jornada
em busca das penas. Horas de

pois ele voltou dizendo: "Não

consegui encontrar todas as

penas, pois o vento as havia

soprado." O padre respondeu:
"o mesmo acontece com a fo
foca. Deixamos cair com faci-

lidade palavras maldosas, mas
nunca conseguimos pegá-las
de volta".

Vamos trazer isto para a

nossa vida, e toda vez que pen
sarnas em falar mal de alguém,
lembremo-nos do saco de pe
nas e no quão difícil é juntá-las
novamente.

Requisitos: Habilidades em vendas externas
)

2º grau' completo
Disponibilidade para viagem
Veículo próprio
Conhecimento na região
Conhecimento em informática e paim.

Favor enviar seu currrculo para: recrutamentos.sc@gmaiLcom
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Tarde para tirar a poeira do corpo
Idosos lotam o

pavilhão para
comemorara

tradição alemã.
Festa prossegue
até domingo

JARAGuÁ DO SUL

DéboraRemor

II

TOdO dia tem que ser um dia
de alegria, agora mais do

que nunca." Este é o convite do

príncipe e da princesa da ter

ceira idade para a festa do idoso
na Schutzenfest, mas que vale

para todos os dias. Foi difícil
tirar o casal Vicente Martins da

Silva, de 76 anos, e Maria Delfin
Silva, de 72, da pista de dança e

quando eles finalmente para
ram para descansar, a simpatia
se destacou.

A tarde do idoso, realizada

HOJE
• Pavilhão A

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

• Pavilhão B
• 13h30 - Bando Melodio Shaw
• Das 14h às 17h - Tarde
dos Crionços
• 17h ":'" Cerimônia de Coroação dos

Majestades do Tiro de 2012 - Categoria
Juvenil (feminino e masculino) -

Campeonato Oficial do ACSlVl
• 20h - Grupo Folclórico Master
Neue Heimat Trachtengruppe
• 20h15 - Grupo Folclórico Infanto
Juvenil Regenwalde Tanzgruppe
• 20h30 - Adler's Band
• 23h - Grupo Folclórico Adulto
Neue Heimat Trachtengruppe
• Oh30 - Bando Santo Cruz

• Pavilhão C (Alternative Flagge)
• 22h - Proy For Us
• 23h - Bando ln Natura
• Oh - Músico eletrônico sob o

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

EDUARDO MONTECINO

ANIMAçÃO Postura e sorriso no rosto tomam conta da pista de dança

ontem até às 18h, encheu o Pa
vilhão B da 24a Schutzenfest.
Nas mesas, lanches e chope, e
até um jogo de dominó. Mas
o movimento era mesmo na

pista de dança, com o agito co-

• DJ Bibbe Andreata, de Jaraguá do Sul
• ptande de Tiro Visitantes

• Das 13h à meia-noite - carabina
ar - chumbinho e carabina ar - seta
• Das 13h às 17h - Competições
individuais de tiro categoria juvenil
(até 14 anos) no modalidade
combino ar - chumbinho
• Das 15h às 20h - Torneio de Tiro
no modalidade carabina ar - seta

entre sociedades convidados pelo
ACSlVl

• 2a Handwerkmesse (Feira do

Artesanato) - Dos 10h às 23h,
00 Iodo do pavilhão A

13 DE OUTUBRO (sábado)
• Exposição de Veículos Antigos
(Promoção do Coajas). Dos 1 Oh às 18h,
no pófio do Porque Municipal de Eventos

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

Regenwalde Tanzgruppe
• 23h - Bando Santo Cruz
• 2h - Bando Champagne

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

mandado pelo grupo Mensa

gem. liAmúsica está muito boa
e o povo também se anima. É
bonito ver a pista assim cheia",
comentou a aposentada Luci

Pereira, de 79 anos, depois de

I

dançar com o esposo JoséVitor
Pereira, de 66.

A jaraguaense deixou a ci
dade há 50 anos para morar

em Joinville e ontem procu
rava atenta pelos parentes e

amigos que ainda moram em

Jaraguá do Sul. liA festa existe
desde quando eu era solteira, e
agora voltei para ver o que mu
dou e encontrar o pessoal da
quela época", se emociona Luci.
Ela e José Vitor estavam em

uma das duas vans que vieram
de Ioinville para trazer a turma

da terceira idade para o evento.

Antes de voltar a pista de

dança, a princesa Maria Del
fin se disse muito orgulhosa de
levar a faixa e' aproveita para
"convidar quem fica só senta

do". IIÉ a primeira vez que fo
mos escolhidos lo príncipe e

princesa, foi uma surpresa e

um orgulho muito grande, pois
muitos casais estavam concor

rendo", revelouVicente da Silva.
"Há mais de dez anos fazemos
aulas de dança, de todos os rit

mos, e também ginástica. De
pois de aposentados, queremos
aproveitar todos os dias com

muita alegria." Fica o convite!

Programação'da festa
Regenwalde Tanzgruppe
• 20h30 - Bando Presença
• 23h - Grupo Folclórico
Adulto Grünes Tall
• Oh30 - Bando Nove Som

• Pavilhão C (Alternative Flagge)
• 22h - Flextilo
• 23h - Bando-Demovia
• Oh - Músico eletrônico sob o

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

• Estande de Tiro Visitantes
• Das 11 h à meia-noite - .

carabina ar - chumbinho e corabina
ar - seta
• Das 15h às 20h - Torneio de Tiro
no modalidade carabina ar - seta

entre sociedades convidados pelo
ACSlVl

• 2a Handwerkmesse (Feira do

Artesanato) - Dos 1 Oh às 23h,
00 Iodo do pavilhão A

14 DE OUTUBRO (domingo)
• Desfile das Sociedades
A partir das 1 Oh, no ruo

Walter Marquardt
• Pavilhão A

• 11 h - Wanderli e Magali
• 15h - Som legal
• 20h - Bando Vox 3
• 22h - Encerramento

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

Infantil Grünes Tall
• 11 h - Bando Presença
• 14h30 - Grupos Folclóricos Mirim
e Infantil Sünnros Volkstanzgruppe,
Grupo Folclórico Mirim Regenwalde
Tanzgruppe e Grupo Folclórico Mirim
Neuer Fluss Tanzgruppe
• 14h30 - Melodio Shaw
• 18h - Bando Diversom
• 18h - Cerimônia de Coroação dos

Majestades do Tiro de 2012 - Categoria
Adulto (feminino e masculino) -

Campeonato Oficial do ACSlVl
• 18h45 - Grupo Folclórico

;

Adulto Bergland
• Estande de Tiro Visitantes
• Das 14"30 às 20h - carabina

ar - chumbinho e carabina ar - seta
• 2a Handwerkmesse (Feira do

Artesanato) - Dos 1 Oh às 22h,
00 Iodo do pavilhão A

.

Importante: menores de 12 anos

devem estar ccompcnnccos de um

responsável poro poder participar nas
duas modalidades de tiro.

INGRESSOS
• De quinte-feire a

.

domingo (11 a 14)
Até às 18 horas: entrado é gratuita
Das 18 às 21 horas: R$ 5
A partir das 21 horas: R$ 10

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

• Não pagam entrada: pessoas com

uniformes das sociedades participóntes
da festa ou usando traje típico alemão.

CAMAROTES
De 11 a 13 de outubro (quinto-feira a

sábado) - R$ 600,00 (por dia). De 100
14 de outubro (todas as noites da festa)
- R$ 1.500,00. Comercialização dos
camarotes sob a responsabilidade de
Jota Promoções Artísticas. Telefone 47 -

3370-2738 - Celular 47 - 8817-0965

(IS l
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Um time tranquilo
e descansado

Com poucos problemas, Pingo deve ter o

grupo quase completo para abrir a semifinal

JARAGuÁ DO SUL

Henrique Porto

OJuventus retornou aos trei
nos ontem visando a semi

final do returno do Campeonato
Catarinense da Divisão Especial,
contra o Atlético Tubarão. O tri
color joga por dois resultadós

iguais para avançar à decisão da
fase, que garante ao vencedor a

segunda e últimavaga na elite do
futebol catarinense em 2013.

Pode-se dizer que o Iuven
tus está a quatro empates do

acesso, porém o técnico Pingo
prega o respeito ao oponente.

"É um adversário difícil, mas

sabemos que temos totais con

dições de vencer. Os jogadores
que estavam com problemas de
cartões e físicos estão retornan
do, tranquilos e descansados,
Por isso creio que vamos em

busca de um resultado positivo
já no jogo de ida", analisou.

Recuperado de uma lesão
na coxa, Rogério Souza deve ser

a principal novidade na equipe
tricolor, que perdeu Serginho,
'também com um problema
na coxa. Com um edema, após
um choque na partida contra o

Guarani, Alemão é a única dú-

vida de momento.

Hoje de tarde a equipe reali
za um treino técnico no estádio

Hugo Koehn, campo doVitória.
Na manhã de sábado será a vez

de treinar no João Marcatto.
A equipe viaja depois do al

moço para Tubarão, onde en

cara o Atlético no domingo, a

partir das 15h30 no estádio Do

mingos Gonzáles.
Iuventus e Atlético Tubarão

se enfrentaram duas vezes nes
ta competição, com um empate
sem gols e uma goleada juven
tina por 5 a O, fora de casa.

Rogério Souza deve
ser a principal

novidade do Juventus
em Tubarão.

Segunda fase começa a se desenhar
Restando três rodadas para

o fechamento da primeira fase
do Campeonato Aberto de Fut

sal, algumas definições vão se

tornando mais claras.
Na Chave A, Baumann está

classificada à segunda fase. RS

Instalações, União e Real Ma

druga sonham com a segunda
vaga. Na Chave B, o Titi Bar já
está garantido, enquanto o PQN
está próximo da outra vaga.

Pela Chave C, Eletropol e

Kaiapós ocupam momentanea

menteas primeiras colocações.
Porém, o Estrela Vermelha se

gue vivo na briga por uma das

vagas. Na Chave D, tudo defini
do com as classificações anteci
padas de Bazar do Rau e Global
Pisos. A situação se repete na

Chave G, com as classificações
antecipadas de Mecânica Oli
car e Iochen Express.

Na Chave F, Kiferro, Cruzei
ro e KR devem disputar as duas
vagas, uma vez que a Borracha
ria Senem não depende apenas
de suas forças para avançar.

A situação mais complicada
está na Chave E, que vai para
decisão no TJD da FME. Uma
das vagas já é do líder Friends

By Faith. A outra .será definida

após o julgamento do recurso

do Ituano sobre o Iaraguá.

O'BRIGADO 'POVO
.

JAR,AG,U.AENS,E1
PELOS 1.6;87 VO'OS

DE COI'
,

<

IAI I 'A!

Tenham certeza que
honrarei com todos os'

meus compromissos
assumidlos em calmpanha ..

Forte abralçol
JOel' ,RllM'

Com uma pancada no tornozelo, Alemão
terá a condição de jogo avaliada hoje e ama.n.hã

Curta a; nessa pá.9ma 00 Faoobook e
ique informarlo tambémM soo reda sedaR!

face!book.com/ocorreiodopovo

Jogos são
adiados

Atendendo a uma solici

tação dos clubes, a Liga Iara
guaense de Futebol adiou: a

rodada deste fim de semana

do Campeonato Regional da
Segunda Divisão. Cinco jo
gos estavam previstos para os

campos daVila Lalau, Flamen
go e Guarany, ficando automa
ticamente transferidos para o

dia 20, nos mesmos horários e

locais. Em disputa, as últimas
vagas na fase quartas de finais.

Jogo-treino
pelamanhã
O Jaraguá realiza um j0-

go- treino hoje, contra o Atlé
tico de Ibirama. A partida
acontece no estádio do Bota

fogo, a partir das 10h30, com
entrada franca. De caráter

amistoso, o encontro tam

bém visa estreitar os laços
, entre as duas equipes. Para
o Leão do Vale, o confronto
servirá como último treino
antes de enfrentar o Maga,
pela Divisão de Acesso.
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8rasillidera ranking
demortesem estádios
Estatísticas depõem contra o nosso País, que
irá sediar a próxima Copa do MUJ?do da FIFA

JARAGUÁ DO SUL
............ , ,., " .

Agência Avante!

Ofutebol é sem dúvida uma

paixão nacional, mas fato
res fora dos gramados têm cha
mado a atenção e questionado
os prós e contras, das torcidas

organizadas nos estádios. Até o

mês de abril, o Brasil registrou 11
mortes por ligação ao futebol.

Porém, o número foi acres
cido e neste mês estipula-se
que já alcançou 44 mortes por
problemas relacionados ao fu
tebol. Tais fatos resultaram em

punições as maiores .torcidas

organizadas do Brasil. Porém,
após as punições, as torcidas

organizadas acabam retornan

do e continuando a matança
em todo território brasileiro.

Entre os envolvidos nos in
cidentes, a grande maioria é
menor de idade e acaba sendo
liberado com facilidade após as

badernas nos estádios. Desde
1988, o Brasil já registrou 188
mortes relacionadas ao futebol.
Com os números propostos, o

Brasil lidera o ranking de mais
mortes nos estádios no mundo.

O percussor da tragédia é o

Estado de São Paulo, seguido

pelo Estado de Goiás. Ambos

possuem as torcidas mais vio
lentas do país, que costumam

inclusive agendar brigas. No
estado de Santa Catarina, as

brigas têm obtido redução por
aplicação da polícia em preca
ver os incidentes.

Com o aumento da crimina

lidade, o futebol tem afastado
famílias dos palcos esportivos.
O maior receio do governo bra
sileiro se dispõe com a realiza

ção da Copa do Mundo de 2014
e a chegada dos famosos hooli
gans europeus.

São Paulo lidera o

ranking da violência
entre torcidas,

seguida por Goiás.

ORLANDO KISSNER/AFP

TRUCULÊNCIA. Há várias torcidas organizadas conhecidas pela agTessividade

Vôlei de Praia

Fim da dupla
O fim de uma história no

vôlei de praia.A dupla Juliana
e Larissa comunicaram que
vão se separar no final desta.
temporada. Com o objetivo
de ser mãe, Larissa, com 30

anos, acredita que esse seja o
melhormomento para deixar
a areia. Por outro lado, Juliana
vai permanecer no circuito.
Elas lideram o ranking mun
dial e foram hexacampeãs do
circuito mundial.

Pior do Brasil

Maga assume
Com 4 vitórias na tempo

rada, o Íbis, de Pernambuco,
encerrou a temporada repas
sando o trono de pior time do
Brasil para o Maga, de Santa .

Catarina. O clube catarinen
se só conseguiu duas vitórias
em sua história, sendo uma

delas por W.O. O elenco do

Maga é formado por voluntá
rios. Pode parecer inacreditá

vel, mas esse é o objetivo do
clube da cidade de Indaial.

Futebol

Volta deAlex
O novo alvo dos clubes

brasileiros é o meia Alex, que
rescindiu contrato com o Fe

nerbahce, da Turquia. Preteri
do por inúmeros clubes, Alex
deve colocar fogo na, luta pela
sua contratação. Os principais
interessados são o Coritiba,
Palmeiras e Cruzeiro, que já
teria, inclusive, um grupo de
investidores para bancar a ne

gociação e fechar o retomo do
meia àToca daRaposa.

Amistoso da Seleção
Kaká retoma eBrasil goleia
Com início apático, o Brasil reagiu e conseguiu golear o Ira

que por 6 a O, em Malmo, na Suécia. Destaque para o retorno

do meia Kaká, que teve grande atuação e anotou um dos gols do
Brasil. Com dois gols, Oscar também se destacou no confronto.

Completaram a goleada,' Hulk, Lucas e Neymar. O Brasil iniciou o

jogo com Diego Alves, Adriano, David Luiz, Thiago Silva, Marcelo,
Ramires, Paulinho, Hulk, Kaká, Oscar e Neymar. Na terça-feira, o
Brasil enfrenta o Japão, na Polônia.

-

B
CLASSIFICAÇÃO

16 Coritiba 28 9 ·5 ·14 40,47 ; -7 38,1%
17 Sport 27 28 6 9 13 24 43 -1932,1%
18 Palmeiras 26 28 7 5 16 28 39 -1131,0%
19 Figueirense 25 29 6 7 16 33 55 -2228,7%
20 Atlétlco-Gô 20 29 4 8 17 28 52 -2423,0%

PRÓXIMOS JOGOS
29" rodada

10/10
Botafogo O x 2 Santos

Figueirense 3 x 1 Atlético-GO
Ponte Preta 2 x 1 Náutico
Cruzeiro 2 x O Portuguesa
Bahia O x 2 Fluminense
Intemacional 3 x O Atlético-MG
Corinthians 3 x 2 Flamengo
Vasco O x 2 São Paulo

11/10
Palmeiras x Coritiba*

Sport x Grêmio*

Rebaixados para Série B

CLASSIFICAÇÃO

6 Joinville 49 29 147 8 45 26

'7 Avaí 43 :28 134 11 33 29 :51,2%
8 Ceará 42 :28 1119 8 44 39 5 :50,0%
9 América-RN 41 :28 i18 9 43 37 6 :48,8%
10 América-MG 40 :28 124 12 42 40 2 147,6%
11 ASA-AL 37 '29 114 14 38 38 O 142,5%
12 Boa-MG 37 :28 107 11 40 42 -2 :44,0%
13 Guarani-SP 37 128, 9 9 28 26 2 '44,0%
14 Paraná 35 :28 9 :8 11 35 37 -2 :41,7%
15 ABC-RN 33 :28 8 !9 11 37 37 O 139,3%
16 CRB 29 28 8 :5 15 34 52 -1834,5%
17 Guaratinguetá 25 29 7 4 18 28 51 -2328,7%
18 Bragantlno 24 28 6 6 16 29 45 -1628,6%
19 Barueri 21 29 5 6 18 24 52 -2824,1%
20 Ipatinga 18 29 4 6 19 24 57 -3320,7%

CLASSIFICAÇÃO (GERAL)

Coi. Times P , J V ! E D :GP :GC :SG A

1 Juventus 35: 18 ld 5 i 3 143 :14 j29 :64,8%
2 Guarani 34: 18 ld 4 4 :30 �8

I
12 :63,0%

3 Concórdia 31: 18 8 i 7 ! 3 128 �8 10 157,4%
281 1$

, � 127
j

4 A. Tubarão 7 i 7 ! 4 Q3 14 151,9%
5 Imbituba 26: 18 6 i 8 � 4 : 18 114 :4 48,1%
6 Biguaçu 231 18 6 5 I 7 24 M 1-10!42,6%

Hercíllo 21' 18 I i ! 25 :-6 :38,9%7 Luz 5 6 7 , 19i

8 xv de Indaial 20: Ut5
j
5 8 j 19 25 :-6 :37,0%l j

.(}A I?�E()t�.AJ]) (:]'�'"I
CLASSIFICAÇÃO

PRÓXIMOS JOGOS
29' rodada

09/10
Joinville O x O São Caetano
flSA·AL 3 x 1 Guaratinguetá
Barueri 2 x O Ipatinga
12/10
21:00 Guarani-SP x Bragantino
21:00 ABC-RN x Atlético-PR

13/10
16:00 América-MG x Goiás
16:00 Paraná x Vitória
16:00 Boa-MG x Criciúma
16:00 Ceará x América-RN
21:00 Avaíx CRB

Rebaixados para a Série C

Em
........�� ,.I�::�.� .

PRÓXIMOS JOGOS
Semifinal- ida (returno)
14/10
15:30 A. Tubarão x Juventus
15:30 Imbituba x Guarani

4 Oeste

5 NEC

6 Maga 3 9 1 O 8 2 28 -2611,1%

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

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

PRÓXIMOS JOGOS
5" rodada (returno)
14/10
15:30 Oeste x caçador
15:30 Inter de Lages x NEC
15:30 Jaraguá x Maga
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Assalto ao carro-forte

Ladrões presos após sequestro
Foragidos fizeram
família de refém, mas
depois, enquanto
tentavam fugir, foram
presos pela polícia
JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

A Polícia Militar prendeu na nia
I\.drugada de ontem dois envol
vidos no assalto ao comboio de
carros fortes ocorrido na última

segunda-feira, dia 8, na Serra Dona

Francisca, no município de Campo
Alegre. Márcio Rodrigo Fraga Lei

te, 36 anos, e José Edemar Couto,
28 anos, estavam embrenhados no

matagal próximo à região do Braci
nho, em Schroeder, e foram detidos
no Km 46 da BR-280, após invadi
rem a residência do aposentado
Rudiberto Maas, de 56 anos, na Rua
Ricardo Gorl, em Schroeder.

Os assaltantes foram em busca
de roupas limpas, banho, comida
e de um veículo para a fuga. Após
levaram como reféns Rudiberto
e a enteada, Thaynara Schmau
eh Schneider, de 17 anos, os dois

seguiram com o carro da família,
um veículo corsa hatch prata, pela
BR-280 com destino àBR-lOl. Du
rante a operação, os dois foram
baleados no pé, na coxa e nas cos

tas e até a tarde de ontem, um de
les continuava internado no Hos

pital São José, em Jaraguá do Sul,
aguardando alta para ser transfe
rido para o presídio regional, anue
o companheiro já estava detido. A

operação envolveu 30 policiais.
Com a dupla foram encontradas

duas pistolas nove milímetros de
uso exclusivo das Forças Armadas
e dinheiro em espécie - uma quan
tia entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão.
Ambos já têm passagens pela po
lícia gaúcha, também por assalto
a carros-fortes. Apenas José Ede
mar Couto tem 60 anos de prisão
a cumprir no Rio Grande do Sul.
Ontem à tarde, o assaltante que
estava no presídio voltou ao hos

pital devido a uma hemorragia.
De acordo com o responsável

pelas investigações, Major Iofrey,
a operação de buscas continuou .

,

durante toda a quinta-feira. I�

princípio, outros três envolvidos
no assalto estariam escondidos
nas matas da região", afirmou lo
frey. Até ontem, eles �ão haviam
sido capturados.

r

FOTOS MARCELE GOUCHE

,.

REFENS Rudiberto (E) e Thaynara (C) contam que ficaram surpresos
com a tranquilidade dos ass_altantes e apreensivos com os tiros disparados

A invasão na moradia

Uma família 'rendida pelos assaltantes
Eram 22h45 da noite de

quarta-feira, dia 10. Após um
longo dia de trabalho, a fa
mília Schmauch descansa.

Apenas o patriarca, Rudiberto
Maas, de 56 anos, ainda está
acordado. De repente, um es

trondo na casa o faz pular de
sobressalto. Bastou colocar

os pés sobre um dos degraus
para sentir o gélido toque de
uma pistola de nove milíme
tros na testa. "Para trás. Volta.:
Para trás", ouviu. Ao levantar
os olhos, Rudi sedeparou com
dois homens desconhecidos,
sujos, famintos e com frio:

"Eu observava. Enquanto

um mirava na minha testa, o
outro partiu o pão que estava

em cima damesa, lambuzou os

dedos na margarina, e comeu.

Pegou águanageladeira.Depois
foi o outro. Eles estavam com

muita fome. Comeram quase
todo o pão e beberam uma gar
rafa de dois litros cheia d' água".

MARCAS
,

Rudiberto
mostra a porta
arrombada pelos
assaltantes. No
chão, as marcas
de barro. Na

porta ao fundo,
a maçaneta foi

quebrada

Dentro de casa

Postura dos ladrões surpreendeu
Com o barulho, a esposa

.

e a filha de Rudi, Rosane Sch

mauch, de 35 anos, e Thayna
ra Schmauch Schneíder, de
17 anos, acordaram. O com

portamento dos assaltantes

surpreendeu a família:

.

"O que mais me impres
sionou é que eles estavam

muito tranquilos. Não esta

vam revoltados e disseram

que não machucariam a

gente. Eles só queriam ajuda

para sair daqui porque não

aguentavam mais as picadas
de pernilongos, o frio, a fome,
as roupas molhadas. Também
tomaram banho. A arma con

tinuou apontada para mim
o tempo todo e em cima da
mesa eles deixaram R$ 9.990
e um colete à prova de balas.
Eles disseram para a mulher:
"Isso aí vale uns R$ 2 mil, tu
podes vender se quiseres ou

joga no lixo mesmo".

Eles queriam o carro. Per

guntaram se tinha alarme.
Eu dei a chave e pedi que
me deixassem em paz. Mas,
eles não quiseram. Que
riam me levar junto porque
não sabiam o caminho até a

BR-lOl. Acabaram levando

apenas eu e minha enteada
e disseram para a mulher.
"Não chama a polícia, se

não, a situação deles vai se

complicar".

Fuga no carro

Vizinho
chamou a

polícia
Quem acionou a polícia e frus

trou os planos de fuga dos assal
tantes foi o sogro de Rudi, pai de
Rosane e vizinho da família, após
estranhar a movimentação na re

sidência da filha. Thaynara conta
como aconteceu a tentativa de

fuga. "O que segurava a arma sen
tou ao lado do pai e o outro, com
a mochila de dinheiro, foi atrás
comigo. Eles não me machuca
ram. Na BR-280, próximo ao Km

44, encontramos um caminhão
atravessado entre os dois senti
dos daBR-28Ó. Fomos obrigados a
parar. Não tínhamos como seguir

.
adiante. Quando meu pai freou o

carro elesmandaram dar ré e ace

lerar. Não tínhamos como voltar.
Pouco atrás de nós, duas viaturas
bloqueavam o caminho. Elas esta
vam com as luzes apagadas, eram
pretas, não conseguíamos ver.

Quando eles perceberam que não

conseguiriam mais fugir, abriram
a porta e saltaram atirando em di

reção à polícia.

Tensão

Nomeio

do tiroteio
Rudiberto torcia apenas para

que nenhum tiro atingisse o ve

ículo. Ele tinha medo: "Eu ainda
- ,

não sei como apolícianão acertou
a gente. Foimuito tiro.A gente não
sabia o que eles iriam fazer". Por
sorte a polícia foi mais eficiente e

prendeu os dois. Rudiberto des
creve a conversa que teve com os

bandidos enquanto dirigia:
"Na metade do caminho eu

perguntei se eles não iriam ligar
para quem ia buscá-los. Depois,
disseram para eu ficar tranquilo,
que pela ajuda dariam dinheiro

para eu comprar dois carros no
vos. Eu pensava que na BR-lOl,
eles colocariam a gente para
fora e fugiriam dirigindo".

"Eles conversaram comigo.
Disseram que roubam carros for
tes há 15 anos e que não conhe
cem a região. Se perderam e vie
ram parar em Schroeder. Foram

para o mato fechado e se dividi
ram em duplas. Alguns ainda es

tão lá dentro, escondidos com as

armas e com o dinheiro. Eles es

tão próximos, parece que querem
sair. Estamos com medo e não
sabemos o que fazer à noite.Acho
que vamos esconder o carro".
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