
Diversão e arte

Hoje tem teatro.
noDanteMineI
Nesta terça-feira, a Cia Sandra
Baron, com apoio do Sesc e

Prefeitura, apresenta peça aos
moradores do condomínio

em Ribeirão Cavalo.

.1.

Futebol

Juventusem
busca davirada figradeço os 698 votos

de confiança na minha
proposta como

candidata a vereadora.

Depois de ser
derrotado fora pelo
Atlético de Tubarão,
Moleque Travesso
terá de vencer por
uma vitória simples
na quinta-feira para
ter a vaga assegurada
na final do returno
daDivisão Especial
Página 17

3a MULHER MAIS VOTADA

Assalto ao carro�forte

Popula
,..,

O continua
inse ra emSchroeder

01.'l����
'A MOflSOl
wwwmcnseisc.combr

Basta!
Chega de gurias dengosas
que só sabem fuxicar e de

guris que só perturbam
em sala de aula.
Luiz Carlos Prates

Página 3

Família feita de refém na semana passada e outros moradores da região temem que assaltantes que
ainda não foram localizados estejam nas proximidades. Dos seis envolvidos, apenas dois foram presos.

Página23

Saúde é o que interessa!
EDUARDO MONTECINO

Projeto de prevenção aJuda pessoas de várias faixas etárias a adotarem hábitos mais saudáveis no cotidiano. Páginas 20 e 21.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ECONOMIA 121 TERÇA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2012 www.ocponlíne.com.br

CRECI1�556_

(47) 3311-6310· (�7) a.l1lj)41447
�1N,I'...,_prDfI1í;1.c0I't1.1:Jr - t�ofllfJfc\al@)pnJma,cú.m.b1

ÍNDICE PERÍODO

Lourival Karsten

.�.����... . .. . .7.??0(?. ?�:Agº.�!.º.:?q.�? .

TR 0,000% 15,OUTUBRO.2012
.......... , _ " , " ,-, .

.çy:IJ.. ..).. :.�.�::1./�.� ºy.T.p.J3.�'O:.?.9.�.?. .

.ª.º.��.I.'.! .. . :�r .. -º/.T��o �.15.:.9.y.T.p..l3,.ªº: ?º-�.? .

NASDAQ .��.Q/??.�o �.15.:.9.y.T.yB..ªº: ?º� ? .

ÁÇOES··.···············PETR4 22,80 ir 1,33%
VALE5 36,21 '1UJ; 0,03%
BVMF3 12,92 'l 0,31%

......... " , , , , .. , , , .

POUPANÇA 0,5000 16,OUTUBRO,2012

lkarsten@netuno.com.br

Suinocultura COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT

OURO

'iii 0,11%
.. -0,01%

US$ 115,760
US$ 1737,370

Depois de um longo perío
do de margens neutras ou

negativas, a suinocultura catari
nense - a mais avançada do país
- iniciou uma escalada de recu

peração dos preços praticados
na remuneração dos criadores de
suínos. A Coopercentral Aurora
Alimentos, empresa que detém o

maior volume de abate em Santa

Catarina, elevou nesta quarta
feira o preço por quilograma de
suíno em pé para R$ 2,86, inclu
ída a tipificação (adicional por

qualidade da carcaça).
Desde 4 de abril deste ano,

quando o preço atingiu seu me

nor valor, até 10 de outubro, a

remuneração básica (sem tipifi
cação) do suinocultor teve uma

recuperação de 37%.

"Em abril chegamos ao fundo
do poço, ali permanecemos até

julho e de lá para cá começamos
o lento e gradual processo de re

cuperação", resumiu o presiden
te da Coopercentral Aurora Má
rio Lanznaster.

.çAI.v.I.ª�º ç.º.�.I.'.� �N.º� : y.ª: .
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LIBRA (EM R$) 3,2702

-

3,2735 "' -0,4%

Resíduos eletrônicos
Quase 103 toneladas não podem ser chamadas
de "lixo eletrônico". Essa foi a quantidade coletada
através da campanha Recicla CDL em Jaraguá
do Sul. É impressionante o volume deste tipo
de material que já foi recolhido.

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

(nguimaraes@marista.org.br) até 19/10/2012, sexta-feira, às 17h.
o 2ª Etapa: Prova Teórica - será realizada com todos que enviarem

currículo dentro do prazo, no dia 25/10/2012, às 19h, no Colégio
Marista São Luís.
• 3ª Etapa: Entrevista e Aula Teste com data e horário a confirmar,
dependendo da necessidade do Colégio.

Mt1
COLfiGlO :MARISTA

sAoU!Ís

ÁREAS DE ATUAÇÃO
• Estagiárias.
• Professores para Educação Infantil e 1º ano.
• Professores para Ensino Fundamental I (2º ao 5º ano).
III Professores para Ensino Fundamental II (6Q ao 9º ano) e Ensino

Médio em todas as áreas do conhecimento.

Free shops
Dionísio Cerqueira, município catarinense que faz
fronteira com aArgentina, está na lista das 28 cidades
brasileiras que poderão receber concessões para a
instalação de free shops. Isso é, as lojas venderão
produtos brasileiros e importados sem impostos. A lei
que autorizou a criação já foi aprovada e publicada
no Diário Oficial da União. O objetivo é atrair os
consumidores que procuram os países vizinhos para
compras e levá-los a comprar no lado brasileiro da
fronteira. Se irá funcionar, só o tempo dirá.

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

Osklen
AAlpargatas, fabricante das sandálias Havaianas,
acaba de adquirir 30% do capital da varejista de
moda carioca Osklen. Ela adquiriu ainda a opção de

compra de um percentual de mais 30% do capital
da mesma, tornando-se assim controladora da rede.
Resta saber se aAlpargatas vai ser bem sucedida
nesta empreitada. Até o momento são raros os

casos de sucesso em negócios semelhantes.

-iii/' liJJI"'�h 1'1I�'�E I�' "f' �,I,ffn'�
,11""Jj qlil.11 "UI., '

, !I" LJ"liI, u:"l�

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04701
1 ° 47,900 1.000,000,00
2° 12.284 32,000,00
3° 68.629 16,800,00
4° 71.908 16,300,00
5° 19.689 15.005,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1288
08 - 09 - 12 - 13 � 22
23 - 28 - 30 - 31 - 38
44 - 69 - 71 - 75 - 77
83 - 84 - 85 - 99 - 00

FISIOTERAPEUTA
Jara uá do Sul

Até o dia 21/10, pelo site.
MEDICO CLINICO - OFTALMOLOGISTA

Jara uá do Sul
01

MEDICO CLlNICO.- CARDIOLOGISTA
Jara uá do Sul

01MEGASENA
SORTEIO N° 1433
04 - 13 - 14 - 40 - 46 - 52

Até o dia 21/10, pelo site.

FONOAUDIOLOGO
Jara uá do Sul

Banco de
Candidatos

Até o dia 21/10, pelo site.
QUINA
SORTEIO N° 3019
01 - 12 - 23 - 46 - 51

ATENDENTE DE FARMACIA
Jara uá do Sul

01
Atéo dia 21/10, pelo site.

AUXILIAR DE COPA E COZINHA 01 Até o dia 21/10, pelo site ou SESI, Rua
Walter Mar uardt, 835, Barra do Rio Molha.DUPLASENA

SORTEIO N° 1115
Primeiro Sorteio
06 - 11 - 17 - 18 - 39 - 50

Segundo Sorteio
07 - 14 - 21 - 22 - 35 - 40
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CARTAZ/ FOLDERS
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ENCADERNAÇÕES
CAPA DUR9 I ESPIRAL

MATERIAIS DE FOTO PRODUTO

MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL
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Chave sem cópia
Sabes essas tirinhas humorísticas que os jornais

publicam? Dependendo da piada ou da men

sagem recorto-a e guardo. Já lhe disse inúmeras
vezes que a minha caixa de sapatos (e não estou

fazendo figura de retórica, é caixa de sapatos mes
mo, aliás, várias) está até a tampa de tão cheia de
histórias, frases e dicas de vida.

Pois numa dessas tirinhas de jornal, não sei se
você conhece a Mafalda, - uma emburradinha - vê
uma loja de chaves numa esquina e se aproxima.
Nota atrás do balcão um idoso senhor, o homem que
faz as chaves. Na cena seguinte, Mafalda pede a ele

que lhe faça uma chave da porta da felicidade... O

homem nem levanta os olhos e diz a ela: - Sim, com
certeza lhe farei uma chave para a porta da felicida
de, mas, por favor, traga-me o molde ...

Talvez essa tirinha da Mafalda não seja exata

mente uma piada, sejamuito mais umamensagem.
É patético que a quase totalidade dos "humanos"

que anda por aí não saiba que a porta da felicidade é
uma porta que só abre por dentro, a chave está sem
pre conosco. Ninguém nos pode fazer uma "cópia"
dessa chave, ninguém nos pode arrombar a porta
do nosso coração sem que permitamos. Sacrossan
to, será tão difícil entender isso? Para a maioria que
anda por aí é mais que difícil, é impossível.

As pessoas morrem de velhas creditando a feli
cidade à simpatia ou ao amor de alguém, de algo,
de alguma coisa, vão morrer infelizes. Nada do que
está fora de nós pode-nos garantir paz, sossego e

vida longa, nada. Aliás, já contei aqui que o Senhor
foi sapientíssimo ao nos dar a pena pelo "pecado
original". Éramos felizes e ficamos infelizes pelo
pecado. Mas o Senhor nos devolveu a possibilida
de de ser felizes. É preciso que encontremos a feli
cidade que ele, por castigo ao pecado, escondeu.

Poucos conseguem ser felizes, é difícil encontrar a
felicidade: Deus a escondeu dentro de nós, último
lugar onde a procuramos ... Aprendeu, Mafalda?

Farmácia
Fui à farmácia, à Farmácia de Pensamentos,

livro da Sônia Aguiar. Na página 173, achei está

preciosidade: - "Para se saber como um povo está
sendo governado, conheça 'a sua música ..." Bah,
pelo que tenho "ouvido", desde 2005 para cá, a nos
.sa 'música'não passa de um balde de lixo, tanto no

sentido figurado quanto real ... É um grunhido po
bre, sem talento, sem ritmo, sem graça, sem voz,
sem nada. Música e governo se têm confundido.
Mas tudo isso tem, é claro, a cara do povinho, do po
vinho que agora está no trono da programação de
televisão. E assim sendo, o silêncio não tem preço...

Chega!
Chega de gurias dengosas que só sabem fuxi

car e de guris que só perturbam em sala de aula.
Essa gentinha precisa ser vigiada com câmeras de
vídeo e som. Tudo gravado, basta de as professoras
serem surradas, ofendidas e ameaçadas por pais
ordinários e pivetes e dengosas de Internet. Ferro
nessa gente, chega!

Falta dizer
Há uma tendência no mercado produtor e

empregador de agir com mais democracia, isto
é, chefes mandões não estariam com nada. Tudo
bem, mas é bom não esquecer que 70% de quem
trabalha é de molengas que não andam sem pu
xões fortes ... Democracia é bom mas é para demo
cratas, isto é, inteligência dos dois lados, ou ferro
nos vadios!

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 • Assinatllras: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268

• Comel'cial: 9149-9771 • Plantão Emmgas: 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
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Nova administração
As reflexões trazidas pelas umas

Partidos que formam o futuro governo fazem
um balanço dos resultados das eleições

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

O resultado das eleições
também interfere na vida

política dos partidos. Algumas
legendas conseguiram alcan

çar seus projetos políticos para
este pleito, outras não. Mesmo

assim, a vitória da coligação
"Nova Jaraguá" acabou tendo
reflexos positivos nos princi
pais partidos que compõem a

chapa que elegeu Dieter Ians
sen (PP) prefeito.

Alcançando o projeto de

conquistar o maior cargo polí
tico do município, o PP é o par
tido que mais saiu fortalecido
na aliança, tendo conquistado
também duas vagas na Câmara
de Vereadores. O presidente do .

partido, Ademir Izidoro, disse

que a ideia é continuar forta
lecendo a legenda. "Queremos
trazer gente nova. Pessoas in
teressadas em trabalhar na vida

pública. Como que alguma coi
sa vai mudar sem discutir polí
tica?", questionou.

Quem também obteve su

cesso na chapa foi o PMDB, ele
gendo para vice-prefeito o vere

ador Jaime Negherbon. Apesar
de ter iniciado o ano com um

projeto político diferente, apos
tando no nome do empresário
Antídio Lunelli para prefeito, o

presidente da legenda, Paulo

Chiodini, acredita que o parti
do saiu fortalecido. IIAté mesmo

pela característica da vitória,
com a grande diferença de vo

tos (namajoritária) entre Dieter
(Janssen) e o segundo e terceiro

colocados", avaliou Chiodini.

Se compararmos
com 2008, quando
elegemos dois

vereadores, o PT
não foi vitorioso.

Mas, no contexto
geral, é um partido
grande e forte.

Riollaudo Pet,ry,
pres,idente do PT

Já o DEM não conseguiu
manter a vaga que possui hoje
no Legislativo para o próximo
mandato. Em 2008, o partido
conquistou duas cadeiras, ele
gendo José Ozório de Ávila, o

Zé da Farmácia, e o atual presi
dente do DEM, Adernar Possa
mai. Entretanto, em 20 11 Ávila
saiu e foi para o PSD, deixando
o Democratas com apenas um

representante na Câmara. A si

gla tinha a expectativa de eleger
um vereador. Não conseguiu.
Mesmo assim, Possamai disse
que a legenda sai vitoriosa. 110
eleitor confiou na proposta e na

vitória da coligação", apontou.
Outro que pensa da mes

ma forma é o presidente do PT,
Riolando Petry. Além de con

siderar a vitória da coligação
como uma conquista também
do partido. IISe compararmos
com a eleição de 2008, quando
elegemos dois, com a de agora,
quando conseguimos apenas
um vereador, o PT não foi vito
rioso. Mas, no contexto geral, é
um partido grande e forte", ana
lisou Petry.

O vereador eleito pelo PT
neste ano, João Alercio Fiamon
cini, ficou como suplente na

eleição municipal passada, mas
teve a chance de atuar no Legis
lativo durante um mês em 2011.
IIEle nunca exerceu um man

dato inteiro, mas o PT vai estar

sempre orientando-o, e elemes
mo já disse que vai buscar nosso

- apoio", evidenciou Petry.
Pela primeira vez na Câmara

deVereadores de Jaraguá do Sul
o PT irá atuar como base do go
verno. "Todos os projetos que
forem de interesse do povo va

mos apoiar", declarou o presi
dente. Também contente com

o desempenho do partido no

contexto geral, o presidente do
PC do B, Jean Leutprecht, disse
que a legenda cresceu em nú
mero de candidatos e votos re

cebidos na microrregião. Além
disso, o vereador destaca que,
apesar de não ter conseguido
manter a atual cadeira do PC do
B na Câmara, o partido mante

ve quase o mesmo número de
votos que fez na eleição passa
da, cerca de cinco mil.

CIIIODINI Para líder do PMDB,
p�ido valoriza expressiva vitória

TZIDORO Presidente do PP busca
uma renovação dentro da sigla

Futuro

Siglas da coligação projetam 2014
-

Os partidos da coligação
"Nova Jaraguá" vivem um mo

mento de expectativa para o

início das conversas sobre a for

mação da equipe de transição
de governo e para a formação da
nova estrutura administrativa.
Além disso, as legendas também
começam a se reunir para avalia�

ções de desempenho na campa
nha e dar início ao planejamen
to estratégico para os próximos
anos, visando às eleições de
2014, na qual serão escolhidos

deputados estaduais e federais,
além de governadores, senado
res e presidente da República.

A primeira legenda a se reu

nir foi o PC do B, na noite de on
tem. Segundo o presidente do

partido, Jean Leutprecht, a sigla
terá candidato para o próximo
pleito, em 2014,· sendo que seu

nome já foi apresentado para
disputar como candidato a de

putado estadual ou federal.

Quem também deverá ter

candidato próprio para as.

eleições gerais é o PMDB, que
deve apostar na reeleição do

.

atual deputado estadual Car
los Chiodini, "e fazer mais um
deputado estadual e, quem

sabe, até um deputado federal

aqui da região", disse o presi
dente da sigla, Paulo Chiodini.

Para 2013, Chiodini afir
mou que será mantida a

agenda do partido, com ca

pacitações para novos candi

datos' encontro entre filiados
e lideranças da região, entre
outras atividades, a fim de
manter e aumentar o número
de membros.

Em busca
de adequações
O DEM também planeja um

reforço no pessoal. Amanhã, a
executiva do partido se

�
reúne

para discutir as metas para o

próximo ano. De acordo com o

presidente da legenda, Adernar
Possamai, o objetivo principal
é atrair nomes importantes
para o partido. "Vamos con

vidar lideranças que tenham
uma imagem positiva, e tomar
cuidado com alguns nomes

que já possuem um certo des

gaste", explicou Possamai.
O fortalecimento na estrutu

ra do partido, contou o presiden-

te, servirá para a legenda apre
sentar nomes para candidatos
a deputado estadual nas próxi
mas eleições. Sobre a formação
do próximo governo, Possamai
disse que espera saber qual será
a participação de cada um dos

partidos na nova estrutura antes
de pensar em nomes.

Já o presidente do PT, Rio
lando Petry, informou que vai
buscar um espaço no futuro

governo "compatível com o ta

manho do partido". Entretan
to, Petry declarou que nomes e

cargos ainda não foram discu
tidos pela legenda. Já sobre as

eleições de 2014, o presiden
te disse apenas que o partido
provavelmente terá candida
tos, já que nos últimos pleitos
sempre apresentou nomes.

Quem não terá candidatos
nas eleições gerais será o Pp.

Segundo o presidente da sigla,
Ademir Izidoro, por conta do

compromisso firmado entre o

PP e o PMDB, atravésde Dieter
Ianssen e Jaime Negherbon,
prefeito e vice-prefeito eleitos,
o partido irá apenas apoiar a

candidatura do atual deputa
do estadual Carlos Chiodini.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



TERÇA-FEIRA. 16 DE OUTUBRO DE 2012 151 POLÍTICA

,

O presidente do Pp,
Ademir Izídoro, afirmou
que o partido não vai

lançar candidatura para
deputado nas eleições em
2014. Conforme ele, os
progressistas têm acordo "

com o atual deputado
, estadual Carlos Chíodini
(PMDB). "Temos um
compromisso político
com Jaraguá
do SUl e, 9 melhor pa{a,

,

isso é elegêi ao menos
um deputado da
nossa região", disse.

•

Conhecer a
estrutura
o novo prefeito eleito Dieter Janssen
(PP) já definiu dois dos nomes que
irão compor a equipe de transição
da atual para a nova gestão de

governo. Os nomes indicados são o

presidente do Pp, Ademir Izidoro, e
. Sérgio Kuchenbecker, sugerido pelo
PMDB. Outras duas pessoas que
podem fazer parte da equipe ainda
não foram definidas. A data para o
início dos trabalhos também não foi
acertada com a atual gestão.

Nilson Antonio - Interino www.imoveisplaneta.com.br
- - - - - - - -

2106.1923 I nilson@ocorreiodopovo.com.br (47)3275-0100

Expectativa
de melhorias

Passado o período de comemoração,
'

os vencedores das eleições de 7 de
outubro começam a se preparar para
encarar o desafio na gestão nos municí
pios. O passo agora é conhecer como es

tão as prefeituras. Depois, as coligações
precisammontar as equipes de governo.

Em Iaraguá do Sul, aparentemente, a
direção do PP tem adotado certa cautela

para tratar do assunto. O processo, segun
do o presidente do partidoAdemir Izidoro,
deve acontecer de forma natural. Mesmo

assim, a curiosidade é grande para saber'

quemvai participar do novo governo.
A expectativa deve ficar em tomo dos ,

responsáveis por pastas que tratam dos te-,
mas debatidos durante a campanha, como

Para 2014
Com o �PO�Q declarado

I ,

"

','"

para�arl0s Çhiodini
(PMDJ3) uma' chapa
para deputado estadual
e federal pode estar

, nascendo .na região.
O vereador Jean Carlo
Leutprecht, (PCdoB)

,

'deve sêr :c{d'útróilnome i:

indicado pela aliança
, que venceu as eleições
para a Prefeitura de
Iaraguá do Sul. Basta

aguardar para saber
o posicionamento

'

dos demais partidos
tradicionais que
compõe a aliança.

Fim de mandato
Parece que já começou a exoneração de

alguns cargos comissionados e gratificados
da Prefeitura de Iaraguá do Sul. As primeiras
estruturas a iniciar os cortes teriam sido a

Fundação de Esportes e a Fundação Cultural.

J

Mercado popular
o projeto de indicação da criação do
Mercado Popular, de autoria do vereador
José Osório de Ávila (PSD), foi aprovado'
por unanimidade na última sessão,
na quinta-feira passada. Conforme o

parlamentar, a instalação dessa estrutura

ajudará para que pessoas de baixa renda
possam fazer suas compras mensais com

preços mais acessíveis. '

Avaliação
das eleições
O,PCdoB',s

'

ulilfu,
" ,', ,-"

" ,'1:' ,

ontem-à 11' tte para
fazer a avaliação do

desempenho dos
candidatos a vereador
nas urnas. O partido
perdeujnnaV3&/a
no legl�lat" 'oue

"

é oCD,:pada}"J0 ;'i,�an .:

Carla Leutprecht.
Agora a sigla se articula

para as eleições de
2014.Leutprecht, que
concorreu, a, deputado

,,' i.fede�irlt,f�"
"

étá,
"

'ápost�dos comuni�tas. '

Sindicato aciona
a Justiça
o Sindicato dos Servidores Públicos

Municipais (Sinsep) entrou comum

mandado de segurança na JustiçaEstadual
deGuaramirim, contra o prefeito de
Massaranduba, Mario Fernando Reinke
(PSDB).A entidade quer garantir que
omédico veterinário Karlan Piazeira
Zimdars possa exercer a função para a
qual foi contratado. Zimdars está sem
exercer o cargo desde o último dia 8 de
outubro e permanecerá assim até sair o
resultado do processo administrativo a

que foi submetido, O servidor é acusado
de cobrar umvalor 'por fora' nos serviços
que prestava para uma entidade durante
o expediente de trabalho. Já omédico
veterinário alega que vem sofrendo

perseguição política por ter sido candidato
na chapa de oposição ao atual prefeito.

" Encontro

regional
O PT vai realizar o
encontro d�'tDicrorregião
amaa.hã?à noitê, 1;10 .

I,

Sindicato doMobiliário
, (Sitico�) "à� Ü}h.
Na reunião estarão

presentes os candidatos
eleitos do-partido nos

municípios da região e QS
,

" pre�i�êgtésll!d: ihido: ,';, ,

a mobilidade urbana. A cidade sofre com

os congestionamentos e a precariedade do
transporte coletivo. Há a esperança de que
algo seja feito paramelhorar a situação.

A saúde também é motivo de preo
cupação dos jaraguaenses. A construção
dos Prontos Atendimentos, propagada
durante a campanha eleitoral; deve facili
tar a vida da população que necessita dos

serviços. Talvez por causa disso, o prefeito
eleito e a coordenação da coligação te

nham tratado o assunto com cautela.

Contudo, resta pouco mais de dois
meses para o município experimentar
um novomodelo de gestão. E apopulação
está ansiosa para conhecer esta proposta,
tanto é que apostou tudo namudança.

Nada de nomes
Os nomes das pessoas que irão

ocupar os cargos no governo devem
ser tratados depois da transição de

governo, informou o presidente do
Pp, Ademir Izidoro. Mas, há quem
afirme que a procura por cargos na
nova gestão é grande. Contudo, o
prefeito eleito afirmou durante toda
a campanha que vai utilizar pessoas
qualificadas para as funções.

DIVULGAÇÃO

Em Corupá, Luiz Carlos Tamanini reassumiu ontem o cargo de

prefeito. Ele havia se afastado da função para disputar as eleições.
Na tarde de ontem, Tamanini viajou a Florianópolis, onde firma

convênios para realizar obras de melhorias no município.

Improbidade
administrativa
o advogado do Sinsep, César
Lenzi, entrou também com uma

representação denunciando o

prefeito de Massaranduba por
improbidade administrativa
junto aoMinistério Público

Estadual, na comarca de
Guaramirim. Conforme o

advogado, a conduta do
prefeito vai contra amoralidade

pública. 110 município está

pagando um servidor com
dinheiro do contribuinte e

o prefeito não quer que o
profissional exerça a função.
Isso é grave", disse Lenzi.

Não muda nada .

o prefeito deMassarandubaMario
Fernando Reinke (PSDB) disse que não tem
conhecimento das ações do Sinsep. Segundo
ele, o procedimento continua sendo o mesmo

adotado. Caso seja notificado, Reinke disse
que vai argumentar de que o funcionário

passa por uma investigação. O caso promete
darmuito o que falar nomunicípio.

Comitê
No próximo dia 24, uma quarta-feira, o Comitê
deGerenciamento da BaciaHidrográfica do
Rio Itapocu vai se reunir para apresentar os
trabalhos técnicos desenvolvidosno ano e a

elaboração do "Plano de Prevenção de Desastres
Naturais" para a bacía.O evento acontece na

sede daAmvali e inicia às 13h.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Quem quer
ser um

bombeiro?
Estão abertas as inscrições do curso de

formação na corporação de [araguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

Resgatar pessoas feridas em

acidentes de trânsito, com
bater labaredas em incêndios,
saber os passos para salvar al

guém que corre risco de mor

rer. Esses são alguns exemplos
do que os bombeiros aprendem
quando entram na corporação.
Em Iaraguã do Sul, o Centro de

Capacitação de Bombeiros Vo
luntários (CC�V), em parceria
com a Faculdade de Tecnologia
Senac, oferece o Curso de For

mação de Bombeiros Voluntá
rios para quem tem planos para
trabalhar na área. As inscrições
estão abertas até o dia 9 de no
vembro, mas a expectativa é

que as vagas sejam preenchidas
ainda nesta semana.

O curso, com duração de
um ano, está dividido em qua
tro unidades curriculares. A

carga horária total é de 300
horas divididas em 20 horas
de processo de trabalho do
bombeiro voluntário, 100 ho
ras de protocolos de combate
a incêndios, 130 horas de pro
tocolos de resgates e suporte
básico à vida e 50 horas de es

tágio obrigatório em situações
emergenciais. As aulas, sempre
aos sábados, começam às 8h e

o aluno tem que
saber se essa é a

profissão que ele
"-

quer seguir. As
vezes, encontram
uma realidade
diferente do que
imaginavam e,

então, desistem.

Jackson Bassani,
coordenador do Centro

de Capacitação

vão até às 13h.
"O aluno tem que saber se

essa é a profissão que ele quer
seguir. Às vezes, fazem o curso,
mas encontram uma realidade
diferente do que imaginavam e,

então, desistem", alertou o co

ordenador do Centro de Capa
citação, Jackson Bassani. Além
de coordenador desde a criação
do centro, em 2005,'ele também
trabalha como instrutor. Bassa
ni afirma que esse é um curso

básico com foco no trabalho vo
luntário, mas, com o certificado
de formação em mãos, o aluno
pode concorrer internamente a

um cargo efetivo - e remunera

do - no Corpo de Bombeiros. O
instrutor e chefe de equipe, Le
andro Torquato é bombeiro há
13 ànos e já passou pelo curso

também como aluno, Na opi
nião dele, os formandos saem

capacitados para trabalhar em

qualquer corporação, não só
em Jaraguá do Sul.

Para o ex-aluno, que hoje
trabalha como bombeiro, Ed
nei Sborz, o curso é só o come

ço de uma carreira de trabalho
e estudo. Aluno da turma de
2006, ele dividiu por cinco anos
a profissão de avaliador de ve
ículos com o voluntariado. Há
cerca de três meses, Sborz se

tornou um bombeiro efetivo.
. "Eu me identifiquei com resga
te veicular e combate ao incên
dia, então eu sempre pesquiso
para aprender mais e me espe
cializar", contou Sborz.

Segundo Torquato, a equipe
de instrutores se reúne todos
os anos para discutir e montar
o plano de ensino de acordo
com as orientações do Minis
tério da Educação e Cultura.
Os Bombeiros Voluntários são

responsáveis pelas aulas teóri
cas' no Senac, e aulas práticas,
na subsede no bairro João Pes
soa. A Faculdade e Tecnologia
Senac garante o certificado ao

final do curso.

FOTOS EDUARDO MONTEqNO

EX-ALUNO Leandro Torquato. hoje é instrutor e chefe de equipe da unidade

Procura

Lista de interessados é alta
A coordenadora de ma

rketing da faculdade, Solange
Silveira Rosa orienta que os

interessados devem confir
mar a inscrição até sexta-feira,
dia 19, pois a lista de espera já
ultrapassou o número de va

gas disponíveis. São oferecidas
35 vagas, mas cerca de 60 pes
soas já ligaram interessadas.
Essa será a nona turma. Ao

todo, 187 bombeiros já foram
formados pelo Curso de For

mação de BombeirosVoluntá
rios. Segundo dados da corpo
ração, atualmente, em Jaraguá
do Sul, 100 pessoas prestam o

serviço de forma voluntária e

56 trabalham como efetivos
(remunerados) .

Para participar, é preciso

ter no mínimo 18 anos, en

sino médio completo e estar

em dia com o serviço militar.
A mensalidade custa R$ 95.
A matrícula deve ser feita na

Faculdade de Tecnologia Se

nac, na Rua dos Imigrantes,
410, bairro Vila Rau. É pre
ciso levar fotocópia de com

provante de escolaridade,
Carteira de Identidade (RG),
Cadastro de Pessoa Física
(CPF), comprovante de resi

dência, adesão ao termo de

serviço voluntário, atestado
médico e atestado de bons
antecedentes. A primeira
aula está prevista para o dia
IOde novembro, às 8h, no Se
naco Mais informações pelo
telefone (47) 3275-8400.

EXPERIÊNCIAEdnei Sborz
avalia que curso é o começo
de uma carreira de trabalho

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nO 3201, Centro
Caixa Postal 01 • Fone/fax: (OXX47) 3374-1191 -

CEP: 89275-000 - SCHROEÓERlSC
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO N.o 3

MODALIDADE CONCORRÊNCIA PARA CONCESSÃO
DE SERVIÇà PÚBLICO N° 02/2010 - PMS

PROCESSO LlCITATÓRIO N°. 176/2010 - PMS· TIPO: TÉCNICA E PREÇO
OBJETO: Outorga de concessão onerosa da "PRESTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO SERViÇO DE TRANSPORTE
COLETIVO DE PASSAGEIROS, DO MUNiCíPIO SCHROEDER conforme projeto básico, regulamento dos serviços e

demais anexos que fazem parte integrante do instrumento convocatório.
Recebimento dos EnvelQpes e Credenciamento até: 3 de dezembro de 2012 ás 8h45min.
Abertura do Processo: 3 de dezembro de 2012 às 9h.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura deSchroeder/SC..· L

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site do Município de Schroeder (www.schro
eder.sc.gov.br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h. Fone/
fax (47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 16 de outubro de 2012.

Felipe Voigt • Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Incômodos na espera pelo ônibus
Situação de via e de

pontos localizados
nas margens da

BR-280, em [araguá
do Sul, prejudica

.

os passageiros

JARAGUÁ DO SUL

Heloísa [ahn

os bancos soltos, ruas es

buracadas e calçadas que
bradas, pó, lama e insegurança,
também fazem parte da reali
dade e são as principais recla

mações dos usuários dos pon
tos de ônibus que se encontram

às margens da BR-280, próximo

à entrada da Católica de Santa

Catarina, no bairro Rau, em Ia-.
raguá do Sul.

O soldador Norberto
Horwarth, 48 anos, utiliza to

dos os dias os pontos de ôni
bus para ir trabalhar. Ele ale
ga que o problema é antigo e

que nos últimos meses piorou.
"Estes pontos estão abandona
dos", afirmou. Morador de Co

rupá, Horwarth reclama que
em dias de chuva a situação

. piora. Devido aos buracos em

frente ao ponto, muitas vezes

carros passam e molham os

usuários. A estrutura dos pon
tos de ônibus, abertos nas late
rais e na parte de trás, facilitam
para que nos dias de chuva isso
também aconteça.

A estudante Iuliane Pereira,
27 anos, faz uso dos pontos de
ônibus diariamente e constata

que os problemas são nos dois

pontos, que ficam um em frente
ao outro. "Em dias de chuva é a

lama e quando tem solo proble-

"
Em dias de.

chuva é a lama e,

quando tem sol, o
problema é o pó.
, A situação está

� .

preeama,

Juliane Pereira,
estudante

ma é o pó. A situação está pre- os.motoristas de ônibus", disse.
cária", disse. Ela estuda próximo Não há um prazo determinado
ao local e diz que mais estudan- para as obras iniciarem.
tes reclamam da situação. Um ponto de ônibus "pilo-

De acordo corri o diretor de to" já foi feito às margens da
Trânsito e Transportes, Márcio BR-280, cerca de um quilome
Roberto Ribas, todos os pontos tro após o local onde estão os

de ônibus estão sendo reforma- pontos que apresentam pra
dos. "A intenção é padronizar .

blemas. O auxiliar de serviços
todos eles", declarou. Todas as gerais Eládio Ângelo Gilli, 34

paradas de ônibus serão feí- anos, já utiliza a nova estrutu

tas de tijolos sendo fechados ra. "É mesmo bem melhor que
nas laterais e na parte de trás, o outro"; disse. O único pro
com um banco de madeira. blema, segundo ele, é que se o

"Tem que ser confortável e ge- usuário ficar sentado não con

rar segurança para as pessoas", segue enxergar a rua. Sendo
afirmou. Para finalizar com os assim, os passageiros tem que
problemas de buracos, o díre- ficar de pé para rião perder a

tor disse que serão colocadas condução. Ele ainda destacou

raspas de asfalto. "Essa melho- que, este ponto de ônibus for
ra vai beneficiar os usuários e nece mais segurança.

MARCELE GOUCHE

CONDIÇÕES Poças na via do acostamento situado j1Ulto ao ponto de ônibus causam transtornos aos usuários de transporte urbano

Schroeder

Prefeitura adia lançamento de edital de transporte público
O processo de licitação para

a concessão de prestação e ex

ploração de serviços de trans

porte coletivo de passageiros
em Schroeder foi' adiado. De
vido ao pedido de impugnação
feito pela empresaViação Cana
rinho o edital foi reavaliado e al

guns itens da planilha financei
ra foram alterados,modificando
a composição do mesmo.

Inicialmente o prazo para a

entrega dos envelopes com as

propostas técnicas e comercias
das empresas interessadas era

dia ,8 de outubro. Como houve

a impugnação, o prazo teve de
ser estendido hoje, para que, o

município pudesse dar uma

resposta à contestação do edí- .

tal. No dia 9 de outubro o pre
feito FelipeVoigt assinou o can

celamento da data de abertura
dos envelopes, devido à neces
sidade de um novo edital,

De acordo com o procurador
do município Kesley de Moraes
Silva, a empresa Viação Canari
nho apresentou a contestação
de dez itens do edital, sendo que
nove foram rejeitados e apenas
o item da planilha financeira foi

aceito e feitas as mudanças. "O
município avaliou a contestação
e identificou alguns elementos a
serem alterados", disse.

A planilha financeira é di
mensionadapara o fluxo de con
cessão num prazo de 20 anos e

a Viação Canarinho contestou

alegando que a planilha deveria
_ ser para o fluxo de 15 anos, que
é o prazo do contrato. A compo
sição foi alterada, mas' nenhum
valor sofreu reajuste. "O quemu
dou foi a demonstração de que o

sistema é economicamente viá

vel", explicou Silva. A� empresas

interessadas terão que reavaliar
o edital e tem até o dia 3 de de
zembro para entregarem os en

velopes com as propostas.

Exigências
inalteradas

As exigências feitas pela
Prefeitura em relação a insta
lar sede na cidade, ampliar o

número de linhas e horários
de ônibus, disponibilizar frota
com idade inferior a seis anos

e com acessibilidade continu
am as mesmas. O valor de ou

torga parte de R$ 241,3 mil e a

empresa que oferecer o maior
valor dela e valormenor de R$ 3
na tarifa, terá pontos _a mais na
hora da concorrência e análise
dos dados que determinará a

empresa vencedora.

Quem vencer a licitação terá
o prazo de ,90 dias após a assi
natura do contrato para iniciar
as atividades no rnunicípio,
desde que todas as. exigências
tenham sido atendidas. O con

trato será de 15 anos, podendo
ser prorrogado por mais dez
anos. Após este prazo uma nova

,

licitação será aberta.
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Pelo Mundo

1978

João Paulo II é
eleito o novo Papa
No dia 16 de outubro de 197�, o polonês KarolIózef
Wojtyla, mais conhecido como João Paulo II é nomeado
o novo líder da Igreja Católíca no mundo. Após amorte
de João Paulo I, o nome do cardeal polonês foi indicado
individualmente pelo arcebispo deViena, Franz
Kõning, para preencher o cargo. João Paulo foi eleito na
oitava votação do segundo dia. Dos 111 eleitores que

-

participaram, 99 votaram a favor do cardeal. O nome

.escolhido foi uma homenagem ao seu antecessor. A

fumaça branca da Basílica de São Pedro, noVaticano,
anunciou ao mundo que a Igreja tinha um novo Papa.

1936

Brasil tem o seu

primeiro aeroporto
No dia 16 de outubro de 1936 a capital do Brasil, Rio de

Janeiro, ganha o primeiro aeroporto do País. O transporte
de passageiros e de cargas era feito flor hidroaviões,
mas a Capital Federal exigia providências por um local

apropriado para pousos e decolagens. Foi no ano de
1934 que o terreno em Calabouços foi cedido para a

construção do primeiro aeroporto civil. O projeto exigiu
que mais de dois milhões de metros cúbicos de areia
fossem utilizados para construir na área do mar. Após
dois anos de trabalhos, quando alcançou amarca de 700-

metros, a pista foi liberada para aeronaves de.maior porte.

A G-O·R A
ESTAMOS TODOS

JUNTOS_
. '

Lunenâer ��z.

�nvenção do _
TerelDilD

Ele foi um dos primeiros instrumentos musicais completamente eletrônicos da
história. Foi inventado em 1919 pelo russo Lev Sergeivitch Termen. O teremim é o único
instrumento que não precisa de contato físico para produzirmúsica. Ele foi projetado para
ser tocado sem acionamento de botões, mas apenas com os movimentos das mãos
no ar. Apresentado pelo próprio inventor em 1920, funciona com auxílio
do efeito heteródino em dois osciladores de frequência. Existem

_ duas antenas externas: uma controla a frequência
e a outra o volume dos movimentos ao
redor do músico que mexe as mãos

para produzir som. O teremim
também tem versões
com espelho e

teclado.

FOTOS DIVULGAÇÃO

GrupowneJli
.

I

ers D-, I em biSl -ória
Wilton Franco

WiltOn Franco nasceu no dia .25 de julho. em
Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro. Foi
um dos principais diretores da televisão brasilei-

- ra. Trabalhou como animador de auditório, locu
tor, apresentador e diretor. Como apresentador,
nos anos 1950, comandou o "Balança, mas não

cai", da Rádio Nacional. Ele dirigiu os famosos

programas "Os Trapalhões" e "Essa Gente Ino
cente" nas emissoras do Brasil. Foi o condutor de
"O povo na TV", na década de 1980,-na primeira
emissora de Sílvio Santos, a TVS. Do ano de 1988
a 1992 ele dirigiu Os Trapalhões, na Rede Globo
e direcionou o programa para o público adulto e

infantil, com os quadros Quartel Trapalhão, Ofi-
cina dos Picaretas, Agência Trapa, entre outros.

Franco iniciou este ano a sua atuação como con
sultor do Parque Beta CarreroWorld, em Penha.
Ele morreu no último dia 13, aos 82 anos, vítima
de uma parada respiratória.

1

1975

Botaract em
evidência amanhã

Em 1975, o jornal O Cor
reio do Povo publicou o se

guinte texto: "Será amanhã
a entrega do Certificado de

Fundação do Rotaract Clu
be desta cidade por parte
de seu clube padrinho do

Rotary local. O último pará
grafo dizia: "O certificado foi

expedido pelo Rotary Clube
Internacional e o presidente
Hugo Didonel Lau do Rota
ract expediu convites para

,

autoridades, rotarianos e ro-

taractianos de cidades cata

rinenses que darão o toque
especial ao almoço festivo
no Itajara."Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Baron, através do
Sesc e Secretaria de

Habitação de Jaraguá do
Sul, realiza apresentações tea-

trais da peça "Ana Cigana" dentro
do condomínio Dante Minel, no
bairro Ribeirão Cavalo.

Serão duas sessões, as 9h e às
15h. A atriz e diretora de teatro

Sandra Baron, atuante na cida
de há mais de 20 anos, já reali-
zou inúmeros projetos em bair
ros afastados do Centro, onde as

oportunidades-de acesso a pro
dutos culturais são bem mais res

tritas. "É muito comum ouvirmos
das pessoas depoimentos nos

quais dizem que nunca haviam
assistido a uma peça de teatro, só
essa situação de inclusão já torna

1 a apresentação uma experiência
'lI" '"': .

f muito gratificante."
�..

'C", Segundo o técnico do Sesc, Lu-
cas Baumer, este projeto visa aten
der a comunidade do condomínio
com uma alternativa cultural, no
caso o teatro, que além de divertir,
stimula a criatividade e incentiva
o gosto por arte e cultura.

Mais informações: 9969-4415
ou facebook.comlciasandrabaron.

Teatro

· '�na Cigana"
� no Dante

Minei

TERÇA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2012

Festival doRísoto emJaraguá
'

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Pre
Fonte: Epagri, Climatempo e Tempo Agora

. -

Canoinhas
T A
10° 21 °

São Miguel
do Oeste
T A
15° 29° Joaçaba

TA
14° 25°Chapeoô

TA
15° 28°

Frente fria
avança no Sul
Do Oeste ao Litoral Sul, sol
com aumento de nuvens
e pancada de chuva com
trovoadas no decorrer da
tarde e durante a noite
devido à chegada de uma
frente fria no Oeste da

Região Sul do Brasil. Nas
demais regiões de SC, sol
com chuva à noite com
o avanço da frente fria.

Temperatura elevada.

Lages
T A
10° 23°

I�slãvel Parcialmente
Nublado

Ensolarado

-

-

oi
Nublado Chuvoso Geada

Prevtsão :e ventos para hoje em Jaraguá
Direção do vento Velocidade Umidade

do vento relativa (%)
• 6h Norte 2km/h 96
• 9h Noroeste 3km/h 100
• 12h Nordeste 9km/h 73
• 15h Leste-Nordeste 12km/h 65

2mm

40%• 18h Leste-Nordeste 13km/h 62
de possibilidade

• 21h Leste-Nordeste 10km/h 81 de chuva,

Espanto urbano
Dois meninos da cidade passavam as férias na fazenda.
-Cê viu, cara? - disse um, olhando para um ovo onde estava nascendo um

pintinho - Olha que incrível como eles saem da casa deles!
- Não sei não - respondeu o amigo - Eu acho muito mais incrível como eles
entram na casa sem quebrar ela!

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

.

MINGUANTE 8/10

CRESCENTE 22/10

HOJE

Jaraguá do Sul

eBegião

Joinville
TA
15° 25°

Jaraguá do Sul
T A
14° 24°

AMANHÃ
MíN: 15°C
MÁX: 30°C

Rio do Sul
T A
13° 22°

Blumenau
T A
15° 25°

14°C

24°C
-

MíN: 16°C
MÁX: 28°C

Florianópolis
TA
18° 25° -:

Calça e

camiseta para
temperatura

amena.

MíN: 17°C
MÁX: 24°C

ãoJoaquim
T A
50 210

Palavras Cr zadas

São Francisco do Sul
• Preamar
• 3h38: 1,8m
• 10h53: 1m
• Baixamar
• 7h43: O,2m
• 20h31: O,1m

Uajaí
• Preamar
• 2h16: 1,3m
• 15h01: 1,1m
• Baixamar
• 10h04: O,3m
• 21 h42: O,2m

Florianópolis
• Preamar
• 2h23: 1,3m
.15h04: 1,1m
• Baixamar
• 10h23: O,3m
• 20h23: O,2m

NOVA 15/10
Tábua

das marés Imbituba

CHEIA 29/10

• Preamar
• 1h49: O,7m
• 15h34: O,5m
• Baixamar
• 9h26: O,1m
• 21h08: O,1m

.

passatemf?O . A Recre�tiMa" pnmel�a revisto de palavras cruzadas do. Brasil
-

,
" ,

, !

HORIZONTAIS
1. Repres.entação gráfica e conv�ncional dos dados

referentes à superfície do globo terrestre I O resul
tado de uma atividade

2. Fertilizante I Advocacia Geral da União
3. Emitir por exsudação
4. Símbolo de quilograma;.força I A língua falada em

Istambul e Àncara
5. Aquele que tem a virtude de servir de intermediário

entre os ,homens e os espíritos _

6. País da África, no leste do continente, cuja capital
é Mogadíscio

7. Ir de dentro para fora / (Inform.) Sala de bate-papo
8_ País africano, antiga colônia francesa
9. Um animal como a armadeira
10. Ponto que se encontra distante I Interjeição que

designa cansaço
11. Cortado
12. Abreviatura (em português) de Djibuti I Uma bebi-

da alcoólica adocicada 10

13. (Ingl.) Interjeição: tudo bem! /Promessa solene.

VERTICAIS -

1. O escritor norte-americano Twain (1835-1910), de
"As Aventuras de Tom Sawyer" I Som breve e seco 13

2. Lugar próprio para conservar o vinho I Elemento de

composição: de. ouro I As iniciais do presidente
Juscelino (1902-1976),

3.' Um famoso ursinho das histórias infantis / Anoma
lia que consiste na união Ia,teral de duas ou mais
flores, através dos peciolos ou invólucros

4. Associação Brasileira de ImprensaI Vasilha de bar
ro para água

5. Um dia recém-findo I Famosa multinàcional do
ramo de combustíveis

6. Grande coragem, desprezo pelo perigo j As letras

que separam o G e o K
7. Nome comercial de carbonatos de sódio e potássio
I Peixe de água doce, parecido com a piranha

8. As iniciais do ator Gianecchini I Vasilha própria
para o mate I Vergonha

9. (Fig.) Indivíduo de comportamento maquina!,' exe
cotando tarefas ou seguindo ordens _�omo se

destituído de consciência, raciocínio, vontade ou

espontaneidade I O contrário de dentro.

2 345 6 7 8 9

2

II I

II
II

II
II II
II

II
II

f

II II
II

II
II
II

3

4

5

6

7

8

'9

11

12

TODOS OS MESES NAS BANCAS
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c
?
•a Você vai] amar a

hora do cafézfnho.,
Michele Camacho micamacho777@gmail.com I 47 8838 3084

-

3275.1403

Dica de beleza:

Revlon Lipsticks
Notícia boa pra quem é apaixonada por produtinhos de beleza.
A Revlon lançou nos últimos dias, dois novos batons em textura matte

e cores pastel. As cores são super fofas - o Super Lustrous Lisptick
Matte Pink Pout e Nude Attitude - e bem a cara da estação mais
gostosa do ano. Não sei qual gostei mais, acho que os dois. E vocês?

*Girls, pra quem se pergunta onde tem pra comprar aqui
em Iaragua, as meninas da Lelic Perfumaria (ali no Calçadão)
já avisaram que tem viu? Outra opção é no Supermecado
Angeloni, que também trabalha com a marca.

_.)

. - ,

Com que look eu a

Recebi um email estes dias, no estilo "desafio" de uma
leitora bem querida pedindo pra eu mostrar looks bacanas
com o sneakers para trabalhar. Ela é advogada e embora
tenha que estar mais "na pinta" durante a semana, tem a

famosa sexta com o "casual day".
E notem que engraçado, gente, quando trabalhamos em
um lugar que exige um certo estilo padronizado na hora de
se vestir - como no caso dela que é algo mais sério, ou de
outras meninas que trabalham com uniforme, etc - quando
podemos sair da rotina e nos vestirmos de maneira mais
casual parece que é até mais difícil, vocês não acham? O vice

versa também é complicado, eu sei!

Mas, enfim, ela queria ideias bacanas - porém nada

exageradas - com os tênis do momento. Ah, antes da parte
boa, mais uma coisinha (porque eu sei que são ideias

que muitas de nós podemos aproveitar): as imagens são

meramente ilustrativas, viu? A ideia é vocês adaptarem e

usarem com o que tem em casa. Pura inspiração mesmo!

� f • •

Rua Roberto Ziemann, 24081 Amizade 1 Jaraguá do Sul

413275-33781 www.facebook.com/luadipanoboutique
Segunda a sexta: 9h às 19h, sem fechar para o almoço

Sábado: 8':30h às 12h

..............""''IIHY.\ti'..l\..\\\�'{t,'':- \'Y'ftfi/R /�/I.\'\�S\'\>. \X�· ./
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Tánaárea

e: lendo na coluna do

colega Leo Pinheiros que
a cantora Sandy fala em apo
sentadoria, carreira e que tem

'atração pelo feio: "Tenho uma

atraçãozinha pelo que édramá
tico, pelo que éfeio, éhorroroso, é
absurdo'; diz ela nos bastidores
degravação do novofilme. Putz!
Ela tem atraçãopelofeio, horro
roso e absurdo?Abre o olho, Lu
cas Lima, que meu amigo Ivan
zinho está na área.

f
K ��ós
-o T E l

Saia justa
do ano

/

Se aconteceu eu não sei, mas
é o papo que tá rolando por
aí e caiu naminha caixa de
e-mail: Um cara bem nascido
e conhecido das baladas da
moda em Jaraguá contratou
uma garota de programa para
uma noitada a dois, por meio
da indicação de um "mui

amigo". E, quando chegou ao

motel, a tal "acompanhante"
era sua própria namorada.
Ô loco! Acho que na história
de Jaraguá essa é a primeira.
Será que, pelo menos, ela deu
desconto ao coitado? Eu
soube que estão tentando
desenrolar esse nó. E parece
que ainda estão juntos.
Cada um é cada um.

U normas

Camisetas ersooaãzadas

o a MaSCUlina I Feminina·

378

Lí�boratol1;io
L e n z i

ISO 9001
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Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br
FOTOS DIVULGAÇÃO

ESrFUD Unidos em nome da psicologia da Faculdade

Guilherme Guimbala (ACE): oa esquerda para a direita: Rafael Barh

(Jaraguá do Sul), Alysson Scheren (São Bento do Sul), jornalista,
psicopedagogo e Embaixador da Embaixada Universal da Paz

(Brasil-Suíça), Carlos Alberto Hang, Pablo Zimmermann; (frente) Nátaly
. Schroeder Brunnquell (São Bento do Sul) e Bruna Gabrielly Tomaz

Tagarelice .

Como bananeira dá banana, o "racha
bicho" entre alguns do PSDB só tem dado o

que falar, ultimamente. "Mas nada que um
'selinho' à Hebe Camargo não resolva", disse
um amigo e tucano bem humorado.

Festa anual
No domingo, a partir das 9h30, acontece
na Comunidade Evangélica dos Apóstolos,
no trevo de acesso a Schroeder, a tradicional
Festa Anual. Participe! Mais informações
no telefone 9112 - 2309.

,. - "" - .... "

� • t \:t," "

..

JaiSOD. Coelho, Bruna, Malu e elaiton, na Epic Concept Clube

Nas rodas
• o jovem Leonardo

Rausís, o Léo, já assinalou
na sua agenda e avisou
os pais Zéca e Eliane
Raussis. Em março vai
curtir temporada de
férias na Disney.

• O meu amigo Leonardo
. Vieira, domingo, ao pé
de-ouvido do colunista,
confidenciou que ainda
está a procura da sua cara
metade, mas que o dia
está chegando..

• Um amigão deste
colunista anda

preocupado. Dizem por aí

que, se depender do novo
governo e de um língua
de veludo, a sua empresa
não vai colocar um prego
na cidade.
Oh, coitado!

Blackbird
Pelo meu iPhone tenho
escutado muitos elogios
sobre o Blackbird, novo bar
da urbe sorriso, localizado na
Domingos da Nova e pilotado
pelos jovens empresários
Kélson Marcelo e Douglas
Stange. O lugar é considerado

.

um dos mais aconchegantes,
tem música de qualidade,
a gastronomia é de primeira
e o público é inteligente,
exigente e hiper independente.
Bom demais!

Arrasando
A jovem Iayne Moser,
arrasando corações em nossas

baladas. Quem é gata é assim.

BAIAD4 Any Gusmão nos corredores do London Pub

Os paquerados
Outra dupla que faz sucesso nas baladas damoda é Erick Janssen
e Thiago Mattos. Duplamuito paquerada. Estão podendo!

Liberdade na
vida é ter um
amor para se

prender.
FaBricio. €aI1Jlnejar,

�

-

Meu amigão e cantor Fernando Lima foi o
aniversariante maãs festejado de ontem. Mil vivas!

DIVULGAÇÃO

'JJIRO Os jovensWillian e Juliana, da
Casa do Chocolate, sábado, na Schützenfest

Festival

sertanejo
Na sexta-feira, dia 19, a Patuá
Music será palco de um festival
de música sertaneja. Desfilarão
pela casa as duplas Lucas &
Barone, Marjourie & Melanie
e Paulinho & Leandro. E o que
é melhor o mulherio entra na

faixa. Vai perder? Agendem!

Flanando
Aproveitando o feriadão,
muitos colunáveis

jaraguaenses foram curtir
. São Paulo. Na pauta, assistir a
alguns dos musicais em cartaz,
ver exposições e visitar o novo

Shopping JK Iguatemi, onde
existem boutiques de grifes
internacionais .

Na próxima quinta
feira, dia 18, o senadinho
mais quente da urbe
sorriso abre as portas para
a 23a edição da "Garage".

• No próximo sábado, a
partir das l lh, rola na
Sociedade Diana, em
Guaramirim, a concorrida
Feijoada daAssociação
deDeficientes Físicos de
Guaramirim.

RosaMartini e o
boa gente Tinha Lucas
curtiram o feriadão na

serra gaúcha.

• No dia 9 de novembro,
com a participação da
bandaPop Band, acontece
no BeiraRio, grandioso
baile de reabertura das
piscinas.

Não abandone seu cão.

• Com essa, fui!
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15/10 Flavio Ricardo de Souza Mareio S. Fuchter Wilson J. Gerent Fabiano Baumann Maria Schiochet

Adriana Muller 15/10 Gabriel Lampert Marcos Lennert 16/10 Geraldo J. Esperança Marina Schiochet
<,

Gabriel Muller 15/10 Gertrudes Borchardt Marcos Schewer Alano Oldenberg Gilberto Krazewsky Nerci Krueger
Analisa D. Wortmeyer igor luiz campreghaer Mateus Silveira De Abreu Alrona Bartel Iara R. Emmendoerfer Odete Schiodini Geteline

Celi G. K. Franzner Jane Gnewuch Melania Alquine Amarilda K. Zoz Jackson L. Muller . Rafael,Marciano·
César Augusto Machado José Roberto Kuhn Sandra Maria Braum Brenda Kovalski Deretti Jefferson Juan de Mello Roche Cristiano Rabock

Cesar Muller Juarez T. Xavier Sandreia Cristina Garcia Carina Friedmann Josi Daiane Viergutz Scheila T. Cunha

Claudinei C. Vieira Ketlin B. da silva Natalí Sandréia Garcia Carlos A. Salai Lorena Eggert Simara Tribess

Davi Meurer Longuina Postai Sueli M. Ramos Cirila Lehn Lucas Brosokski Sonia E. Tomio

Emilia T.da silva Luis C. Falenski Vanessa Petry Claudemir Gonçalves Luciana Pimi William R.Siewverdt

Estanley Rafael Florêncio Marcelo Pires Cabral Vanessa R. Woladasczyk Elton Salai Marcos Enke WiLson Alegri
" "I \ ,\ '"

, ..

- - - - - • - - - - - -

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

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
daAjapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

. .

nimal
LADO A LADO - GLOBO· ISH

Berenice segue Edgar, Zé Maria e Jurema a pedido de Caniço. Umberto
convida Diva para sair. Assunção explica para Zé Maria por que a vacina deve
ser aplicada na população. Assunção conta para Constância sobre a conversa

que teve na casa de Laura. Zé Maria segue Caniço até a fábrica de Bonifácio.
Eulália fica escandalizada com os livros de Sandra. Albertinho encontra Isabel
na casa de Laura. Caniço pede mais dinheiro a Bonifácio. Zé Maria intercepta
Caniço ao sair da fábrica de Bonifácio. Isabel implora que L�ra não conte que
o filho que ela está esperando é de Albertinho. Luiza ouve Edgar e Albertinho
conversando. Zé Maria luta contra Caniço na manifestação.

Nataliele Hobbel
envia a foto de
Lessie (marron),
uma boxer de 1 ano

e 5 meses, e de Max,
mistura de Iabrador
com chow chow de
wn ano e meio,·que
foi adotado pelo
irinão de Nataliele,
através da Ajapra.
Ele passou por duas

cirurgias mas está
muito bem.

GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19H
Roberta culpa Felipe pela morte de Vitório. Nando consegue tomar a

moto de Analú. Juliana teme que Lucilene comente que a viu no restaurante.
Nieta sente ciúmes de Dino com Roberta. Otávio tenta libertar Felipe da
cadeia, mas acaba preso. Ulisses cisma que um funcionário está olhando
para Frô e o ameaça. Carolina observa Fábio chegar à loja. Analú vai atrás
de Nando. Roberta tem uma ideia para tentar descobrir o que aconteceu
entre Otávio e Vitório. Carolina beija Fábio à força e finge que foi atacada.
Juliana demite o fotógrafo e Vânia se surpreende. Charlô tira Felipe e Otávio
da cadeia. Analú afirma a Nando que contará a verdade para Felipe. Ve
ruska fica alerta quando Roberta decide conversar com Lucilene. Carolina

procura Manoela, e Fábio fica furioso. Felipe se revolta ao ver Nando chegar
à mansão com Analú.

.

AYENlDABRIlSD... GLOBO· 21H
A emissora não forneceu o resumo do capítulo.

GlUIRIELA - GLOBO - 23H
Coriolano ordena que Glória saia de casa sem nada. O plano de Gerusa

e Mundinho fracassa. Nacib não gosta da comida que o cozinheiro sugere
para o restaurante. Arminda pergunta a Gabriela se ela tem esperança de
voltar para Nacib. Mundinho pede a Ramiro que coloque as desavenças polí
ticas de lado e permita seu casamento com Gerusa. Ramiro ameaça Mundi
nho e Gerusa pede que ele vá embora. A madre do convento descobre o que
está acontecendo com Gerusa.

* O resumo dos capítulos é de responsabWdade das emissoras.
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Tirinhas

Cinema

PROGRAMAÇÃO DE 12 A 17/10

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 Divã Para Dois - Leg. - 17:30
• ARCOIRIS 1
• Os Mercenários 2 - Leg. -17:10,19:10,21:10
• Valente - Dub. - 14:30

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• Hotel Transilvânia 3D - Dub. - 14:00, 15:50, 17:40,
19:30, 21 :20
• ARCOPLEX2
• Ted - Leg. - 17:00, 19: 1 O, 21 :20
• Valente - Dub. - 13: 1 O, 15:05
• ARCOPLEX3
• Looper- Leg. - 16:40, 19:00, 21 :20
• Madagascar 3 - Dub. - 13:00, 14:50
• ARCOPLEX4
• Hotel Transilvania - Dub. - 13:40, 15:30, 17:20, 19:10,
'21:00
• ARCOPLEX 5
• Até que a Sorte nos Separe - 15:00, 17:00, 19:00, .

21:00

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Busca Implacável2 - Dub. - 12h30, 17hOO, 21 h30
• Busca Implacável2 - Leg. -14h50, 19h15
• CINÉPOLlS 2
• A Entidade - Leg. -14h10, 16h30, 19hOO, 21h40
• CINÉPOLlS 3
• Hotel Transilvânia - Dub. - 11 h40A, 13h40, 16hOO,
18h10,20h20
• CINÉPOLlS 4
• Ted - Dub. - 13h30A, 15h50A, 18h30, 21 hOO
• E aí, Comeu? - 13h30C, 15h50C
• CINÉPOLlS 5
• O Diário de Tati -13h20, 15h30, 17h40, 20hOO, 22h10
• CINÉPOLlS 6
• Poder Paranormal - Leq. - 14hOO, 16h20, 18h50,
21h50
• CINÉPOLlS 7
• Procurando Nemo - Dub. - 12h40, 15hOO
• Até que a Sorte nos Separe - 17h20, 19h40, 22hOO
* A - Somente sábado (13/10) e domingo (14/10).
B - Somente sábado (13/10).
C - Exceto sábado (13/10) e domingo (14/10).-

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
.GNC1
• Hotel Transilvânia (3D) - Dub. - 13:20, 15:20, 17:20,
19:30

• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Dub. - 21 :50
.GNC2
• A Entidade - Dub. - 17:40
• A Entidade - Leg. - 20:00,22:10
• Procurando Nemo 3D - Dub. - 13:30, 15:40
.GNC3
• Busca Implacável2 - Dub. -14:10,16:30,19:00,

21:20
.GNC4
• E Aí, Comeu? - Nac. - 13:00
• Ted - Leg. - 15:00, 17:,10, 19:20, 21 :30
.GNC5
• Até Que a Sorte Nos Separe - Nac. -14:00,16:15,
18:45, 21 :00
• SALA VIP
Intocáveis - Leg. - 14:20, 16:45, 19: 1 O, 21 :40

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

• Resident Evil 5: Retribuição (3D) - Leg. -21 :50
.GNC2
• Até Que a Sorte Nos Separe - Nac. - 14:15, 16:20,
18:45, 21 :00
• GNC3
• Os Infratores - Leg. -14:00, 16:40, 19: 10, 21 :40
.GNC4
• Busca Implacável2 - Leg. -14:4517:0019:0021:15
• GNC5
• E a Vida Continua - 13:00
• Ted - Leg. -15:00,17:10,19:20,21:30
.GNC6
• Looper - Assassinos do Futuro - Leg. - 22:00
• Procurando Nemo 3D - Dub. -13:20 15:40 17:50
• Resident Evil 5: Retribuição (3D)- Dub. - 20:00

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

_

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

Em "Os Infratores': na década de 30, em
plena Lei Seca, os irmãos Bondurant
ganham a vida vendendo bebidas
alcóolicas ilegalmente. O líder do trio é
Forrest (Tom Hardy), que tem fama de
invencível. Howard (Jason Clarke) é seu
braço direito, enquanto que o caçula
Jack (Shia Lalseouj) ainda precisa
provar seu valor. Apesar dos problemas
ocasionais com a polícia, o negócio deles
vai bem. Só que Charlie Rakes (Guy
Pearce), um policial enviado de Chicago,
está disposto a usar todos os meios

possíveis para capturar os irmãos.

Vinny lança CD mas

pode deixar a música
Quem não se lembra dos hits "Heloísa

Mexe a Cadeira" ou "Shake Boom", suces
sos que estouraram nas rádios e naTV nos

anos 90 na voz de Vinny? O músico que
está lançando seu novo CD "13!", acaba de
se formar bacharel em filosofia e vai cursar
mestrado em uma das mais conceituadas
e disputadas universidades da Argentina.
Vinny diz que se tiver que escolher uma
carreira prefere a de professor.

Termina o casamento
de Russell Crowe
o ator Russell Crowe, famoso pelo seu

papel no filme "Gladiador", está separa
do da mulher, Danielle Spencer, com que

.

estava casado havia nove anos. O ator de
49 anos e a cantora, de 43, têm dois filhos,
Charles e Tennyson, de oito e seis anos. O
fato de Danielle ter sido flagrada ao lado de
DamianWhitewood, parceiro de dança no
realityDancingwith The Stars, pode ter in
fluenciado na decisão.

Victoria Beckham
pode estar gTávida
Victoria e David Beckham podem es

tar esperando o 5° filho do casal. As es

peculações sobre a gravidez começaram
depois que ela revelou alguns caprichos
alimentares. De acordo com a publica
ção' a estilista teria se negado a tomar be
bida alcoólica na festa de encerramento

das Olimpíadas. Victoria e David são pais
de Brooklyn (13), Romeu (10), Cruz (7) e
da pequenaHarper (1).

Horósco O

CYl ÁRIES
.

I Hoje, você poderá se envolver em atividades que
exijam um planejamento detalhado. Boas relações com
colegas de trabalho e superiores. Também é um ótimo
momento de aparar arestas com seu � e fortalecer seu
relacionamento afetivo. Coi': tons pastel.

U. TOURO

U Não desconfie tanto das pessoas se quiser que elas
colaborem com você no trabalho. Porém, evite emprestar
dinheiro neste dia Bom momento para estudar e realizar
pesquisas. Na vida amorosa, um comportamento correto
vai evitar encrencas. Cor: creme.

II GÊMEOS
É tempo de encarar os obstáculos em seu trabalho com

coragem e determinação. Terá um dia difícil pela frente e

vai precisar se concentrar em suas tarefas para concluí
Ias. Nos assuntos do coração, dedique-se mais à sua
cara-metade. Cor: creme.

� cANCER
� No trabalho, mantenha o foco em suas tarefas de rotina

e incentive os colegas a fazer o mesmo. Demonstre força
de vontade e servirá de exemplo para as pessoas do
seu convívio. No contato com o par, aposte na confiança
mútua Cor: tons pastel.

.n LEÃo '

UL Não convém deixar as suas responsabilidades
profissionais em segundo plano. Cuidado também
para não cometer uma injustiça: ouça todas as partes
envolvidas. No amor, é melhor não ceder às pressões do
par. Aposte no diálogo. Cor: verde-claro.

\ Yrk VIRGEM

11.l' No serviço, dedique-se à conclusão de tarefas em
andamento. Sua inteligência estará aguçada, então
aproveite para encontrar soluções para problemas
cotidianos. No romance, não faça rodeios ao falar: seja
mais objetivo(a) com seu amor: Cor: marrom.

Morre o produtor
Wilton Franco

Morreu sábado, aos 82 anos, Wilton
Franco, criador de Os Trapalhões e Essa
Gente Inocente. O produtor e funcioná
rio do parque Beta Carrero não resistiu a

'

uma parada cardíaca e faleceu. "Lamen
tamos muito a morte doWilton. Vai fazer
muita falta para nós. Ele foi como um avô

paramim. Eu o chamava carinhosamen
te de voinho", lamentouAlexMurad, pre
sidente do parque .

.n. UBRA
- Seu desafio será resistir às pressões que recebe. É

preciso controlar suas finanças, mesmo que ocorram
atritos com as pessoas de sua casa A dois, evite cenas
de ciúme. Situações desagradáveis podem afastar
você de sua alma gêmea Cor: verde-claro.

m.
ESCORPIÃO
Com tanta energia física e concentração, tudo indica
que pode atingir bons resultados em sua profissão .

Bom momento para assumir o controle da sua vida
Conte com a ajuda do seu amor para dar assistência
aos familiares mais velhos. Cor: preto.

'

.. " SAGITÁRIO
'

)(.
-

Guarde suas forças para outra ocasião. Trabalhe
calmamente e reflita sobre as suas preocupações.
Pense em quem pode confiar e selecione melhor suas
amizade. A sinceridade pode evitar mal-entendidos em
famOia e na relação a dois. Cor: marrom.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

P Trabalhos que envolvam raciocínio são os mais
favorecidos neste dia Aprenda a delegar tarefas,
assim você não se sobrecarrega No campo amoroso,
compartilhar segredos com sua cara-metade vai

aproximar ainda mais o casal. Pense nisso! Cor: bege.

� AQUÁRIO
� Não se engane com as aparências: há um trabalho

duro pela frente se deseja atingir resultados. Tenha
objetivos elevados, mas mantenha a discrição. No
romance, não guarde segredos. Aproveite para
fortalecer a confiança com o seu par. Cor: roxo.

\ I PEIXES
7T O dia é favorável para assumir novas e importantes

responsabilidades. Não perca o foco, tente se
concentrar esforços em objetivos já traçados. Use sua
inteligência e encontre soluções para os desafios. A
dois, evite situações conflituosas. Cor: vinho.
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O pequeno
RenanHenn
nasceu no

dia 11/10/12
para
felicidade
dos pais
Roberto e

Regina e

familiares.
Felicidades!

Eleezer,
Thaís e

Bruno
Andreas

_ receberam
neste dia 15

o mais novo
membro

da família,
Julian
Bianco

Simone Assis

agTadece
pelo ano
maravilhoso
ao lado do

seu amor

Rafael Diego
Pinter. Te amo
muito! O casal
comemora um

ano de namoro.
Parabéns!

Gustavo Henrique
completou 10 meses no

dia 13. Ele é o presente
mais findo que "papai
do céu" nos concedeu!

Papai Anderson e

mamãe GrasieUe·
amam você, rdho!

Os familiares e amigos
parabenizaD1 Carlos
Tamanini (Carlinhos)
pelo aniversário no
dia 3 de outubro,

desejandomuita saúde e

felicidades!

Pastel
A Comunidade Nossa Senhora Rainha da Paz,
naVila Nova, convida para a Festa do Pastel
neste dia 20, das 10h às 2lh. A renda será
revertida para melhorias na comunidade. Valor
do pastel: R$ 2,50.

fSucessão familiar
Planejamento e sucessão nas empresas familiares
formam a linha central do 5° Encontro de Ideias

que aAssociação Empresarial de Iaraguá do Sul

promove nesta quarta-feira. O evento ocorre no

Centro Empresarial, às 19h30, com o tema "Você
está preparado para passar o bastão? Empresas
familiares: casos de sucesso", tendo como eixo

palestra de Nelson Craidy Cury, ex-diretor
superintendente da empresa Panex. Participam
como debatedores Zélia Breithaupt Janssen,
gestora de Talentos Humanos Breithaupt, e Paulo
Cesar Chiodini, sócio-diretor da Rede de Postos

.

Mime; amediação será de Marcelo Gasparino,
advogado e conselheiro certificado pelo Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa. Ingressos
podem ser adquiridos no Centro Empresarial
no valor de R$ 20 (nucleados e estudantes), R$
30_(associados daAcijs, Apevi, CDL, Sindicatos
Patronais e apoiadores) e de R$ 60 (demais
interessados). Informações: 3275-7045 ou pelo
e-mail eventos@acijs.com.br.

Língua Portuguesa
Permanecem abertas até amanhã as inscrições
para o curso de extensão "Atualização em
Língua Portuguesa para Operadores do Direito"
na Católica de Santa Catarina em Iaraguá
do Sul. Podem participar do curso, que será
ministrado pela professora Helena Cristina
Lübke, acadêmicos e comunidade em geral. O
curso acontecerá aos sábados das 8h às l2h, e
tem início previsto para o dia 20 de novembro.
A capacitação possibilitará ao participante o

aperfeiçoamento do DNA linguagem escrita

padrão de forma crítica e reflexiva, enfatizando,
como objeto específico, a linguagem jurídica.
Mais informações: 3275-8233 ou 3275-8226.

Inclusão digital
Prossegue até dia 24 o período de inscrições
para mais uma etapa do curso de inclusão

digital, que ocorre sempre aos sábados, das
8h30 às llh30, no Telecentro da Biblioteca
PúblicaMunicipal Rui Barbosa. São 11 as vagas
disponíveis e os interessados devem fazer a
matrícula pessoalmente, naAvenida Getúlio
Vargas, 245, Centro. As aulas, com duração
de quatro encontros, terão início no dia 27. O
curso é ministrado por acadêmicos da Católica
de Santa Catarina. Funcionários públicos não

. podem participar.

QUER DIVULGAR o SEU EVENTO AQm'l Junte as informações
e as envie para contato@beatrizsasse.com.bruma semana antes do evento.
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A ordem é não abaixar a cabeça
Mesmo derrotado em

Tubarão, Juventus
precisa apenas de
uma vitória simples
JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

OJuventus não te�e suce.ss?
nos noventa minutos InI

ciais da batalha contra o Atlético
Tubarão, por uma vaga na final
do returno da Divisão Especial.
O vento forte e as más condi

ções do gramado do estádio Do

mingos Gonzáles complicaram
ainda mais a atuação da equipe
na tarde de domingo, que voltou
derrotada do Sul do Estado pela
contagemmínima.

Com a garra e

a determinação
de todos, vamos
reverter o placar.
Alemão, zagueiro

Interelubes

Visitantes se
deram bem
A Copa lnterclubes come

çou na tarde de domingo com

uma boa média de gols. Nas
quatro partidas da categoria
'Titulares', a rede balançou
em dez oportunidades ou 2,5
vezes por jogo. No Grêmio Ga

ribaldi, o visitante Rio Cerro
levou a melhor, vencendo por
1 a O. No Eurico Duwe, o Cruz
de Malta bateu o JJ Bordados
também pela contagem mí
nima. No Santo Antônio, o Vi
tória passou pelo Galácticos/
Santo Antônio, por 4 a 2. No
Cláudio Tomaselli, em Schro
eder, Unidos/Néki e Ponte
Preta ficaram no 1 a 1. A com

petição de 'Aspirantes' apre
sentou os seguintes resulta
dos: Grêmio Garibaldi 2x1 Rio

. Cerro, Cruz de Malta ?x3 JJ
Bordados, Galácticos/Santo
Antônio 3xO Vitória e Unidos/
Néki 2x1 Ponte Preta.

LOUGANS DUARTEIDS

TRUNCADO Primeiro jogo da semifinal foi de poucas oportunidades

IRIANE PORTO/AVANTE!

REVElAÇÃO Meio-campo Geléia, de 17 anos,
marcou duas vezes na vitória sobre o Maga

DIV sAo DE ACESSO

Coi. Times

CLASSIFICAÇÃO
P J V E O GP GC SG A

5" rodada (returno)
Inter de Lages 3 x 1 NEC
Oeste O x 1 Caçador
Jaraguá 6 x O Maga

RESULTADOS

tmWtt <!I1il: Il..ag�s; 16> ll'Al S II
4 �� li2'. � 41 � (i U 1141
S (l.{Ee Tr :t� 2. li.. 11 1(1) 2.41 -1l4! 2�.3,o/QI
() Ma� 3; lllJJ 11.. (l)l 9J 2' 34i -3� 1(1) fl)%,

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

Com o resultado, o tricolor

precisa vencer o jogo da próxi
ma quinta-feira, às 20h30, por
qualquer placar, para avançar.
Os tubaronenses se garantem
na decisão em caso de empate.

O gol solitário saiu aos 42' do
2° tempo, com o zagueiro Vitor
Hugo, após cobrança de escan

teio. "0 vento que ventou para
nós, ventou para eles também",
afirmou Lourival, eximindo as

condições adversas do resultado
final do confronto. "Erramos na
bola parada", completou Giso.

"Não fomos até lá para per
der, mas ainda temos noventa

minutos em casa. O placar de 1

a O até que não foi ruim. Com a

garra e a determinação de todos,
vamos reverter este placar", de
clarou Alemão. O discurso é en
dossado por Kiko. "Temos time

para ganhar em casa e agora é

trabalhar", disse.
"Praticamente não tivemos

um jogo. Foi muito truncado

por ser uma semifinal", analisou
o técnico Pingo. "Dentro de casa
vamos para cima. Para avançar,
precisamos voltar a jogar como
a gente sabe", finalizou.

Jaraguá goleia e conquista o
direito de sediar a finalíssima
O Leão do Vale não deu sopa

para o azar, goleou o Maga e as

segurou o direito de sediar a 'fi
nalíssima' da Divisão de Acesso.
Já classificados à final, Jaraguá
e Caçador entraram em campo
no domingo atrás de gols.

Jogando em casa, contra o

lanterna do certame e precisan
do reverter uma desvantagem
de dois gols no saldo, o Iaraguá
aplicou 6 a O no Maga, com gols
de Thiago, Zamorano (2x), EI
der e Geléia (2x). Fora de casa, o

Caçador venceu o Oeste apenas
por 1 a O. Com os resultados, as
equipes terminaram a primeira
fase empatadas em 25 pontos,
mas os jaraguaenses tiveram 22

gols de saldo, contra 18 do CACo
A liderança também deu à

equipe de Rafael Rocha o di
reito de jogar pelo empate na

prorrogação do segundo jogo,
no caso de empate em pontos.
Não há saldo de gols na final

que inicia no próximo domin

go, no Meio-oeste.
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Tricolores festejam
resultados da rodada
Fluminense e São Paulo vencem seus jogos e são
os grandes favorecidos do último fim de semana

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

1\ 30a rodada do Campeonato
riBrasileiro foi positiva para
Fluminense e São Paulo. O tri
colar carioca conseguiu man

ter a vantagem de nove pontos
para o vice-líder, Atlético-MG.
Já o paulista, bateu o Figueiren
se e enfim entrou no G4.

A rodada iniciou no sábado,
quando Flamengo eCruzeiro em

pataram por 1 a 1 no Engenhão.
O resultado não foi bom para o

rubro-negro, que segue ameaça
do pelo rebaixamento. O Atléti-

co-GO surpreendeu ao vencer o

Internacional, por 3 a I, no Serra
Dourada. No clássico paulista,
Portuguesa e Corinthians empa
taram em 1 a I, no Canindé.

No domingo, o Santos ven
ceu o Vasco por 2 a O, na Vila
Belmiro. Destaque para Miral

les, autor dos dois gols. Com
facilidade, o São Paulo venceu

o Figueirense por 2 a O, no Mo
rumbi. Luis Fabiano marcou

um dos gols da vitória, que cá
locou o tricolor provisoriamen
te na Libertadores.

De virada, o Atlético-MG
. venceu o Sport por 2 a I, no In-

dependência. Com dois gols de
Leonardo, o Galo reassumiu a

vice-liderança. O Coritiba ven

ceu o Bahia por 2 a I, no Couto
Pereira. Em Recife, o Náutico
venceu o Palmeiras por 1 a O.
Sem poder de reação, o Verdão
se aproxima da Série B.

. O Fluminense venceu a Pon
te Preta por 2 a I, em São Ianu
ária. Faltando poucas rodadas,
o Flu já é considerado virtual

campeão. O Grêmio tropeçou e

empatou em 1 a 1 com o Bota

fogo, no Olímpico. Com o resul
tado, perdeu a vice-liderança.

Restam apenas oito
rodadas para se

eenbeeeeo campeão
Brasileiro de 20 í.2.

WANDER ROBERTO/VIPCOMMNENSE

LmEBTADORES Fabuloso deixou a sua marca e colocou o São Paulo no G4

UFC

Spider vence
O UFC Rio foi novamen

te um sucesso de público. Na
principal luta, Anderson Silva
venceu o americano Stephan
Bonnar, com uma joelhada.
Lendário, Rodrigo Minotauro
também se destacou ao ven

cer o americano Dave Her

mann, por finalização. No
duelo dos brasileiros, Glover
Teixeira venceu Fabio Maldo
nado. Demian Maia finalizou
o americano Rick Story.

Fórmula 1

Vettellidera
Faltando quatro corridas

para o final da temporada na
Fórmula I, o alemão Sebas
tian Vettel é o novo líder do

i

Mundial. Com a vitória no

GP da Coréia do Sul, Vettel
alcançou a sua terceira vitó
ria consecutiva, O espanhol
Alonso chegou em terceiro
na corrida e ficou a seis pon
tos do alemão. O brasileiro

Felipe Massa encerrou na

quarta posição.

Tênis

Federer
O suíço Roger Federer é

sem dúvida um símbolo do
tênis mundial. Com 300 se

manas como líder do ranking
do ATp, possui o recorde na

liderança superando Peter

Sampras (286 semanas) e

Ivan Lendl (270 semanas).
Thomaz Bellucci é o melhor

brasileiro, mas caiu duas po
sições e foi para a 41 a coloca

ção e deixou o grupo dos 40

melhores tenistas do mundo.

,
•

Juventus
Verdade seja dita, ninguém
gosta de perder. Ainda
mais numa semifinal.
Mas precisamos ver o .

lado positivos das coisas
também. O 1 a O sofrido em
Tubarão até que não foi um
resultado tão ruim assim.
Uma vitória simples coloca
o Iuventus na decisão do
returno e time para isso nós
sabemos que temos. Sei

que tem gente coçando a
cabeça, mas aposto na final
e também no acesso.

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Prejuízo
o prejuízo desta

ação arbitrária para a

comunidade esportiva
jaraguaense é gigantesco.
Estão tolhendo os sonhos
de centenas de jovens.
Podemos perder uma
geração inteira de atletas

por causa de uma retaliação
de cunho pessoal. Sei de
modalidades que estão

passando o chapéu para
disputar os jogos que
restam, para não serem

prejudicadas futuramente.

Passaram o rodo!
Inexplicável e inconsequente a limpeza que fizeram na FME
ontem.Apenas quatro funcionários seguem na autarquia,
incluindo o presidenteMarcia Feltrin. Demitiram todo o estafe

técnico, que tomou Jaraguá do Sul uma referência no trabalho
de base nos últimos anos. Para piorar, avisaram que não existe
mais previsão de verbas para o restante da temporada. Isso em
época de decisão em vários campeonatos. Um pepino e tanto

para a futura administração contornar. Caso as equipes não
disputem o restante das competições agendadas - incluindo os

, JogosAbertos de SC - a cidade tende a ser punida por um ano

pelas federações das diversas modalidades.

CLASSIFICAÇÃO

15 Flamengo
16 Bahia 35

Jaraguá
O Leão foi recompensado
por sua organização e

comemora o fato de sediar
a final da Divisão de Acesso.

Enquanto amaioria dos
elencos adversários foi
montado em cima da hora,
o Jaraguá treinava bem
antes.Voou no primeiro
turno, deu um leve tropeço
no início do segundo, mas
daí o fator sorte ajudou e a

tabela foi uma grande aliada
da equipe. Um empate no
domingo será vitória!

.Nomes
Cito alguns nomes de
competentes técnicos
sumariamente demitidos
ontem: Julio Patrício,
Augustinho Ferrari,
Kadylac, Kiko Fructuozo
e Adriano Moras. Um de
cada modalidade para não

alongar demais a lista. Mas

agora vem a pergunta: será
que amudança afetará
igualmente todas as

modalidades? E como fica
a questão daqueles que
recebem bolsa-atleta?

RESULTADOS
30" rodada
Flamengo 1 x 1 Cruzeiro
Atlético-GO 3 x llnternacional

Portuguesa 1 x 1 Corinthians
Santos 2 x O Vasco
São Paulo 2 x O Rgueirense
Coritiba 2 x 1 Bahia
Náutico 1 x O Palmeiras
Atlético-MG 2 x 1 Sport
Grêmio 1 x 1 Botafogo
Fluminense 2 x 1 Ponte Preta

318rodada
17/10
19:30 Botafogo x Vasco
19:30 Coritiba x Náutico
19:30 Bahia x Palmeiras
19:30 Internacional x Figueirense
22:00 Santos x Atlético-MG
22:00 Portuguesa x Flamengo

. 22:00 Cruzeiro x Corinthians

18/10
21:00 São Paulo x Atlético-GO
21:00 Fluminense x Grêmio
21:00 Sport x Ponte Preta

17 Sport 27 30 6 9 15 26 48 -22 30,0%
I ::

I

• __•••:JIiBIifJ!JIiIJIII!f1i:.'
19 Figueirense 25 30 6 7 17 33 57 -2427,8%
20 Atlético-GO 23 30 5 8 17 31 53 -22 25,6% Rebaixados para Série B
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Agora é esperarpela próxima festa
Quase 60 mil pessoas
passaram pelo
Parque de Eventos
nos cinco dias da
Festa do Tiro

JARAGUÁ DO SUL

Diego Porcincula

A Schützenfest não teve re

I1.corde de público este ano,
mas quem passou pelo Parque
Municipal de Eventos aprovei
tou todas as atrações. Os pri
meiros dois dias começaram
com poucos visitantes, mas o

público aumentou bastante nos
dias seguintes. No total, os cin
co dias de festa contabilizaram
58mil visitantes. O dia que mais
reuniu pessoas foi o sábado,
quando mais de 17 mil pessoas
passaram pelo local. Em 2012
a média foi 1 i,5 mil por dia. Os
dados mostram um crescimen
to proporcional em relação a

2011, quando a festa teve sete

As mejestedes
do tiro 2012

Lilian Kreutzfeld é a

nova rainha do tiro

com 547,7 pontos.
Cláudio Ivair Schmidt é
o novo rei dos atiradores

com 551,8 pontos.

• Reis e rainhas do
tiro no dia 10

Modalidade mira aberta:
• Cleberson Tarso -

10,7 pontos
Modalidade chumbinho

• Visitante masculino: Adriano
F. Skovronski - 10,9 pontos

• Visitante feminino: Josiane
Junkes - 1 0,9 pontos

• Sociedade masculino: Fabio V
Demathe (Bopendi) - 10,9 pontos

• Sociedade feminino: Valéria

MARCELE GOUCHE

.;

PUBLICO No sábado, cerca de 17mil pessoas participaram do- evento

dias de duração e reuniu 63
mil pessoas.

O presidente da Comissão
Central Organizadora, Sidnei

Marcelo. Lopes, comenta que a

qualidade dos serviços agradou
a população. "A Schützenfest
se firmou e se reafirmou como

a principal festa da região". Lo
pes lamenta apenas que o mau

tempo tenha sido um fator para

Bargem (Baependi) - 10,8 pontos

Modalidade seta
• Visitante .,-.asculino:
Nicolas Voelz - 10,7 pontos

• Visitante feminino: (Não houve)
• Sociedade masculino: Fabio V
Demathe (Bapendi) - 10,7 pontos

• Sociedade feminino: Ana Paula
Voltolini (Baependi) - 10,8 pontos
• Reis e rainhas
do tiro no dia 11

Modalidade mira aberta
• Masculino Maicon Siewert

10,8 pontos
• Feminino Franciele Salazer dos
Santos 10,7 pontos

Modalidade chumbinho
• Visitante masculino: Francisco
CarlosMuller-10,9 pontos'

• Visitante feminino: Gabriela
Cecili Tomasi - 10,9 pontos

• Sociedade masculino:
Alessandro Weiss (Centenário) -

10,9 pontos
• Sociedade feminino: Ve-nessa
M. de Brito (Centenário) - 10,9

,

.
pontos.

Modalidade seta
• Visitante masculino: Martin
Schneider - 1 0,8 pontos

• Visitante feminino: (Não

quemuitas pessoas não partici
passem da festa. Mas o aspecto
que trouxe pontos positivos foi
a entrada franca. "Para o pai de
família que não tem condições
de pagar foi um excelente bene
fício", afirmou.

As bebidas e os pratos típicos
também foram bastante consu

midos durante a folia. Só no res

taurante do pavilhão A, mais de

Resultados

houve)
• Sociedade masculino: Fabio V
Demathe [Bcependi] - 10,9 pontos

• Sociedade feminino: Valéria

Bargen (Bàependi) - 10,9 -pontos

• Reis e.reinhes do
tiro no dia 12

• Modalidade mira aberta-
• Masculino: David de Souza

- 1 0,8 pontos
• Feminino: Gabriela Ghislandi -

10,8 pontos

. Modalidade chumbinho
• Visitante masculino: Carlos
Alexandre Ferreira -10,9 pontos

• Visitante feminino: Amando
Ribas - 1 0,9 pontos

• Sociedade masculino:
Christian Roberto Vota

(Baependi) - 10,9 pontos
• Sociedade feminino: Ana Paula

. Voltolini (Baependi) - 1 0,9 pontos
• Rei Juvenil: Kallel Qutscher -

10,9 pontos
• Rainha Juvenil: Sabrina Luisa
Klein - 10,8 pontos

Modalidade seta
• Visitante masculino: Kleiton
André Weldt - 10,9 pontos

• Visitante feminino: Dione
Kotarfoki - 10,8 pontos

• Sociedade masculino: Fabio V

duas mil refeições foram vendi
das. Na praça de alimentação, a
batata recheada teve mais de 15
mil pedidos. Grande destaque
da festa, o chope foi pedido por
mais de 62mil pessoas.Abebida
estava disponível em três ver

sões: clara, escura e com vinho.
Os barris também eram opção
para os consumidores. Foram 27

aquisições de tonéis de 50 litros e

Demathe (Bapendi) - 10,9 pontos
• Sociedade feminino: Ana Paula
Voltolini (Baependi) - 10,9 pontos

• Reis e rainhas do
tiro no dia 13

Modalidade mira aberta
• Masculino: Anos Petrônio

Pasqualoto 10,9 pontos
• Feminino: Luciane Lenz 10,7
pontos

Modalidade chumbinho
• Visitante masculino: Rafael
Pantarolo 10,9 pontos

• Visitante feminino: Heloísa
Inês Dias 10,9 pontos

• Sociedade masculino Jakson

Kuchenbecker(Baependi) 10,9 pontos
• Sociedade feminino: Ana Paula
.

Voltolini (Baependi) 10,9 pontos

Modalidade seta
• Visitante masculino: Edemar
Benthien Júnior 10,9 pontos

• Visitante feminino: Vanina
Silva 10,8 pontos

• Sociedade masculino: Dionísio
Buttendorff (Independência) 10,9
pontos

• Sociedade feminino Maria Júlia
Voltolini (Baependi) 10,9 pontos

• Reis e rainhas do
tiro no dia 14

13 na versão de 30 litros.

Mas, em festa de atirador o

que não pode faltar é tiro. Os vi
sitantes apertaram o gatilho das
armas mais de 37mil vezes, uma
média de 7,4mil disparos por dia.
Os números são das três modali
dades disponíveis: chumbinho,
seta emira aberta. Segundo o ati
radarValdir Hornburg, o público
deste ano foi misto. "A maioria
ainda é homem, mas tem mu

lher atirando também". As filas
se formaram todos os dias, mas
ninguém desistiu. Quem era no

vato recebia as principais dicas

para acertar o alvo.
Já para os mais experientes

o objetivo foi concorrer ao tro

féu de 2012. Os dois vencedores
deste ano são da Sociedade Ati
radares Independência: Lilian
Kreutzfeld e Cláudio Ivair Schmi
dt sagraram-se reis supremos do
tiro nesta 24a edição da Schüt
zenfest. Eles foram QS melhores
em todas as categorias: carabina
ar chumbinho, carabina ar seta e

carabina 22.

Modalidade mira aberta
• Masculino: Egeberto Augusto
Rodrigues - 10,8 pontos

• Feminino: Juliana Hornburg -

10,8 pontos

Modalidade chumbinho
• Visitante masculino: Mauricio
Pellis - 10,9 pontos

• Visitante feminino: Suelen
Souza - 1 0,9 pontos

• Sociedade masculino: João
Pedro Corinthi (Baependi) - 10,9
pontos .

• Sociedade feminino: Ana Paula
Voltolini (Baependi) - 10,9 pontos

Modalidade seta
• Visitante masculino: Matheus
Frederico Müller Correia -10,9
pontos

• Visitante feminino: Vanesa
Silva Rosa - 10,9 pontos

• Sociedade masculino: Magnus
Bargen (Baependi) - 10,9 pontos

• Sociedade feminino: Emanuele
Schm itt (Baependi) - 1 0,9 pontos

Reis e rainhas do dia 14
e demais reis e rainhas que
ainda não receberam seus troféus
devem retirá-los na Fundação
Cultural de Jaraguá do Sul a

partir de amanhã.
.

{
..............................................................................................................................................................................................................................................................
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Em busca demais qualidade de vida
Projeto desenvolvido pela Unimed em [araguá do Sul oferece alternativa para evitar doenças e controlar o peso

JARAGUÁ DO SUL

Diego Porcincula

Enfrentar a balança não é tare
fa fácil para ninguém, princi

palmente quando não estamos

satisfeitos com aqueles quili
nhos a mais. Evitar é uma atitu
de errada e demonstra a falta de

preocupação com a saúde, corpo
e bem estar. A baixa autoestima

pode prejudicar ainda mais esse

quadro. E não 'só o peso que afe
ta o psicológico, mas também as

doenças crônicas e que precisam
de acompanhamento. O pon
tapé inicial deve ser dado pelo
próprio paciente, é preciso ter

vontade demudar.
A preguiça foi deixada de

lado por pacientes de um plano
dê saúde de Jaraguá. Com mui

ta força de vontade, determina
ção e disposição, eles foram em

busca de mudança. O projeto
"VivaMais naAcademia" é uma
iniciativa da Unimed Jaraguá
do Sul em parceria com o Sesc

e oferece a seus clientes acom

panhamento médico e exercí

cios físicos para uma melhora
na qualidade de vida. Quem
deseja participar não paga ne

nhuma mensalidade adicional,
apenas precisa contribuir com
80% da frequência nos seis me
ses de atividades.

O médico coordenador do

projeto, Paulo Henrique Mate

lon Rodrigues, diz que o obje
tivo da iniciativa é mostrar aos

participantes que eles podem
mudar, bastamelhorar algumas
atitudes. Segundo o especialis
ta, as pessoas procuram atendi
mento quando descobrem uma

doença, mas esquecem de fazer
a prevenção. Ele explica que a

obesidade é um problema que
cresce cada vez mais no mun

do. Algumas doenças crônicas
como diabetes, colesterol e hi-

pertensão estão ligadas direta
mente com o excesso de peso.
"As consequências do sobrepe
so é que o paciente pode ter um
infarto, derrame, problemas nas
articulações e ligamentos, entre
outros problemas", explica.

A atividade física orientada
é uma das rrianeiras de prevenir
estes problemas. Mas é preci
so que se tenha constância nos

exercícios. "Abusar das peladas
de final de semana, por exem

plo, é umamaneira de desenvol
ver outros problemas", explicou.
O médico orienta a combinação
entre esporte e alimentação
saudável para uma melhora

significativa na qualidade de
vida. "Uma boa alimentação 'é

importante para prevenir algu
mas doenças e boa alimentação
também se faz com o consumo

de frutas e verduras frescas", re
forçou Rodrigues.

"É um projeto que está en

gatinhando, mas temos bons
resultados". Ele explica que a

perda de peso não é a exclusi
vidade do "Viva Mais", mas que
os trabalhos visam melhorar
af\ disposição e autonomia dos

pacientes. "Tínhamos um inte

grante quemal conseguia amar
rar os sapatos e hoje tem muita

liberdade para fazer tudo".

Abusar das

peladas de final

de semana, por
exemplo, é uma
maneira de
desenvolver

outros

problemas.

PaulJ Ifelllliqu&
ao- _mgues� medie.n

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Medida da pessão e teste de glicemia são realizados sempre

Um timemotivado
O grupo de 20 pessoas é co

ordenado por Cátia Hoeft, do
Núcleo de Promoção à Saúde
e Responsabilidade Social da
Unimed. Para eles não existe

espaço para a tristeza e soli
dão. Todos brincam, conver

sam e também fazem muita

força nos aparelhos da acade
mia. Cada um tem sua parti
cularidade' mas todos têm o

mesmo objetivo: mudar. "Essa
é uma prova de que todos me
lhoraram no estado emocio

nal, estão se socializando e

aumentando a interação", co
mentou Cátia.

Os. integrantes que têm

diagnóstico de doenças crônicas
precisam fazer o acompanha
mento todos os dias. A pressão
arterial e o teste de glicemia são

feitos antes de cada exercício e

registrados em uma planilha

que identifica a melhora desde
o início do projeto. Cátia expli
ca que muitos pacientes tinham
receio em fazer alguma prática
esportiva. "Eles eram leigos no

assunto e achavam que pelo ex

cesso de peso não poderiam fre

quentar os aparelhos de uma

academia'. Por isso, cada um

teve sua atividade devidamen
te selecionada pelos profissio
nais de Educação Física e pelos
médicos responsáveis. A ideia é

que cada um possa se exercitar
dentro de suas limitações para
que não haja lesões musculares.
Os treinos acontecem em três

dias da semana e tem duas ho
ras de duração. Os trabalhos são
realizados da seguinte maneira:
Primeiro a doença precisa ser

investigada e é feita uma plani
lha de dados sobre o paciente e

suas características. O � atendi-

TEL,E-E 'TREGA

3370-9 12

mento é direcionado, ou seja, se
existeum quadro depressivo, ele
tem atendimento psicológico.
Se o diagnóstico for de obesida
de, ele vai ter acompanhamento
de uma nutricionista que define
a alimentação correta.

A preferência de participa
ção é para as pessoas que te

nham quadros de hipertensão,
diabetes e obesidade. O traba
lho multidisciplinar é desen
volvido para que eles tenham
uma nova qualidade de vida
e que possam formar novos

amigos, saindo do isolamento
doméstico. "O grupo de 2013

já está sendo montado e existe
muita procura', informou Cá
tia. O cliente que se encaixar

no perfil do programa precisa
procurar o Núcleo de Promo

ção à Saúde e Responsabilida
de Social da Unimed.

_11.1I11�""'.j I Rua Walter Marquardt, nO 2665 I Barra do Rio Molha
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Exemplos de superação
o grupo já está na sexta for

mação com homens e mulheres
de diferentes idades .. O partici
pante mais experiente da equi
pe é Walter Hertel, de 90 anos.

A idade não é problema e ele
demonstra habilidade e muita
vontade de fazer os exercícios
da semana e com bom humor.
"Até tenho que reclamar, pois
eles pegam muito leve comigo",
brincou. Ele diz que a mudança
foi percebida principalmente na
disposição para fazer as coisas.
"Eu me movimentava com difi
culdade e hoje nem sinto nada".

A rotina de atividades é al
terada todos os dias, pois é pre
ciso que se faça um controle.
Walter tem diagnóstico de hi

pertensão, mas fala que sentiu
melhoras desde que aceitou o

desafio de se exercitar. O con

trole é feito diariamente antes

de pegar no pesado. As filhas

apresentaram o programa ao

pai e ele aceitou na hora. Hertel
mostra que a idade não é pro
blema para ficar em dia com o

corpo. "Faço atividades segun
da, quarta e sexta-feira, mas

sem cansar".
"Eu percebi que minha vida

não estava acabando aos 52
anos". O relato de Zélia Antu
nes de Campos é uma maneira
de mostrar o efeito de mudança
alcançado com os exercícios e

uma dose de disciplina. A ideia
de participar do projeto veio em
decorrência de seus atendimen
tos no pronto socorro. "Minha

pressão estava em 30 por 17 e

eu não sabia identificar, pois as

tonturas já eram constantes",
contou. O hospital, através de
um trabalho de auditoria, iden
tificou a doença de Zélia e fez o

encaminhamento aoViva Mais.
O excesso de peso também

se 'tornou um incômodo em

sua rotina. Ela não praticava

•

""Ia

MUSCULAÇÃO Renate Muller, 58 anos, recebe
orientações do professor ThyagoMilet dos Santos

o esforço que trouxe
bons resultados'

A mudança requer discipli
na. Jhonatan Drevis, 28 anos,
não, levava uma vida muito
saudável e a balança já dava
sinais de alerta, pois seu peso
era de 128 quilos. Sua rotina
era muito sedentária e os exer

cícios físicos ou uma alimenta

ção saudável não estavam em

seus planos. No cardápio do
dia a dia não poderiam faltar

guloseimas e refrigerantes. A

lembrança até rende piada. "Eu
moro perto do meu trabalho e

eu ficava cansado nesse traje
to. Se chovesse e tivesse que
correr, eu enfartava", brincou.

A preocupação com o sobre

peso fez com que o empresário

procurasse amudança. "Eu che
gava a algum lugar para com

prar roupa e não tinha para o

meu tamanho". Ele lembra que
seu peso começou a mudar até
suas ideias. "Chegou uma hora
que ficou complicado, pois eu

tinha 28 anos e mais de cem

quilos", disse. Foi a partir desse
momento que sua namorada
indicou o projeto. Ele aceitou o

desafio. A reeducação alimen
tar foi seguida e os exercícios
na academia também. Agora, já
são 30 quilos a menos registra
dos na balança e muita alegria
no rosto. Atualmente, Jhonatan
pedala, corre e caminha para
melhorar ainda mais.

nenhuma atividade porque
não tinha condições e os pro
blemas musculares também
incomodavam. IA indicação
foi de que era preciso fazer
uma dieta e exercício físico",
comentou. No início, Zélia ti
nha dificuldades, mas com o

tempo elas foram sumindo.

"Agora já entrou na rotina e até
fariamais vezes por semana".

Os resultados nos exames

de glicemia e de hipertensão
foram significativos. IA minha
diabetes está sempre normali
zada e a pressão também", dis
se. A determinação de Zélia se

reflete nas palavras, no sorriso,
e expressa toda a felicidade 'em
encontrar uma nova opção de
vida. Os resultados com o peso
não foram muito significativos,
mas ela não desiste. IIOS resul
tados foram baixos, mas nor

malizando os outros problemas
eu posso perder peso", projeta.

PROGRESSO Zélia conta que a diabetes e a

pressão meUtoraram após iniciar as atividades

o bomhumor faz parte dos treinos
A animação dos alunos é vis

ta de longe. O bom humor tam
bém é uma das receitas para
alcançar o objetivo esperado. O
professor de Educação Física,
Thyago Milet dos Santos, diz

que a turma de segunda, quarta
e sexta-feira são os alunos mais

empolgados da academia. "Eles
formam a turma mais anima
da. É uma alegria total".

A aluna mais entusiasma

da, sem dúvida, é Renate Mul
ler, 58 anos. O sorriso sempre

está estampado no rosto, mes
mo quando está fazendo os

seus exercícios no aparelho de

musculação. "O humor ajuda
muito na hora de fazer as ativi
dades", comentou. Ela e o pro
fessor trocam elogios' e risadas
o tempo todo. "Os professo
res tratam todos os alunos da
mesma maneira e sempre au

xiliam na hora de utilizar os

equipamentos", contou.
Thyago explica que os exer

cícios seguem a determinação

dos médicos e de acordo com o

potencial de cada aluno. O de

sempenho diário em cada ativi
dade é avaliado e novos treinos
são indicados, mas sempre lem
brando os limites de cada um.

IA atividade física é uma ma

neira de devolver ao paciente o

condicionamento físico, ganho
de força e alegria". E a dica para
as outras pessoas também é

simples: todo exercício deve ter

acompanhamento de um pro
fissional

Anima'ção:
usical P P BA D
Início: 23h.

Locai: .........

Ingressos: té 20/10 - 20,00
Até 06111 - 25,,00
Até 09/11 - R$ 30,,00

r

Informações: Secretaria do Clube I Fone: '(47) 3275-0413
,
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/\ matériaveiculada na noite do
l"\illtimo domingo, pelo Fan

tástico, de criminosos organiza
dos para matar policfais, revela a

existência de grupos terroristas
novamente em funcionamento
no Brasil, Não são criminosos

comuns, mas sim verdadeiros

inimigos do Estado Brasileiro, e

como tal deveriam ser tratados.
Para quem não se recorda, em .

12 de maio de 2006 eclodiu uma
onda de violência nunca antes

vista na história do Brasil, atin
gindo vários Estados, como Pa

raná,. Minas, Mato Grosso do Sul
e Espírito Santo, organizada pelo

o leit()r

Insegurança Pública
grupo terrorista pcc (Primeiro
Comando da Capital). Só em São
Paulo foram 73 rebeliões simultâ
neas em presídios. Aconteceram
atentados com bombas de fabri

cação caseira e granadas, viatu
ras' quartéis, delegacias e postos
policiais foram metralhados ou

explodidos. Ônibus depredados e
queimados. Muitas mortes. Nos
sas forças de segurança pública,
que pelaConstituição Federal de
veriam nos proteger, ficaram re

féns do medo. Os alvos eram ela
ros: delegacias, quartéis, policiais
e suas famílias, causando pânico
e desespero entre todos nós, que

pagamos impostos.
No dia 16 daquele mesmo

mês, noticiou a Folha de São
Paulo que o governo paulista te
ria realizado um "acordo" com
o PCC para por fim ao conflito,
o que nunca ficou bem claro.
Todavia, acabaram os ataques
de forma inexplicável.

Agora, mais uma vez crimi
nosos se organizam para matar
nossos combalidos policiais.
Isso significa que em breve um
novo "acordo" será feito. Ou

melhor, depois de um perío
do de pânico, casualmente os

atentados deixarão de existir.

O crime só é organizado
porque o Estado é uma ba

gunça. Efetivamente, não há

segurança pública, apenas um

embuste que, quanto exigida,
demonstra ser falaz. Motivos
são inúmeros, mas fico com os

principais: os policiais são mal
remunerados pelo risco que
correm, e a existência de duas

polícias, uma civil e outra mi

litar, ambas mal equipadas. So
madas a morosidade da justiça
e a sensação de impunidade,
temos os ingredientes perfeitos
para o fomento de um coman

do paralelo ao oficial.

_

Mas é absurdo aceitar pas
sivamente que de tempos em

tempos esses grupos terroristas,
que existem e não são efetiva
mente combatidos, aterrorizem
a sociedade sem parcimônia.
Em pleno século 21, num Esta
do que se denominaDemocráti
co de Direito como o nosso, isso
soa intolerável. Infelizmente, a

estatura dos nossos homens e

mulheres públicos está muito

aquém dos cargos que ocupam.

Vladimir Polízio Júnior,
defensor público

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃoDE PRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DO PRarESTO:
Apontamento: 224722/2012 Sacado:ADEl.ARRUTKE Endereço:RUAOSCAREHLERT 21WIE 143 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89254-836Cedente: INFRASUL - INFRAESTRUTURAEEMPREENDIMENT Sacador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 0212890003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$172,81 - Data parapagamen
to: 19/10/2012-Valor total a pagarR$250,39Descrição dos valores: Valor do título: R$172,81- Juros: R$1,03
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 224788/2012 Sacado:ADIlSON JOSE NAlZER Endereço: EXPANTONlO CARlOS FERREI
RA 1058 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-101 Cedente: J.M.CMAIERlAlS PARA CONSTRUCAO ITDA Sa
cador: - Espécie: DMI - N°Titulo: C270271022/5 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 299,60 - Data para
pagamento: 19/10/2012-Valor total a pagarR$373,40Descrição dos valores: Valor do título: R$ 299,60 - Ju
ros:R$1,19 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 224800/2012 Sacado:ANDERSON PFEIFER Endereço: RUAGUILHERME KOEHLER 216 -

Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-140 Cedente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E lNVESTIMENTO
SA Sacador: - Espécie: CT - N° Titulo: 20018208726 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.468,07 -

Data para pagamento: 19/10/2012- Valor total a pagar R$2.731,21 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 2.468,07 - Juros: R$ 184,28 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 225074/2012 Sacado: ARAPUTAN DE CASTRO Endereço: RUA OSVALDO GlATZ 40 AP
302 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-120 Cedente: SL SERVlCOS DE COBRANCAS LIDA Sacador: - Es

pécie: DMI - N° Titulo: 06/06-AC - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 250,00 - Data para pagamento:
19/10/2012- Valor total a pagar R$313,75 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 250,00 - Juros: R$ 0,58
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27
-----------------------------------------------------------------------------,�-------------------------------------------

Apontamento: 223935/2012 Sacado: ARl RAZZIN1 Endereço: R CARlOS F RAMTHUM 19640 - SANTA
LUZIA - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89267-000 Cedente: BVFINANCEIRA SA CREDITO FINANClAMENTO
E lNVESTIMENTO Sacador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 251009768 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
11.951,20 - Data para pagamento: 19/10/2012-Valortotal a pagarR$14.832,08Descrição dos valores: Valor
do título: R$l1.951,20 - Juros: R$ 2.780,64 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 42,34

Apontamento: 224681/2012 Sacado: BIER HAUS CHOPERIA ITDA ME Endereço: R PRESIDENTE EPI-
" TAClO PESSOA 869 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-100 Cedente: MEGA REPRESENTACOES ITDA
Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 3-5179/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 335,00 - Data para
pagamento: 19/10/2012- Valor total a pagar R$407,55 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 335,00 -

Juros: R$ 4,69Emolumentos:R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 224682/2012 Sacado: BIER HAUS CHOPERlA ITDA ME Endereço: R PRESIDENTE EPI
TACIO PESSOA 869 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-100 Cedente: MEGA REPRESENTACOES ITDA
Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 3-5099/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 500,00 - Data para
pagamento: 19/10/2012- Valor total a pagar R$576,19 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 500,00-
Juros: R$ 8,33 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 224798/2012 Sacado: CARMELlNA LEMES DOS SANTOS Endereço: RUA 1032 ir 104 -

JOÂO PESSOA - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89257-740 Cedente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E
lNVESTIMENTO SA Sacador: - Espécie: CT - N°Titulo: 20017562477 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 4.520,31 � Data para pagamento: 19/10/2012-Valor total a pagarR$5.123,56 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$ 4.520,31- Juros: R$ 521,34 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 225102/2012 Sacado: CATARINA TEXTIL ITDA Endereço: RUA JOSE TEODORO RIBEI
RO 2555 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89258-010 Cedente: RODECAR MOTORES ITDA ME Sacador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 3773 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ i.964,83 - Data para pagamento:
19/10/2012- Valor total a pagar R$2.042,77 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.964,83 - Juros: R$
4,58 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 224242/2012Sacado:CLAUDINEIMEIRA Endereço:RUAFRlEDRICHWIIHELMSONNE
NHOHL 279 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-320 Cedente: MARECHAL PNEUS E AUTOCENTER ITDA
Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: CF 1519/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$181,21 - Data para
pagamento: 19/10/2012-Valor total a pagarR$258,30Descrição dos valores: Valor do título: R$ 181,21 - Ju
ros: R$ 0,54 Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 224757/2012 Sacado: CLEITON RODRIGO MULLER Endereço: RUA LUIZ BORTOLINl
643 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-500 Cedente: E H OBEMOLAS EQUIP E SERV ITDA Sacador: - Es

pécie: DMI - N°Titulo: 9171/01-01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 516,66 - Data para pagamento:
19/10/2012-Valor total a pagarR$615,11 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 516,66 - Juros: R$ 24,28
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 224733/2012 Sacado: CLUADIO LUIZ DA SILVA Endereço: RUAGUSTAVO MARQUARDT
CASA 208 - JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT
Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0201948009 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 261,07 - Data para
pagamento: 19/10/2012-Valor total a pagarR$341,58Descrição dos valores: Valor do título: R$ 261,07 - Ju
ros: R$1,65Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 224932/201f Sacado: EDNALDO LAZAROTTO Endereço: RUA DOMINGOS SANSON 211
- Jaraguá doSul-SC - CEP: 89256-180Cedente: RCF INCORPORADORALIDA Sacador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 0000000297 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 350,93 - Data para pagamento: 19/10/2012- Va
lor total a pagar R$426,85 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 350,93 - Juros: R$ 1,75 Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$16,27

.

Apontamento: 223930/2012 Sacado: ELIANELUCIA MAES Endereço: RUAEUGENlO NOCOLlNI,202AP
02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-220 Cedente: KNOLL GASES INDUSTRIAIS COMERCIO E TRANSP.
Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0256005 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 320,00 - Data para pa
gamento: 19110/2012-Valor total a pagarR$421,94Descrição dos valores: Valor do título: R$ 320,00 - Juros:
R$1,70 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 42,34

Apontamento: 224294/2012 Sacado: ELIAS LOPES DOS REIS Endereço: PEDRO FRANCISCO FREffiER
GUER 182 - TRES RIOS DO SUL - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-212 Cedente: PARIWITO COM
MAT CONSTRUCAO ITDA ME Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 195/1 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 339,40 - Data para pagamento: 19/10/2012- Valor total a pagar R$422,62 Descrição dos valores:

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÜBUCAFEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DE SANTACATARINA

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

Valor do tíMo: R$ 339,40 - Juros: R$ 1,24 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,08

Apontamento: 225001/2012 Sacado: FABIANAREIS Endereço: RUADOMINGOS RODRIGUES DANOVA
635 SALA 5 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-400 Cedente: MARlAADELAIDE FLORES EPP Sacador:
- Espécie: DMI - N°TItulo: 98748 04 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 252,68 - Data para pagamento:
19/10/2012-Valor total a pagar R$321,88 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 252,68 - Juros: R$ 1,34
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 224290/2012 Sacado: FABIO FERNANDES ESSER Endereço: RUAHILDA FRIEDEL LAFIN
540 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89266-275 Cedente: BANCO FICSA SA Sacador: - Espécie: CBI - N°Titulo:
998696726-4 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 4.288,47 - Data para pagamento: 19/10/2012- Valor
total a pagarR$5.073,45 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.288,47 - Juros: R$ 690,44Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 223532/2012 Sacado: FlAVlA CILENE EGGERT HERMANN Endereço: RUA EDUARDO
KRISCH 62 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000Cedente: HANSATURTRANSPORTEETURISMO ITDA Saca
dor: - Espécie: DMI - N°Titulo: 8391-Motivo: falta de pagamentoValor: R$160,00 - Data para pagamento:
19110/2012- Valor total a pagar R$269,88 Descrição dos valores: Valor do título: R$l60,OO - Juros: R$ 0,53
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 224715/2012 Sacado: GRAFlCAHOTTITDA Endereço: RUAJOSEEMMENDOEFER 1051-
JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89253-000Cedente: lCONEPRE IMPRESSAO ITDA Sacador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: 1200-A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 975,46 - Data para pagamento: 19/10/2012-Valor
total a pagarR$1.050,99 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 975,46 - Juros: R$ 2,92 Emolumentos:R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 224901/2012 Sacado: INDAIAL REFEICOES ITDAME Endereço: RUA MAXWILHEM 258
- CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-000 Cedente: FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL
DE BLUMENAU Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1901 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 450,00
- Data para pagamento: 19/10/2012- Valor total a pagar R$523,66 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 450,00 - Juros: R$ 1,05 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$14,71

Apontamento: 225032/2012 Sacado: JAIR ERTHAL Endereço: RUA EXPED.ANTONlO CARlOS FERREIRA
215 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-101 Cedente: RCFINCORPORADORA ITDA Sacador: - Espécie:DMI
- N°Titulo: 0000000161-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 650,76 - Data para pagamento: 19/10/2012-
Valor total a pagarR$721,87 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 650,76 - Juros: R$ 3,25 Emolumentos:
R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 224291/2012 Sacado: JEAN CARlOS MICHALUCI Endereço: RUAMAXIMINO BEBER 198
- laraguá do Sul-SC - CEP: Cedente: AREN ADMINlSTRADORA DE BENS LIDA Sacador: - Espécie: CT -

N°Titulo: S/N - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 41.114,70 - Data para pagamento: 19/10/2012-Valor
total a pagar R$43.045,69 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 41.114,70 - Juros: R$1.836,45 Emolu
mentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 224099/2012 Sacado: JOAOMOREIRA Endereço: RUAJOSEPlCOm 854 LOTE 02 - Iaraguã
do Sul-SC - CEP: 89254-350 Cedente: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Sacador:

Espécie: DMI - N°Titulo: 0214540002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 76,80 - Data para pagamento:
19/10/2012- Valor total a pagar R$152,15 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 76,80 - Juros: R$ 0,43
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 224726/2012 Sacado: JONATAN ORTIZ Endereço: RUA GUILHERME HASS 314 - Iaraguá
do Sul-SC - CEP: 89253-332 Cedente: INTERFACE PROPAGANDA ITDAME Sacador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 08 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 500,00 - Data para pagamento: 19/10/2012-Valor total a
pagar R$576,44 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 500,00 - Juros: R$ 3,83 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 224905/2012 Sacado: JOSE ALEXTOLEDO DE LIMA Endereço: RUAAUGUSTO DEMAR
CHI 72 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-240 Cedente: NUTRIGERO NUTRlCAOANIMAL ITDAME Saca
dor: NUTRICOLALIMENTOS ITDAEspécie:DMI - N°Titulo: 088553/A - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$1.138,83 - Data para pagamento: 19/10/2012-Valor total a pagarR$1.226,50 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$ 1.138,83 - Juros: R$ 5,69 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,08

Apontamento: 223939/2012 Sacado: JOSE DE OLIVEIRA BASTOS Endereço: RUAADOLFO TRIBESS 355
APTO 02 - VlEIRAS - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-690 Cedente: BVFINANCEIRA SACREDITO FI
NANcIAMENTO E lNVESTIMENTO Sacador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 131038957 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 5.556,65 - Data para pagamento: 19/10/2012- Valor total a pagar R$6.826,48 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 5.556,65 - Juros: R$ 1.190,97 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 223937/2012 Sacado: LUIZ CARlOS BECKERT JUNlOR Endereço: RUA MARlANOWI
TKOSWSKY81- RAU - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-160 Cedente: BVFINANCEIRASA CREDITO FI
NANClAMENTOElNVESTIMENTO Sacador: - Espécie:CBI - N°Titulo: 131020407 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 21.609,17 - Data para pagamento: 19/10/2012-Valor total a pagar R$31.733,16 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 21.609,17 - Juros: R$lQ.048,26 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital;
R$ 23,W Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

, Apontamento: 224586/2012 Sacado: MARLON NOGUEIRA Endereço: RUA EVARISTO FRANZNER 98 -

JARAGUA DO SUL-SC - CEP: Cedente: BANCOVOLKSWAGEN S/A Sacador: - Espécie: CBI - N° Titulo:
17805586 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.608,00 - Data para pagamento: 19/10/2012- Valor total
a pagarR$3.022,82 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.608,00 - Juros: R$ 339,90 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 225065/2012 Sacado: MARTEX IND E COM DEART DO VST Endereço: R URUGUAI 77 -

JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-230Cedente: BC IND COMRMALHAS ITDA Sacador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: 14191/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 364,72 - Datapara pagamento: 19/10/2012-Va
lor total a pagar R$438,18 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 364,72 - Iuros: R$ 0,85 Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 225097/2012 Sacado: MARTEX IND E COM DE ART DO VST Endereço: R URUGUAI 77
- JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-230 Cedente: TEXTILWALFRANMENEGHEL LIDA Sacador: - Es

pécie: DMI - N° Titulo: 020842-01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 395,00 - Data para pagamento:
19/10/2012- Valor total a pagar R$468,53 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 395,00 - Juros: R$ 0,92
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

�

Apontarriento: 225051/2012 Sacado:MAIERlAlS DECONSTCARlOS E LUIZL Endereço: RUAJOSE NAR
LOCH 171 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89253-790 Cedente: VANCREDIASSESSORIA EMPRESARlAL E
DE COBRANCA IT Sacador: CLASSICMEL\LURGlCA ITDA Espécie: DMl- N°Titulo: 76775/B.127 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 564,68 - Data para pagamento: 19/10/2012-Valor total a pagarR$642,35
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 564,68 - Juros: R$1,12Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 18,65

Apontamento: 224585/2012 Sacado: MERI TERFZINHA PINZEGER Endereço: RUA GUSTAVO FRlEDE
MANN 173 - VILA LALAU - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-190 Cedente: BRASIL SECURITIZADORA SA
Sacador: - Espécie: CH - N°Titulo: 850004 5 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.763,00 - Data para paga
mento: 19/10/2012-Valor total a pagarR$2.926,50 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.763,00 - Juros:
R$ 89,33 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 225016/2012 Sacado:MS CALLCENTER ITDA Endereço: EMMERlCHRUYSAMAN 214/3
- JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89259-350 Cedente: AIJAIRANTONlO B FREITASME Sacador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 8178/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 402,88 - Data para pagamento: 19/10/2012-
Valor total a pagarR$468,46Descrição dos valores: Valor do título: R$ 402,88 - Juros: R$ 2,41 Emolumentos:
R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 224799/2012 Sacado: NORBERTO VOGEL Endereço: RUA JORGE BUHR 249 - AGUA
VERDE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-440 Cedente:.AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E lNVES
TIMENTO SA Sacador: - Espécie: CT - N° Titulo: 20017812034 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
10.199,56 - Data parapagamento: 19/10/2012-Valor total apagarR$l1.305,44 Descrição dosvalores: Valor
do título: R$10.199,56 - Juros: R$1.030,15 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 225080/2012 Sacado: RAFAELA DE SOUZA RODRIGUES Endereço: PEDRO GONZAGA
345 LI 1 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-320 Cedente: ASTER PRODUTOS DE PAPEL rrDA Sacador:
FOURSTARPAPEIS ITDAEspécie:DMI - N°Titulo: FS 0348 C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 663,13
- Data para pagamento: 19/10/2012- Valor total a pagar R$726,96 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 663,13 - Juros: R$ 0,66 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10.Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 5,27

Apontamento: 225081/2012 Sacado: RAFAELA DE SOUZA RODRIGUES Endereço: PEDRO GONZAGA
345 LI 1 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-320 Cedente: ASTER PRODUTOS DE PAPEL ITDA Sacador:
FOURSTARPAPEIS ITDAEspécie:DMI - N°TIttilo: FS 0348 B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 663,13
- Data para pagamento: 19/10/2012- Valor total a pagar R$733,59 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 663,13 - Juros: R$ 7,29 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 5,27

Apontamento: 224282/2012 Sacado: RAFAELA ROCHA Endereço: RUA MANOEL FRANCISCO DA COS
TA 76 � Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-530 Cedente: COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO DOS
PROF CREA Sacador: RESIDENCIALVlLLAGE S Espécie: DMI - N° Titulo: 20209/0001 - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 81,76 - Data para pagamento: 19/10/2012- Valor total a pagar R$163,88 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 81,76 - Juros: R$ 0,21 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 224096/2012 Sacado: SILVESTRE MEURER Endereço: RUA JOSE JACOB MARTINS 272
WIE 11 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-410 Cedente: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREEN
DIMENT Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0214545002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 134,41
- Data para pagamento: 19/10/2012- Valor total a pagar R$21O,09 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 134,41 - Juros: R$ 0,76 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Di

ligência: R$ 17,02

Apontamento: 223936/2012 Sacado: SKLSILVA INCORPORADORA ITDA Endereço: RUAFRITZ BARTEL
400APTO 403 - JARAGUADO SUL - CEP: 89256-120 Cedente: BVFINANCEIRA SA CREDITO FINANCIA
MENTO E lNVESTIMENTO Sacador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 131028419 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 7.027,28 - Data para pagamento: 19/10/2012-Valor total a pagarR$9.491,50 Descrição dos valo
res: Valor do título: R$ 7.027,28 - Juros: R$ 2.391,61 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 224934/2012 Sacado: SONETTl ALIMENTOS ITDA Endereço: RUA EXP.FIDELIS STIN
GHEN 71 - JARAGUADO SUL - CEP: Cedente: LENZI INSTALADORADE GAS ITDA Sacador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 106 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 6.426,50 - Data para pagamento: 19/10/2012-
Valor total a pagarR$6.604,47Descrição dos valores: Valor do título: R$ 6.426,50 - Juros: R$100,68 Emolu
mentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 224744/2012 Sacado: UNlSULFARMAASSESSORIAFARM ITDAME Endereço: RUA JOSE
TEODORO RIBEIRO 2586 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89258-468 Cedente: DJCOMUNlCACOES E EXPLO
RACAODE SERVlCOS Sacador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 0000470703 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$1.400,00 - Data para pagamento: 19/10/2012-Valor total a pagarR$1.476,16Descrição dos valores: Va
lor do título: R$l.400,OO - Juros: R$ 2,80 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 15",46

Apontamento: 225039/2012 Sacado: VANILDA KRAUSE Endereço: RUA IRMAO LEANDRO Rll 99 1640
- VILA LENZI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-395 Cedente: FABIANA REGINA COELHO ME Sacador:
- Espécie:DMI - N°Titulo: NF1665/03 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$55,00 - Data para pagamento:
19/10/2012- Valor total a pagar R$131,64 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 55,00 - Juros: R$ 0,09
Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 225049/2012 Sacado: VANILDA KRAUSE Endereço: RUA IRMAO LEANDRO Rll99 1640
- VILA LENZI - Jaraguã do Sul-SC - CEP: 89252-395 Cedente: FABIANA REGINA COELHO ME Sacador:
Espécie: DMI - N°Titulo: NF1704/03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$130,68 - Data para pagamento:
19/10/2012-Valor total a pagar R$207,49 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 130,68 - Juros: R$ 0,26
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65
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Entenda o caso:
• 8/10 -' segunda-feira:

bandidos assaltam três car

ros- fortes na SerraDona Fran
cisca' em Campo Alegre, e fo
gem em três carros.

• .9/10 - terça-feira: bandi
dos estacionam o carro na ga
ragem de uma casa, no bairro

Bracinho, em Schroeder, e dei
xando uma sacola com dinhei
ro' mandam o dono da casa

ficar quieto e fechar a porta.
Os ladrões fogem pela mata. A
PolíciaMilitar inicia o cerco na

região, com o apoio de equipes
de Joinville e Florianópolis, o

helicóptero Águia e cães fare

jadores. Nenhum suspeito foi

preso, mas foram encontrados

'quatro fuzis, uma espingarda,
um colete balístico, rádios co

municadores e dinheiro.
• 10/10 - quarta-feira: por

volta das 23h, dois suspeitos in
vadem a casa 687 da ruaRicardo

Gõrl, no Bracinho. Eles comem,
tomam banho, trocam de roupa
e fogem com o carro da família
e dois reféns. No Km 46 da BR-

280, a PolíciaMilitar fecha o cer
co e troca tiros com os bandidos.

Márcio de Aguiar Nunes, de 33

anos, e José Edemar Couto Ma
chado, de 38 são feridos e pre
sos. Com eles, foram apreendi
das duas pistolas 9mm e quase
ummilhão de reais.

A dupla contou à família

que outros quatro envolvidos

permaneciam escondidos na

mata. A Polícia continua com

rondas e buscas na região, e

três homens já foram identifi

cados, porém apenas a dupla
foi presa. Márcio deAguiarNu
�es permanece internado no

Hospital São José, sob escolta

policial. José Edemar Couto
Machado foi levado ao Presí
dio Regional de Iaraguá do Sul.

'"

PANlCO Rudiberto Maas pede mais rondas na região de onde vieram suspeitos

Assalto a carro-forte

Ladrões à solta e
população commedo

400 metros", disse Rosane. E o

marido completa: "Corno eles
não podem escapar para um

lado e nem para o outro, estão
didos e nós também não pen - por aqui ainda. Não podem ter

samos em outra coisa. Tenho sumido, não é possível".
certeza de que eles ainda estão. O carro da família, um Cor
escondidos namata", imagina a sa prata, usado pelos bandidos
costureira Rosane Schmauch, para fugir e que saiu ileso da
de 35 anos. A preocupação dela troca de tiros com policiais, fica
aumentou depois que amaioria escondido numa garagem fe
dos vizinhos que tinha carro foi . chada de um vizinho em outra

para casa de parentes, deixando rua. "Sabemos que eles procu
a. rua ainda mais vazia. "Agora ram um carro para fugir, e ter

a minha filha que sai de casa o carro na garagem agora ficou
às 4h da manhã vai junto com perigoso", teme Rosane.

dois primos por precaução, e de Naquela mesma noite, os

noite, ela não tem ido à aula. A dois suspeitos levaram a famí

gente se sente inseguro." lia no carro, trocaram tiros com
Irmãos e o pai de Rosane a Polícia e, feridos, foram pre

moram ao lado da casa dela, sos. ''A_ Polícia Militar continua
e todos acham que os outros monitorando a região e temos

quatro assaltantes permane- pessoal a paisana para vigiar
cem no mato. "Percebemos que todos os pontos de acesso ao

eles não conheciam a região, Morro do Bracinho", assegurou
não sabiam nem a cidade em o Comandante da PM em Gua

que estavam. Eles disseram que ramirim, Major Jofrey Santos
estão em seis, então os outros da Silva. Até agora, além dos

quatro estão aí escondidos, dois assaltantes presos na se

talvez até dentro do rancho do mana passada, ninguém mais
meu _ cunhado, que fica a uns foi detido.

Família feita refém por dois bandidos acha

que quadrilha permanece no Bracinho

SCHROEDER

Débora Remor

Quase
uma semana depois

de ter a casa invadida por
dOIS assaltantes do carro-forte,
ser feita refém e presenciar a

troca de tiros, a família de Ru
diberto Maas, de 56 anos, con

tinua revivendo o pesadelo.
A insegurança cresce à noite,
quando qualquer barulho no

matagal reacende as lembran

ças e traz o medo de que a cena

se repita.
O filho mais novo, de 6 anos,

aponta a porta e anuncia: "foi

por aqui que eles entraram na

minha casa". O menino não viu
a movimentação estranha em

casa, na noite do último dia 10,
mas assim que acordou, às 7h
de quinta-feira, soube de tudo
o que o pai Rudiberto, a mãe
Rosane e a irmã, Thaynara,
passaram.

IIEle só fala na ação dos ban-

Equipe pronta·
Delegados se apresentaram
A região ganhou mais um

delegado, completando o qua
dro de oito profissionais noVale
do Itapocu. Fernando de Faveri,
de 30 anos, recebeu as boas-vin
das na semana passada, quan
do se juntou às equipes policiais
nas buscas pelos suspeitos de
assalto ao carro- forte.

Ainda procurando um apar
tamento para morar, o delega
do diz que o primeiro contato

com a cidade foi positivo. IIFui
bem acolhido e espero acres

centarmuito na Polícia Civil, já
que a região está se estruturan-

,

do, com a Delegacia da Mulher
e �gora aDIC", disse Faveri.

Por enquanto, Faveri está tra
balhando na Delegacia de Gua

ramirim, mas deve reassumir o

posto em Jaraguá do Sul ainda
esta semana, quando o delega
doWalter Santin Júnior volta de.
férias. O brasiliense veio de Iça
ra' no Sul do Estado, onde atuou
por dois anos. Ele também tra-

balhou em Brusque, onde ficou
conhecido pelo intenso comba
te ao tráfico de drogas.

Novidades na
Polícia Civil

Hoje, deve começar a tra

balhar na Delegacia da Co
marca a nova delegada, Lívia
Marques da Mota. Ela veio da

Delegacia da Mulher de Ca

noinhas para substituir o de

legado Weydson da Silva, que
pediu transferência para Itajaí.

Ainda esta semana, a Polícia
Civil deve selecionar os quatro

.

agentes e um escrivão que vão
trabalhar na Divisão de Inves

tigação Criminal junto com o

delegado Eric Issao Uratani.

Alguns móveis já chegaram ao

imóvel sede da DIC, mas os sis
temas de informática e telefo
nia ainda não foram instalados,
assim como o ar condicionado.

FABIO MOREIRA

FAVERI

Delegado
começou o

trabalho com a

mega operação
em Schroeder
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