
Animais dOlDésticos
Centro de Zoonoses atua

para evitarmaus tratos
Atividade realizada em Jaraguá do Sul, em
parceria com clínica veterinária, incentiva a

adoção de cães e gatos. Em Iaraguá são
20 casos de abandono pormês. Página 20

Sem pendências
CDLajuda clientes a zerar
os débitos com lojistas
Até do dia 21 de dezembro, quem está
com o nome no SPC poderá renegociar
as dívidas através de um programa de

'recuperação de crédito. Página 17
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Fim de mandato

Prefeitura corta pessoal
para fechar as contas .

Administração de Jaraguá exonerou 120 ocupantes de cargos comissionados e até o final desse mês
.

a mesma quantidade deverá deixar suas funções. Queda na arrecadação e as exigências da Lei de
Responsabilidade Fiscal são algumas das razões da medida. Atendimento também será reduzido.

Páginas 4e5

Juventus direcionado à vitória

Arte"cênica
Temporada Teatral 2012
inicia'hoje com peça no

Sesc� Entrada é gratuita.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Técnico Pingo projeta um time ofensivo hoje à noite no JoãoMareatto, contra o Tubarão, para conseguira vaga na final daDivisão Especial.
Avitória, combinada com um resultado favoráwl aoGuarani, garante a volta do,MQlequ.e�T.m.vesso,.à elite ,cio('a� em 2013. Página22
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a,es
Mais de 100 c lentes da'
região metropolitana de
Curitiba (PR) e de Santa
Catarina participam
dqevenro, objetivo
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da empresa ç,om o mêrcado,
O presidente" da Duas

'

Rodas, Leonardo Zipf, fará
a abertura da programação
.com a palestra 110 Desafio'

. "Per
.

a amas
ii'

de aperfeiçoamento na
área gráfica prevista até
o final deste ano. O curso

seráministrado pelo
docente daEscola
Senai, Theobaldo de
Nigris, de São Paulo.

www.ocponline.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Autoescola Jaraguá
POi criada com este nome no dia 18

de outubro de 1973 por iniciativa de
Lucio de Aquino Machado e um sócio.
O nomemudou para Centro de Forma

ção de Condutores, mas o serviço pres
tado continuou sendo a qualificação de
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Strauss
Desde a última segunda-feira, é
possível adquirir os cristais da
Cristallerie Strauss diretamente
da fábrica. Entre os produtos
disponíveis estão os artigos em
'promoção e ponta de estoque,
inclusive as famosas taças
coloridas (Overlay), além dos

objetos de adorno e decoração,
todos produzidos de maneira
totalmente artesanal.

Celular
Poucos são os povos que
estabeleceram uma relação tão íntima
com o celular como os brasileiros.
O resultado é que, segundo dados
compilados pela União Internacional
das Telecomunicações (UIT), o

.

brasileiro está em 10° lugar quando
se trata do percentual da renda gasto
com o uso do celular. Todas as grandes
operadoras mundiais querem por
seu pé em território brasileiro.

pessoas - incluindo deficientes físicos
- para conseguirem a Carteira Nacional
de Habilitação para os diversos tipos de
veículos. São 39 anos de trabalho, que
envolveu também a transição para a se
gunda geração da família.

Cupons
Os sites de compras coletivas
estão em decadência, mas uma

.

novamania começa a se impor.
São os sites que oferecem cupons
de descontos para produtos
e serviços. Em outros países -

especialmente EUA - os cupons
já estão incorporados à estratégia
comercial das empresas e além
de acompanharem anúncios
namídia impressa, eles são
distribuídos tanto através de
sites e principalmente através
demensagens diretas para o
consumidor. Os clientes que
concordaram ser cadastrados
recebemmensagens em datas

especiais, são notificados sobre
promoções e liquidações, sempre
focadas nos produtos e serviços
que o mesmo costuma comprar,
assim como as tradicionais ofertas
em datas como o aniversário.
É comum receber um cupom
de desconto todo especial que
corresponde ao presente que a loja
dá ao cliente pelo aniversário. Claro
que sempre precisa visitar a loja.

.

Inacreditável
SpringAirlines, empresa. chinesa
de baixo custo, viu a demanda

por passagens para o Japão cair
acentuadamente com a disputa
territorial entre os dois países. .

A solução adotada foi oferecer
passagens gratuitas para trechos
bem específicos. Trata-se de

u�a ação de marketing das
mais interessantes e que
criou grande repercussão.

tlUM
Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRClSC,066269/0

www.gumz.conl.brgUfnz@gt.lmz.com.br

(47)3371-4741' UMA 'ARCElUA QUE BD CERTO. Desde 1978

PERÍODO

SELIC 7,25% 10.0UTUBRO.2012
....................................................�, , .

TR 0,000% 17.0UTUBRO.2012
............................................................................................................................
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NASDAQ tI' 0,10% 17.0UTUBRO.2012

AÇOES
·

·PETR·4· ·22·:·62
· .. ·

·�O>79'�;�
· · ..

VALE5 36,33 ... -0,26%
BVMF3 13,43 ... -0,52%

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

POUPANÇA 0,5QOO 18.0UTUBRO.2012

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT ... -1,84%
OURO .. -0,04%

US$ 114,250
US$ 1750,210

.ç.���º ç.º.�.I.'.� ��º! yª.� .
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LIBRA (EM R$) 3,2775 3,2797'" -0,1%

Objetivos do milênio
A Unimed Jaraguá do Sul e Apevi realizam
hoje uma reunião sobre o Movimento dos

Objetivos do Desenvolvimento do Milênio.
O encontro é aberto ao púbico em geral e
empresas que desenvolvem trabalhos de

responsabilidade social. O evento conta

com o apoio do Núcleo de Promoção à
Saúde e Responsabilidade Social.

Seca
Grandes produtores mundiais de alimentos
contabilizaram nos últimos anos graves
problemas com as secas que causaram
fortes perdas nas lavouras. Embora este
tipo de fenômeno não seja incomum - a

humanidade atravessa um período em que
o consumo de alimentos está aumentando
aceleradamente e não existem excedentes
suficientes paracobrir estas perdas -, o

resultado é uma escalada sem precedentes
dos preços e os produtores brasileiros -

os grandes beneficiados - apostam
fortemente emmaquinários e insumos

para elevar a produtividade, assim como

estão incorporando novas áreas de cultivo.
Existe o temor de que uma nova crise
de abastecimento esteja se aproximando.
Basta um País produtor relevante
impor restrições à exportação para
preservar o abastecimento interno..

A Eletrotec Prestadora de Serviços
Elétricos Ltda ME, inscrita no CNPJ
sob o-n? 11.198.432/0001-75, es

tabelecida à Rua Henrich August
Lessmann nO 208 na cidade de

Jaraguá do Sul - SC, informa para
os devidos fins que, foram extravia
dos as notas fiscais de numero 31
ao numero 50, modelo ISS.

DUPLASENA
SORTEIO N° 1116
Primeiro Sorteio
02 - 14 - 27 - 35 - 37 - 48

Segundo Sorteio .

08 - 12 - 18 - 23 - 33 - 42

QUINA
SORTEIO N° 3021
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Do leitor

Influência das energias
Amente humana é capaz de ódio, inveja, ciúmes, egoísmo,

produzir energias que cír- intolerância - pode desenvolver
cundam todo corpo físico e até doenças como o câncer, asma;
ultrapassa tal limite. Essa ener- infartos, depressão, dores e uma

gia já estudada, usada em meios série de problemas de saúde Ií
de estudos científicos , uns a sica, além de comprometer a

chamam de psi. Porém diante saúde espiritual, que é amental.
dos estudos que refere-se a vida No entanto a pessoa começa a

espiritual, verificamos que tais ter paciência, tolerância, perdo
energias são bem mais podero- ar, ser agradecida pelo que tem,
sas e requer uma compreensão

.

essas energias farão um enorme
mais apurada. Aqui relatarei beneficio orgânico, espiritual e
aperias que a energia mental é mental. Atingindo esse estagio
um mecanismo natural de cada de boas energias será mais fá -

.

ser humano, ela pode ser utili- cil ter uma saúde íntegra (alma
zada para o lado do bem ou do

.
e corpo). Existem doenças que

lado do mal, independentemen- fazem parte natural do crono

te de classe social cultural, ou grama de cada um, mas de uma
quaisquer outra denominação. forma ou de outra, se mesmo

Requer o cérebro, as glândulas, doentes produzirmos em nós as

sistema nervoso, sistema círcu- boas energias através do pen
latório e o espírito da pessoa que sarnento agradecido, voltado
ali reside ,temporariamente. ao bem, ao amor e perdão ao

Tal unção, gera campos pensa- próximo, já estaremos dando o

mentos energéticos que podem primeiro passo para a real e ver

ajudar ou prejudicar alguém. dadeira cura.

Exemplos: uma pessoa que o

tempo todo produz pensamen
tos (os alimenta) com rancor,

EdsonGomes,
servidor púb6co

Com,partilhe a sua opinião. Escl·eva"J.10s!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPP, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I

Os paismandam
Despudor ou falta de vergonha na cara é ago

ra chamado de "modernidade". Um exemplo?
Vários. Vou dar o mais imediato: namorados dor
mindo juntos, na ·mesma cama e na casa delas. E
há pais que dizem que é melhor assim, que na rua
os jovens correm riscos, isso e mais aquilo. Que fal
ta de umas "sacudidas" nesse tipo de gente.

Acabei de ler sobre um crime em São Paulo. Ela
tinha 24 anos, ele 23, namorados. Era noite alta. Os
dois discutiram, discussão forte, sonora. O pai da
moça, 59, ouviu tudo e veio para intervir. Ele e a filha
forammortos pelo vagabundo. Eu disse vagabundo.

O que quero dizer, emais uma vez, é que os pais
quase nunca erram com relação aos namorados
de suas filhas. O problema são eles, não elas. Elas

geralmente não dão problemas, ainda que a sogra
implique muito com as namoradas dos filhos em

razão do ciúme pela aventureira que lhe vem arre-

batar dos braços o seu "machinho".
'

O que quero dizer, e vou repetir, é que os pais
devem sempre se meter no namoro dos filhos, ain
da que eles façam bico e criem caso. Os pais podem
tudo. E quando um pai ou uma mãe mete o olho e

sente o mau cheiro no ar, o mau cheiro que vem do
namorado da filha, melhor é semeter mesmo, com
tudo. Sem essa de ficar com receios do que Ia filha
vá dizer ou fazer. Mas que não faça aqui, dentro de
casa. Se quiser cantar de galo ou de ... que vá cantar
lá longe, não dentro da casa dos pais.

Insisto: dificilmente os pais se equivocam
quando sentem que o namorado da filha não pres
ta. E nesse caso é melhor mesmo fazer como fazia
um meu amigo lá de Porto Alegre. Quando o "bo
nitão" aparecia para a primeira visita, ele deixava
claro: - Tu podes fazer o que quiseres, mas se eu

. t·

souber que tu bateste naminha filha, te mato.Cer
to? Ainda bem! Os pais mandam.

Desisti
Luteimuito, virava bicho quando ficava saben

do que algum safado tinha comprado os gabaritos
do Vestibular... Não me apoquento mais, façam o

que quiserem, vale tudo. Ou haverá alguma dife

rença entre comprar gabaritos e entrar na univer
sidade por cota? Nenhuma diferença, o despudor é
o mesmo, o pontapé nameritocracia é igual. Logo,
façam o que bem entenderem, que o mercado
mais tarde faça a devida justiça...

Erros
Pesquisas fazem parte da Estatística, ciência

'matem·ática. Os erros são chamados de "desvio pa
dão'" tudo pode ser metido com "exatidão", mas ...
Houve "inexplicáveis" casos de erros nas pesqui
sas das últimas eleições, nesse caso só há duas hi

póteses: ou incompetência no fazer a pesquisa ou
má-fé, segundas intenções. E aí, "companheiro",
vale pensar em tudo, até de dinheiros na jogada ...

Falta dizer
Amãe dava uma entrevista sobre birra na televi

são... A filha, uns. 5 anos, ao lado dela, mais parecia
uma pequena palhaça. Toda enfeitada, vestido car
de-rosa e uma baita fita, claro, também cor-de-rosa,
na cabeça, um horror. Fantasiaram a criança... De
pois se queixam. Criança vai crescer para ser o que
fizeram dela na infância. Então, pobres crianças,
com essas mães dengosas e esses pais bermudões
omissos, mas todos se achando os tais.

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

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

Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores,
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Administração pública
Prefeitura de Iaraguá reduz custos

Exoneração de
servidores e

mudança 'de horário
foram algumas das
medidas adotadas

JARAGUÁ DO SUL
- Verônica Lemus

/\ partir da próxima segunda
.l1ieira, dia 22, a Prefeitura de

Jaraguá do Sul irá atender em

expediente reduzido, das 7h30
às 13h30, até o dia 31 de de-

__.

zembro deste ano. No decreto

que institui o horário reduzido,
assinado pela prefeita Cecília
Konell (PSD), consta que será
mantido o horário de atendi
menta normal dos órgãos de

serviços essenciais à população
como protocolo, postos de saú

de, escolas municipais, centros
municipais de educação infan-

. til e demais serviços essenciais
assemelhados.

A adoção do horário de ve

rão faz parte das medidas' de

contenção de despesas da Ad

ministração para conseguir
cumprir com as diretrizes da
Lei Orçamentária de 2012. A
outra ação foi tomada na úl-

.

tima segunda-feira, quando
Executivo exonerou 120 co

missionados, atingindo todas
as secretarias. "E até o final do
mês mais ou menos o mesmo

número será dispensado", dis
se o secretário de Administra-

ção, Ivo Konell.
De acordo com o secretá

rio municipal da Fazenda, José
Olívio Papp, a redução dos co
missionados foi a medida mais
"dura" doExecutivo para a con

tenção dos custos, que já teria
sido iniciada em julho, com a

adoção de ações de economia

internas, como a suspensão
temporária do pagamento de

licenças premium e férias.

"Planejamos corretamente as

receitas, mas a economia nacio
nal não transcorreu como pre
visto e por isso tivemos que ser

responsáveis e tomar essa deci
são que pode parecer dura para a
sociedade", disse o secretário.

Papp atribuiu à diminuição
na arrecadação municipal de
cerca de R$ 4,5 milhões - refe
rentes a. repasses do Fundo de

Participação dos Municípios
e do ICMS - a dificuldade que
enfrentaria em cumprir com a

Lei da Responsabilidade Fiscal
e fechar as contas da Prefeitura
sem dívidas.

Mesmo com as exonera

ções, Ivo Konell garantiu que
nenhum serviço essencial será

interrompido. "Deixamos a es

truturamínima necessária para
que os serviços pudessem con

tinuar normalmente", afirmou
o secretário.

As secretarias mais afetadas,
segundo ele, foram as da Admi

nistração, Obras, Planejamen
to, Defesa Civil e Social. As que
menos sofreram cortes foram
as da Educação e Saúde.

Cultura

Cancelamento. de show
.

causa frustração
Com a medida de redução

de comissionados, já é possível
sentir as consequências da con-.

tenção de gastos. A Fundação
Cultural cancelou nesta semana

a quarta edição do evento musi
cal Jaraguá In Rock, previsto para
este sábado, dia 20. O motivo,
segundo informou o presidente
da Fundação, Jorge Luiz da Silva

Souza, foi o de que a banda prin
cipal, que viria de São Paulo, de
sistiu de participar. I'A Fundação
achou que não caberia colocar
outrabanda no lugar e aí resolve-

ram cancelar (o evento)", disse.
Segundo a produtora do

show, Jessin Tainara Xavier, o

motivo do cancelamento infor-.
mado foi o de que não haveria di
nheiro para patrocinar o evento.
"Disseram que a Prefeituraman
dou cortar as verbas", contou

Iessin, Além disso, continuou a

produtora, com as exonerações,
o pessoal da Fundação que tra

balharia para o evento ficaria

sobrecarregado. O presidente da
Fundação não quis dar maiores
esclarecimentos sobre o caso.

EDUARDO MONTECINO

ECONOMIA
Secretário de

Finanças,José
Olívio Papp,
explicou que
as reduções
das despesas
iniciaram
abula em jullto
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Como a maioria da população, os médicos não estão contentes com os problemas da saúde no Brasil.

Problemas que eles conhecem de perto, trabalhando todos os dias para atender pacientes em condições muitas

vezes desfavoráveis. Os médjcos já fazem e podem fazer muito mais pela sua saúde. Mas{ para resolver

os problemas da saúde no país, é preciso que mais pessoas se juntem a eles: pacientes, ernpresários, entidades

de dasse, políticos e governantes. A saúde no Brasil depende do compromisso de todos nós.

Conselhos de Medicina. Defendendo princípios, aperfeiçoando práticas.
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Cortes

Exoner.açõestaunbéun
tiveram reflexos no' esporte
Na última segunda-feira foi

comemorado o 'Dia dos Pro
fessores'. Enquanto muitos tive
ram motivos para comemorar

a data, aqueles ligados ao qua
dro da Fundação Municipal de
Esportes foram pegos de sur

presa com exonerações, sem

aviso prévio, de servidores que
ocupavam cargos em comissão .:
Em alguns casos, os profissio
nais atuavam há mais de uma

década no quadro funcional da
autarquia, passando sem maio
res problemas por três gestões
municipais distintas.

Os cargos comissionados
da Fundação Municipal de Es

portes diferem um .pouco dos
demais pelo fato de - na gran
de maioria das vezes - não

terem um caráter político. A
competência técnica é levada
em consideração na hora de
distribuir' as funções, o que
garante uma continuidade de
trabalhos e projetos que são
sucesso dentro das quadras,
campos, pistas, entre outros;

Na avaliação do coordenador
estadual do Programa Atleta do

Futuro, do Sesi, Giovane de Car

valho, as "medidas tomadas hoje
repercutirão no futuro". "Pena

que essa, especificamente, de
modo negativo para o esporte de
Jaraguá do Sul",lamentouCarva
lho, lembrando que a instituição
onde trabalhamantém um forte
relacionamento com modalida
des como voleibol e basquete,
que realizam um reconhecido

� trabalho social nomunicípio.
"Cada mudança na Prefei

tura é sempre esse drama. Não
sabemos se ficamos ou não",
lamentou um técnico que pre
feriu o anonimato. "Este é o re
flexo do País que quer realizar

uma Copa e uma Olimpíada,
mas ainda relaciona-se com

os responsáveis pela gestação,
nascimento, crescimento e

desenvolvimento dos futuros
atletas - e também seres hu
manos melhores - deste País
desta forma lamentável", de
sabafou Kadylac, técnico do
voleibolmasculino.

Fa ta de

valorização
Para um dos profissionais

ligados ao atletismo; Donizetti
Gonçalves, essa situação reflete
o quadro de desvalorização do

esporte dentro das políticas pú- '"

blicas. "É preciso que se unam

forças e criem de fato entidades

.

fortalecidas, para que se tenha

representatividade junto ao po
- der público e a outros segmen
tos da sociedade", analisou.

O ex-coordenador do volei

bol, Benhur Rosado Sperotto
avaliou que as modalidades e

as instituições estão acima de
atitudes de pessoas que não ti
veram a mínima consideração
com o trabalho frente ao espor
te de Iaraguá do Sul. "Por incrível

que pareça, não existiu - em toda
ahistoria domunicípio - um ano

com melhores resultados no

voleibol como este. Já participa
mos de quatro decisões e vence
mos três", completou.

Neste fim de semana, a

modalidade tem a chance de
.

levantar mais um troféu na

temporada na categoria infan
til masculino. Quem também
entra em quadra no fim de se

mana para decidir um título
estadual é o basquete feminino,
do técnico Júlio Patrício.

FME garante competições

"',.

Para minimizar os efeitos

que anão participação das equi -

pes do município pode acarre

tar, em algumas modalidades
os cargos foram mantidos, ao
menos até o término das com

pétições previstas - Estaduais e

JogosAbertos de Santa Catarina.
"Também garantiremos as des

pesas previstas no orçamento.
No caso de novas despesas, não
temos condições de assumir",
comenta o novo presidente da

Fundação Municipal de Espor
tes (FME), Ieferson de Oliveira,

que assumiu a autarquia ontem.
Segundo Oliveira, as demis

sões não seguiram um caminho

político. "Não foi um corte po
lítico, mas sim administrativo.
Estamos falando num universo

pequeno, perto do benefício

que essa ação traráà comunida
de jaraguaense", disse referindo
se ao ajuste de caixa necessário
para que a PrefeituraMunicipal
encerre omandato sem dívidas.

"Essas demissões não vão

afetar a delegação que disputará
os JogosAbertos", disse Oliveira.

Guaramirim

Redução afeta serviços nacidade
A redução do número de

comissionados na Prefeitura
como medida de contenção de

gastos também foi adotada em
Guaramirim. Ontem as secre

tarias de Esporte e Educação
começaram as exonerações.
De acordo com o secretário de

Administração e Finanças, Rolf
Werner Júnior, foram dispen
sados por volta de 60 comis
sionados no total. Ele reforçou
que todas as secretarias tive
ram cortes.

Com a medida, alguns ser

viços sofreram alterações. Na

saúde, os medicamentos dis
tribuídos pelo Estado tiveram
uma redução nas entregas, mas
estas não foram totalmente in

terrompidas' segundo Júnior.
"Nos casos mais extremos

os medicamentos continuam
sendo entregues", disse. O que
também mudou foi o horário
de atendimento dos postos de
saúde do interior do municí

pio, que tiveram o expediente
reduzido, das 7h às 13h, mesmo
horário adotado na Prefeitura.
"0 que nós fizemos foi adian
tar em uma semana a adoção

do horário de verão", explicou o

secretário.
Júnior também informou

que os demais serviços básicos
continuam sendo oferecidos

normalmente, como a Farmácia

Básica, o posto de saúde do Cen
tro' as creches e as escolas, to
dos. mantendo seus horários de
funcionamento de costume. "OS

serviços que diminuíram são os

que deveriam ser prestados pelo
Estado, mas que o município os

assumia, como as (consultas) de
especialidades médicas", com

pletou o secretário.

Eventos esportivos cancelados
Os eventos que constavam

na programação esportiva de

.

Guaramirim, como o campeo
nato de futebol suíço masculi

no, que estava na segunda ro

dada, foram cancelados.
De acordo com a secretária

da pasta, Tatiana Altini, serão

mantidos apenas os campeo
natos e atividades que já ha
viam sido iniciados ou que já

estavam com toda a premia
ção paga, que não era o caso

do campeonato de suíço. "Vão
continuar os campeonatos de
bocha masculino e feminino,
o torneio de dominó, a "final do
sub 17 de futebol de salão e a

final do torneio de laço", confir
mou Tatiana.

Os serviços básicos, como as

escolinhas, serão mantidos. Na

secretaria de Esportes, foram
exonerados oito comissiona
dos do total de onze e mantido
também o único funcionário
concursado.

Já no setor da Cultura, Jú
nior disse que a Casa da Cul
tura está sendo desativada aos

poucos, mas que tal situação já
estava prevista e será finalizada
até o final do ano.
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Um já foi

....

aproposta do tucano, os
lliissidhactbs quê fora):n,

condenadospor crimes
contra o patrimônio privado, o

t€jP1a;�âtI�,eirg,.,9 :rn�rG�gó"
'capítaís e os previstos

na lei que regula a falência
e contra omeio ambiente
ou a saúd�pública não são

impedidosde ocupàrum cargo
comissionado. Os vereadores
Amarildo Sarti (PV), Isair
Maser (pRB) I Justino da'Luz
(PT), JoséOsório deÁvila e
LorivalDemathê (PSD) foram a

maioria e rejeítàram a emenda.
Desta forma, o projeto
aprovado semantém de
forma original ao que entrou
na Câmara deVereadores em
novembro do ano passado.
Faltam dois

.

Agora, a pauta começa a
encolher. Resta ainda o projeto
que prevê a realização do
concurso público naCâmara
deVereadores e o que dispensa
a necessidade de votação em .

;plenário aos pedídos
.

de informação. Outro
projeto que está na Casa
e que promete polêmica.

éo que trata da instituição
do processo de cremação

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

Jaraguá se despede
de Durval Vasel

Oex:.prefeito de Jaraguá do Sul Dur
valVasel morreu ontem no Hospi

tal do Coração, em Balneário Cambo

riú, devido a complicações causadas

por diabetes. Tinha 68 anos. Vasel ad
ministrou a cidade durante dois man
datos: em 1983/1988, pelo PMDB, e de

.

1993/1996, pelo PTB.
Entre algumas ações realizadas du

rante os períodos em que governou Ia
raguá do Sul está a ligação entre as ruas

Procópio Gomes de Oliveira e Reinaldo
Rau. Também criou a Fundação Cultu

ral, instituiu o Samae e a primeira uni-

dade sanitária municipal, naVila Lenzi.
Ele foi um dos idealizadores da Schüt
zenfest.

Vasel também ocupou cargos impor
tantes no governo do Estado durante o

mandato do governador Pedro Ivo Cam

pos. Foi presidente daCodesc e do extinto
Bescor. Em 1990, foi eleito deputado esta
dual.Vasel estava filiado ao PSDB.

. O corpo do ex-prefeito será velado na
Câmara de Vereadores de Jaraguá. O en

terro será hoje, às 16h, no cemitério do
Centro. A prefeita Cecília Konell decretou
luto oficial por três dias.

EDUARDO MONTECINO

Assistência Social
AAssociação dos Profissionais de

Serviço Social (APSSO) ligada à

Arnvali, realiza hoje, no auditório
da Rede Feminina de Combate ao

Câncer, a segunda etapa do Curso
Ética em Movimento. O evento é uma

. /

parceria da entidade com o Conselho

Regional de Serviço Social. Discutir
ética na atual conjuntura é
fundamental.

Educação
o presidente da Comissão de

Educação da Assembleia Legislativa
e deputado estadual Carlos Chiodini
(PMDB), participou ontem da 3a

Reunião Ordinária do Conselho
Nacional dos Secretários de Educação,
em Florianópolis. O encontro reuniu

Secretários de Educação de todos
os Estados brasileiros para uma

avaliação do Ensino Médio. O evento

continua hoje e amanhã e vai discutir
temas como melhorias para a área
educacional.

Novo governo
em Guaramirim
o prefeito eleito de Guaramirim
Laura Frõhlích (PSD) se reúne
hoje à noite com os partidos que
compuseram a aliança vencedora
nas eleições. Na conversa serão
estabelecidos os critérios para a

definição das secretarias para
cada partido e os perfis dos
que irão assumir as pastas.

PSD ePr serão
• •

a maioria
Conforme acordado antes
das eleições, a participação
no governo é proporcional
às vagas no Legislativo de
Guaramirim e os números de
votos de cada sigla. Conforme
Laura Frõhlich (PSD), o partido
do governo e o PT devem ficar
com as maiores fatias dos cargos.
Depois aparece o Pp, PR e PSDB.

Composição do
governo Dieter
Dois nomes estão garantidos na
administração de Dieter Ianssen
(PP). São justamente os dois
membros designados para fazer
parte da equipe de transição:
Ademir Izidoro, presidente do PP

e coordenador da campanha a

prefeito, e Sérgio Kuchenbecker
(PMDB). Eles ainda não têm
definidos os cargos que assumirão,
mas têm a garantia de que farão'
parte do primeiro escalão.

Valorização
dos servidores
o prefeito eleito Dieter Ianssen
(PP) não citou nomes, mas
disse que os servidores públicos
de carreira serão valorizados
na nova gestão e devem

compor o primeiro escalão
da nova administração.

Nova derrota
Em Massaranduba, o ex-prefeito
Dávio Leu (DEM) foi o maior
derrotado nas urnas neste ano.

Além de perder com o filho
Davio Leu Junior (DEM),
candidato a vice-prefeito de
Odenir Derettí (PP), o partido
deixou de ter a única cadeira que
tinha na Câmara deVereadores.
A especulação agora é sobre
o caminho que o ex-prefeito irá
seguir, pois semmandato
e sem representatividade
o DEM praticamente deixa
de existir na cidade.

.Nova vitória
Em contrapartida, Giovanni Tonet é
o primeiro vereador eleito pelo PT
em Massaranduba. Experiente em
campanhas políticas, repete outra
façanha. Em 1992, ele foi o primeiro
vereador eleito pelo PDT. "Nossa
cidade é bastante conservadora, por
isso os partidos de esquerda têm
mais dificuldades para eleger seus
representantes", avaliou ..

Transição
(le governo
Os secretários municipais de
Jaraguá do Sul estão fazendo o

�

levantamento de todos os trabalhos
de cada departamento. A proposta
da administração é pontuar as
ações e projetos que estão em
execução. Muitos deles não podem
parar e o próximo governo terá de
dar continuidade. Após concluir
o levantamento, as informações
serão repassadas à equipe de
transição do novo governo.
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Esgoto a céu aberto causa incômodo
Córrego no bairro São Luís
recebe dejetos de moradias.
,

Agua suja provocamau
cheiro e atrai ratos e insetos

JARAGUÁ DO SUL

Natália Trentini, especial

os moradores da Rua Levinus Krause,
no bairro São Luís, em Jaraguá do

Sul convivem diariamente com o esgoto
correndo praticamente na porta de casa.

O córrego, que corta lateralmente toda
a extensão da rua, recebe os dejetos sem

tratamento.

Os tubos que lançam os resíduos dire
tamente ao ar livre são visíveis. De cada
casa sai uma tubulação que despeja sem

cerimônia um líquido acinzentado e mal
cheiroso nas águas. O, córrego assume

uma aparência poluída e se torna um am

biente propício para a proliferação de ani

mais, como cobras e ratos, aumentando
aindamais a preocupação dos moradores.

O supervisor de produção, Valmir.

Krause, 46 anos, assiste de camarote a si

tuação piorar. Segundo ele, o problema se

arrasta há mais 20 anos e nenhuma ação
foi tomada para assegurar um sistema

adequado de saneamento básico no local.
"Isso aqui só piora, foram feitas promessas
de recursos que viriam para resolver este

problema, mas até agora nada. O projeto
sempre está na mesa", comenta Krause,
desacreditado.

Isso aqui só piora.
Foram feitas

..

promessas de
recursos que viriam

para resolver este

problema, mas até
agora nada. O projeto
sempre 'está na mesa'.

Valmir Krause, morador

Para evitar o mau cheiro, a dona de
casa Teresa Zapella de Souza, 43 anos,

precisa deixar as portas e janelas fechadas
durante todo o dia. "Agora com o verão, o
fedor é intenso. Ninguém mais aguenta,
já foram feitos tantos pedidos. Isso aqui é
um problemão", declarou.

Os efeitos da falta de infraestrutura tam
bém chegam aosmoradores da rua ao lado,
como é o caso da aposentada Rosa temos

Corrêa, 71 anos. "É uma tristeza o mau

cheio dentro de casa. Não dá pra suportar.
E quando dá chuva, ficamos com medo

porque a água sobe para o nosso lado. A
gente sofre demais com isso", lamenta.

FOTOS FABIO MOREIRA

PROBLEMA Vabnir lamenta o descaso com a situação de uma realidade viv�nciada há anos

Tratamento de esgoto
chega a So%'domunicípio'

! ,�'. f_

A falta de tratamento de es

goto não é exclusividade dos
moradores da Rua Levinus
Krause. O problema afeta cerca

de 50% do município. Segundo
o assessor de comunicação do

Serviço Autônomo Municipal
de Água e Esgoto (Samae), Vi
nícius Schweighofer, o grande
crescimento populacional di
ficulta na cobertura de sanea

mento básico.
A 'expansão do sistema já

está em andamento com a

construção de uma estação de
tratamento com capacidade
para atender 70 mil pessoas. A
obra, no valor de R$ 23 milhões
em recursos do Programa Na
cional de Aceleração do Cres
'cimento (PAC), irá atender os

,

bairros São Luís, Barra do Rio

Cerro, Rio da Luz, Jaraguá Es

querdo, Tifa Martins, parte da
Vila Lenzi, Nova Brasília e Bar
ra do Rio Molha.

A obra civil está em fase de
conclusão. A próxima etapa é a

lVlAU CHEIRO Rosa reclama do odor
dentro de casa causado pelo esgoto

instalação de equipamentos e

então a abertura das redes que
ligarão os bairros à estação. "A
rede na Rua Levinos Krause deve

para ser feita no ano que vem. A

previsão é que estação esteja em
funcionamento em 2014, am

pliando a cobertura para 80%",
destacou Schweighofer.Enquan
to' o tratamento adequado não

chega a essas localidades, a

medida básica é a instalação
do sistema de fossa e filtro nas

residências e a coleta dos resí
duas pelo sistema de tubulação
pluvial. "O sistema tem cerca

de 30% a 40% de eficiência se

for feita a manutenção correta

uma vez por ano, mas não evita
o mau cheiro", explicou.

Sistema de tratamento
de esgoto, que vai
atender a região do
bairro São Luís,
tem previsão de.

funcionar em 2014.
�
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José Augustí6'
.

Caglioni

< •

História do
.

.

sporte
. redacao@ocorreiodopovo.com.br

.
,

Outubro das crianças
e dos professores
Hoje, o espaço, "História do Esporte" será dedicado para homenagear
alunos e professores, em especial as séries iniciais. Homenageando a

magnífica professora Cecília Karsten, que-alfabetizou várias gerações
de jaraguaenses e o seu aluno Toto, e aminha primeira professora
Hermengarda Caglioni, estarei homenageando todos os professores e as

crianças deste País. A principalmissão do professor é compartilhar o saber
cóm os seus alunos, formando campeões para a vida e até para o esporte.

Aprendi tudo nas séries iniciais
Busquei inspiração no escritor Robert Fulghum para homenagear as
crianças. Amaior parte do que eu realmente precisava saber sobre viver
e o que fazer e como ser, eu aprendi nas séries iniciais. Na verdade, a
sabedoria não está lá no alto morro da faculdade, mas sim bem ali na
caixa de areia da escolinha. As coisas que aprendi foram estas: reparta as

coisas, jogue limpo, não bata nos outros, ponha as coisas de volta onde
\

as encontrou, limpe a bagunça que você fez, não pegue as coisas- que não
são suas, diga que você sente muito, quando machucou alguém, lave as

mãos antes de comer, puxe a descarga, biscoito e leite quentinho fazem
bem. Viva uma vida equilibrada: aprenda um pouco, pense um pouco,
desenhe e pinte e cante e dance e brinque e trabalhe um pouco todos
os dias. Tire um cochilo todas as tardes. Quando você sair por aí, preste
atenção no trânsito e caminhe, de mãos dadas, junto com os outros.

Professora Hermengarda
Caglioni

Professora Cecília Karsten

E.será sempre verdade
Não importa quantos anos você tenha, se você sair por aí, pelo mundo afora,
omelhormesmo é poder dar asmãos aos outros, e caminhar sempre juntos.

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
{lU

Lunenâer ���2-
Grupo LunelliI

A

INFANCIA E 'SABED
E O Maracanã esteemeeeu

Jogava no Maracanã Flamengo x Cruzeiro,
e ao time da Gávea só a vitória interessava

paramanter-se na disputa do que seria o

quinto título de campeão brasileiro (l992)�
Jogo bonito e bem disputado, ataque aqui
e acolá, a torcida rubro-negra empurrava
o seu time e pedia Toto no jogo. Vinte
minutos do segundo tempo, zero a zero, o

técnico Carlinhos atende amassa torcedora
e o jaraguaense entra na contenda. O
goleiro Gilmar aciona Júnior em sua

intermediária. Este vislumbra Marcelinho
Carioca deslocado pela ponta esquerda,
e faz o lançamento preciso. Marcelinho,
veloz e insinuante, dribla dois adversários

e, próximo à linha de fundo, cruza para a

área. Toto vai ao encontro da bola como um

raio, mata no peito e, de canhota, arremata
certeiro no ângulo superior esquerdo, sem
nenhuma chance de defesa para o goleiro
do time mineiro. Era o seu primeiro gol
com a camisa do limais querido". A torcida
enlouquecida vibrava e gritava o seu nome.

Veio-lhe àmente a imagem de seus pais,
felizes e orgulhosos. Da professora, dona
Cecília Karsten, e de seus coleguinhas de
aula, a quem prometera aquelamagia,
da namorada Keli e dos jaraguaenses que
torciam pelo seu sucesso. Foi até então o

dia mais feliz de sua vida.
FOTOS DIVULGAÇÃO

-.. - �'......
' .........

FIa:nlengo Campeão
Brasileiro de 1992.

TOTO é o segundo
agachado da
esquerda

para direita

Sonho de menjno
o menino loiro, alto e esguio
levantou-se e disse: "Chamo-me
Sandro Luís Schmitt, mas podem
mechamar de 'Tato'. Meu pai é o
Guida e aminhamãe é a Lori. Serei
um bom aluno e, quando crescer,

jogarei futebol no Flamengo, onde
farei gols com o Maracanã lotado".
Este era o sonho de um dos alunos da

professora Cecília Karsten, do Colégio
Divina Providência, em Jaraguá do
Sul, quando cada aluno fazia sua

apresentação para os coleguinhas do
primeiro ano do Ensino Fundamental.

Observe .

Os milagres acontecerem ao seu redor,
Lembre-se do feijãozinho no algodão molhado,
lia copinho plástico. As raízes crescem para
baixo e ninguém sabe como ou por que, mas
todos somos assim. Peixinhos dourados e

porquinhos da Índia e ratinhos brancos e

mesmo o feijão do copinho plástico, todos
morrem. Nós também. E lembre-se do livro de

Joãozinho e Maria e a primeira palavra que você
aprendeu, sem perceber. Amaior palavra de
todas: OLHE!!! Tudo o que você precisamesmo
saber está aí, em algum lugar. As regras básicas
do convívio humano, o amor, os princípios
de higiene; ecologia, política e saúde.

Peço permissão .

Aos queridos leitores para me "ausentar"desta página por alguns segundos, a saudade
invade aminha alma, e o meu pensamento voa para bem longe daqui, segue até amorada
do Pai Eterno, onde se encontra aminha primeira professora, a dona Hermengarda, que
por certo está pedindo ao Pai Todo Poderoso, proteção e luz para seus ex-alunos. Quero
lhe abraçar e lhe dizer: minha mãe, muito obrigado, Deus lhe pague!
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o espetáculo
"Tecnópolis, a cidade sem livros" J

dirigido por Eloá Gruetzmacher, será
a atração da tarde de 4 de novembro

EDUARDO MONTECINO

Artes cênicas

Está aberta
a Temporada
Teatral· 2012

, Programação garante espetáculos semanais até
o fim de novembro nos teatros do Sesc e da Scar

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

os meses de
outubro e no

vembro, não
há o que recla-
mar da agen
da culturàl de

Jaraguá do Sul. Com o início da
<,

TemporadaTeatral2012, são de-
zenas de apresentações teatrais,
lançamento de documentário,
debate e palestra com convida
dos especiais. A largada para a

'maratona, quase diária, de atra
ções será na 'noite de hoje, às

18h, no Sesc, com a Mostra de
Lambe-Lambe, do Clube Lam
be-Lambe. Em seguida, acon

tece a abertura oficial com a pa
lestra do ator e diretor, radicado
no Rio de Janeiro, Amir Haddad.

Apesar da estrutura e do

grande número de atrações,
essa é a primeira edição daTem
parada. A inspiração veio de um

evento menor, a "Semanada",
que aconteceu em 2010. "Iara
guá não tem um caráter teatral
ainda, então queremos mostrar

que aqui tem teatro e peças de

qualidade para público adulto
e infantil", comentou uma das

produtoras, Eloá Gruetzmacher.
Esse é um festival organizado

pelos próprios artistas da cida -
,

de. Nos 24 dias de programação,
dez grupos locais de teatro se

apresentam nos palcos do Sesc e

da Scar. No mínimo, duas apre
sentações 'por dia. Às vezes, três.
Com entrada gratuita e horários

alternativos, não há escapatória:
só não vê que não quer.

Além dos espetáculos, há
outros destaques na progra
mação. Hoje à noite, Amir Ha
ddad' o fundador do Teatro

Oficina, uma das mais impor
tantes companhias brasilei

ras' vai receber o público para
a palestra de abertura. No dia
11 de novembro, acontece o

lançamento do documentário
"Semanada Teatral2010" e, em

seguida, um debate sobre asso
ciativismo cultural com a atriz
e diretora Valéria de Oliveira,
de Itajaí.

O segredo da grandiosidade
do evento está no trabalho co

letivo. Foram abertas inscrições
para as peças e os artistas sele
cionaram o que gostariam de
mostrar no evento. As compa
nhias teatrais que estão na or

ganização são a Cia Alma Livre,
Ângela Escudeiro, Cia Artística
Avenida Lamparina, Colher de
Pau Cia de Teatro /Scar, Gru

po Gats, Grupo Gestus, Grupo
GpoEx/Scar, Circo Teatro Pixi

rica, Cia Sandra Baron e Clube
do Lambe-Lambe. Foram várias
reuniões, mobilização e troca de
ideias entre os artistas para que a

estrutura do evento começasse a

se desenhar. "Nos reunimos para
movimentar o teatro em Iaraguá
do Sul", afirmouGruetzmachei.
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Canoinhas
••
10° 30°

São Miguel
do Oeste
••

.

15° 29°
Chapecó
••
15° 27°

Joaçaba
••
13° 25°

Faz sol em SC
Lages
••
13° 24°

. �

Sol com nuvens e

possibilidade de chuva
isolada em SC. Temperatura
em elevação durante o dia
emais amena no período
noturno. Para sexta-feira,
sol com aumento de nuvens
e chance de pancadas de
chuva com trovoadas no
decorrer do dia do Oeste
ao Planalto, devido a um

cavado (área alongada
de baixa pressão).
Temperatura em elevação.

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão de vento para lioj em Jar-aguâ
Direção do vento Velocidade Umidade

do vento relativa (%)
·6h Sudoeste 8km/h 68
• 9h Sudoeste 6km/h 71
• 12h Sul 5km/h 50
• 15h Leste 7km/h 44

Omm

0%• 18h Leste 15km/h 53
de possibilidade

• 21 h Leste 13km/h 80 de chuva,

Instável Parcialmente
Nublado,

Ensolarado

São Joaquim
••
11° 20°

Conversa Fiada
Três paulistas querendo contar vantagem pio 'mineirim':
- Eu tenho múito dinheiro... Vou comprar o Citibank! - disse oprimeiro.

,

- Eu soumuito rico ... Comprarei a Fiat! - disse o segundo.
- Eu sou um magnata ... Vou comprar a Usiminas - disse o terceiro.

Aí o 'minerim' dá uma pitada no cigarro de 'paia', engole a saliva .. .faz uma

pausa ... e diz: - Num vendo ...

"

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.

Mafra
••
10° 27°

Rio do Sul
• •
15° 28°

Blumenau
••
16° 30°

Florianópolis
••
18° 28°

CriciÚIna
••
16° 30°

MINGUANTE 8/10

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Proteja
os olhos!

/

NOVA 15/10

CRESCENTE 22/10

CHEIA 29/10

AMANHÃ
MíN: 13°C
MÁX: 26°C

SÁBADO
MíN: 14°C
MÁX: 21°C

Nada de
casacos!

Temperatura
elevada

durante o dia

MíN: 16°C
MÁX: 26°C

São FranCisco do Sull
• Preamar
• 5h17: 1,5m
• 12h15: 1,4m .

• Baixamar
• 9h: 0,3m
• 22h: 0,3m

ltaW
• Preamar
• 3h44: 1,2m
• 14h02: 1,1m
• Baixamar
• 7h47: 0,4m
• 22h02: 0,3m

• Preamar
• 3h06: 0,6m
• 14h34: 0,4m
• Baixamar
• 11h13: 0,3m
• 22h45: 0,1 m

Flotianópolls>
• Preamar
• 2h54: 1,2m
! 16h19: 1m
• Baixamar
• 7h26: 0,5m
• 20h15: 0,2mTábua

das marés Imbi(u a

HORIZONTAIS
1. Todo e qualquer ato socialmente inaceitável, de

consequências desagradáveis I Duas vezes (usa
do como indicação de repetição de trechos de.

música)
2. Lama I Contração uterina do parto
3. Riscar um fósforo
4. Parte da mina onde se acha o mineral! Duro ao

tato
5. Interjeição exortativa / Prender temporariamente

para investigação
6. Pinga
7. Pessoa que vaga sem domicílio fixo
8. Começar ,

9. Caixão mortuário / Massa consistente de farinha
de milho

10. Banho de vapor de água quente
11. Vedado, parado
12. O mês em que é comemorado o dia dos pais IAs 10

iniciais da cantora $abilio
13. Um alarme em alto mar I Nervoso, furioso.

VERTICAIS
1. Um sinal musical! Sensações que podem provo- 1 SI

carvõmito
2. Pequeno lavrador / laceração de um tecido
3. Representação mental de algo concreto, abstrato

ou quimérico / São 60 na hora
4. Macaco I Frutos Que são. vend.idos em cachos e

pencas
5. O apelido do humorista Henato Aragão I Prefi,xo

que indica ação contrária
6. (Pop.) Dentadura / Qualquer substância corante

para pintar
7. A palmeira mais alta do Brasil J (Fem.) Sufixo di

minutivo
8. A metade de XVIII, em romanos J (Ingl.) Pertur

bação do ritmo biológico, traduzida em indispo
sição nsíca, causada por mudança do fuso, du
rante longas viagens aéreas I A sigla inglesa para
disco digital de vídeo

9. Harmonicamente vibrante (tem.) / Enrugado.

2 5 8

1
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II 81
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II II·
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contato@poraeaso.com @poracaso

Chegou a hora do Jack!
Após ansioso período de espera, enfim inaugurou em Jaraguá
o JackAmerican Bar. O restaurante é empreendimento dos

proprietários do Grupo Arriba!, que novamente investiram alto
no padrão de decoração e presenteiam a cidade com mais um
restaurante temático. Inspirado nos dinners norte-americanos,
a proposta do cardápio não poderia ser outra senão baseada
em ícones da cozinha estadunidense, como hambúrguer,
steaks e até o famoso mac'n cheese (macarrão com queijo).

O point abre pontualmente às 18h, e
funcionará de segunda a sábado. Para

quem ainda não pegou, o endereço do

point é na Epitácio Pessoa, defronte o

colégio Abdon Batista. Telefone para
reservas: 473371 2110. Dica da coluna:
na hora da sobremesa não deixem de

pedir pelo cheesecake!

ERlCDELIMA

Os empresários Marcos Bender e Carlos
Piloto, responsáveis pelo JackAmericu
Bar, encerrando no balcão a noite de

inauguração do novo point jaraguaense
....................................................................................................................

Juliano e Rodrigo VengTzen celebrando
o sucesso que foi o Biergarten da
Heineken na 248 Schützenfest

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

Beatriz Jarschel faz pausa
em balada na PatuáMusic

para o clique da coluna
............................................................................

Christafari
em Jaraguá
Com passagem de sucesso por mais de
50 países, misturando roots e reggae
contemporâneo, a banda gospel
californiana Christafari é a atração de

hoje no palco da Patuá Music, a partir
das 20h. Apresentação de peso, a banda
ainda vem acompanhada das cantoras
Avion Blackman, Jennifer Howland
e também pela banda Bendiga. Os
acessos custam R$20 e podem ser

. comprados antecipadamente na
Locomotivos e no Posto Mime.

top3
* 1 - Madalena Cozinha, pizzas

generosas eatendimento de rei.
2 - Sushi de Casa, ingredientes
frescos e sempre tem uma nova opção.
Vale a pena o pedido.
3 - TheParm; lanchemuito arregado.

Umamistura de
" ingredientes que
não se encontra

em outro lugar.

Risoto
Está rolando até domingo em Jaraguá o Festival do
Risoto, promoção do Núcleo de GastronomiaAcijs/
Apevi, cuja proposta é que os estabelecimentos

integrantes apresentem ao público uma versão
do prato ao valor único de R$15. Os participantes
da vez são a Confraria do Churrasco, Restaurante
Brasileirinho, Restaurante Arweg, Restaurante Tio
Patinhas, Mr. Beef, Bodega do Richter, Kantan Sushi

Lounge e Restaurante XanghayFood.
DIEGO JARSCHEL

Francieli P. Gonçalves e Lucas Fliegner
Gonçalves, casal gente boníssima
nos festejos da Schützenfest
•••••••••� •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0°

Semi rIDal do
Juventus!
É hoje! Vale vaga na final da divisão de acesso e toda a

torcida será importante para o Iuve passar por essa. O
adversário da vez � o Atlético, de Tubarão. O tricolor

jaraguaense precisa apenas de uma vitória simples
para conseguir a vaga na tão sonhada final. O jogo
será às 20h30, no João Marcatto. Vamos lá?

ii
Para quem diz 'a vida é curta' eu

digo: bobagem!Ela é a coisa mais

longa que você pode ter.
Anônimo

"

Franco
Giovanella II
Diretor deArte

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 1121 QUINTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2012

ISO 9001

'Garage'
Hoje, mais conhecido comoquinta-feira, a partir das
18h, a porta da 'Garage; um
dospointsmais concorridos da
urbe sorriso, reabre para mo

vimentar o primeiro encontro

dos convivas mais informados
e famosos da região, depois
das últimas eleições. Na pau
ta, como não poderia ser dife
rente, muito trololó, política,
histórias de pescarias e outras

mentiras cabeludas. E claro,
celebrar a vida dojeitinho bem

simples,mas que eu adoro.Não
perco por nada.

Uniformes

C,amilêtâs Parsonalizadátl
Moda Mti\$cuUnfJ I Fetrlinlna

(47) 33760ii1378

3370-3242
,

Moa Gonçalves
FOTOS DNULGAÇÃO

Thayse Freiberger
No fim de semana, a jaraguaense Thayse
Caroline Freiberger (BellArte) consagrou-se
campeã na sua categoria, no 33° Potro do Futuro
- 6a Copa dos Campeões, Baliza e Tambor, na
cidade de Avaré, em São Paulo.

Ajuda
Uma leitora contumaz apelava, ontem. Socorro!'
Sem água e luz, só falta eu ficar sem gasolina.
Socorram - me!

BALADA Magda Eduarda, nos
corredores da Epic' Concept Club

Green Beats
No próximo dia 27, no Parque de Eventos,
acontecemais uma edição da Green Beats,
uma das festas mais movimentadas do Norte
do Estado. O evento contará com dezenas de

atrações, entre elas o show da cantora Elisângela
Dias e da dupla sertaneja Augusto e Michael.

Vande e Cissa
Outro casal sempre de bem com a vida é Vande
Piermann e Cissa Bona. É isso aí, amigos.

o festejado Dj Dieter
Mayer, na pista da Epic
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as r a
• Sarado e com aparência
jovial, o empresário
Renato Koslowski pontua
no sábado, 5.0. A festa
será na próxima terça
feira, 23, em torno do

grupo Loks.

• Rodolfo Marchi,
solteiríssimo, desfilará
o corpo sarado no verão

2013, na orla catarinense,
.

a bordo de uma reluzente

HarleyDavidson.

• A banda Camaleão Robô
movimenta hoje, a partir
das 23h, a concorrida
noite 'na Lico Bar.

Thiago &
Maria Clara
Felizes e apaixonados,
noivaram os queridos amigos
Thiago Souza e Maria Clara
Mendes. Parabéns. Que Deus
abençoe esta união e que a

mantenha sempre sólida.

'�igos do
Dr. House"
Recebi gentil convite do boa

praça Dr. Hugo Nora para
participar nesta sexta-feira,
às 20h, na The Living Club, da
festa "Amigos do Dr. House",
em comemoração ao Dia
do Médico. A noitada, que
promete muita animação e

astral super elevado, estará
sob a batuta do renomado
DJ dr. AirtonWeber.
Vai ser festão!

É melhor
morrer por

uma ideia que
vai sobreviver
do que viver

por uma ideia

que morrerá.

Steve ílbio

moagoncalves@netuno.com.br

Onde comer bem
em Jaraguá

No Restaurante Típic? da
Malwee. Além damelhor
comida alemã, o parque é

um dos lugares mais bonitos
de Santa Catarina.

ARQUIVO PESSOAL

OKTOBER
O fritz Fred,
coma esposa
Janice e a

f'JIha Luiza,
curtindo a

Oktoberfest

• Se alguém quiser saber
quem matouMax da
novelaAvenida Brasil,

, pergunte para o nosso

querido Délcio Stinghen,
o popular Sem Maldade.
Ele tem o nome e o

sobrenome.

\

Reprografia Doufenbach
www.rdcopias.corp.br

��--

• Dedeu da Silva (leia-se
Dalila) também curtiu
intensamente a pescaria
noRio Padauri, afluente
dr Rio Negro, no Estado
do Amazonas.

4flilftWa»RICOH
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Leitor fiel
o amigo de toda a vida Osório Kanzler é o leitor fiel de hoje.
Ele também acompanha a coluna todos os dias. Valeu mesmo!

• A SociedadeAlvorada -

promove no sábado, um
grandioso bailePúblico,
com as bandas Estrela
D'alva e San Francisco.

Istambul
MárciaVieira e o filho LeonardoVieira avionaram ontem para
Istambul. A dupla vai curtir por dez dias amaior cidade da

Turquia e a quintamaior do mundo.

• Hoje se comemora o

Dia doMédico. Os nossos
maiores cumprimentos
à classe.

Marreco recheado'
No domingo, dia 21 de outubro, a partir das 11h30, aAssociação
Recreativa e Cultural Rio da Luz "Salão Barg", de Jaraguá do Sul,
promoverá um concorrido almoço, com o tradicionalmarreco

recheado, costela fogo de chão, sobremesa e seus devidos

acompanhamentos. Na ocasião haverá também Tarde Dançante
-

animada pelo Musical Sertanejo.

• O músico Ingo Reeck
. agita, hoje à noite, o
Restaurante Bimbos, com
o seu famoso saxofone.

• Não abandone seu cão.

• Com essa, fui!
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APOSENTADO, COM O
CRÉDITO CON IGNAD BRAI)ESCO

VOCÊ REALIZA MUITO MAIS.

• ESPECIAL PARA
APOSENTADOS
DO INSS

• E SERVIDORES
PÚBLICOS

Fale com o Gerente Bradesco
,

a um correspondenteouva

Autorizado da_ Bra�e�co
'S pfOxlmo.Promotora ma�800 725 2335.

.ou ligue para

Baixe um leitor de

QR Code em seu celular

e aproxime o telefone

do código ao lado,

Fone Fácil Bradesco: 4002 0022 I 0800 570 0022
SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Ouvidoria: 0800 727 9933

'

bradesco.com.br
twitte,..lt"@Bradesco
ÓCurtír facebook.com/Bradesco
youtube.com/Bradesco
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Marcelo Lamas,
escritor e engenheiro

marcelolamas@globo.com.

" .

r nica

Nomotel

Numa noite quente - e caliente - o

casal de namorados foi para o motel.

Depois de um bom tempo por lá, surgiu
um imprevisto: faltou energia elétrica. A
princípio nem deram bola, pois estavam
distraídos e o calor demorou até tomar
conta do ambiente escuro.

Na hora de sair, Eric foi até o carro e

acendeu: as luzes, assim conseguiram
pegar as coisas que estavam espalhadas.
Ele lembrou que ainda haveria um

problema a ser resolvido: só tinha levado
cartão de crédito. Estaria amaquininha
funcionando? Samantha também não

carregava dinheiro consigo.
Eric ligou para a recepção e o atendente
disse que havia usado amáquina o dia
todo apenas com a bateria e que esta

acabara de ficar totalmente descarregada
com as saídas anteriores - como de
hábito, o movimento na hora do almoço
tinha sido intenso naquele dia.
'O atendente disse que estava à procura
de uma bateria reserva que talvez tivesse

alguma carga, mas a escuridão estava

dificultando a tarefa.
Eric pensou em chamar alguém para
socorrê-los, mas Samantha achou que
seria muita "pagação de mico". Tempos
depois o recepcionista ligou:
- Alô, moço, vamos dar um jeito aqui.
Achei a bateria.
- Ah! Legal. E como eu faço pra abrir este
portão da garagem?

- Estamos fazendomanualmente senhor.
Até por segurança.A gentemanda o pessoal
abrir um portão por vez. Sabe como é, né?
Sem luz e sem câmera a gente não pode
deixar ficar uma fila de carros aqui na saída.
Depois de mais espera, o homem ligou

Novelas
LIlDO A LIlDO - GLOBO· 18B

Zé Maria é gentil com Isabel. Guerra quer publicar uma entrevista
cqm Zé Maria. Bonifácio exige que Praxedes tome uma atitude contra
o jornal de Guerra. Eulália acompanha Teresa à biblioteca. Quequé
descobre que Neusinha pegou o convite que Frederico lhe deu. Edgar
conta para Laura que confirmou a Albertinho a paternidade do filho de
Isabel. Eulália convence Praxedes a proibir Sandra de fazer suas pes
quisas. Chico incentiva Zé Maria a reatar com Isabel. Berenice ouve

Jurema dizer quem é o pai do filho de Isabel. Praxedes fecha o jornal
de Guerra. Berenice procura Albertinho na casa de Laura. Constância
não aceita que o filho que Isabel está esperando seja de Albertinho.

Clique
animal

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

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

GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19B
Roberta descobre que o valor pago pelas ações de Vitória sumiu.

Carolina se faz de vítima para Juliana. Fábio fala para Felipe que pre
cisa resolver seu problema com Carolina. Vânia desmente a versão de
Carolina, e Manoela fica furiosa. Carolina descobre o segredo de Julia
na. Charlô fica intrigada com o comportamento de sua neta mais velha.
Otávio tenta se disfarçar ao chegar ao local secreto. Nieta se preocupa
com Carolina. Roberta conclui que Otávio não pagou pela compra das

ações. Veruska procura documentos para Otávio no escritório de Dino.

Felipe leva Fábio à casa de Carolina. Semíramis fica encantada com

Nenê. Carolina mente para que Nieta expulse Fábio de sua casa. Ma
noela vai embora de casa e leva Ciça. Roberta afirma que descobrirá
como Otávio obrigou Vitória a vender suas ações. Charlô flagra Otávio
chegando em casa. Fábio descobre que Manoela foi embora com Ciça.

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

GABRIELA - GLOBO - 23B
Mundinho convence Nacib a chamar Gabriela para trabalhar no

.

restaurante. Gabriela conta a Miquelina e Sete Voltas que vai se rea

proximar de Nacib. Tonico flagra Olga e Ezequiel juntos. Olga enfrenta
Tonico. Gabriela tenta agradar Nacib, que finge não se importar. Glória
conta para Josué que outro coronel montará casa para ela. Josué se

despede de Glória. A inauguração do novo restaurante da cidade é um

sucesso. Mundinho ajuda Malvina. Nacib se surpreende ao chegar em
casa e ver Gabriela.

* o resumo dos capítulos é de

responsabUidade das emissoras:

de novo e disse que era a vez deles. O
casal entrou no carro. Pelo canto do

portão dava pra ver duas tiazinhas
vestidas de copeiras tentando destravar
o mecanismo com uma chave de fenda,

,

que caía a toda hora. Eric não podia
ajudar, pois a operação era do lado
de fora. Chegando à recepção, tava lá o
sujeito com uma lanterninha de 1,99 na
mão e evitando olhar para o casal. Depois
de algumas tentativas, a operação foi
completada. E lá vieram as duas tiazinhas
de cabeça baixa para abrir o portão
principal. Quando o casal saiu, deu de
cara com um ponto de ônibus lotado
e um "mercedes" amarelo bem cheio,
recolhendo o pessoal. E o povo olhando

pra ver quem tava saindo do lugar, e
todos se viram, pois no carro de Eric não
tinha película. Todo o profissionalismo do

pessoal do motel foi por água abaixo. Se
fosse um casal H ilícito", o crime não teria
dado certo. Como diz o provérbio: HEm
cidade pequena o inferno é grande".

Esses lindos
rllhotinhos estão

prontos para
irem para um lar
bacana que goste
de brincadeiras
e muito carinho.
Se você quiser
adotar um

gatinho ligue
para 3370-4765
ou 8859-9531 e

fale com Luciana

Aniversariantes
18/10 Carieli Moreti Giovanela Doraci Picolli Liriano Jardim Rolf Hasemann

Carin Preter Gentil B. Folguini Lucas S. Ferreira Roselete M. Pedroti

Adao Hudema Cesar A. Kruger Gertrudes H. Faz Albrecht Luis Ricardo Lennert Silnania C. Volpi
Albertina Passati Cristian Daniel Maas Guilherme V. Kellner Marciana E. Leoni Solange Boeing
Albrecht A. Manske Danieli Germann Helena Varela Olímpio Baratto Suelene Maria de Ávila
Altair Maffezzolli Dayane Cristine Krüger Jamiane Bachego Priscila Maris Thiago S. Silva

anderson Weber Denise Alquine Ropelato Jante H. Mader Rejane Wulf Valdecir de Souza
Arnaldo R. Ziegel Deolinda Giovanella Jose Hudema Rita de C. S. Vanin
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Red - Taylor Swift

"Red" - o aguardado novo
álbum da cantora Taylor
Swift. Com apenas 22 anos,

, . H, .' I

TaylorSwift já:' deu 22 li

milhões de álbuns, ganhou
seis Grammys e é a artista
mais jovem da história
a receber amaior honra
da indústria damúsica, o
Grammy de "Álbum do Ano"
(por "Pearless'; lançado em

2008). Seu álbuiÍl de 2010t
"Speak Now", foi incluído
na prestigiosa lista dos
"50 Melhores Álbuns de
Todos os Tempos" (artistas
femininas) da Rolling Stone
e aTime a no ou uma das
00 pe��o�s

II I.'

,�uentes
, do mundo • .A ao del;UXe
do nova álbum ;._ "Redil
- possui 22 novas faixas
incluindo o hit 'IWeAre
Never Ever Getting Back
Together". ,I
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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
• ARCOPLEX 2
• Ted - Leg. - 17:00, 19:10,21 :20
• Valente - Dub. -13:10,15:05
• ARCOPLEX 3
• 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: 1 0,
21:00
• ARCOPLEX 5
• Até que a Sorte nos Separe - 15:00, 17:00, 19:00,
21:00

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Busca Implacável 2 - Dub. - 12h30, 17hOO, 21 h30
• Busca Implacável 2 - Leg. - 14h50, 19h15
• CINÉPOLlS 2
• A Entidade - Leg.-- 14h1 0, 16h30, 19hOO, 21 h40
• 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, 22h1 °
• CINÉPOLlS 6
• Poder Paranormal - Leg. - 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
• GNC 1
• 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: 1 °
• Procurando Nemo 3D - Dub. - 13:30, 15:40
• GNC3
• Busca Implacável 2 - Dub. - 14: 1 0, 16:30, 19:00, 21 :20

.GNC4
• E Aí, Comeu? - Nac. - 13:00
• Ted - Leg. - 15:00, 17:10, 19:20, 21 :30
• GNC 5 .

• Até Que a Sorte Nos Separe - Nac. - 14:00, 16:15,
18:45, 21 :00
• SALA VIP
Intocáveis - Leg. - 14:20, 16:45, 19:10, 21:40

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 '11 Entidade"Ellison (Ethan Hauike)
é um escritor de romances policiais que
acaba de se mudar com a família. No
sótão da nova casa ele descobre antigos
rolos de filme, que trazem imagens de
pessoas sendo mortas. Intrigado com o

que elas representam e com um estranho
símbolo presente nas imagens, ele e sua

família logo passam a correr sério risco
de morte. Com VincentD'Onofrio.

"O que me tira do
sério é a fome"

Solteira e sem previsão de trocar o sta

tus de relacionamento, Sabrina Sato afirma
que está se sentindo plena e feliz. Em entre

vista, ela diz que é muito mais emotiva do

que racional. "Sou muito feminina, muito
maismulher. Uma grande porcentagem de
mim é romântica", contou. A apresentado
ra diz que até tolera algumas injustiças, mas
algumas coisas são impossíveis de passar
por cima: "O queme tira do sério é a fome."

José de Abreu vai
cortar a barba

Amaiormudança no visual que José de
Abreu aderiu para encarar o personagem
Nilo emAvenida Brasil definitivamente foi
a longa barba. Mas, agora, com o fim da
novela se aproximando, o ator já anunciou
que vai se desfazer dela e ficar com a cara

limpa. O ator se comprometeu a cortar a

barba em um evento promovido pela Fun
dação Ayrton Senna e doar todo o seu ca

chê de participação à instituição.

Dricà Moraes quer
adotar mais um filho

DricaMoraes gostou da ideia de serma
mãe e já começou a preparar a papelada
para aumentar a família. Durante o Grande
Prêmio do Cinema Brasileiro, na segunda
feira, a atriz confirmou que deu entrada no
processo de adoção e agora aguarda ansio
sa as boas notícias. A global é mãezona de

Mateus, de três anos, responsável pela do
ação de medula que salvou sua vida quan
do estava tratando uma leucemia.

ÁRIES
Excelente momento para assumir desafios, mas não
convém entrar em polêmicas e discussões.Aproveite
as oporb.midades para ir mais longe em seu trabalho
e obter melhores resultados em tudo o que fizer. No

amor, boas surpresas podem surgir. Cor: pink.

TOURO
Antes de dar a sua palavra ou assumir
responsabilidades, cumpra com as promessas feitas.
Não se deixe enganar pelo excesso de entusiasmo.
Bom dia para a prática de atividades físicas. No amor,
não se deixe levar pelas aparências! Cor: amarelo.

II GÊMEOS
Mantenha a calma e seja tolerante com as pessoas
ao seu redor. Tente ficar longe de discussões tolas. No
amor, brigas não estão descartadas. Dessa forma, o
melhor que tem a fazer é tomar cuidado com o que diz

para não se arrepender depois. Cor: bege-

ffõ CÂNCER
Há riscos de discussões, polêmicas e conflitos em seu

trabalho. Tenha cautela ao manifestar suas opiniões.
Sua saúde merece mais atenção: cuidado com o

estresse! Com o seu par, seja mais paciente e evite
conflitos desnecessários. Oor: branco.

LEÃo
Mantenha a calma diante das situações de conflitos:
discutir ou elevar a voz não vai levar você a lugar
algum. Exercite sua tolerânda, mas sem levar
desaforos para casa No amor, não vai faltar paixão e
entusiasmo na companhia do par. Cor: azul.

rrn VIRGEM

1I.f Não pennita que seu mau humor interfira nas
suas tarefas profissionais neste dia. Para�Iver
pendências domésticas, aja com finneía e seriedade.
Clima tenso no campo afetivo, pro isso siga o conselho
dos astros: é melhor evitar brigas. Cor: roxo.

Xuxa é condenada
a pagar R$ 50 mil
Xuxa se meteu em uma fria quando a

juíza Flávia de AlmeidaViveiros de Castro,
do Rio de Janeiro, condenou a apresenta
dora a indenizar em R$ 50 mil o autor dos

personagens "Turma do Cabralzinho", sé
rie de quadrinhos famosa por contar a his
tória do Brasil. Segundo informações, a loi
ra teria "plagiado" o estilo da arte para criar
a "Turma da Xuxinha", desenho animado

.

que passava em seu programa naTv.

.o, UBRA
- o dia promete ser tenso. Então, tenha calma ou vai

enfrentar brigas com pessoas próximas. Mantenha o
foco em suas tarefas e faça uma coisa de cada vez
para evitar surpresas desagradáveis. No amor, pense
antes de começar uma briga. Cor: branco.

m ESCORPIÃO
II L. Cuidado com gastos impulsivos ou decisões

precipitadas. Sua competitividade estará em evidência
Rque distante de conflitos ou discussões com pessoas
de sua confiança. No setor afetivo, não tenha medo de
expor seus sentimentos. Cor: tons pastel.

.. /\ SAGITÁRIO
)(.

-

Não tenha medo de se expor e lutar pelo que acredita.
Porém, escolha bem suas palavras para não magoar .

as pessoas ao seu redor. Sua ansiedade estará tão
grande que pode prejudicar seu romance. Evite agir
com impulsMdade na paixão. Cor: tons escuros.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

P Tudo indica que o dia será tenso. Pressões não estão
descartadas, então, mantenha a calma e evite bater
de frente com as pessoas à sua volta. No romance,
cuidado com suas palavras e ações para 'não magoar
profundamente o seu amor. Cor: preto.

� AQUÁRIO
""""""'" Modere a força de suas palavras diante de agressões.

Preste atenção em tudo o que faz: a distração pode
gerar pequenos inconvenientes. Não convém impor
suas opiniões aos demais. Ofereça o apoio que seu
amor precisa e receberá o mesmo. Cor: pink.

PEIXES
No trabalho, poderá iniciar novas atividades ou
ainda dar outros rumos à sua carreira. Um clima de

competitividade pode dar ânimo para suas atividades.
Nos assuntos do coração, demonstre mais alegria e

empolgação e não vai se arrepender! Cor: pink.
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É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. g

t

A gatinha Gabrielly
Karinafaz 7

aninhos hoje.
Parabéns, amor!
Mamãe, papai e
as maninhas te
adorammuito!

Feliz aniversário!

Heloysa comemorou o
.. . ".

prrmereo aIllversano no
dia 17. A dinda Francine ,

e seu dindo Xandy lhe
desejam tudo de bom
e que Deus continue
ilwninando seu caminho.
Amamos muito você!

Hoje tem showgospel daChristafari em Jaraguá do Sul
A banda de reggae gospel

Christafari faz show hoje na

Patuá Music. O evento come

ça às 20h com a apresentação
da banda Bendiga e das canto-

I '

l
)

)

) ,:
}

Jonny
Rebello e

Thalissa

Henn,
felizes com
o noivado
realizado
no dia

12/12/12

tas Avion Blackman e Jennifer
Howland.

Santa Catarina é a primei
ra cidade do Brasil a receber o

grupo com a turnê "A Roots Re-

O modelo Saulo Dougias
de França'recebe os

parabéns hoje pelo
aniversário. Os amigos
Gilo, Isabel e Vanderson
é que desejam saúde, paz,

sucesso e alegrias

o pequeno Bryan
Gonçalves de Siqueira

completa 1 ano e 5 meses

no dia 19. Papai Jmrl.or
e mamãe Lisiane
te amammuito!

vival", divulgando o álbum "Re

ggaeWorship", com 17 músicas,
.

que foi lançado em março de
2012 e teve financiamento ban
cado pelos próprios fãs após
campanha na Internet. .

Os ingressos já estão à ven
da na loja Locomotivos e Posto
Mime Matriz em Iaraguã do Sul
e loja Reggae Roots Surf Shop

, em Joinville. É um evento sem

fins lucrativos e de cunho so

cial. A banda se' apresentará
também em outras três cidades
brasileiras: Santos (SP), Londri
na (PR) e Maringá (PR).

História do grupo

Iniciada em 1989, a banda é

pioneira do gênero reggae gos
pel no mundo. O grupo prove
niente da Califórnia/EUA já se

Quatro aniversa:iiantes comemoram seus dias e

recebem o' carinho da família e dos amigos.Walter fez
23 anos no dia 9, Adriana comemorou no dia 15 seus

29 anos, Gabriel fez 13 anos também no dia 15, e Ane
Caroline completou 9 anos no dia 17. Parabéns!

Os professores, pais e a1W10S da Escola Antonio
Placidos Raussise agTadecem aos colaboradores da

cooperativa Crevisc pelo evento realizado na escola
na Semana da Criança, quando proporcionaram

diversas atividades com o tema 'Eu coopero com um

mundo meUtor', surpreendendo e divertindo
muito nossos alW10S. Ml!ito obrigado!

apresenteou em mais de 50 pa
íses e em dois jogos olímpicos,
além de tocaram para o presi
dente dos EUA.
',O grupo multicultural é

composto por dez membros,
liderados pelo vocalista e fun
dador do Christafarí, pastor
Mark Mohr. Com sua mistura
de reggae roots tradicional e

.

dancehall reggae contemporâ
neo' eles proclamam umamen

sagem inflêxível de esperança e

salvação.
Após quase duas décadas,

a banda continua forte como
.

nunca e já gravou também o

álbum, em inglês "No Compro
mise" (Não se Comprometa;
melhor traduzindo, não se co

loque em situações compro
metedoras) e um álbum em es

panhol"Reggae de Redencion".

Hoje à noite, acontece
o 3° Passeio Ciclístico
Noturno de Jaraguá do
Sul. A largada oco....e

às 20b, na Praça Ângelo
Piazera e a inscrição é
de uni quilo de alimento.
Os primeiros 130 inscritos
recebem camiseta. Mais

infonnações no 3370-9797.
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Nome limpo
CDL ajuda consumidores a
acertar débitos em.atraso

A campanha de recuperação de crédito

possibilita que as dívidas sejam parceladas

JARAGUÁ DO SUL

Laura D'Alessandro, especial

- _ Os consumidores de Iara-
guá do Sul com débitos no

comércio têm mais uma opor
tunidade de limpar o nome e

reativar o seu crédito na praça.
Desde 1 de outubro a Câmara
de Dirigentes Lojistas (CDL)
da cidade está realizando uma

campanha de recuperação de
crédito que tem como objetivo
a intermediação entre o cliente

inadimplente e a loja.
Através da sua Assessoria de

Cobrança, a CDL oferece um

serviço de conciliação que per
mite aos lojistas de recuperar o
crédito e aos clientes de regu
larizar o seu cadastro. "A nossa

intenção é devolver' aos con

sumidores de Iaraguá do Sul o

poder de compra que eles têm,
oferecendo até a possibilida
de de parcelar os seus débitos,

coisa que o ano passado era só
feita à vista ou em duas vezes",

(

declara o diretor do Serviço de

Proteção ao Crédito (SPC) da

CDL,Jábio Cristiano Stein.
A iniciativa, que foi criada

pela primeira vez em 2010 e este

ano vai até o dia 21 de dezem

bro, teve uma aceitação muito

positiva nos primeiros 15 dias.
"O total recuperado no ano pas
sado foi de 20 mil reais e.o ob

jetivo deste ano é dobrar este

valor", destaca Stein. Iaraguá
do Sul tem um nível de inadim

plência entre 5%. O percentual
está abaixo da média de Santa

Catarina, que varia de 6,5% a

7%. O serviço da CDL é ainda
mais importante nesta época
do ano. "A entrada de recursos

por conta de férias e 13° salário
vai elevar o poder dos consumi
dores de acertar os débitos e de
voltar a consumir até o final do

ano", reforçou Stein. Ao final,

pagamento das dívidas e nomes

limpos é vantagem para todos

porque significa mais pessoas
com capacidade de aproveitar
os próximos meses e de reativar
o ·comércio.

Os lojistas terão também
outro serviço para auxiliar nas

operações comerciaís: um ban
co de dados nacional, chamado
Cadastro Positivo, com informa

ções financeiras sobre pessoas
físicas e jurídicas, para benefi
ciar os clientes com referências

positivas e baratear os juros do
. crédito aos bons pagadores.

As pessoas que
desejam regularizar
os débitos devem

procurar a Câmara
de Dirigentes

Lojistas para fazer
a renegociação.
A entidade fica
na rua Otaviano

Lombardi, 100,
bairro Czerniewicz.

TelefoJ,1.e: 3275-7070.

SPC Presidente
Fábio Stein diz que
medida é vantajosa

para todos

Encontr� de Co.municação
Acadêmicos promovem evento na Fameg

De 22 a 26 deste mês, ocorre a 4a

edição do Encontro de Comunicação'
(Encom), promovido pelos alunos do
4° semestre do curso 'de Publicidade e

Propaganda da Fameg. Palestras com

,profissionais renomados e abertos à

comunidade serão realizadas nos dias .

22,'23 e 24. No dia 25, as atividades vão
envolver apenas os acadêmicos da ins

tituição. O encerramento acontece

no dia 26, em evento no London Pub.
As inscrições custam R$ 10 e dão direi-

to' à entrada na festa de encerramento.

Interessados podem obter outras infor

mações nos sites www.encomoficial.
co.cc e www.encomoficial.tk. Confira
a página oficial do evento no facebook

(encom.oficial).

Fique Por dentroqUe OCont de tUdoeCe na re ._

9100

Exercício

Hoje tem.
•

passeio
ciclístico

Para conscientizar a popu
lação sobre a importância do
exercício físico, a Fundação
Municipal de Esporte de Ia
raguá do Sul (FME) organiza,
anualmente, o Passeio Ciclístico
Noturno. A concentração para a
terceira edição do evento acon

tece hoje, a partir das 18h30, na
Praça Ângelo Piazera, no Cen
tro.A largada será às 20h.

São aproximadamente
seis quilômetros de pedala
da. O grupo sairá da praça
e seguirá o fluxo dos carros

pela avenida Marechal Deo
doro, com passagem em fren
te ao 'Fórum, seguindo pelas
ruas Reinaldo Rau, Coronel

Procópio Gomes, Presidente

Epitácio Pessoa, e retornam

à praça pelá avenida Getúlio

Vargas. Segundo a coordena
dora de Eventos Escolares e

Comunitários da FME, Cleide
Mosca, a expectativa é igualar
o público do ano passado, de
cerca de 400 ciclistas.

A inscrição custa um quilo
de alimento não perecível e

pode ser feita um pouco an

tes do evento, com a comissão

organizadora. Toda a arreca

dação será destinada à Igreja
Matriz São Sebastião. Os pri
meiros 130 inscritos ganharão
uma camiseta e um núme-

..

ro para o sorteio de brindes,
como bicicletas e camisetas.

BANCO REGIONAL DE

DESENVOLVIMENTO DO

EXTREMO SUL

o
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o
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CODESUL
CrJ./lIF",f/ru d� ,a.Jl4fRllD/�it'IHNtl:fi'

flf'"t.J(�fkJl

Agência de Santa Catarina
Av. Hercüio Luz, 617
CEP 88020-000
Florianópolis - SC
Fone: (48) 3221.8000
brdeflo@brde.com.br

Escritório de Chapecó
Av. Getúlio Vargas, 1748-N
CEP 89805-000
Chapecó - SC
Fones: (49) 3323.4100/9121.4302
paulo.antoniollo@brde,com.br

Escritório de Joinville
Av. Aluísio Pires Condeixa, 2550
CEP 89221-750
Joinville-SC
Fones: (47) 3461.3346/9210.7675
nivaldo.presalino@brde,com.br
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ista
Cristiano Mahfud Watzko,

escritor

As coisas simples davida
No último final de semana,

tive a oportunidade de vi-

.

sitar um lugar muito bonito. As

experiências que tive durante a

viagem, me ensinaram que o que
realmente vale a pena na nossa

vida são as coisas simples da vida.
. Durante a viagem meu pai

disse que use estivermos com as

pessoas que gostamos, não im

porta onde estivermos, estare

mos felizes". É uma grande
verdade. Caros leitores vou com

partilhar com os senhores (as), o
lugar que visitei nestes últimos
dias, foram os canyons na região
dos Aparados da Serra, no. Rio
Grande do Sul. Ficamos numa

pequena pousada na cidade de
Praia Grande, ainda no Estado
de Santa Catarina, apesar de o

tempo estar bastante instável,
durante todo o sábado, o destino
nos permitiu ver as belas paisa
gens dos canyons. Atravessar o
rio, bem próximo da queda da
cachoeira, ver a famosa "Pedra
do Segredo", e o mais importan
te, estar com a família, tudo isso,
são coisas simples, mas \ como

disse acima e faço questão de

repetir, o que realmente vale a

pena na nossa vida são as coisas

simples da vida.
Para ilustrar o valor das coi

sas simples, vou contar uma

pequena história:

I

'.1

• I

Num dia como qualquer ou
tro, um senhor muito rico levou
seu pequeno fi1ho, José, para
viajar pelo interior, com o firme

propósito demostrar o quanto as

pessoas podem ser pobres. O ob

jetivo era convencer o garoto da
necessidade de valorizar os bens
materiais que possuia, o "status';
o prestígio social, e queria que
seu fi1ho aprendesse a cultivar
estes "valores" desde cedo.

Eles passaram um dia e uma

noite numa pequena casa de
� madeira, de um morador de
um pequeno sítio. Quando re

tornaram da viagem o pai per
guntou ao filho:

- O que achou da viagem?
- Muito legal, pai.
- Você viu a diferença entre

viver com riqueza e viver na po
brezai

- Sim.
- E o que você aprendeu?

Desejo que cada um
de nós valorize as

,.,

coisas simples da
vida... e que

saibamos que são
elas que realmente

valem a pena.

O pequeno José respondeu
Eu vi que nós temos um cachorro
em casa, e eles têm quatro. Nós
temos uma piscina que' alcança
o meio do jardim; eles têm um

pequeno rio onde podem tomar

banho e pescar. Nós temos uma

varanda coberta e iluminada com

lâmpadas, eles têm as estrelas e a

lua. Nosso quintal vai até o portão
de entrada, eles tem árvores ao re
dor da casa ondempodembrincar.

Seu pai ficou perplexo, não
conseguia acreditar no que seu

filho havia lhe dito. E então seu

filho falou a frase que o homem
rico não queria escutar: .

- Obrigado pai, por me mos

trar o quanto "pobres" nós somos!
Seu pequeno filho José, ha

via lhe dado uma lição, e a par
tir daquele dia, o homem rico

começou a ver as coisas de um

jeito diferente. Pois, aprende
ra que as coisas simples são as

que realmente importam.
Dale Carnegie, escritor e ora

dor norte-americano, escreveu

certa vez: "Não é o que você é,
o que você tem, onde está ou o

que faz, que irá determinar a sua
felicidade; mas o que você pensa
sobre isto". Desejo que cada um
de nós valorize as coisassimples
da vida, e assim como o pequeno
José, saibamos que são elas que
realmente valem a pena.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVADO BRASIL ES1l\DO DE SANTACATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUADO SUL - SC Novo Telefone/Fax: (47)3274-1790
EDfD\LDE INTIMAÇÃO DE PROTESTO

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 PROTESTO:

Apontamento: 225028/2012 Sacado: ASSOCIACAO DESPORTIVAJARAGUA - ADJ Endereço:
RUA GUSTAVO HAGEDORN 636 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89252-650 Cedente: JUNKES &
BORBA IIDA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 3000503802 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 588,00 - Data para pagamento: 23/10/2012-Valor total a pagar R$661,19 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 588,00 - Juros: R$ 0,58 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 225263/2012 Sacado: O PRAMALHAS IIDA Endereço: R JOSE THEODORO
RIBEIRO 1061- Iaraguá do Sul-SC - CBP: 89258-000 Cedente: KOBOLD PIDC MERC FlNANC
II Sacador: DAMENNYINDEEspécie: DMI - N°Titulo: 024406 2 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 720,00 - Data para pagamento: 23/10/2012- Valor total a pagar R$795,28 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 720,00 - Juros: R$ 1,92 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 225235/2012Sacado: EWALDCOMERCIAL IIDAME Endereço: RUAPASTOR
ALBERt SCHNEIDER 1200 - JARAGUADO SUL - CEP: Cedente: RBS ADM E COBRANCASA
NOTICIA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: C900064342 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 660,00 - Data para pagamento: 23/10/2012- Valor total a pagar R$745,24 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 660,00 - Juros: R$ 6,38 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 225249/2012 Sacado: GUSTAVO GONCALVES PIACENTE Endereço: RUA
LEOPOLDO JANSSEN 465 APTO 403 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-130 Cedente: MAR
MORARIA MULlER IIDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1052-01 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 650,00 - Data para pagamento: 23/10/2012-Valor total a pagarR$725,21
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 650,00 - Juros: R$ 2,60 Emolumentos: R$ll,60 - Pu

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

Apontamento: 225247/2012 Sacado: INDUSTRIAS QUIMICAS R.MINAS Endereço: GUI
LHERME CRISTIANO WACKERHAGEM, 540 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-300
Cedente: COMERCIAL DE LUCCA IIDA BPP Sacador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 123456
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.293,40 - Data para pagamento: 23/10/2012- Valor
total a pagar R$2.406,26 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.293,40 - Juros: R$ 49,69
Emolwnentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 225323/2012 Sacado: MARCOSDE PAULAPADILHAME Endereço: RUAJOSE
TEODORO RIBEIRO 1560 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: Cedente: CASA DAS TINTAS MABA Sa
cador: - Espécie: CH - N°Titulo: 0000973 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 990,00 - Data

para pagamento: 23110/2012-Valor total a pagar R$1.078,87 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 990,00 - Juros: R$15,51 Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condu
ção: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 225322/2012 Sacado: MARLETEFINGER Endereço: RUACRISTINAENRICO
NI MARCATIO 44 APTO 204 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-970 Cedente: CASA DAS TIN
TAS MABA Sacador: - Espécie: CH - N° Titulo: 000137 6 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$1.360,00 - Data para pagamento: 23/10/2012-Valor total a pagarR$1.482,47Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1.360,00 - Juros: R$ 49,86 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 225283/2012 Sacado: MARTEX IND E COM DE ART DO VST Endereço: R
URUGUAI 77 - JARAGUÁDO SUL-SC - CBP: 89251-230 Cedente: TEXTILWALFRANMENE
GHEL IlDA Sacador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 019605-03 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 650,00 - Data para pagamento: 23/10/2012- Valor total a pagar R$724,12 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 650,00 - Juros: R$ 1,51 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 225031/2012 Sacado: ML PIZZARIA IIDA ME Endereço: R CEL PROCO
PIO GOMES DE OUVEIRA 1580 - Iaraguá do Sul-SC - CBP: 89251-201 Cedente: MOINHO
OXFORD IlDA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0020185/01- Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 450,00 - Data para pagamento: 23/10/2012-Valor total a pagar R$519,96 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 450,00 - Juros: R$ 2,10 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 224668/2012 Sacado: NIVALDODESOUZA Endereço:RUAALFREDOMANN
135APT 102 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-270 Cedente: BANCO PICSASA Sa
cador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 9988797180 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.255,31
- Data para pagamento: 23/10/2012-Valor total a pagarR$1.446,60 Descrição dos valores: Va
lar do título:R$1.255,31- Juros:R$l23,43 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 225266/2012 Sacado: RAFAEIA DE SOUZA RODRIGUES Endereço: PEDRO
GONZAGA 345 - VIIANOVA - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-320Cedente: ATELIERVALVER
Dl;:IIDAME Sacador: - Espécie: DMI - N'Título: 1321/C - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 572,60 - Data para pagamento: 23/10/2012- Valor total a pagar R$639,20 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 572,60 - Juros: R$ 3,43 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 225277/2012 Sacado: WfLSON LEONARDI Endereço: RUAWAlTER MARU
AROT 2612 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-410 Cedente: ELQUIMICAIND COMDE PROD
QUIMICOS IIDA Sacador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 47871 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$182,38 - Data para pagamento: 23/10/2012- Valor total a pagar R$250,78 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 182,38 - Imos: R$ 0,54 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Certifico, que este Edital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "OCorreio do Povo",
na data de 18/10/2012. Jaraguá do Sul (SC), 18 de outubro de 2012.

Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 12

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - Samae

Jaraguá do sul - se

Aviso de licitação
Licitação nO: 148/2012

Tipo: menor preço global
Modalidade: tomada de preços
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços técnicos es

pecializados de consultoria pública e assessoramento referente aspectos
legais e regulamentares
Retirada do edital: a partir do dia 18/10/2012, das 8h às 11h30 e das 13h
às 16h
Data da abertura: 6/11/2012 10h
O edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do samae,
na rua erwino menegotti, nO 478 - jaraguá do sul - se- site: www.Samaejs.
com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047-
2106-9100

Bonifácio Formigari
Diretor presidente

REPÚBliCAFEDERATIVADOBRASIL- ESTADO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRIS'D\ INGEHILLEWAGNER, Interventora

Rua28 deágostons 1918 - Telefone: (47) 3373-04.{l4
Horário de Funcionamento: 8h30h às 12h e 13h3O às 18h

EDfD\LDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando
os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se,
desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para
aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sualocaJização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s)
ou domiciliada(s) fora daCircunscriçãoGeográfica da Serventia ou, ainda, porqueninguém se dispôs a receber a intimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 36702 Sacado: AUMENTOS SANTOANTONIO IIDA - ME CNPJ: 14.932.791/0001-00 Endereço: RuaBraçoCaril-
, pinas nO stt«, Campinas, 89108-000,MassarandubaCedente: BRASIL SULEMBAIAGENS IlDACNPJ: 04.910.603/0001-81
Número do Título: 30530-3053 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 02/10/2012 Valor: 206,72 liquidação após a intimação: R$11,60, Condução:
R$ 52,98, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 36619 Sacado: ANAMARIAGUNS GONZAITl ME CNPJ: 09.120.532/0001-37 Endereço: Rua Braço Campinas
n° sttv, Campinas, 89108-000, Massaranduba Cedente: BRASIL BOTOES IIDA CNPJ: 05.480.257/0001-01 Número do Tí
tulo: 0000015796 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 30/09/2012 Valor: 606,59 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 52,98,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 35987 Sacado: ARLETE ORII.DABORBADA SILVA CNPJ: 12.666.974/0001-98Endereço: Rua Guararnirim n° 60,
Schroeder 1,89270-000, Guaramitim Cedente: BANCO SAFRA SA CNPJ: 58.160.789/0001-28 Número do Título: 498185397
Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCOSA DataVencimento: 06/09/2012
Valor: 253,35 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 36539 Sacado: CELSO JAIR SCHARDONG CPF: 791.798.359-53 Endereço: Rua Nabor de Souza lima -

(Rual04) nO 200, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: OSMAR OSCAR NAGEL CPF: 097.012.149-00 Número do
Título:M-000034 5 Espécie: ChequeApresentante: OSMAR OSCAR NAGELDataVencimento: 18/09/2010 Valor: 2.200,00
liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 36692 Sacado: ERNANI COSTA CPF: 796.454.299-00 Endereço: Rua Primeiro Braço do Norte n° s/no, Primei
ro Braço do Norte, 89108-000, Massaranduba Cedente: GRAMS COMERCIO DEMAQUINAS E REPRESENIAÇOES IIDA
CNPJ: 82.160.169/0001-73 Número do Título: 317-E Espécie, Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DOBRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 02/10/2012 Valor: 764,00 liquidação após a intima
ção: R$ 11,60, Condução: R$ 77,43, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 36405 Sacado: GESSICAMOllER CPF: 093.047.059-16 Endereço: Estrada Campinha Central nO 810, Campi
nhaCentral, 89108-000,Massaranduba Cedente: ARNO FRANCISCO DEREITl ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número do
Título: 000001220 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 23/09/2012 Valor: 193,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 44,10,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 36896 Sacado: GUINCHO BATISTATRANSPORTES IIDAME CNPJ: 10.856.875/0001-43 Endereço: RuaEmilio
Prusse n° 91, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: CIRITORNO IIDA ME CNPJ: 03.680.364/0001-58 Número do Tí
tulo: 186710 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA DataVencimento:
02/10/2012 Valor: 660,00 liquidação após a intimação. R$11,60, Condução: R$ 5,00,Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------,-------------------------------------
Protocolo: 36642 Sacado: IL RESTAURANTE EPIZZARIA IIDA CNPJ: 06.921.745/0001-70 Endereço: FuaAntonio Zimrner
mann nO 119, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA CNPJ: 01.181.521/0001-55
Número do Título: 21072130 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO
SA DataVencimento: 22/09/2012 Valor: 168,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência:
R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 36725 Sacado: lSABELJAGELSKIME CNPJ: 12.986.409/0001-08 Endereço: Avenida Izídío Carlos Peíxer ns 1729,
!LHADA FIGUEIRA, 89270-000, Guaramirim Cedente: illTECH ETIQUETAS IIDA CNPJ: 06.295.068/0001-21 Número do
Título: 005895011 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 02/10/2012 Valor: 551,97 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$13,87,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 36536 Sacado: JOAO AMARO DE MORAES CPF: 384.533.209-34 Endereço: Rua João Benjamin Barbi, cx.02 nO

205, Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: BANCO FICSAS/A CNPJ: 61.348.538/0001-86 Número do Título: 998083484-1
Espécie: Cédula de Crédito Bancário por IndicaçãoApresentante: BANCO FICSA S/ADataVencimento: 28/08/2008 Valor:
9.902,88 liquidação após a íntímação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 36793 Sacado: JOAO ENGEL CPF: 059.733.869-88 Endereço: Rua Campinas nO s/n, Campinas, 89108-000,
Massaranduba Cedente:V.M.M. COMERCIO DE MATERIAIS EIETRICO E HIDRAULICO IIDA CNPJ: 11.735.478/0001-86
Número do Título: 000000000800 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DataVencimento: 28/09/2012 Valor: 500,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60;Condução: R$ 52,98, Diligência: R$
35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 36538 Sacado: JOCEMAR LUIZ WPES CPF: 025.857.569-71 Endereço: Rua Professor Jose Motta Pires
n° 57, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CNPJ:
07.707.650/0001-10 Número do Título: 20018563356 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante:
SERGIO SCHUIZE EADVOGADOSASSOCIADOS DataVencimento: 10/05/2012 Valor: 12.029,04 Liquidação após a inti
mação: R$ll,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 36849 Sacado: JOSEANTONIOGONZAGACPF: 026.083.969-M Endereço: RuaExp. Olimpio Jose Borges n° 24,
Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: BVFlNANCEIRA S/ACEI CNPJ: 01.149.953/0001-89Número do Título: 131020372
Espécie: Cédula deCrédito Bancário por IndicaçãoApresentante: BVFINANCEIRAS/ACEI DataVencimento: 26/04/2012
Valor: 18.233,12 liquidação_após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protoc�lo: 36616 Sacado: JULIO CESARMASSANEIRO SOARES CPF: 081.186.489-82 Endereço: RuaPadre SilvioMichellu
zzi nO s/n, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: BRASEUO INDUSTRIAE COMERCIO DEMAQUINAS IlDA CNPJ:
01.768.763/0001-40Número doTítulo: 5829/2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 24/09/2012 Valor: 71,00 liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
----------------------------------------=--------------:.;--------------------------------------------------------------------------------------
Protocolo: 36135 Sacado: lETICIA UNDNER CPF: 092.348.359-48 Endereço: Rua 28 de Agosto, sl.03 n° 1302, centro,
89270-000, Guaramirim Cedente: JOAO LUIZ ROSADE BEM CPF: 097.068.449-53 Número do Título: 03007120096 Es
pécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 10/09/2012 Valor:
1.650,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00
----------------!\.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo: 36127 Sacado: MARCOS DE OUVEIRA CPF: 052.014.259-41 Endereço: Rua Maria Gesser n° 28, Schroeder
1,89275-000, Schroeder Cedente: BV FINANCEIRA S/A CEI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 750091933 Es

pécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: SERGIO SCHUIZE E ADVOGADOSASSOCIADOS Data
Vencimento: 20/05/2010 Valor: 65.119,20 liquidação após a intimação: R$ 11,60,Condução: R$ 53,86,Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 36155 Sacado:VANESSAGOMESCAMARGO CPF: 047.461.609-61 Endereço: RuaAIberto Jacobi n° 115, Schro
eder I, 89275-000, SchroederCedente:WP. JUNIOR & CIA LIDAME CNPJ: 04.303.006/0001-99 Número do Título: 566 Es
pécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIMData
Vencimento: 19/09/2012 Valor: 1.650,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 36716 Sacado: VITOR LUCillNI JUNIOR CPF: 022.()94.369-90 Endereço: Rua linhaTelegrafica nO s/n, Cen
tro, 89108-000, Massaranduba Cedente: JAVEL JARAGUAVEICULOS PECAS SERVlCOS IIDA CNPJ: 79.501.862/0001-58
Número do Título: 0042716001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 24/09/2012 Valor: 355,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Guararnirirn, 18 de outubro de 2012.

CHRISTA INGEHIILEWAGNER, Interventora
'.' .1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ESPERANÇAKleinschmidt mantém as portas abertas até decisão final

Motoristas terão
menos autoescolas

berá novos alunos a partir da se
mana que vem. A empresa abriu
as portas em 2009 e tem capaci
dade para atender 35 alunos. "A

nar o curso normalmente. cidade vai perder se não houve .

Ontem, os proprietários dos concorrência", critica.
93 CFCs catarinenses abertos A garantia, tanto do Tribu

depois de 2006 começaram a nal de Justiça, do Detran, quan
receber a notificação do De- to dos proprietários das auto

tran. A decisão do Tribunal de escolas, é que todos os alunos

Justiça (TJ-SC) determinando a matriculados poderão concluir

interrupção das atividades foi o o curso, sem prejuízo. Por isso,
último ato de uma novela que já os CFCs não vão fechar as por
se arrasta desde 2006. "Esta situ- tas. "Vamos continuar aten

ação se repete todo ano, e nós só dendo normalmente. Nenhum

queremos trabalhar. Esperamos ' aluno será afetado", assegurou
uma decisão", disse Cristiano o responsável pela Autoescola
Büettner, proprietário da auto- Piloto, de Iaraguá do Sul, Már
escola Schroeder, que não rece- cio Kleinschmidt.

Alunos já matriculados nos cinco CFCs

podem terminar o curso normalmente

REGIÃO
Débora Remor

os futuros motoristas de
Guaramirim terão ape

nas uma opção de autoescola
a partir de terça-feira, dia 23. O
mesmo acontece em Schroeder,
onde uma das duas auto-escolas
não poderá receber novos alu
nos. No total, o Vale do Itapocu
vai contar com cinco Centros de

Formação de Condutores (CFC)
amenos, mas os alunos jámatri
culados têm a garantia de termí-

Na re ão

Centros serão afetados em três cidades
Nas cinco cidades doVale do

Itapocu, apenas Massaranduba
e Corupá não terão alteração no
quadro de autoescolas a partir
de semana que vem. Três CFCs
de Iaraguá, um de Guaramirim
e um de Schroeder serão afeta
dos pela determinação judicial.
"Sem dúvida, se a cidade ficar
com apenas uma empresa, os

. preços vão aumentar, pois não
haverá concorrência", lamenta
Laurinda Horn, proprietário da

Autoescola Pé na Estrada, de
Guaramirim. Ele vai ter que se

adequar à determinação judi
cial e não receberá novos alu
nos, mas ainda assim está con
fiante de que a situação vai 'se
resolver em breve.

A Procuradoria Geral da Re

pública entrou, em dezembro
de 2011, com uma ação direta
de inconstitucionalidade ques
tionando o fato de o Estado le

gislar sobre trânsito, um tema

exclusivo da União. A Associa

ção Catarinense dos Centros de

Formação de Condutores (AC
CFC) , que agrega a maioria das
autoescolas abertas depois de
2006 e que serão afetadas pela
determinação do TJ-SC, acom
panha atentamente o caso.

"Queremos que todas as em

presas, abertas antes ou depois
da lei, tenham o mesmo trata

menta", disse a assessora jurídi
ca da ACCFC, Daniele Ferreira.

Caso se arrasta
desde o ano de 2006

'Até hoje, seis anos após a uma vistoria mais criteriosa,
promulgação da norma esta- por isso são melhores, sim".
dual, nenhuma das 430 auto-' Ele garante que, mesmo sem

escolas do Estado participou receber novos alunos, a em

de licitação. Questionamos presa vai manter todos os oito

por que algumas autoescolas funcionários e que nenhum
podem continuar funcíonan- dos mais de cem alunos que
do, enquanto outras serão estão em processo de habilita
descredenciadas", comentou a ção serão prejudicados. "Claro
presidente da ACCFC, Yomara que se não houve luz no fim do
Ribeiro. Este é o mesmo ques- túnel, e se houver demora para
tionamento de Márcio Kleins- resolver esta situação, vou ter

chmídt. "Se for para avaliar a que fechar a portas. Mas estou
qualidade do ensino, certa - seguro de que a questão não
mente'as autoescolas abertas vai 'Se arrastar por mais muito
recentemente passaram por tempo", acredita.

Licitação
Novembro será decisivo

O diretor. do Detran, Van
derlei Rosso, afirma que o

órgão está cumprindo com a

determinação judicial. 'A par
tir da zero hora do dia 23, auto
maticamente o sistema não vai
mais aceitar novas matrículas
dos 93 CFCs." A publicação do
edital de licitação, cancelado
outras vezes pelo Tribunal e

Contas da União, pode sair em

novembro. Com a audiência

pública agendada para o dia

primeiro, o próximo passo é

lançar a concorrência. "Vamos
participar da licitação e que
remos manter a atividade em

funcionamento. Iaraguã cresce
muito e existe uma demanda
muito grande, tem mercado

.

para todas as autoescolas", dis
se Kleinschmidt.

-'

Muda:nçl\S
Redução será permanente'
A lei determina que o número de CFCs seja corresponden

te à quantidade de eleitores. No Vale do Itapocu, isso significa
reduzir de quinze para doze centros. Com a licitação, todos os

CFCs já em funcionamento e também aqueles que querem en

trar no mercado vão concorrer em igualdade para as sete va

gas em Jaraguá do Sul, duas em Guaramirim e uma em Corupá,
Schroeder e Massaranduba.

I

Entenda o caso
Em 2006, entrou em vigor

a Lei Estadual 13.721, que de
termina que o serviço de for

mação de condutores deve

passar por processo de lici

tação. A Lei delimita a quan
tidade de' CFCs por número
de eleitores do município. Em
maio 2011, o Ministério PÚ
blico e o Detran firmaram um

Termo de Ajuste de Condu
ta para permitir que os CFCs

implantados até ano passado
continuassem abertos. O MP
entende que todos os centros

devem ter tratamento igual, já
que a licitação não aconteceu

e todas as empresas do estado
estão irregulares.

As autoescolas abertas de

.
pois da lei de 2006

.

estavam

funcionando através de límí-

.

nar, que foi questionada pelo
Sindicado dos CFCs mais an

tigas. A autorização foi cassada
pelo Tribunal de Justiça de SC
em julho de 2012, que deu pra
zo de dois meses para o Detran
descredenciar estas empresas
abertas depois de 2006.

A Associação Catarinen
se dos Centros de Formação
de Condutores, da qual fazem
parte a maioria das' autoesco
las notificadas, aguarda o jul
gamento de dois pedidos de

embargo contra o descreden
ciamento das unidades. A enti
dade defende a posição de que
todas as autoescolas devem ser

tratadas da mesma forma. Sem
a licitação, todos os 400 CFCs
do Estado estão irregulares e

devem se fechados.
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Nas ruas

Omelhoramigo do
homem sem casa

Programa Municipal de Zoonoses oferece uma
nova oportunidade para animais abandonados

JARAGUÁ DO SUL

Diego Porcincula
/

Oolhar traduz o pedido de uma
nova casa. Hoje é o último dia

para que Xuxinha ganhe um novo

lar. Sem' a adoção o seu destino será
° mesmo de antes: a rua. Um final
triste para a vira-lata que esbanja
simpatia. O final desta história pode
ser igual ao de outros amigos de

quatro patas que estão nas ruas.
A trajetória de abandono de

Xuxinha começou quando foi dei-
-

xada com os filhotes em uma li
nha férrea da cidade. Felizmente
não tinha ferimentos, mas estava

vulnerável a' um acidente letal,
por isso, foi encaminhada para a

clínica parceira do Programa Mu-
.

',

nicipal de Controle de Zoonoses.
Os filhotes já foram adotados, mas
Xuxinha ficou.

Ela, dois cachorros e uma gata
esperam ansiosamente a visita
de um novo dono. O trabalho de

captura é realizado no horário de

expediente da Prefeitura' e busca
evitar contato das pessoas com as

doenças e possíveis ataques cani
nos. Um veterinário realiza a tria

gem para identificar a patologia do
animal e executar o procedimento
indicado. O convênio foi firmado
com uma clínica veterinária, pois
não existe um canil na cidade. To
dos os cães e gatos recolhidos são

castrados, tosados e limpos. Com
este procedimento, a ideia é que
os animais ganhem uma casa e

que não retornem às

ruas, pOIS, caso con

trário' eles são devol
vidos ao local de onde'
foram resgatados.

A presidente da Asso

ciação Jaraguaense Prote
tora dos Animais (Ajapra),

,

Marcieli Piccoli Cravo, ex

plica que a adoção é uma

maneira de evitar o acúmu-
I

lo de animais em um mesmo

local, ou seja, quando existe
um canil, o animal é tratado
como objeto e os casos de aban
dono aumentam. IA ideia deste
ambiente é como se fosse um de

pósito de cachorros". Este formato
também pode trazer problemas
aos animais pela superlotação e

falta de controle. A comunidade
também pode ser afetada, pois
nestes locais existe um número
maior de cães e gatos desprezados .

"

A ESPERA DE UM
LAR Xuxinha é
wna cadela muito

tranquila e dócil

www.ocponlioe.COliD.br

Clínica registramédia de 20 casos de abandono por Inês em Jaraguá
Segundo o médico veteriná

rio Valdemar Schweitzer, que
é responsável pela clínica que
atende os animais recolhidos

pelo serviço de zoonoses, é pre
ciso mudar a cultura das pes
soas que adotam ou compram
um cachorro. "Eles acham que
o animal é um brinquedo, mas
depois a expectativa diminui e
o abandonam", disse. Schweit
zer afirma que são atendidos

aproximadamente 20 casos de
('

abandono por mês.
Muitos deles têm um final

feliz. Poucos voltam para os lo
cais de origem. "Desde o 'início
deste ano, apenas dois animais
foram devolvidos às tuas", reve
lou. O veterinário fala com ale

gria"sobre o comportamento de
Xuxinha. "Ela á muito tranquila
e dócil. Gosta de carinho".

A Associação Jaraguaense

Protetora dos Animais (Ajapra)
faz um trabalho diferenciado
ao executado pelo poder públi
co. A ONG atende aos casos de
abandono e doenças de todos
os animais, mas não possui sede
física. O auxílio é dado ao vo

luntário que recolhe ou dispo
nibiliza um espaço para que os

cachorros sejam atendidos. São
realizadas consultas veteriná-·

rias, doação de ração e de me-

Solidariedade

.; Os novos integrantes da família Corrêa
I

, I

Tonton perambulava pe
las ruas.' Estava sem rumo, sem

'dono. Até que
- encontrou Maria

de Lourdes Pellense Corrêa, Ela
resolveu levar o poodle para casa.
Há oito anos, a autônoma nunca
mais deixou animais na rua. Ela
e o marido Edson Corrêa sempre
gostaram de animais e plantas.

, Tonton e a cadela Xuxa, adotada
pelo casal tiveram três filhotes.
Nina e Tayson apareceram para
fechar o grupo canino. O sen

timento só aumentou. "É uma

troca mútua de carinho e respei
to". Eles deram uma nova chance

I
I'

para mais sete cachorros que es
tavam vulneráveis nas ruas. Cada
um com a sua particularidade,
doença ou até mesmo limitações
físicas. "Foram eles queme adota
ram", declarou.

Mel foi abandonada com o

resto da mudança dos antigos,
donos que se mudaram. Sem a

presença das pessoas, foi para rua,
onde sofreu um atropelamento.
,A cadela já não se movimentava
mais e corria o risco de ser sacri

ficada, mas Maria apareceu. Ela
e o esposo não mediram esforços
e levaram a cachorrinha para a

clínica veterinária. Ela fez trata

mento, pois rompeu ligamentos,
e os tendões da pata traseira. Mel
ficou com a pata traseira torta,
mas nem por isso Maria a deixou
de lado. "Não troco eles por nada.
Nem o dinheiro é capaz de me

afastar",disse emocionada. Todos
os cachorros vivem em harmo
nia, mas a voz de Edson é impo
nente. "O pai é para dar as ordens
e amãemima", brincou. E eles res

peitam a hora de ganhar agrados.
O sorriso do casal mostra como é
fácil fazer o bem e ajudar aqueles
que não conseguem pedir.

dicamentos em parceria com

clínicas veterinárias. A organi
zação também pede a aprova

São de um projeto que forneça a

castração para os animais da ci-

dade' sem exclusão. "O objetivo
é que ninhadas indesejadas não
sejam abandonadas na rua, mas
todos os proprietários de cães
e gatos precisam ser beneficia
dos". A adoção, segundo a presi
dente daAjapra, Marcieli Cravo,

é uma maneira de garantir um
lar para o cachorro até o final de
sua vida. Ela explica que quando
uma pessoa adota um cachorro
nas feiras da ONG é preciso as

sinar um termo de adoção, com
a responsabilidade de zelar pela
saúde do cãozinho. Na elabo

ração do novo Código Penal, o
crime de abandono ou maus

tratos animais poderá resultar
em até seis anos de reclusão.

FOTOS MARCELE GOUCHE
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Preços válidos até 31/10/2012 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades. Ford Ka 1.01 2013 Flex (cat. KBX3) a partir de R$ 21.240,00 à vista. New Fiesta Hatch 1.61 2013 Flex lcat.
RCA3) a partir de R$ 44.690,00 à vista. Ford Focus Hatch 1.612013 GLX Flex (cat. OB83) a partir de R$ 51.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a, 55,9% de entrada
(R$ 29.012(10) e saldo em 24 parcelas de R$ 990,00 na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo
de R$.52.772,10. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 31/07/2012 a partir de 0,38% a.m. e 4;60% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios,
documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer
alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando ri valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a

UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford
.

Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Válores válidos para cores sólidas. Frete incluso. CARTÃO FORD ITAÚCARO. SOLICITE JÁ o SEU.

Faça revisões em seu veículo regularmente.

'MORETTI
Jaraguá do Sul

(47) '3274.2800
Acumule até RS 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero,
Capitais e regl6es metropolitanas: '1001-48581 Oemal, localidades: 0800 722 4858.

(I t t
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Noventaminutos que
valem a temporada

Uma vitória simples coloca o Juventus na final
do returno e ainda pode garantir o acesso

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

Henrique Porto

OJuventus entra em campo
logo mais, às 20h30, para

o jogo mais importante do ano

até o momento. Se não vencer o
Atlético Tubarão, por qualquer
placar, de nada terá adiantado
a melhor campanha, o melhor

ataque e a melhor defesa da
fase classificatória. Por outro

lado, um triunfo aliado a uma'
vitória do Guarani sobre o Im
bituba por dois gols de diferen
ça, garante antecipadamente o

acesso do tricolor jaraguaense.

"É uma decisão. Sabemos
da responsabilidade que temos

perante a torcida e a cidade. Va
mos dar o nosso máximo, para

.

sair com a classificação", disse o

zagueiro Peixoto. "É o jogo que
vai decidir tudo. Estamos com

o pensamento de subir e não

podemos errar, já que será nos-
sa última chance", lembrou o

meia Rogério Souza. "É tudo ou

nada, vencer ou vencer. Aqui o
campo é bom, a gente conhece
bem e vamos buscar a vitória",
completou o atacante Kiko.

Pingo garante que não irá al
terar o esquema de jogo e que

não preparou nenhuma (sur

presa' para o adversário. "Não
vamos alterar nossa forma de

jogar, mesmo porque ela vem

dando certo", comentou.
O treinador não divulgou

a escalação, mas pelos treinos
se prevê um time ofensivo em

campo, que pode alinhar com
Wanderson; Paulinho, Alemão,
Charles e Márcio Goiano; Al
meida, Serginho; Kiko e Max;
Giso e Lourival.

Já o Atlético Tubarão, de Io
celi dos Santos, chega a Iaraguá
do Sul com cinco desfalques.

Juventus e Atlético
Tubarão entram em

campo às 20h30, no
João Marcatto.

REFORÇO Recuperado de lesão, Serginho deve voltar ao meio de campo

Futsal

CSM vencemais uma e segue invicta
Com o objetivo de somar o

maior numero de pontos pos
síveis e trazer as finais do Cam

peonato Catarinense para a

Arena Jaraguá, � CSM conquis
tou mais uma vitória na noite
de ontem. Jogando em Tuba

rão, a equipe de Sérgio Lacerda
bateu os donos da casa por 3 a

O, chegando ao sétimo triunfo,
em onze jogos pela fase classifi
catória da competição.

No primeiro tempo, a CSM
encontrou dificuldades para
superar a defesa adversária,
que jogava fechadae em meia

quadra. O primeiro gol saiu no
início da segunda etapa, quan
do Jonas roubou a bola e rolou

para Daniel soltar a bomba, de
perna esquerda. Os jaraguaen
ses ampliaram no final, quando
Dian aproveitou por duas vezes
o vacilo do goleiro-linha.

"Estamos de parabéns. Nos
preparamos para atacar o tem

pó todo e a vitória foi impor
tante", afirmou Dian. "Fomos
mal nos minutos iniciais, mas
depois reagimos e alcançamos
mais uma importante vitória",
completou o goleiro Gian.

A CSM volta à quadra pelo
Estadual na próxima terça-fei
ra, às 20h, em Concórdia, onde
desafia os atuais campeões.

Hipismo
Título nacional nas balizas
Montando Pureza Bamber, um Quarto de Milha, a jaragua

ense Thayse Caroline Freiberger surpreendeu' na 6a Copa dos

Campeões, realizada entre os dias 9 e 14 de outubro, em Avaré

(SP).A amazona de 21 anos conquistou o título da categoria Seis
Balizas' Amador. Trata-se de uma prova contra o cronômetro,
que testa a agilidade e velocidade do cavalo. O percurso con

siste em .uma série de 6 balizas distantes 6,50 metros uma das

outras, nas quais cavalo e cavaleiro vão trançando as balizas em
alta velocidade. Thayse percorreu o trajeto em 20,318 segundos.

DIVULGAÇÃO/ABQM

SURPRESA Thayse competiu contra dezesseis

, adversários, muitos deles do sexo masculino

Ciclismo

Passeio
noturno

Interbairros

Figueira
mantida

A Fundação Municipal de
Esportes promove hoje, às
20h, o 3° Passeio Ciclístico
Noturno. O evento terá um

percurso de seis quilôme
tros, com saída da Praça
Ângelo Piazera. As inscri

ções podem ser feitas no

local, mediante a doação
de um quilo de alimento.
Os primeiros 130 inscritos

,

ganham camiseta, Haverá
o sorteio de três bicicletas.

Reunido ontem, o TJD
de Iaraguã do Sul julgou
procedente o recurso da
Ilha da Figueira, na Copa
Interbairros. Os integran
tes manifestaram-se pela
absolvição do atletaDiego
Miguel do Amaral, por
insuficiência de provas do
cumentais. Com a punição
revertida, a equipe encara

, o Três Rios do Norte na

semifinal, no domingo.

·Aberto

Mais seis'

avançam,

,.Nat�ção
Bons

resultados
Com os resultados de;

terça - feira, mais seis times
garantiram passagem p'ara
a segunda fase do Aberto
de Futsal: Titi Bar e KSDM,
pela Chave B; Bazar do Rau
e Global Pisos, pela Chave
D; além de Cruzeiro e

Kiferro, na Chave E Ontem,
outros três jogos definiram
os classificados das chaves
"E", "G" e "C", bem como as

equipes que avançam pelo
, índice técnico.

Os nadadores da equipe
Urbano/FME se destaca
ram no Festival Sul-Bra
sileiro de Natação Mirim
Petiz, que ocorreu em
Curitiba no fim de semana.
Alberto Marcatto Filho e

Iúlia Ewald participaram de
três provas cada. Marcatto
ficou em primeiro lugar
nos 100 metros borboleta,
enquanto Júlia Ewald ficou
em segundo colocação nos
400 metros livre.

.
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David Tomio de Mattos, o Xitão*
x-team team@hotmaU.com

UFCRio3
.

Qque falar deAnderson Silva? Sinceramente não acredito que no
momento exista alguém do gabarito dele para enfrentá-lo e tirar dele

este cinturão tão cedo. Sempre como favorito, Anderson dá um jeito de
- apesar da pressão - dar o show dele utilizando como ele mesmo disse
técnicas consideradas impossíveis de ser aplicadas em realidade. Confesso

que eu como qualquer torcedor, tinha e ainda até tenho críticas em relação
a alguns quesitos comportamentais do campeão. Agora, que não dá pra
negar que ele é omaior entre os maiores da atualidade e faz jus dentro do
octógono ao título de campeão. Cada esquiva dele era como um drible, do
tipo daquele que só brasileiro consegue fazer. Os socos, bem os socos

como chutes a gol poderosíssimos, como os de Branco da Seleção do tetra.
O nocaute veio como o gol tão esperado por quem é amante do MMA.
Não é a toa que tanto no futebol, quanto noMMA, somos exímios artistas.

Luta dos sonhos
Para a alegria dos fãs de carteirinha do extinto Pride, está chegando ao Brasil
um evento novo e com cheiro de suceso já de cara. O nome do evento é Royal
Fighting Championship, que acontecerá ainda no primeiro semestre de 2013
na Cidade Maravilhosa, que acabou de ser palco do UFC. Já para o primeiro
evento a organização colocará paramedir forças nada mais nadamenos
que Mirko Cro Cop e Pedro Rizzo, duas lendas vivas e atuantes noMundo do
MMA. Mirko chegou a anunciar a aposentadoria do MMA, porém passou a

se dedicar ao Kl - evento realizado em regras semelhantes a do MuayThai.
Já Pedro Rizzo, após perder para Emilianenko Fedor na luta de despedida do
russo, manteve o ritmo de treinos forte, inclusive fazendo parte dos treinos
de feras corria Anderson Silva e GloverTeixeira para o UFC Rio 3. Este tipo de
notícia alegra a todos que admiram um luta feita de sangue, suor, porrada e

coração, pois estes dois já protagonizaram verdadeiras batalhas em cima de
um tablado de luta. Agora é esperar e torcer!

Você bateria
em seu chefe'!
Pois é, para o americano RoyNelson isso é uma

situação a se pensar. Nelson, que foi vencedor
do TUF norte-americano e hoje é um dos mais

perigosos lutadores do UFC, declarou que gostaria
de lutar com DanaWhite, que é presidente do UFC. Eles
- apesar de grandinhos - têm seus desafetos um pelo outro
bem declarados e trocam frapas pelamídia especializada há
tempos. Sobre a possibIlidade da luta acontecer, tenho certeza
que não há. Dana ,apesar de ex-boxeador amador e treinar jiu
jitsu regularmente, não iria querer colocar sua carinha que
vale aproximadamente 160milhões de dólares na frente de um
barbudão mal encarado, que além de aguentar pancada como
ninguém, também tem um poder de nocaute incrível. Parece
que RoyNelson vai ter que se contentar com Shane Carwim
mesmo no TUF 16 Finale (dia 15 de dezembro, em LasVegas),
com quem ele divide a liderança das equipes no programa.

Trash..talking
Mal foi anunciado quem seriam os próximos técnicos do TUF 17 nos EUA, Chael
Sonnen - um dos escolhidos juntamente com Ion Iones - já começou a destilar
seu veneno na imprensa especializada. Disse, por exemplo: "Eu tenho os maiores

braços, eu tenho o maior charme e eu provoco o maior dano. Eu soumelhor do que
Ion Iones, eu soumelhor do que Sean Combs, e eu soumelhor do que John Holmes.
E, pequeno Ion Ion, pequeno leprechaun, você está com o meu cinturão e eu vou

tomá-lo de volta". Na boa, minha opinião é que Sonnen até tem suas qualidades
como pugilista e eu nem me importaria que a primeira coisa que ele messe sempre
que acuado fosse apenas falar besteiras. O problema é que quando paro na frente
da tv para vê-lo lutar, tudo o que vejo é esta parte fraca dele prevalecendo e

fazendo ele perderas lutas por pura falta de devoção real ao que se está fazendo

pois um lutador de verdade fazmuito mais do que fala. O que falta são os cartolas
desvalorizarem o passe deste tipo de profissional, fechando o cerco contra este tipo
de falastrões, para que garantam a qualidade das lutas e a felicidade do público.

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

Campeonato Brasileiro

Flu tropeça,mas Neymarbreca oGaIo
Enfim, o Fluminense compu

tou um tropeço na Série A. Com
cinco vitórias consecutivas, o

tricolor carioca ficou no empate
com o Grêmio em 2 a 2, no En

genhão. O atacanteMarceloMo
reno começou no banco, entrou
no jogo e 43 segundos depois foi
expulso. Com 10 jogadores em

campo, o Grêmio foi valente e

buscou o empate.
O Atlético-MG teve a chance

de encostar no líder, mas com

um gol antológico de Neymar, o
Santos empatou em 2 a 2 com o

Galo, naVila Belmiro.

De forma surpreendente, o

Inter perdeu para o Fígueírense
por 3 a 2, no Beira Rio. Mesmo

perdendo, o Figueirense buscou
a virada nos 5 minutos finais,
com gols de Ronny eAloísio.

Com anúncio do retorno do
meia Alex, o Coritiba comemo

rou a vitória por 2 aI contra o

Náutico, no Couto Pereira. Essa
foi a quarta, vitória consecuti
va do Coxa, que se distância da
zona de rebaixamento.

Ameaçado, mas sem desistir
o Palmeiras conseguiu vitoria
importante por 1 a O contra o

Bahia, no Pituaçu, O resultado
(

complicou o Bahia, que está só
seis pontos a frente do Palmei
ras. Na estreia do chinês Zizao,
o Corinthians perdeu. por 2 a O

para o Cruzeiro, no Indepen
dência. Há cinco jogos sem sa

ber o que é vitória, o Flamengo
empatou em O a O com a Portu

guesa, no Canindé.
No complemento da rodada,

o São Paulo enfrenta o Atlético
-GO, às 21h, no Morumbi. O Bo

tafogo pega o Vasco, às 21h, no
Engenhão. O Sport enfrenta a

Ponte, às 21h, na Ilha do Retiro.

2A2

Tropeço do
Flutrouxe

emoção ao
Campeonato,

. , .

que ja parecia
decidido em

favor dos
cariocas

Copa do Mundo-14

BélgicaeBósnia surpreendem
A Copa-14 está cada vez mais próxima e nesse embalo come

çam a surgir os candidatos a participar da competição. Na Europa,
Bélgica, Itália,Alemanha, Holanda, Suíça, Rússia, Bósnia, Inglaterra
e Espanha, estariam classificados. As surpresas ficam por conta de

Bélgica e Bósnia, lideradas por uma geração de jovens promessas,
que, prometem incomodar. Nas eliminatórias africanas, Nigéria,
Egito, Senegal, 'Costa do Marfim e Tunísia, surgem como favoritos.
NaAmérica do Sul, aArgentina é disparada a líder das eliminató
rias. �quador, Colômbia e Veriezuela, estariam também na Copa.
NasAsia, Japão e Coréia do Sul, devem confirmar vagas. Na Conca

caf, Estados Unidos, México e Honduras, lideram suas chaves.

GA PEONAT() r� SllEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO RESULTADOS

31· rodada
Bahia O x 1 Palmeiras
Fluminense 2 x 2 Grêmio
Coritiba 2 x 1 Náutico
Internacional 2 x 3 Rgueirense
Portuguesa O x O Flamengo
Cruzeiro 2 x O Corinthians
Santos 2 x 2 Atlético-MG
18/10
21:00 São Paulo x Atlético-GO
21:00 sport x Ponte Preta
21:00 Botafogo x Vasco

10 Coritiba

11 Botafogo
12 Náutico
13 Portuguesa
14 Ponte Preta

15 Flamengo
16 Bahia

42[ 31j10,121 9139139 to 45,2%
1 f ! j I ,f· .. j.

41131)1215 f14145149 1-4 [441%
! I l " i W .- •

t

411 3011118 111 i42í39 J3 145,6%
40J 3111214 1151381471-9 !430%
381 31: 9 111111135 135lo [40:9%
37 i 30 i 9 io: 11 '33 39 ; -6 41,1%
37: 31 9 ; 10 12 j 31

'

41 j -10 39 8%

35; 31 8 111:12 !30 35 :-5 :37:6%
l ,I I ' ,j.

l7 "p ('ê'
18 Figueirense 28 31 7 7 17 36 59 -2330,1%
19 Sport 27 30 6 9 15 26 48 -2230,0%
20 Atlético-GO 23 30 5 8 17 31 53 -22 25,6%

,tli'lsSificaôos Lib.�i'tadore$
Classificados Copa Sul-Americana
Rebaixados para Série B
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PREPARE SUA PELE PARA O VERÃO COM O
COMPOSTO ATIVADOR DO BRONZEADO

"

Chegou a hora de preparar a pele para o verão, um meio
natural e eficiente é a associação entre Betacaroteno,
ucum e Vitamina E, com ele você não precisa mais ficar

horas e horas "torrando" no sol e ainda garante um
bronzeado bonito, uniforme e duradouro.
O .composto contém:
Urucum: Proteje a peje dos raios solares, evitando o

envelhecimento. Age como um tonalizante natural que
bronzeia e fixa o bronzeado.

Betacatoteno: O betacaroteno também é favorável na

obtenção do bronzeamento da pele. Quando transformado
em vitamina. A em nosso organismo, auxilia na formação de

melanina, pigmento responsável por proteger a pele dos
raios ultra-violetas e garantir um bronzeado bonito.
Vitamina .E: Antioxidante, tem efeito poderoso contra a

deterioração das células e contra o envelhecimento.

A Eki-' rio deseje Q todos
os médicos muita saúde

para quem cuida da saúde
de t dos, todos os dias da
vida .. Parabéns Doutores!

Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatológicas· Fitoterápicos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




