
Fase de definição
O orçamento da região para 2013
Prefeitos eleitos em Corupá, Schroeder, Guaramirim
eMassaranduba estimam investimentos possíveis
para o ano que vem. Projetos ainda precisam ser

avaliados pelas Câmaras deVereadores. Página 6
I

Câncer e mama

Terapias auxiliam no tratamento

De acordo com a Sociedade Brasileira deMastología,
, às terapias complementares' e integrativas estão cada
vezmais sendo utilizadas paraminimizar e tratar os
sintomas durante o tratamento oncológico. .

:I :ventos
Último treino antes da decisão
Técnico Pingo comanda atividades técnicas e

táticas namanhã de hoje, no campo do Flamengo,
antes da equipe partir para a Grande Florianópolis
e se concentrar para a final.Página 20
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Treinamento rea.lizado ontem contou com cães da PM de Jaraguá do Sul e deMafra, como a cadela Iabrador Toca. PágiDa 23
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Pesquisa feita para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu mostra
análises coletadas entre 2001 e 2011 em seis pontos de afluentes da região e indicam

uma alta presença de coliformes. Poluição aumenta os custos do tratamento.

Quero montadoras de
automóvel depois que o
povo tiver bons hospitais.
Luiz Carlos Prates
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Não tenho
t rempoe "

o tempo não nos
proporciona a possibilidade
de pedir uma prorrogação,
Portanto, otimizar seu tempo, .

.rnelhorar sua qualidade de
vida emultiplicar resultados
é uma necessidade. AApevi
resolveu tratar deste assunto
no curso '1\dministração do
Tempo" que acontece no
próximo dia 31, no Cejas.

I

Festival
de ideias
Terminam hoje as inscrições
de ideias para o Festival
de Ideias Social Good
Brasil2012. Esta iniciativa,
vinculada à "Sinapse da
Inovação", busca usar a
força das tecnologias e do

pensamento inovador para
a solução de problemas
sociais. Maiores informações
no site da Sinapse.

Florianópolis
A capital catarinense se

aproxima cada vez mais do
que pode ser considerada

uma cidade ideal. Além de
todos os atributos naturais,
sua população já contabiliza
27,7% como membros da
classeA que, somada à
classe B, perfaz 41,6% da

população, Para, efeito de

comparação; em São Paillo
o percentual de classe A/B
é de 27,1% e no Rio de

Janeiro de 28,8%. Apesar de
seus 420mil habitantes, a
ilha conta airida commais

de 60% de seu território .

.protegido"mantendo a

natureza em alguns pontos'
praticamente intocada.
Trata-se de uma cidade que
cada vez atraimais pessoas
financeíramente bem

.
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Os resultados daWegno
terceiro trimestre do ano

www.ocponline.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Treinamento
Adeficiência na formação de boa tarefa, aApevi promove de hoje a 29

parte dos trabalhadores força de novembro qualificação que visa
as empresas a buscar a formação estimular a reflexão sobre o investi
interna de seus colaboradores. Para menta em Treinamento e Desenvol
discutir os diversos aspectos desta vimento (T&D) nas organizações.

ARQUIVOOCP

Nossa região aindamantém muitos remanescentes deMata
Atlântica e uma variada fauna e flora que nem sempre é considerada
da forma correta. Uma entidade que se preocupa com este ambiente
e leva os jovens ao convívio com a natureza é o Instituto Rã-Bugio.
Na próxima segunda-feira, Elza NischimuraWoehl estará na plenária'
Acijs/Apevi para tecer comentários sobre as atividades e sobre a

conquista de prêmio internacional na área de meio ambiente.

I/DJ
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Decoração
natalina
Programação especial com a'

participação do Coral Pequenos
Vencedores vaimarcar a aberttrra, no
dia 12 de novembro, do projeto de

decoração natalina coordenado pela
Câmara de Dirigentes Lojistas de Iaraguá
do Sul. O evento vai ocorrer na Praça
Ângelo Piazera, às 20h, e a comunidade
é convidada a prestigiar a programação
que se estenderá até o mês de dezembro.
Conforme o vice-presidente da CDL,
Eduardo Schiewe, este ano, o projeto
contempla vários pontos da área
central, com destaque para a Praça
Ângelo Piazera e no entorno, como é o
caso do prédio doMuseu Emílio Silva

(antiga sede da Prefeitura). "Também
gostaríamosmuito que os lojistas e a

própria comunidade incorporassem este

espírito natalino, decorando suas lojas e
.

casas, dando à nossa cidade um colorido

especial nestemomento que deve ser de
reflexão e de celebração", assinala. I

Diversas atrações
A programação de Natal da CDL vai
contar com a tradicional Casa do

Papai Noel, com área de 36metros

quadrados, e a "máquina de neve",
recebendo uma ambientação para
que as famílias possam fotografar
utilizando a decoração e as figuras
do Papai Noel em tamanho
natural. Junto com a participação

.

do coral formado por crianças e

adolescentes, a chegada do Papai
Noel vai marcar o início de uma

ampla programação que reunirá
vários eventos em toda a cidade.

Após o acionamento, a iluminação
especial permanecerá até o dia 6

de janeiro de 2013. Além da praça,
também haverá decoração especial
nas pontes Abdon Batista e Olavo

Marquardt, e detalhes figurativos em
4 pontos estratégicos nas rotatórias
de rodovias de entrada nomunicípio.
Outras surpresas estão sendo r

preparadas em conjunto com a

Fundação Cultural de Jaraguá do Sul.

PERÍODO
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. Horas de sobreaviso
ASúmula 428 do Tribunal Superior doTrabalho
de setembro último veio para definir a questão
em relação ao direito de uma remuneração
adicional aos que semantém conectados
com o negócio da empresamesmo quando
não estão em horário de trabalho. Trata-se
dos profissionais que estão de sobreaviso e

poderão ser chamados a qualquermomento
para solucionar algum problema.A redação da

.

súmula, no entanto, trouxemais dúvidas do
que certezas e uma avalanche de questões que
estão dando entrada na justiça em busca de um

pagamento que os trabalhadores julgam que
têm direito.A recomendação é a formalização da

_ prática através de um documento firmado entre
a empresa e seus colaboradores, determinando
com clareza quando osmesmos poderão ser

chamados ou não. Claro que é fundamental

que este procedimento definido por escrito seja
cumprido na íntegra, pois, caso contrário, poderá

Agenda Acijs/Apevi
Napróxima segunda-feira, dia 29, as
plenárias das entidades empresariais estarão
focadas da SegurançaPública. Os primeiros
convidados são José Luiz Gonçalves da Silveira,
comandante do 14° Batalhão da PolíciaMilitar
em Iaraguã do Sul, e Uriel Ribeiro, delegado
regional da Polícia Civil. Abordarão indicadores
de criminalidade, efetividade do sistema de
vídeo-monitoramento e retomo em relação a

pleitos encaminhados ao governo do Estado .

Pagando dívidas
Pesquisa realizada pelaAssociação
Nacional dos Executivos de Finanças,
Administração e Contabilidade dá conta
de que 61% dos consumidores planeja
utilizar o 13° salário para pagar dívidas.

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04704
1. ° 17.488 250.000,00
2° 26,809 16.300,00
3° 32.596 15.500,00
4° 83,010 15.000,00
5° 34.325 13.768,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1291
02 - 03 - 11 - 19 - 21
28 - 31 - 33 - 34 - 35
39 - 44 - 45 - 54 - 63
74 - 79 - 86 - 88 - 97

QUINA
SORTEIO N° 3028
09 - 24 - 31 - 39 - 78

MEGASENA
SORTEIO N° 1436
01 - 13 - 23 - 24 - 30 - 57
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Do leitor

Cuidados ao bem público
I\. pós a eleição, ficamos à
rlvontade para fazer uma

crítica construtiva e de alerta
ao Executivo, vereadores e ao

povo. Trata-se do cuidado com

a coisa pública, que cabe ao

Poder Executivo. Não é uma

crítica pessoal a quem exerce o

cargo, mas a quem administra.
Há poucos dias, pela segunda
vez, um monumento público
foi depredado. Lamentamos
não só pelo monumento, que
nos custou caro, mas por ser

coisa pública e estar exposto a

vândalos que não têm medo
da polícia, nem da Justiça.
Agora, o pior: o monumento'

está debaixo de uma câmera

comprada pela Prefeitura há

algum tempo e cuja instalação
rendeu grande publicidade.
Tanto na primeira vez, em de
zembro de 2011, como desta,
a câmera, por um "problema
técnico, oumelhor, falta dema
nutenção' não gravou nada. Foi

amesmadesculpa, ou seja, esta
mos sem resposta. Faz de conta
que temos segurança preventi
va porque não temos. Sabe-se
há tempos da eficiência das
câmeras, mas aqui são inúteis.
Dinheiro público jogado pe
las janelas. A região do portal
é a principal entrada e saída
da cidade por onde podem
passar carros roubados, assal
tantes e outros delinquentes.
Talvez a proposta seja apenas
"assustar', como fazem aque
las câmeras de brinquedo.
Não é preciso fazer mais

nada. Aos novos eleitos, pe
de-se. que melhorem nossa

segurança, que -ampliem o

serviço, mas _com eficiência,
sem permitir que o bem pú
blico - neste caso as câmeras-,
se torne um mero enfeite.

'lVIarco IIntonio Piva,
Associação Cultural e

Beneficente Ciência e Artes

Cott�,:partilb.e a su�J. Opbliãol• Esq��I'eV;;l,"'YD,lOS!
.

Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br
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Oque·mais OUÇO pelas esquinas é alguém dizer

que não tem nada com isso... Seja o fato que
for, o sujeito dá de ombros e diz que não é com ele,
omite-se, fica a espera de q�e alguém faça alguma
coisa. Temos todos que fazer "essa alguma coisa"
além do dever regular.

Dou um exemplo. O professor em sala de aula
fala sobre o que lhe é de direito falar, fala, diga
mos, sobre História, Português, Matemática, seja
qual for a sua ciência, mas tem ainda o dever de
ir adiante. Tem o dever de "educar", de discutir va
lores, apontar erros e aconselhar bons caminhos.
Mais ainda: tem que punir os �ue estiverem fora
da-lei da decência esperada para uma sala de aula
e punir os que estiveram abaixo do rendimento mí
nimo aceitável diante dos estudos. Premiar e punir.

E assim com todos. O médico tem que passar
um "sabão" numa paciente desidiosa, existencial-

. mente equivocada diante de comportamentos que
lesam a saúde, tem que se intrometer em questões
familiares que deponham contra a saúde emocio
nal ... E assim por diante, todos temos que ir além.

Dia destes, fiz um comentário sobre jovens safa-
. dos, dasse média, delinquentes que para se divertir
invadiam residências em áreas de alto padrão em

Florianópolis, jovens debochados que foram ao cri
me e depois disseram que só o faziam por diversão ...
Se um delegado fizesse, ou fizer, o comentário que
fiz sobre os vagabundos, "autoridades" e a "socíeda
de" cairiam de pau sobre ele. O abjeto "politicamen
te correto" tomou conta da sociedade. Policiais não

podem mais nada, vagabundos podem tudo. Agora
é assim, vagabundos têm direitos, privilégios, en
quanto as pessoas decentes e que visam à ordem e

à justiça são caladas. Mas não na minha delegacia;
na m�nha delegacia bandido só tem um direito as-

segurado: pode se arrepender à vontade, e se quiser
gemer, mais à vontade ainda...

Errado
Está tudo errado. Em sala de aula, vagabundos

têm o direito, e exigem, de ser tratados por iguais
com os bons alunos. Na rua, bandidos fazem hor
rores e ai do policial que minimamente os "advir

ta", não vai faltar um repórter boçal para filmar
tudo e jogar nas odiosas redes sociais, defendendo
os "desrespeitados" direitos do "coitado" do preso -

indefeso... E a vítima que ficou indefesa diante dos
tiros, do assalto, do estupro? Isso tem que acabar,
já. Ou quem de direito aplica a severidade "exem

plar" da lei ou o povo vai ter que "acordar". E aí vai
ser feio! Mas o povo "ainda" está dormindo ...

Carros
Volto ao assunto. Só admito montadoras de au

tomóvel em Santa Catarina depois que o pov9 ti
ver bons hospitais para os carentes, bons colégios
para os filhos dos pobres, bons salários para os

professores, apoios e remuneração decentes para
as policias, antes não. Que voltem para de onde
vieram essas montadoras, os nossos empresários
estão desassistidos, as montadoras não; elas têm
todas as vantagens que os nossos empreendedores
"caboclos" não conhecem. Fora!

Falta dizer
Achei esta frase entre uma página e outra de um

livro: - "Vá atrás do seu entusiasmo antes que seja
tarde ..." Fechei o livro e saí decidido, tem razão, é
isso mesmo. Não dei meia dúzia de passos e parei,
faltou-me coragem para pôr o plano em ação. Vou
continuar sonhando. Frouxo de uma figa!

, I , .. ! l "

I" l(Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I 4 I SEXTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2012

EDUARDO MONTECINO
.,.,

re·

o reflexo da

qualidade
das águas

Pesquisa aponta poluição por coliformes
e revela carência de saneamento básico

REGIÃO gráfica do itapocu mostrou que
os coliformes são o carro chefe
da poluição dos rios da região.
O resultado parcial, de acordo
com o vice-presidente do Comi

tê, Ronaldo Klitzke, aponta que
o desenvolvimento industrial e

Carolina Veiga

Qque está nas águas do Rio

Itapocu e de seus afluen
tes pode se transformar em, um
reflexo dos hábitos e costumes

das comunidades instaladas ao o aumento da ocupação urbana
redor da Bacia do Itapocu. Após ainda representam desafios para
11 anos de análises de amostras as gestões públicas, sobretudo

no que diz respeito à manuten

ção 'da qualidade das águas do
Rio Itapocu. "Com o passar dos

anos, quanto maior a quantida
de de despejos, maior seráa di
ficuldade para tratar a água con
sumida pela população", afirma.

Klitzke explica que o cres

cimento urbano quase do
brou a população da cidade
nos últimos seis anos e que
"neahum prefeito conseguiria
suportar u� crescimento tão

veloz, atendendo à demanda

por infraestrutura em tão pou
co tempo". Agora, segundo ele,
a tendência é a de que a água
e o saneamento básico sejam
as preocupações dos próximos
anos. "Esperamos investimen

tos, porque a alta incidência de
coliformes apontadas nas nos

sas águas é indício de falta de
saúde para a população.

Os resultados parciais tam

bém apontaram incidência de
fósforo nas águas, desde o rio
Ano Bom, em São Bento do Sul
até o Rio Itapocu, em Jaraguá do
Sul. A concentração de fósforo,
de acordo com a consultora do

Comitê, Anja Meder Stinbach,
é càracterística de "uma agri
cultura conservacionista e do
uso de adubos em quantidade .

excessiva", afirma ela. Além de
estar presente nos adubos e nas

fezes dos animais, ele pode ser

encontrado no uso de produtos
de limpeza e na indústria ali
mentar, o que indica, segundo a

pesquisa, as atividades agrícolas
e industriais são as maiores po-

d H H U iJ I rl;1II,.�m_=m�, i ij i ; II '

n t�N�H�ti� "i\�
,

gpas da regiã ".'

.coletadas em seis pontos distin
tos do rio e afluentes, o resultado
parcial do estudo qualitativo das

águas da região aponta a presen
ça acima da média de coliformes
tolerantes, com ápice de 15 mil
unidades formadoras de colô
nias (UFC) para 100 mililitros de

água e mínimo inferior a duas
mil unidades (veja quadro com

os resultados). A pesquisa tam

bém constatou a presença de
fósforo e de turbidez elevada.

A pesquisa analisou seis pon
tos de captação de água entre os

municípios de São Bento do Sul,
apartir do RioAno Bom, até o Rio
Itapocu, em Jaraguá do Sul e a

prévia apresenta pelo Comitê de
Gerenciamento da Bacia Hidro-

Com o passar dos

anos, quanto maior
a quantidade de

despejos, maior
será a dificuldade

para tratar a água
consumida.

www.ocponUne.com.1ilr

SAMAE Novo sistema de .....Itragem do setor de coleta da água do rio Itapocu

CUS OS O deeaso

Poluição encarece tratamento
Ao longo dos últimos sete

anos, o aumento na concentra

ção de coliformes nas águas do
rio itapocu significou aumento

no custo do tratamento da água
para posterior distribuição à

população. De acordo com o

diretor de Planejamento e Pro

dução do Samae, Deverson Si

mioni, foi aumentada em um

milímetro a quantia do agente
oxidante aplicado para tratar e

zerar a presença de microbio

logias na água, o que onerou

o serviço em R$ 60 mil anuais,
com pequenas flutuações de
valor de acordo com valor do

agente e o volume de água tra
tada. Entretanto, o produto já
era aplicado devido às caracte-

a um aterro industrial. Esse

processo também onera o tra

tamento da água.
Para diminuir os proble

mas com a turbidez da água,
por exemplo, Simioni aponta a

necessidade de ampliação da

estação, tanto de tratamento

como de armazenamento da

água potável. Segundo ele, com
maior' capacidade de armaze

namento da água, a equipe te

ria a capacidade e o privilégio
da escolha. "Poderíamos de
cidir parar a estação por algu
mas horas sem comprometer o
abastecimento da população e

voltar a captar apenas quando
a turbidez, que é um problema
pontual, passar", afirma ele.

rísticas do rio.

Equipamentos especiais
também foram instalados no

ponto de coleta para tratar a

turvação da água. "São crepi
nas com redes que impedem
a entrada de resíduos presen
tes na água nas estações de

tratamento", explica Simioni,
afirmando que com a nova

estrutura, a limpeza dos equi
pamentos de coleta, necessá
ria de dois em dois minutos,
agora pode ser realizada de
duas em duas horas. Oprodu
to para o tratamento da turbi
dez na água é um coagulante
que acaba criando lodo den
tro da estação de tratamento.

Esse lodo é tratado e enviado

EDUARDO MONTECINO

Simioni diz que
por causa das
características
do ri� Itapocu,

foram ampliados
os gastos com o

tratamento
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Solução

Meta é investir em saneamento básico
Em 2010, Iaraguã do Sul pre

senciou um incremento popula
cional na faixa dos 30%, aumen
tando a demanda pelos serviços,
públicos de água e esgoto domu
nicípio. Segundo o diretor de Pla

nejamento e Produção, Deverson
Simioni, atualmente o município
conta com 51% de área coberta
pela rede de tratamento de esgo
tos e a meta, para 2014, é atingir
os 80%. "Nosso maior desafio é

evoluir na prestação de serviços
e acompanhar o crescimento da

cidade", afirma Simioni, expli
cando que é preciso continuar
oferecendo serviço de qualidade
e ampliando-o de acordo com o

crescimento populacional.
Obras de ampliação da rede

de esgoto estão em andamento
nos bairros São Luis, Jaraguá Es

querdo, Vila Lenzi, Nova Brasí
lia, na Malwee e no Tifa Martins.

Porém, segundo Simioni, além
da estrutura, também é preciso
trabalhar na educação ambientaI
emudar a concepção que os mo

radores têm sobre o tratamento

de esgoto. "Muitos não sabem
o que é o sistema de fossa-filtro,
o que é uma caixa de gordura e

qual sua utilidade. O importante,
para eles, é abrir a torneira e ver

a sujeira ir embora. não importa
para onde", afirma ele.

FABIO MOREIRA

Pesquisa
Estudo íntegra

projeto acadêmico
.

A pesquisa sobre a qualidade da água
dos rios é o trabalho de conclusão de
curso da acadêmica de Ciências Bioló

gicas da Faculdade Jangada, Greice Kelly
Wittkoski, estagiária do Comitê da Bacia
do Rio Itapocu. Ela analisou dados de
monitoramento da qualidade da água
coletados entre 2001 e 2011 pelo Serviço
Autônomo Municipal de Água e Esgo
to (Samae) e utilizou as médias obtidas
como base para classificar a qualidade
da água de acordo com a Resolução do
Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama 357/2005). O estudo da qua
lidade das águas da Bacia do Itapocu
deverá ser concluído em dezembro e

integrará o diagnóstico da bacia, que é a

primeira etapa para a elaboração do Pla
no de Manejo da Bacia do Itapocu.

J
NOS RIOS GreiceWittkoski analisou a

qualidade da água coletada desde 2001

Os pontos onde foram feitas as coletas das águas dos rios, da região

Fonte: Comitê da Bacia do Hidrográfica
do Rio ltapocu/Amvali

'

De onde saíram as amostras

Os resultados da análise de coli- com quase 5000 UFC/
formes em cada um dos pontos 100ml e 6000 em 2010.
escolhidos. Os números foram
analisados a partir da medida • Ponto de amostragem 5: na
de 1UFC* para 100rnl de água Estação de Tratamento do
(UFC/100rnl). "Cada UFC corres- Samae, junto à captação de
ponde a umaUnidade Formado- água, em Jaraguá do Sul.
ra de Colônias. A situação se assemelha a do

• Ponto de amostragem
ponto anterior e levanta a cons-

tatação de que, conforme a ana-

l: Rio Ano Bom, em lise se aproxima do perímetro
zona rural, domunicípio urbano, os coliformes aparecem
de São Bento do Sul. emmaior quantidade. O que
A análise dos dados referentes ao pode significar que nos centros
Rio Ano Bom, em São Bento do urbanos a qualidade da água

.' Sul, indica baixa incidência de co- dos rios é substantivamente
liformes nas águas da região rural inferior à das encontradas nas
do município. Apenas em 2010, a regiões rurais. Neste ponto, há

..

taxa de UFC (Unidades Forma- grande variação na presença
deras de Colônias) ultrapassou de coliformes nas águas do
o limite permitido pela Classe 2 Itapocu, começando com 2Q03,
do Conama, Em 2010, amédia quando o número estava abaixo
de coliformes ficou próxima aos dos 2000 UFC/100ml, empatan-
2000 UFC/100ml, que é o máxi- do com o permitido pela Classe

, mo tolerado. 2 da Conama. Em 2006, a po-
luição por desejos não tratados

• Ponto de amostragem chegou aproximadamente aos

2: Rio Novo, na zona 11 mil UFC/100ml de água e

rural de Corupá. em 2008 apresentou nova que-
A região formada por que- da, se aproximando novamente
das d'água e florestas, com da classificação 2. Em 2010

atividade econômica composta o número saltou novamente

pela pecuária de subsistência, para os 6000.

piscicultura e bananicultura.
• Ponto de amostragemA pesquisa revela ausência

de saneamento básico e em 6: ponte Abdon Batista, no
consequência, o não tratamento Centro de Jaraguá do Sul.
do esgoto doméstico. De 2001 a No último ponto analisado, o
2009, amédia de UFC por 100ml índice de coliformes ficou muito
de água ultrapassou a Classe 3, acima do que é classificado pela
indicada pela Conama corno Resolução da Conama, ultra-
ápice da poluição da água, apre- passando os limites da Classe 3,
sentando uma variação de 1000 com ápice de quase 15 mil UFC
a 2000 UFC/ 100ml entre 2006 e de coliformes para cada 100ml
2008 para quase 5000 em 2009. de água analisada em 2010. No

início do período estudado, ......;..:_

• Ponto,de amostragem 3: esse número marcava 12 mil
entre os rios Novo eAno UFC/100ml, caindo para

..

Bom, nomunicípio de Corupá. aproximadamente 5000 em

Na região foi constata presença 2008. A queda explica-se pela
acima da média de coliformes vazão das águas ocorrida com
fecais, muito acima do indicado, as chuvas daquele ano.

pela Resolução da Conarna,
chegando aos 3000 UFCIlOOml • Resolução Conselho
entre os anos de 2010 e 2008. O Nacional do Meio Ambiente
ponto de coleta está dentro do (Conama) 357/2005
município de Corupá, pouco sobre a qualidade águas
depois da estrada de ferro, abai- Na Classe 1, as águas podem
xo do centro urbano. Apenas em ser destinadas ao consumo hu-
2003, os índices estiveram abaí- mano após tratamento simples,
xo da classificação 2, com apro- à proteção das comunidades
ximadamente 1000 UFC/ 100ml aquáticas e para atividades
de água, em 2008 esse número recreativas que exigem contato
se aproxima novamente e, em com a pele. Também para a írrí-
2010 chega ao máximo, com gação da agricultura, no caso de
quase 4000 UFC/ 100ml. hortaliças e frutas consumidas

sem cozimento e com cascas.
• Ponto de amostragem 4: Ponte As águas classificadas naClasse
Ricardo Grutzmacher, no Rio 2 do Conama são àquelas que
Itapocu, em Jaraguá do Sul. podem ser destinadas ao consumo
O ponto apresentou, durante o

,

humano após o tratamento con-
período analisado, índices de vencional, à proteção de comuní-
coliformes tolerantes acima do dades aquáticas, à recreação que
indicado e com níveis de incí- requer contato primário com a

dência não classificados pela pele e à piscicultura e agricultura
resolução da Conama. Quando A classificação 3 exige que as

os índices não são classificados, águas recebam tratamento avan-

significa que já ultrapassaram çado para o consumo humano I

o limite máximo permitido. Em e não é indicada para o contato

dois momentos, esses números direto com a pele. São indicadas
caem e se enquadram na classi- atividades recreativas secundá-

ficação 2 da Conama, em 2003 rias, como a pesca arriadora. '

e no período de 2006 ao final As águas enquadradas na Classe 4
de 2007. Os picos de poluição só podem ser destinadas à nave-
acontecem em 2001, gação e para obras paisagísticas.

......... 11 {�·1· ", "i � . '1' •• , /·r· ,....... r ..................................................... " .....
1
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Municípios definem orçamentos
Investimentos em .

Corupá,Schroeder,
Massaranduba e

Guaramirim devem
ser avaliados pelas
Câmaras Legislativas

REGIÃO
Verônica Lemus

Com O fim das eleições, as

prefeituras de Corupá e

Guaramirim definiram os pro
jetos que estipulam o orça
mento para o próximo ano. Em

Corupá, o prefeito Luiz Carlos
Tamanini (PMDB) estima o

valor de R$ 28 milhões. Já em

Guaramirim, Nilson Bylaardt
(PMDB) calcula um orçamento
de R$ 83 milhões.

De acordo com Tamanini, o

projeto deixou para ser elabora
do depois das eleições na inten
ção de que ele fosse planejado
de acordo com as diretrizes do

próximo governante. Com a ree

leição, o prefeito começou a de
senvolver o documento e a pre
visão é de que ele seja fechado
ainda hoje. Na semana que vem
ele deve ser encaminhado para
análise dos vereadores. Segundo
o prefeito; se o projeto não for
votado ainda este ano, será usa
do o orçamento estimado em

2011 para o exercício de 2012.
Em Guaramirim, um primei

ro projeto chegou a ser encami
nhado ao Legislativo, ainda em

agosto. Entretanto, ele não che

gou a passar pelas comissões.

Segundo o secretário adminis
trativo da Câmara, Tadeu Toma
zelli, o projeto encontra-se para
do porque ainda deve passar por
reformulações. Jána Prefeitura, o

.

A situação em Schroeder
e Massaranduba

fII,
!

EmMassaranduba, o proje
to que estima a receita para o

próximo ano no município en

trou na pauta da sessão legis
lativa de ontem. Segundo pre
sidente da Casa, Pier Gustavo
BerriJPMDB), até o momento

nenhuma emenda foi apresen
tada ao projeto, que calcula o

valor de R$ 36 milhões para o

município.
No documento, as áreas de

educação· e obras chegam a

absorver mais de 50% dos re

cursos. Para a saúde, que por
determinação legal tem de ter
15% do orçamento, estima-se
que seja usado aproximada
mente 22% da receita, ou seja,
mais de R$ 8 milhões. Desta

forma as três secretarias vão
utilizar mais de 70% do orça
rnentõ do município.

Em Schroeder, o projeto
orçamentário entrou na Câ- .

mara deVereadores em setem

bro passado e está atualmente
tramitando nas comissões de

Legislação, Justiça e Redação
Final e de Finanças e Orça
mento. Para 2013, a receita ge
ral estimada para o município
de é de R$ 38 milhões. A área
da saúde fixou um investi
menta de R$ 8,17 milhões. Na
educação, o valor ficou em R$
10,5 milhões. Para o setor de
urbanismo, a projeção é de R$
5,5 milhões. Para o saneamen

to, R$ 2,7 milhões.

o jornal O CORREIO 00 POVO 'atende preoeitos da Lei 289/SA
I

, por enquadrar-se como jornal diário de grande oirculação local e

regional. Balanços, atas, editais, demais publicações legais.

(47) 2106-1919

---- ---

'�-TI�-----

secretário deAdministração, Rolf
Júnior, informou que em razão
do projeto ainda não ter sido vo
tado, é que se pensou na possibi
lidade de fazer alterações.

"Resolvemos dar uma oportu
nidade aos novos administrado
res e estamos aguardando o pre
feito eleito - Lauro Frõhlich - se

manifestar para dar uma olhada
no projeto e propormudanças. Se
isso não ocorrer, vamos apenas
fazer algumas alterações na legis
lação", disse Júnior, que afirmou

que as alterações não devemmu

dar o valor do orçamento estima

do, de R$ 83milhões.

TA�I "Seo

projeto não for votado
este ano, usaremos o

orçamento estimado
em 2011 para 2012"

EDUARDO MONTECINO

";!.IIi.�lI
'�

r

Encontro t .....anquilo

[urckparticipa comVoigt da
primeira reunião de transição

O prefeito eleito de Schro
eder Osvaldo Iurck (PSDB) se

encontrou ontem com o atual
chefe do Executivo, FelipeVoigt
(PP), para a primeira reunião
sobre o processo de transição
de governo. Segundo o presi
dente tucano, Rudíbert Tank,
que acompanhou Iurck na vi
sita ao gabinete, juntamente
com o vereador Nelson Zoz

(PSDB), a conversa foi bastan
te tranquila, marcada pela boa
receptividade do atual prefeito.

IIEle nos acolheumuito bem
e deixou as portas abertas da

Prefeitura, colocando todas as

secretarias à nossa disposição
para qualquer dúvida que a

gente tenha", disse Tank. O obje
tivo do grupo é tomar conheci
mento da atual situação do mu
nicípio. "Conhecer a situação
financeira, quadro de funcioná
rios, secretarias, projetos que já
estão em andamento, entre ou

tros'" explicou o tucano.

O atual prefeito optou por
auxiliar o próximo governista
colocando a equipe de transi

ção de Iurck em contato direto
com as secretarias, sem a ne

cessidade de estabelecer uma

equipe própria através de de-

ereto. "Queremos que a coisa

seja bem transparente, bem à

vontade, e acho que ele (Jurck)
tem que ter acesso diretamente
com as pessoas que trabalham
nas áreas para ter informações
mais corretas", disseVoigt.

Na próxima semana, o gru
po de Iurck deve começar os

trabalhos. A previsão, segundo
Tank, é que as ações para co

nhecer a situação dà prefeitura
iniciem já na segunda-feira.
"O prefeito (Voigt) disse que
estará à nossa disposição inde
pendente da hora emomento",

. completou o tucano.

DIVULGAÇÃO

�,

REUl\lIA"O
Da esquerda

para a direita,
Nelson Zoz,
Felipe Voigt,

Osvaldo Jurck
e Rudibert

.

,
, ."

"TaDk
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Cotada para
/'

' ,,11;'
â,Saudefti,'
Um nome diferente

desponta para assumir
a Secretaria de Saúde
em Iaraguã do Sul. É Iuá
Guinter, uma forte aposta '

� p"�ra q '�Firr1ir9 e$cal�,Q,
do prefeito eleito Díeter
Janssen (PP).

Hospital de
Massaranduba

, Foi transferida para
,� próxih1a"segunda-
feira a presença do

presidente Instituto
Adoniran, Nilson Moya,
na Câmara deVereadores
de Massaranduba. Moya

,

,
vai parti�ipa1T da sessão '

pata tirar as 6úvi<;ias dós u
/

parlamentares sobre o

projeto que autoriza a

parceria entre o Município
e a entidade para
administrar oHospital em

,

"

"i! �

, Massí;Jf ,'" ubª. O prq eto
:42/20'1 '

' camill11a<lo'I '
,

''o -: , 11

prefeitoMario Fernando
Reinke (PSDB) estã na casa

'

desde 18 de julho deste ano.

:'8 :p
A inauguração do Hospital de
Massaranduba está prevista
para o dia 11 de novembro.
Mas, pçde ser adiada.

"

Isso po�gue o�ereador da ,

ir opoSiçãoJóséOsfiir B.onçhi
, ,

(PP) 'promete polemizar ti
'

discussão. Segundo ele, o
Executivo não apresentou
o contrato para os

vereadores, não fez o
processo,de licitação dos

I,' (1'," ,ii' "I ';1_ I

:'seiV,jços:,�nem realizou
audiências públicas
para tratar do tema. '

O prefeitoMario Fernando
Reinke (PSDB) estava
emPlori qpolis �

Isenção de

impostos
O veto da prefeita CecíliaKonell
(PSD) ao projeto de lei que isenta
os portadores de câncer de pagar
alguns impostos, como o IPIU
e a taxa de lixo, do vereador José
Osório deÁvila (PSD), foi apreciado
ontem pelo plenário do Legislativo.
Mesmo sendo derrubado o veto

por cinco votos a quatro, a decisão
da prefeita foimantida. Conforme
o regimento interno da Câmara
é preciso amaioria absoluta de
votos, ou seja, seis.
.

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

Câmara destina
recursos para os idosos

Coordenadores dos Clubes de Idosos
lotaram o plenário da Câmara de Ve

readores de Jaraguá do Sul, na sessão de

ontem, para encontrar uma solução de

pois que a administração cortou os recur

sos para algumas despesas das entidades.
Na reunião, a secretária tia Assistência

Social, Criança e Adolescente, Edimara
Orzechowski de Souza, argumentou que
as medidas tomadas foram necessárias

para que o município não descumpra
as Leis de Responsabilidade Fiscal. Para
tentar resolver a questão, o presidente da
Câmara, Francisco Alves (PT) disse que o

parlamento vai disponibilizar R$ 120 mil.

Mas, para isso é necessário que o muni

cípio encaminhe um projeto fazendo o

remanejamento dos recursos.
A forma como a Prefeitura tratou o

tema surpreendeu a vereadora Natália

LúciaPetry (PMDB), proponente da reu
nião. "Estou há 35 anos na área pública e

nunca vi uma administração cancelar os
trabalhos uma semana depois das elei

ções'" afirmou.
Os idosos também reclamaram do

descaso dado a eles depois do pleito
eleitoral. Conforme o vice-presidente
dos Grupos da Terceira' Idade, Amandos
Klabunde, existem 34 grupos organiza
dos na cidade e que foram abandona
dos. "Cortaram as viagens que tínhamos
programado, os cafés dos encontros e

alguns serviços essenciais", disse. Entre
tanto, Klabunde acredita que o repasse
da Câmara irá solucionar o problema.

A secretária Edimara Orzechowski
de Souza nega que todos os serviços te
nham sido cortados. "Tudo o que acon
tecia no Centro de Referência do Ido
so continua sendo realizado", afirma.
Conforme ela, foram suspensos apenas
os gastos das atividades que acontecem
nos bairros.

Contradições
Não foi a primeira vez e,

provavelmente, não será a última

que alguns vereadores tomarão
decisões contraditórias no

Legislativo de Iaragua do Sul. Mas
nesta semana, o fato se repetiu.
Nas duas ocasiões estava em pauta
o veto da prefeita Cecília Konell
(PSD) aos projetas de isenção de

impostos. As propostas, antes de
serem aprovadas, receberam o

aval das comissões e dos demais
vereadores. Agora, quando a

prefeita vetou a proposição, a
mesma comissão que deu o aval da

legalidade semanifestou dizendo

que os projetos são ilegais.

FABIO MOREIRA

Dia da

Consciência

Negra
Foi aprovado na Sessão da
Câmara deVereadores ontem à
noite o requerimento do vereador
Francisco Alves (PI) para a

realização de uma homenagem
ao Dia da Consciência Negra,
no dia 20 de novembro. Alves
foi presidente e participa do
Movimento da Consciência

Negra doVale do Itapocu
(Moconevi) , fundado em 2003.

Vistorias nas escolas
Hoje pelamanhã, uma comissão composta pelo deputado estadual Carlos
Chiodini (PMDB), a representante da SDR, Lorita Karsten (PMDB) e alguns
vereadores vão visitar as escolas estaduais da região.A primeira visita acontece às
8h30 na Escola Prof. LíliaAyroso Oechsler, na Ilha da Figueira. Depois a cornítiva
deve visitar as escolas estaduais HolandaMarcellino Gonçalves (Homago) e
Gíardiní Lenzi, todas em Iaragua do Sul. A proposta do deputado é fazer um
levantamento da situação em todo estado para elaborar um dossiê que deve
ser entregue ao Secretário de Educação do Estado, Eduardo Deschamps.

Minha Casa
Minha Vida
Apedido do vereador Jean Carla
Leutprecht (PCdoB) foi colocado
em votação e aprovado pelos
vereadores ontem o projeto de
Lei 214/2012. A proposta autoriza
a doação domunicípio de uma
área de aproximadamente 21 mil
metros quadrados, àsmargens da
BR 280, para a construção de casas
do projetoMinha CasaMinha
Vida, em parceria com o Governo
Federal. Conforme Leutprecht,
a solicitação para a aceleração
da análise do projeto partiu da
gerencia da Caixa Econômica
Federal de Iaraguá do Sul.

Venda de animais
o projeto dos vereadores Jaime Negherbon e Natália Lúcia Petry, ambos do
PMDB, sobre a verida de animais domésticos foi vetado na íntegra pela prefeita
Cecília Konell (PSD). O ofício comunicando a situação foi entregue ontem na

Câmara. Antes de ser aprovada, a proposta gerou discussão no parlamento
emobilizou aAssociação Jaraguaense de Protetores de Animais (Ajapra) em
defesa da aprovação ,da lei. Agora os defensores dos animaisdevem semobilizar
novamente, pois a proposta vai à votação na próxima sessão, terça-feira, dia 30.

, I II' I I • I. ,l. '

I ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIETATEN I 8 I SEXTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2012 www.ocponline.com.br

hertons@gmail.co-!D • twitter.com/hertonls

Weit und breitwar die Nachricht über die Niederlassung
derAutofabrik BMW inAraquari hier in Santa Catarina
dieserWoche bekannt gegeben. Undmit grolser
Begeisterung. Der deutsche Autohersteller erhãlt
Finanzmittel für den Landerwerb und für den Bau von
einer Basisinfrastruktur imWert von R$ 200 Millionen,
das in Form von Steuern ínnerhalb von acht Iahren
zurückgezahltwird. DieVerhandlungenmit dem
Autohersteller dauerten 15 Monate.
Obwohlmanmit dem Bau vonAutos in Santa Catarina

beginnt, ist es wahrscheinlich, dass die BMW noch die
. Einfuhr von einigenModellen in Brasilien hãlt, Doch
statt durch die Hãfen von São Paulo, über die Hãfen
in Santa Catarina, was mehrere Umsãtzen für den
südlichen Staat bringt. Für die BMW ist Brasilien ein
Marktmit groBem Potenzial. Die BMW Fahrzeuge, die
hier produziertwerden sollen, kônnen zwischen 15%
und 40% billiger als die importierten, wegen Kürzungen
von "IPI", werden. Das freut sicherlich schon manchen.
Man rechnet, dass etwa 1.500 Arbeitsplãtze geschafft
werden. Der Bau derAnlage soll imApril2013 beginnen,
und die Erwartung ist, dass die Fabrik bis Ende 2014 im
Gang ist. Momentan produziert die BMWAutomobilen
und Motorrãdern in 29 Stãdten in 14 Lãndern,

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
m

Lunenâer �z,..�
"*

tune/li -?-,latJlZOOA·
-

9." .. 'I'
*

Grupo Lunelli

Leckerein "Hackepeter"-

Hackepeter ist eine sehr beliebte Speise und passt immer gut
zu einem Bier an den schõnenwarmen Tagen. Hier das Rezept:

• 500 g Hacldleisch (coxão mole)
• 1 bis 2 Zwiebeln
• etwas Pfeffer, Salz, Kümmel, Olivenõl'
• 1 Ei
• etwas Kognak
• etwas Petersilie

.Das Hacldleisch in eine Schüssel geben. Die
Zwiebel schãlen und fein gehackt hinzufügen. Peter
silie waschen und fein hacken.Mit der Fleischmasse

vermengen und nach Geschmackmit Salz und Pfe
ffer würzen, ein wenig Kümmel, Auch Olivenõl. Ein
bisschen Kognak. Nach Belieben ein Ei verquirlen
und darunter mischen. Mit Petersilie garnieren.

Dazu passen frische Brõtchen oder ein krãftiges Bauernbrot.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRC;'SC; ooma,'ll
Profissionalismu

. ,Competência _

Credibilidade Confiança

Qualidade
ExperiênCia

l1"s))(ltlsaMldm:ln

www.gumz.com.br

(47)3371-4747

gumz@9wnz.Gorn.br
liMA PARCERiA QUE DÁ CERTIl. Desde 1978

Schõn lesen �Lac mit!'
Beim Examenwird der Medizinstudent

gefragt: "Was ist das beste Schlafrnittel,
ihrerMeinung nach?"
Antwort des Students: "Das Bettl"
In der Schule wurden die

Jahreszeugnissen ausgegeben. Peter
kommt nach Hause.
"Na, wie ist es dennmit deinem
Zeugnisi" mõchte dieMutterwissen.
.Jch hole esmir heute Nachmittag
von Klaus zurück. Ermõchte damit
seinenVater erschreckenl"

Berlin Puru ist ein Roman in einer anderen Form.
Der Roman erscheint im Internet zum Lesen, Die
25 Kapitel sind immer sonntags undmittwochs
eingefügt, Die Handlung des Buches spielt in
Berlin zwischen 2002 und 2006. Die Geschichte
wirdmit einer lockeren Umgangssprache erzãhlt,
und spielt ironisch und satirischmit Stereotypen.
Interessant ist, dass die Familiennamen von den
Buchfiguren Biersorten sind.Der Roman ist von
Viviane Santana Paulo undman kann es online
unter die Adresse http://berlimpuru.wordpress.
com lesen. Also gute Lektüre!
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Comemoração

Cinco anos da
Cia. Alma Livre·oCORREIO00 POVO SEXTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2012

Para comemorar a data, o grupo apresenta a peça
IITem Xente uma Feis!', hoje, às 20h, na Scar
Cia. Alma Livre comemora este

mês cinco anos e, para comemo
rar convida para a apresentação
teatral da peça "Tem Xente uma

Feis! ", no Palco Livre da Scar,
..................__..hoje, com início às 20h .. Funda

da em 10 de outubro de 2007 é composta pelas
atrizes Mery Petty e Nicoli Pereira, ambas ba
charéis em Artes Cênicas, pela Furb - Blume
nau, juntamente com amusicista BethMueller,
graduada em Regência Coral, pela Unicamp -

Campinas.
O grupo produz espetáculos, de bonecos,

contação de histórias, teatro empresarial, tea-

tro didático e intervenções urbanas, e também
atua na área musical, com apresentações em

bares, casamentos e festas, produções de jin
gles e trilhas.sonoras,

Além disso, disponibiliza cursos livres de
teatro e de teatro de bonecos, workshops de

contação de histórias, confecção de bonecos,
teatro de lambe-lambe e direção cênica, cur
sos livres de música (violão, canto e harmonia

popular) e workshops de regência coral, técni
ca vocal e harmonia popular.

O grupo acredita no trabalho artístico pau
tado na livre expressão e nesses cinco anos já
alcançou muitas realizações.

1 .� FM. A rádi que
.

� ""':r .

I e a n orte �tarlnens,.
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João Chiodini,
escritor

escritor@joaochi?dini.com.br

Em grande parte dos casos, o

chamado "católico não pratican
te", se confessa três vezes na vida:
comunhão, crisma e casamento.

ComViviane não era diferente,
porém, naquela tarde, ao estacionar
perto da igreja, pensou que poderia
ter uma conversa, desabafar em
caráter de segredo de estado e

receber alguns conselhos. Seria
como uma terapia, porém, não teria
que pagar. Achou uma boa ideia ...
- Padre, eu pequei.
H N-

..

"1- um... ao resístíu, e.
- Resistir? A quê?
- Teve que fazer um pecado, né?
- Ai, padre, assim eu fico sem jeito.
- Sem jeito, é? Mas, vergonha pra
fazer pecado não teve.
- Credo, padre. Falando assim até

Cr� '·ea

A confissão
é pecado que não faz mal a pessoa
alguma.
- Mentira! Todo pecado faz mal a

alguém.
- Calma, padre. O senhor tá muito
alterado.
- E não é parla estar? Você comete os

mais terríveis pecados e acha que
não faz mal? Em Sodoma e Gomorra
eles também achavam que não .

estavam fazendo nada de mais e

acabaram virando sal e queimando
e destruindo a cidade. É isso que
você quer? É isso?
- Não, padre. Dezolivre.
(O "padre" começa a rir).
- Do que o senhor está rindo, padre?
- É que, na verdade, eu não sou padre.
Eu estou reformando o confessionário.
O pároco está atendendo na secretaria.

parece que matei uma pessoa.
- Você matou alguém?
- Não.
- Tentou matar?
- Não.
- Passou pela sua cabeça matar?
- Não. Dezolivre, padre. Nunca

LIlDO A LIlDO - GLOBO· 18R

Edgar recebe um telegrama de Portugal. Isabel conversa com

Jurema sobre a parteira. Edgar comunica a Laura que vai para Por

tugal. Diva fala para Mário e Frederico que tem os dois como irmãos.
Constância pede para Albertinho contar para a irmã que ela se ofere
ceu para ajudar Isabel. Isabel sente-se mal e Diva a socorre. Laura
reclama por Edgar não deixá-Ia ir a Portugal com ele. Mário avisa a

Afonso que Isabel dará à luz. Frederico deixa Diva e Isabel na casa

da parteira. Teresa questiona Praxedes sobre o passado de Eulália. O
bebê de Isabel nasce.

GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19B
Vânia enfrenta Carolina, que se faz de vítima. Dino implora que

'Nieta o deixe entrar em casa, Analú percebe o interesse de Nando em

Juliana. Roberta reage às reclamações de Kiko contra Nando. Monta- -

nha fala para Nenê que Ulisses deveria desistir de lutar. Nando con

fessa estar apaixonado por Juliana. Charlô e Olívia choram por causa
de Roberta. Otávio vê Vânia e Felipe se beijando. Zenon escreve uma

carta para a família, e Carolina chora por ele não ter mencionado seu

nome. Felipe decide levar o carro de Charlô e Otávio para a oficina.
Veruska conta para Otávio o que Roberta pretende fazer com o con

trato de exclusividade. Fábio pede a separação para Manoela. Otávio
mostra a Roberta a multa que terá de pagar pela quebra de contrato.

SALVE JORGE. GLOBO· 21B
Ciro e Drago separam a briga dos oficiais. Érica manda flores para

Áurea. Isaurinha recebe um cheque de Leonor. Raquel mostra para
Aída uma foto de Lívia e Haroldo em um evento. Jéssica pede ajuda
para um homem, que não entende o que ela fala. Morena avança para
falar com Beto e Theo a repreende. Áurea é fria com a namorada do
filho. Jéssica finge passar mal para não sair com um estrangeiro. Ayla
fica encantada com Zyah. Kemal e Esma falam que Zyah precisa se

casar novamente. Sarila sinaliza que suas filhas estão à procura de
casamento. Creuza questiona Helô ao vê-Ia chegar de viagem com

muitas malas. Haroldo conta para Lívia que o tráfico de mulheres está
sendo investigado no Brasil. Arturo convence Celso a deixar Antônia
trabalhar com Lívia. Élcio sabota a ração do cavalo de Theo.

G.lUlRlELA - GLOBO - 22B
Não divulgado.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

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

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

e

Todos esses cães estão abrigados .no lar temporário da .A.japra, a
casa da Eliane, e precisam urgente de um lar que lhes dê carinho
e atenção. Estão castrados, vacinados e vermifugados. Contato

através do 3376-4887 ou 9995-9298

BELINHA BELINHA
Fêmea, porte pequeno/médio, 1 ano Fêmea, porte médio, 1 ano

BOLINHA
Fim.. , porte médio, 2 anol

FERA BANZt
Fim.a. porte médlo/qrande, 3 anos Macho, porte médio

26/10 Carmem Kuhl . Irio Piazera Lisiana Garcia Nilda dos Santos Simone Henckel
Aliri J. Tissi Clovis Benner Jackson Klann Lucas Leal Cardoso Sonia R. Buttendorf
Alirio José Tissi Cristiane S. Mayer Jane M. Venera Marcelo Gumz Nilton R. Zen Susamar Blanch
Amilton Teixeira Cristiane Tomporoski Jesica Nazario Marco A. S. de Paula' Ouvidio Lemke Tânia C. Bardin
Ana C. Borchardt Dori Vorpagel João Carlos Rodrigues Marco Dias Pablo Wolz Tania Goulart
André Luiz Vasques Edemar Tomaseli Juliane Lindemann Mari de L. Vegini Priscila Hruschka Walter Mayer
Andrieli Zanchin Eugenio A. Jann Lara V. da Silva Maria Braier Renilda da R. Salles William Z. Klein
Aneleia Meier Everton F. Cesconetto Larissa Correa Marilda Klein Roberto C. Kohn

Angelo Piazera Jr Hilton Maas Leonora G. Klein Marlize Correa Rosane Belegante

Horóscopo

. .

pensei essas COIsas.

- Então, qual foi o seu pecado.
,

- Ah ... Esses pecadinhos rotineiros.

- Não existem pecadinhos, minha
filha. Muito menos rotineiros.
- Nossa, padre. Desculpe. Mas, é que

CVl ÁRIES
I Terá uma visão clara de tudo o que se

passa à sua volta, especialmente nas
tarefas cotidianas. Entender as próprías
limitações pennite colaborar melhor
com seus colegas. Em casa, assuma

'\ responsabilidades. No amor, traga
hannonia à relação. Cor. cinza.

TOURO
Busque a serenidade para compreender
melhor as necessidades das pessoas
.que dependem de você, principalmente
os familiares. No campo afetivo, aja com
mais romantismo e vai fortalecer a união.
Na intimidade, muita troca de carinho.
Cor. bege.

II
GÊMEOS
No trabalho, mantenha o foco em
atividades mais produtivas. Em família,
fique de olho nas necessidades
emocionais de seus parentes. No campo
afetivo, tente compreender melhor a
pessoa amada. Isso será fundamental
para fortalecer a união. Cor. branco.

CÂNCER
Excelente momento para estabelecer

quais são suas prioridades, mas sem se

esquecer dos compromissos assumidos
anterionn.ente. Em famHía, evite
mudanças bruscas de humor. No amor,
cuidado com suas palavras ou poderá
magoar sua cara-metade. Cor. vinho.

LEÃo
No trabalho, evite sair da rotina para
fugir de mal-entendidos. Saiba avaliar
quem são seus verdadeiros amigos. Se
pretende comprar algo, pesquise para
não desperdiçar. No amor, aproveite
para estabelecer compreensão e

entendimento. Cor. tons claros.

VlR.GEM
Seja suave ao cobrar e não espere que os
demais tenham os mesmos' resultados
que você. É um bom dia para refl�r
sobre suas limitações e traçar planos
para se aperfeiçoar. No amor, evite

. fazer julgamentos ou poderá sofrer as
consequências. Cor. bege.

.n. UBRA
Você tem se cobrado muito, cuidado!
Pense sempre que há maneiras
diferentes de alcançar os mesmos
resultados. Selecione seus amigos por
suas ações. A dois, tente compreender os
sentimentos da pessoa amada antes de
se declarar. Cor. branco.

ESCORPIÃO
Evite assumir muitas obrigações ou
poderá se sobrecarregar. O dia favorece
a reflexão sobre o que dá valor e as

mudanças que deve fazer em sua vida.
Se você tiver paciência e exercitar a

compreensão, o romance vai ser mais
proveitoso. Cor: tons claros;

SAGITÁRIO
Um dia de reflexões em todos os
setores de sua vida. No trabalho e em

casa, reveja suas Obrigações e delegue
tarefas. Já é hora de selecionar melhor
suas amizades. No relacionamento

afetivo, cuidado com os problemas de
convivência Cor. azul-escuro.

V\_ CAPRiCÓRNIO
'P Devem surgir novas oportunidades

profissionais: fique de olho! Mas não
deixe a família em segundo plano. A dois,
ouça os conselhos do seu par, mesmo

que não concorde. Cor. branco.

� AQÚÁRIO
� Vai ser um bom momento para

.

realinhar suasmetas. Chegará a
conclusões surpreendentes a respeito
de seu trabalho. Mostre seu empenho
para realizar tarefas com perfeição.
Compreenda as pessoas de seu convívio,
principalmente seu par. Cor. verde-claro.

PEIXES
Se você tem dúvidas sobre qual o
melhor caminho a seguir na profissão,
o momento é o ideal para resolver esse
dilema. Em casa, seu comportamento
mais calmo vai trazer benefícios. No
amor, ofereça a seguranÇa que seu par
tanto deseja. Cor. cinza.
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contato@poracaso.com

M
Fãs do octógono podem marcar na

agenda: dia 17 de novembro acontece

em Jaraguá o 2° Arena Force. O evento

de MMA chega sob organização dos

empresários Chiquinho (Chiquinho Fight Team) e Cleiton
Jantsch, com assessoria do lutador do UFC, Thiago Tavares, que
também fará presença especial no dia. No total serão 10 lutas.

MAURICIO HERMANN

Fabiano Vidal e Cristina Sclmeider em
momento de descontração no Happy Hour !
do Madalena Chopp & Cozinha

....
/

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

Jantar Dançante
Rola hoje no C.A. Baependi mais uma edição de seu Jantar
Dançante, com iníciomarcado para 20h30. Nostálgico, o tema
deste ano vem regado a clássicos das décadas de 60,70 e 80,
interpretados pelos músicos da banda Manchester. Os acessos
custam R$ 35, baile e jantar. Mais informações pelo 3371-0222.

Valendo

vaga nos

playoffs
Neste sábado o Jaraguá
Breakers vai até a cidade
de Arujá, em São Paulo,
tentar assegurar sua

vaga nos playoffs do
Torneio Touchdown.
O adversário é o Lusa

Rhynos, lanterna de sua

conferência. Mandem

vibrações positivas para
.

a rapaziada. Que os

Breakers tragam sua

4a vitória para casa!

. * Vou nafesta de
encerramento

daSema1Ul de
ComuniCOJfiin.
Vai rolar no
London PI1ib,
comshowde
GabrielBorges.

Ana
Carolina

Tilles,
19anos

Expectativa
De olho no feriadão, temos aí uma semana para torcer
que a chuva vá embora. 'São Pedro há de colaborar!

Empresa genuinamente'C
EMPRÉSTIMO CONSIGNA...,,'U,�"""ai

NSE atua há 20.,an05 com
"RVIDORES P L'COS

"Sem consulta ao S ISERASA

"Créditos com excelentes taxas

"Sem cobrança de seguro e tarifas

Ligue para nós:

�araguá do Sul e Região , Da.mais Regiões ao Estado

(�'7) 3370-51985
.'",.'r;iII'li .. ;", '.

oil .480506
.m, � Opção" - Crédito Pessoal

Horário de atendimento de segunda a sextaedas 8h'bo ás 17hOq,

DIEGO JARSCHEL

Adornando a eehma, o
shot de Jayne Moser na
pista do Epic Concept Club...

/
.'

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

(( Daqui a um ano

você vai desejar ter
começado hoje. Anônimo "

DIEGO JARSCHEL

DJ Mark.us e Jacke

Splitter, apaixonado casal,
curtindo juntos noite de
balada no club The Way
............................................................................

Próxima balada
Epic ConceptClub manda avisar: dia IOde novembro será a

realização de sua próxima balada. Vale antecipar reserva
de mesas.O telefone para contato é o 3084-2121.

marcando

presença
I emnoite
de Sexta
Universitária
na Upper
Floor, em
Guaramirim

Hoje a noite
• 21h - Sexta Living I Shaw com EvertonMesquita I Elas free

; até as 23h3Q
I

"

Local: The Living 147 33764822

• 22h - Sertanejo Dose Dupla I Shaw comAugusto & Mícaelv
Shaw com Juliano Santos / DJAlan Silva I Elas free até as 23h
Local: Upper Floor 147 9644 4767

."22h - Sacra - Feira I Apresentação de Ulysses e Thirray
"

Local: SacramentumPub 147 88321524

, ·"22h - Ladies Free / Shaw com Gabriel Borges e Fernando
Lima / DJ FelipeAdriano I Elas free até as OOh
Local: LondonPub 147 3055 0065

Sábado 27/10
• 22h - Música aoVivo com Sara e Lemuel
Local: Sacramennim Pub I �7 8832.1524 .

• 22h - Green Beats / DJs Mad Cub, Kbeça, Davi Cecato, Alex
Prazon, Alan Pereira,WillNetto, Diego feller, Papie Cullo,
RaffaOlíveíra e Cah Silveira I Sertanejo Universitário com
Elísangêla Diasa & Mic�ell Grupo de D�nçaDetonroce'/
Eq�ipeAcousticSound. ,

LocakPavilhão de Eventos'de Iaraguã do Sull47 8804 6050
,

Domingo 28/10
• 22h - Palco Aberto
Local: Sacramentum Pub 1478832 1524

CONTATOS e OUTRAS OpÇÕES: ArribaMexican Bar - 33711160 /Confraria doChurrasco - 3275 1449/ EspaçoOça - 3370 9160 / lheUvingRestaurante - 33764822 / LOndon Pub - 3055 0065 /

CachaçariaÁgua Doce - 3371 8942/ licoleria - 3054 0855 /MadalenaChopp eCozinha - 30553059/MovingUp - 9966 6691 /M�Beef - 9608 2166 / PatuáMusic - 30550064/
RoomMusic&Arts- 9654 1373 /Sacramentum Pub - 8832 1524 /lheWayOub - 8433 0083 /UpperFloor-9915-2239 / DivinoClub - 96444767 IVilJa lIestaurante �Choperia - 3275 1277

" i i.. ,

):( (" :�ii:lr
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moagoncalves@netuno.com.brMoa Gonçalves

Finde
f>Jm dia urbe sorriso, bom dia

Dgalo "Banzé"!Hoje ésextafei
ra, dia 26 de outubro de 2012!E o '

final de ano já está chegando ai,
como passou rápido, hein?Hoje o
Banzé do vizinho cantou por de
mais na madrugada, prenúncios
de boas novidades! Tempo aba-

, fado pela manhã, muito sol, mas
com pancadas de chuvas fortes
no final da tarde. E assim come

çamos mais um dia em nossas

vidas, com muitafé,força e cora

gem!Vamos, ofinde chegou!

Sabor
A Bela Catarina, hein? Super
dica para as suas refeições. Com
o mais variado cardápio de
nossa city, a confeitaria tem uma

linha de salada light que é de dar

água na boca aos deuses gregos,
vale conferir. A GeorgeteDamm
sempre de parabéns!

BELA Marinara GW1dt desflla sua beleza
, I nos corredores da Patuá Music

MAURICIO HERMANN

Se alguém me ofender,
procurarei elevar tão alto
a minha alma para que a

ofensa não me chegue.
Charles Dickens

Normal
Depois do corre-corre nas
últimas eleições, do qual ela
foi o braço direito do maridão

para conquistar a vaga do Paço
Municipal, Zélia Breithaupt
Ianssen voltou à sua agenda
profissional. • Hoje,à noite, a.pqftiidas 2qh30, rola no

aristoçrçtico. Clube At7éticQBaependi, um
concorrido Jantar-Dançante com a participação da
Banda Manchester.

Que tal'!
Verão, sol e mar. Seus pés merecem uma rasteirinha
linda e cheia de estilo da Dioz. Aproveite seu bate

pernas nas ruas da urbe e vá pegar a sua. Pensando bem
"O pensamento positivo pode vir
naturalmente para alguns, mas
também pode ser aprendido e

cultivado. Mude seus pensamentos
e vocêmudará seumundo".

MAURICIO HERMANN

BALADA Sabrina Deretti, sábado,
conferindo a The Way

IngTesso Vip
Envie e-mail para
moagoncalves@netuno.com.
br e escreva o local aonde será
realizada a grande festa Green
Beats e concorra hoje a mais
seis ingressosVIPs para curtir
na faixa a tão esperada noitada
jovem da urbe sorriso.

Sonho
Carlinhos do "Itajara"
continua jurando por todos
os juros: um dia ainda vai,
ser prefeito de Jaraguá.

Amil
A UpperMann e Upper
Donna andam fazendo o

maior sucesso no Shopping
Breithaupt. Gelson deixou de

,

vez seus happy hours, afinal a
loja funciona até às 22h. Ele,
ao lado da esposa Lidiane,
andam se desdobrando
em quatro para atender
os clientes nas duas lojas.
Sucesso!

PRESENÇA O casal de médicos os
drs. Douglas e Scheila Anjo, prestigiando
a festa Amigos do Dr. House, na The Living

Mammamia!
O meu camarada Odinei

Schappo, da Casa da

Nonna, para comemorar
o Dia Internacional
do Macarrão, está
movimentando até

domingo, dia 28, uma
mega promoção. Além dos
descontos que chegam
a 50%, vai sortear dez
porções do molho bechamel

,

entre as pessoas que
compartilharem a foto da

promoção no Facebook da

loja. Vai perder?

Jingle Bell
Já estou sabendo que a The

Way Club está programando
uma super festa de Natal.
E Thiago 'Mattos, o manda

,

chuva da concorrida casa

não brinca em serviço. Ele já
disparou para os mais vip's a

boa notícia. Anotem, volto ao

assunto com mais detalhes.

London Casório
Hoje à noite, o London O empresário Celso Sardanha
Pub deve pipocar de gente . vai dar uma pausa em sua .

bonita da nossa "hígh", Com agenda e, ao lado da: família,
a presença dos sertanejos curte este fim de semana
Gabriel Borges e Fernando em Curitiba. Eles irão
Lima, descolados já reservaram especialmente para a festa
mesas com amigos. Vamos que de casamento de um parente
vamQ&!, Ipgt��$,��� 1���������m·l! I � IIIMele. Anotado!
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Em "007 - Operação Skyfall" o vazamento de dados confidenciais revela a
posição de diversos agentes infiltrados em células terroristas, colocando suas

vidas em risco. O próprioJamesBond (Daniel Craig) é um dos afetados e
precisa demonstrar sua lealdade aM (Judi Dench) para ajudá-la a resolver
o problema. Logo ele passa a investigarquem está por trás do ataque ao
MI6 e percebe que o responsável está bastantefamiliarizado com omodo de

funcionamento da agência de espionagem britânica, por ter sido um de seus

agentes no passado.Dirigido por SamMendes e com IauierBardem, Ralph
Fiennes,AlbertFinney, HelenMcCrory eBenWhishaw no elenco.

Cinema
SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ 00
SUL
• ARCOIRIS 1
• 007 Operação Skyfall - Leg. - 14:20, 16:40,
19:00, 21 :20
.GNC2
• Busca Implacável 2 - Dub. - 15:50, 19:45
• Hotel Transilvânia - Dub. - 14:00
• Intocaveis - Leg - 17:35 21 :35

.GNC3.
• Atividade Paranormal4 - Leg. -14:10,
16:00, 17:50, 19:40, 21 :30

JOINVILLE GARTEN SHOPPING

.GNCl
• 007 - Operação Skyfall - Dub. - 13:10, 16:00
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 18:50, 21 :40
.GNC2

.

• Até Que a Sorte Nos Separe -14:15,16:30,
19:10,21:20
.GNC3
• A Entidade - Leg. - 16: 15, 20:50
• O Diário de Tati - 14:00, 18:40
.GNC4
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 15:00, 18:20,
21:10

.GNC5
.

• Busca Implacável2 - Leg. -14:30,19:20
• Ted - Leg. - 17:00, 21 :30
.GNC6
• Atividade Paranormal4 - Leg. -17:45,
19:45, 22:00
• Hotel Transilvânia (3D) - Dub. - 13:45, 15:45

SHOPPING MUELLER JOINVILLE

.GNCl
• 007 - Operação Skyfall- Dub. -13:10,16:00
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 18:50, 21 :40
.GNCl
• Até Que a Sorte Nos Separe -14:15,
16:45,19:10,21:20
.GNCl
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 13:50,
15:45, 18:00, 22:00
• Possessão - Pré-estréia - Leg. - 20:00

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU

.GNCl
• 007 - Operação Skyfall·- Dub. - 13: 10, 16:00
• 007 - Operação Skyfall- Leg. - 18:50, 21 :40
.GNC2
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 15:30,
17:30 ,19:30, 21 :30
• Hotel Transilvânia (3D) -.Dub. - 13:30

.GNC3
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 15:00,
18:20, 21:1 °

I

I !

.GNC4
• Os Candidatos - Leg. - 14:45
• Os Infratores - Leg. - 16:45, 19:15, 22:00
.GNC5
• Até Que a Sorte Nos Separe - 14:30,
17:15,19:40,21:50
.GNC6
• Ruby Sparks - A Namorada Perfeita - Leg. -

14:15,16;30,19:00,21:20

PARK EUROPEU BLUMENAU

• ARCOPLEXl
• 007 Operação Skyfall- Dub. -14:00,16:20,
18:40
• ARCOPLEX2
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 14:00,
15:50. 17:40, 19:30, 21 :20
• ARCOPLEX3
• 007 Operação Skyfall - Leg. - 14:30, 16:50,
19:W, 21:30
li ARCOPLEX4
• Hotel Transilvania - Dub. - 13:20, 15:10,
17:00 '-_

• Ted - Leg. - 18:50, 21 :00
.ARCOPLEX5
• Até Que a Sorte Nos Separe - 15:00, 17:00
• Os Infratores - Leg. - 19:00, 21 :20

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• 007 - Operação Skyfall (Estreia)' - Dub. -

12hOOA, 15hOO, 18hOO
• 007 - Operação Skyfall (Estreia) - Leg. -

21h15
• CINÉPOLlS 2
• Os Infratores - Dub. - 14hOO, 16h40, 19h30,
22hOO
• CINÉPOLlS 3

.

• 007 - Operação Skyfall (Estreia) - Leg. -

13hOO, 16hOO, 19hOO, 22h10
• CINÉPOLlS 4
• E aVida Continua ... - 14h20, 16h30, 18h60,
21hOO
• CINÉPOLlS 5
• Ted - Dub. - 21 h50

·ODiáriodeTati-13h10, 15h20, 17h30, ,

19h40
• CINÉPOLlS 6
• E aí, Comeu? - 13h20, 15h30
• Atividade Paranormal 4 � Leg. - 17h45,
20hOO, 22h15'
• CINÉPOLlS 7
• Até que a Sorte nos Separe - 14h50, 17h20,
20h15,22h30B
A - Somente sábado (27/10), domingo
(28/10) e B - Somente sexta.(26/10),
sábado (27/10)

Adele dá à luz seu
primeiro filho

A cantora britânica Adele, de 24 anos, deu à

luz o seu primeiro filho, informou o jornal "The
Sunday Mirror". De acordo com fontes ligadas à

artista, o bebê nasceu há poucos dias, apesar de
Adele não ter comunicado oficialmente o fato.

Ela está desde janeiro com o fundador da ONG

Drop4Drop, dedicada a combater a escassez

mundial de água, Simon Konecki, de 38 anos.

AI Pacino vai estrelar
filme "Imagine"

Al Pacino vai interpretar um roqueiro veterano
que se inspira a recriar sua carreira após encontrar
uma carta escrita por John Lennon. O ator está

confirmado no elenco de "Imagine", que terá ainda
Jeremy Renner e Julianne Moore. O longa-metra
gem foi escrito porDan Fogelman, que fará sua es
treia na direção. As filmagens estão marcadas para
começar emmaio de 2013.

ReginaDourado está em coma após uma piora por
�

conta da [ecottêndados síntdhías do câncer de-mama, €lHe
enfrenta desde 2003. Seu estado de saúde é bastante grave.

'Natarde dequárta-féíra, Sônia'Anrão, do prograIhaATard� É
Sua (Rede'Ivl), conversou com o irmão da atriz, OscarDou
rado: "Infelizmente, a situação é complicadíssima. Ela está

emmetástase. Ela já está em um estágio de transição.A gente
pede para que as pessoas orem para que essa transição seja a

mais amena possível para ela'� disse ele.

Adriana Esteves não quer
Arquivo Confidencial
Ainda cansada com o excesso de trabalho e

intensidade das cenas de sua personagem Carmi

nha, em Avenida Brasil, Adriana Esteves não quer
chorar tão cedo.Aatriz não quer ser homenageada
no quadroArquivo Confidencial, do Domingão do
Faustão.Adriana foi convidada e aceitou participar
da produção de Fausto Silva, mas, exausta com as

lágrimas derramadas em Avenida Brasil, impôs a

condição para evitar o chororô na televisão.

Globo não libera Daniel
e Claudia Leitte para SBT
o Teleton deste ano está órfão. Além de Hebe

Camargo, falecida no final de setembro e madri-

.

nha da campanha, Daniel, o padrinho, não irá

comparecer. Tudo porque a Globo não liberou o

cantor para participar da ação do SBT. Claudia

Leitte também foi proibida de ir. Tudo porque os

.

dois têm contrato com a emissora carioca pelo
programa "TheVoice". Outros 120 artistas devem se

apresentarno palco de Sílvio Santos dias 9 e 10/11.
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CABANACULT

Bruno Kayapy (guitarra),Ynaiã Benthroldo (bateria) e

(o novo baixista) Gabriel Murilo estão de volta com seu

terceiro trabalho, virtual coma os outros dois. Isso significa
que você pode baixar This Is Rolê no site do Macaco

Bong, gratuitamente. "Seu João" e "Dedo de Zombie" são

melodias bem construídas e trazem uma inesperada canja
do mais erudito Mutante, Túlio Mourão, no Hammond e

no piano. O restante não chega a ser tão impressionante e

intrépido quanto o material de Artista Igual Pedreiro, ótimo
disco de 2008 que colocou o trio no mapa
do rock nacional.

. Mas, além
de excelentes

instrumentistas,
os rapazes
compartilham
boas ideias em
um disco pulsante
e energético,
ocasionalmente

hipnótico.
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�� tempo que o produtor Brian Grazer tenta transformar
em filme a história de James Brown. E ninguém menos do

queMick Jagger se interessou pelo projeto e resolveu fazer

parte dele como coprodutor. O longa contará toda a vida

do astro do soul, desde a infância. Grazer começou a tocar

esse plano quando Brown ainda estava vivo e pessoalmente
ajudando a tirar a ideia do papel. "É uma grande honra
estar envolvido em um projeto tão rico como a história do
lendário James Brown. Ele foi um performer impressionante
com uma vida fascinante", comentou Jagger. James Joseph
Brown Ir, (3 de maio de 1933,25 de dezembro de 2006),
conhecido simplesmente como James Brown, foi um cantor,

dançarino, compositor e produtor musical norte-americano,
reconhecido como uma das figuras mais influentes na
música do século 20. Em vida, vendeu mais que 100 milhões

de álbuns e é tido como um dos maiores artistas de todos os

tempos. Precisa dizer mais alguma coisa? o cara influenciou

muito artista de ponta, e o maior de todos: o Rei do Pop,
Michael Jackson, e até mesmo os ritmos damúsica popular
africana, como o afrobeate forneceu o modelo para todo um

.subgênero do funk, o go-go.

Depois de 5 anos sem gravar, o cantor e compositor
.

Nando Reis vai lançar um disco independente. Já é

sabido que Marisa Monte vai participar e deve trazer
outras surpresas também. São 15 músicas que podem ser

ouvidas gratuitamente no site do cara (nandoreis.com.br).
O grande lance é que depois da audição no site, a pessoa

. deve informar que valor considera razoável pagar pelo
disco. Ao fim de cada semana, o preço é calculado com

base na opinião dos internautas. Isso é genial e é um forte

instrumento contra a pirataria, que só existe porque o preços
dos CDs novos é uma roubalheira. Depois do Bailão do
Ruivão (lixo em forma de cd), Nando finalmente vem com

sangue novo emostra toda a sua competênciamusical.

Gênero: Drama

Duração: 120 mino
Estreia: 26/10/2012

Direção: Breno Silveira

Um pai e um filho, dois artistas, dois sucessos. Um do sertão nordestino, o outro
carioca do Morro de São Carlos; um de direita, o outro de esquerda. Esta é a história

de Luiz Gonzaga (1912-1989) e Gonzaguinha (1945-1991). Como todo filme que leva

a assinatura de Breno Silveira, o filme faz até os machões chorarem. Era pública
a relação conturbada de Luiz Gonzaga e Gonzaguinha o que torna o filme mais

dramático ainda. Gonzagão comemoraria 100 anos em 2012.
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Por
fernanda fock,

. acupunturista e

naturóloga
Abrana 100029

llaturologiajaragua.blogspol.com

DIVULGAÇÃO

Nes
te mês

é come-

morado o

Outubro Rosa,
movimento iniciado

nos EUA e aderido em todo .

mundo, que tem como objetivo
alertarpara aprevenção do câncer
demama, assim como fortalecer a

importância do diagnóstico pre
coce e permitir o acesso rápido ao

início do tratamento da doença.
O câncer de mama é o tu

mar maligno mais comum em

mulheres e a maior causa de
morte entre mulheres brasilei

ras' commais de 50.000mil no
vos casos por ano. Ele afeta as

mamas, como o próprio nome

diz; que são constituídas de ló

bulos, duetos, tecido gorduroso
e vasos sanguíneos e linfáticos.

O câncer ocorre quando as

células passam a se dividir e se

reproduzir rapidamente e de
forma desordenada. E de for
ma geral o câncer demama não
tem uma causa única, mas al

guns fatores de risco merecem

atenção: mulheres com mais
de 50 anos, histórico familiar
de câncer de mama, menarca

precoce (anterior aos 12 anos),
menopausa tardia (após os 55

anos), nunca ter engravidado e

ter tido o primeiro filho depois
dos 30 anos. Existem também
os fatores de risco modificáveis,
relacionados ao estilo de vida

.

como abuso ou ingestão regu
lar de álcool e excesso de peso.

A prevenção ainda é o me

lhor remédio. Independente
mente de ter ou não um fator
de risco presente, é preciso agir
preventivamente, com consul
tas de rotina ao médico e exa

mes específicos como a ma-

mografia, que é o único exame

capaz de detectar tumores me
riores de 1 cm. Com esse tama

nho' o nódulo ainda não pode
ser sentido com as mãos, mas
se diagnosticado e tratado ra

pidamente' as chances de cura

chegam a 95%.
De acordo com a Sociedade

Brasileira de Mastologia (SBM),
as Terapias Complementares
e Integrativas estão cada vez

�ais sendo utilizadas em pa
cientes com câncer, como tra

tamento complementar, com

objetivo de prevenir, minimizar
e tratar os sintomas durante o

tratamento oncológico.

Pacientes com câncer fre

quentemente experimentam
estresse' físico e emocional, seja
após o diagnóstico ou durante
o tratamento. Ansiedade, distúr
bios de humor e alguns sintomas
como náusea, vômito, depressão
e dor se tomam alvos de atenção
da equipemultiprofissional.

A intervenção contra a dor
e outros sintomas através das

terapias complementares e in

tegra��vas é recomendada tam
bém pela Organização Mundial
da Saúde (OMS) e é realidade
no mundo inteiro em centros

de tratamento de doenças crô
nicas, que agregam estas te

rapias em suas rotinas, com

destaque para o Serviço de Me-

dicina Integrativa do Memorial

Sloan-Kettering Cancer Cen
ter fundado em 1999 em Nova

York, EUA e aqui no Brasil, para
o Hospital Israelita Albert Eins
tein, em São Paulo.

Dentre as terapias comple
mentares e integrativas indica
das e reconhecidas pela Socie
dade Brasileira de Mastologia
estão: Acupuntura, Aromate

rapia, Fitoterapia, Reiki, Mu

sicoterapia, Meditação, Yoga,
Tai Chi Chuan e Massoterapia,
nas modalidades de Massagem
Sueca, Acupressão, Shiatsu, Do
ln, Tui Na, Reflexologia, Terapia
Miofascial e Neuromuscular.

O objetivo do uso destas te

rapias no tratamento do câncer
de mama é melhorar a quali
dade de vida minimizando e

tratando os sintomas presentes
durante o tratamento médico,
assim como potencializar os

benefícios, sempre com cautela
e conhecendo os procedimen
tos oncológicos pelo qual o pa
ciente é submetido..

Vale ressaltar também que a

ideia de que as terapias são .na

turais, não significa que são ino
fensivas à saúde. É fundamental
que o profissional de saúde, a

exemplo do Naturólogo, tenha

formação e conhecimentos ade

quados tanto par�,.a realização
das terapias, quantó nós proces
sos fisiopatológicos do câncer,
minimizando assim os riscos e

maximizando os benefícios. E,
como o próprio nome diz, são

complementares e não deve
-c.

substituir os recursos usualmen-
te utilizados no tratamento do

. câncer, como medicamentos, fi
sioterapia, psicoterapia, etc.

Lembre-se! Outubro foi es
colhido para ser. 6. mês desti
nado a lembrar dos cuidados
a respeito do câncer de mama

que devemos ter durante todo
ano, não somente neste mês. A .

saúde é sua e é você quem cui
da dela, previna-se!

PEUGEOT
MOTION & EMOTION

Strasbourg
www�strasbourg.com .br

Jaraguá do Sul
(47) 3274-1900

R. Reinoldo Rau, 414
Esta promoção é válido poro empresas de Pessoa Jurídico com CNPJ para compra dos veículos descritos a seguir: Boxer 330 C, direção hidráulica, ano/modelo 12/13, pintura sólida e frete inclusa, com versões a partir de R$ 65.800,00 à vista e com 03 unidades no
estoque. H_?ggar X tine base, ano/modelo 12/13, pintura sólida, frete incluso, com descontos de até 15% na compro e com 02 unidades no estoque. Partner Furgão, 3 portas, ano/modelo 12/13, bronca, R$ 36.360,00 à visto frete incluso. As taxas seguem � seguinte
contiquroçõo: HoggarXR Packe Escopade/Portner Furgão e Boxer - 60% de entrado, taxa de 0% o.m. e salda em até 12 vezes, Hoggor XR Pack e Escopade/Partner Furgõo e Boxe!" - 40% de entrada taxo de 0,99% o.rn. e salda em até 24 ou 36 vezes. Promoçõovólida
enquanto durarem os estoques. Não cumulativa paro outros promoções. Paro mais informações sobre preços e condições especiais, consulte o Rede de Concessionárias Peugeot participantes, ligue paro 0800 703 2424 ou acessewww.peugeot.com.br.
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Se, para você, organizar a geladeira é sinônimo
de limpar as prateleiras e dispor os alimentos ale

atoriamente, talvez seja hora de repensar seu mé
todo de arrumação. Para cada região do refrigera
dor, há um tipo de alimento mais adequado para
ser armazenado, garantindo que ele esteja próprio
para o consumo. Os alimentos devem ser acondi
cionados de maneira correta para garantir a sua

conservação. Assim, as refeições estarão a salvo de
bactérias e odores estranhos.

Para evitar surpresas desagradáveis, o primeiro
passo é mantê-lo sempre limpo. Você pode elimi
nar a sujeira quinzenalmente, com a ajuda de uma

solução de água e bicarbonato de sódio, por exem
plo, colocando uma colher de sopa da substância

para cada litro de água.
Após' limpá-la, é hora de colocar os alimen

tos novamente para serem refrigerados. Elimine

Congelador
Carnes devem ser separadas por tipo

(frango, carne vermelha e peixe). Os fru
tos do mar, em geral, precisam ser guar
dados separadamente e por pouco tem

po, para evitar que o odor se espalhe. As
refeições congeladas em caixas devem
ficar embaixo de tudo. Já as sobras de
comida precisam ser -acondicionadas
em potes bem fechados.

Praleleira superior
Por ter a temperatura mais baixa, os

laticínios e a carne que será consumida
no mesmo dia devem ser armazenados
ali. Essa área também pode abrigar ali
mentos que não são usados todos os
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tudo o que estiver sobrando ou que já está com

o prazo de validade comprometido. Em seguida,
confira se as sobras de comida estão devidamen
te armazenadas, de preferência em potes de plás
tico ou vidro bem tampados. Panelas de alumínio
não devem ser usadas para guardar as sobras da

refeição, pois quando resfriadas favorecem que o

metal migre para o alimento, contribuindo para
intoxicações.

Comece a organizar na geladeira os alimentos

que restaram, levando em consideração a tempe
ratura de que necessitam. A temperatura de cinco

graus, que geralmente é o padrão baixo ou médio
do aparelho, já é o suficiente para conservar quase
todos os alimentos.

,

Confira onde deve ficar cada tipo de alimento
na geladeira e evite prejuízos.

Fonte: portal Organize Sua Vida

dias e que estragam com facilidade,
como alguns pratos prontos e patês.
Vale lembrar que todos os mantimentos

precisam estar bem fechados para que
os odores não se misturem e para que
nenhuma bactéria conquiste espaço. O
leite não deve ser armazenado pormui
to tempo, pois absorve o cheiro dos ou
tros alimentos.

Praleleiras inlermediárias
Sobras das refeições e sobremesas

refrigeradas podem ficar neste espa
ço. Para os restos de comida, a dica é

guardá-los em recipientes com tampa.
Sobras de comida devem ser tampadas
logos após o vapor sumir.

Praleleira inferior
A última prateleira da geladeira é a

que menos recebe o 'ar refrigerado. As
sim, ela é ideal para colocar as emba

lagens para descongelar, além de pães,
doces, enlatados e ovos, que .não devem
ser colocados na porta. Lave os ovos

antes de guardar, para afastar qualquer
risco de contaminação com bactérias.

No caso das latas, a dica é despejar o
conteúdo em potes específicos, pois
elas podem sofrer oxidação. Armazene
neste local as frutas maduras, para que
fiquem próprias para o consumo por
mais tempo. Os doces que não levam
leite e aqueles em calda também podem
ficar aqui.

Parla da geladeira
Para escolher os Ítens que vão ficar

na porta do refrigerador, é preciso ter

em mente que o abre e fecha do apare-

FOTOS THINKSTOCK

lho deixa o local com uma temperatura
instável. Assim, não vale colocar ali
mentos que podem estragar facilmente,
como o leite e os ovos, por mais que as

fabricantes induzam ao erro, colocando
forminhas com espaço para esses últi
mos na porta. Os alimentos de consu

mo rápido é que deverão ficar na região.
Molhos, vinagre, refrigerantes, potes de

geleia, sucos e água. Para a água use re

cipientes fechados e de vidro.

Gavela inferior
A gaveta inferior é a regiãomenos fria

da geladeira e protege os alimentos das
ondas' diretas de frio. Nessa parte, de
vem ficar as verduras e os legumes, em
sacos plásticos novos, bem fechados. O
mesmo vale para os temperos. Eles cos
tumam ficar escuros por causa do frio,
por isso devem ser guardados em reci

pientes forrados com papel- toalha.
Desta forma, com os cuidados ade

quados, os alimentos ficarão bem arma

zenados e você não terá surpresas de

sagradáveis ao abrir a geladeira ou com

possíveis intoxicações alimentares.

Cada coisa em seu ,lugar

Ar azen a
corre a e e Ite Ir

V E R Ã o

CA

2 O' l 3

LLA
DUARTE

Caroll atillUarrte..ooml ..br 413374-5530
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Possibilidade
de chuva ,�, ,d,·

Ensolarado Instável Parcialmente

Predomínio de Nublado

nebulosidade em se e

condição de pancadas de
","�ml"

chuva com trovoadas no Nublado Chuvoso Trovoada Geada

decorrer do dia namaioria Previsão de ventos llal'a hoje em Jarag'1J.á
das regiões devido à Direção do vento Velocidade Umidade

do vento relativa (%)

influência de uma cavado • 6h Leste-Nordeste 6km/h 97

(área alongada de baixa • 9h Leste-Nordeste 6km/h 99

pressão). Temperatura
• 12h Leste-Nordeste 9km/h 88
• 15h Leste-Nordeste 11 km/h 82

5mm

amena pela manhã e em • 18h Leste 11km/h 87 80%
elevação durante a tarde.

de possibilidade
• 21 h Leste-Nordeste 8km/h 94 de chuva,

nsnat:

Dando um jeitinho
Sexta-feira, Valdir chega do trabalho estressado e louco para namorar
com amulher. Abre a porta do quarto e encontra sua 'mulher dormindo.

Rapidamente ele pega duasAspirinas e coloca, com cuidado, na boca dela.
Depois de alguns segundos ela engasga com os comprimidos e acorda

indignada.
- O que você colocou naminha boca, homem de Deus?

,

- São duas Aspirinas - responde ele, calmamente.
E ela, aos berros: r;'

- Mas eu não estou com dor de cabeça!
- Ah, era exatamente isso que eu queria escutar...

Su

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.

o
ICU
""
=
-
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.! Ml,NGUANTEo' 8/10

• NOVA'15/10

• CRESCENTE 22/10

asruz

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Previna-se!

/

:� 4/iól
SEGUNDA
MíN: 20°C
MÁX: 30°C

AMANHÃ
MíN: 17°C
MÁX: 26°C

I,
;� �,J1

DOMINGO
MíN: 19°C
MÁX: 28°C

São !Francisco do Sul
• Preamar
• 1h04: 1,5m
• 12h36: l,4m
• Baixamar
• 6h: O,2m
• 17h43: O,3m

Itajai
• Preamar
• 11h51: O,9m
• Baixamar
• 6h10: O,2m
• 19h23: O,4m

Floriallópolis
• Preamar
• 11 h30: O,9m
• Baixamar
• 6h24: O,2m
• 19h4?: O,4m

Tábua
das marés Iml:!ituba

• Preamar

·11h19:0,2m
• 23h13: O,6m
• Baixamar
• 5h19: O,lm
• 17h54: O,2m

CHEIA 29/10

1. O composãor carioca Aldir, de "Dois Pra lá Dois
Pra Cá" /300, em algarismos romanos

2. Artefato estreito e comprido que serve para efetu
armedições I Sufixo que denota qualidade

3. Tribo urbana earactereada pelo modo de se ves

tir, diferentes penteados e maquiagem e de gosto
específico por músicas mais sensíveis I Conse
lho de Auto-Regulamentação Publicitária

4. Abreviatura (em português) da Turquia I (Fig.)
Ator famoso

'fj5. Outro nome do pau-brasil lil
6. Abreviatura de Nordeste / Esbelto' i-

r �
7. Qualquer orifício por onde escorre um líquido i
B. As iniciais do bicapeão de Fórmula 1 Fernando I ,13 i

Outro nome da castanha-do-pará 1"9. Embarcação usada para .prestar pequenos servi- 9 t
ços de transporte, reconhecimento etc. ':

i10. Clínica de emagrecimento I Listra escura que se "In "'"

I!!,

aplica sobre trecho que se deseja encobrir 1----+---+--__-_+_-__- ::J

11. AbreViatura de telefone / Frequente -I "j ,I
12. Ficar em chamas I (Sigla ingL) Unidade de medí- �

12 11
da de resolução de uma imagem em informática; i
significa pontos por polegada "1.3 �

13. Estrondo confuso / A ponta do ... Himalaia. �
'll!f!111

'ObOlll::) '6 '!der '19S 'lI1z:) 'e �eprul\f ·01j.jl.l8:> '1., 'seaJ1l1l30 '9 'lllrQIOJ!Il11:íIl(') '!i 'Pj
,'l!l!Il!l 'nN "

'IlPI!!:) 'IlJOO\l 'S '01000\1 'a1l1illn 'Z 'Sl!lS'llj 'UO}8J8 't :SIVamB/\
,.

'e!V 'epBOS 'SL 'ld01aPlV 'U '{lmSf}
'tal '�J 'll!1111 'eds °m 19!1r.ls:! '6 'jlllJlll '\1:1 '9 'I1J!g °1 'OSOllV 'BN 'S '!n!lQl?JO
'" 'O.llSV 'MI1l 'ti ICUO:) 'ÓW3 '& 'ezj"l1nlil1H 'e: '::I:X) ':l!1ll1Q '� :SI'II1NOllHOH

OY�n10S

HORIZONTAIS

VERTICAIS
1. O poeta e ensaísta surrealista francês André

- (1896-1966) I Os diqs de Natal e Ano-Novo
2. Macaco típico da ilha de Madagascar / Que tem o

sabor acre da fruta verde
3. Neste momento I Xarope
4. Pelado. despido I (Pop.) Muito grande; imenso,

enorme I Espera Deferimento
5. Plantação dos frutos empregado.s. na fabricação

do. chocolate
'

6. (Zool.) Famlliâ de moluscos
7. Monte de retalhos I Planta Que os supersticiosos

Usam contra o mau-olhado
8. Título imperial em uso na Rússia até a revolução
lOque é ou existe I Pássaro que imtta o canto
de outros

9. Semente de vários frutos I O país ao qual pertence
a ilha da Sardenha,

1 3 7 8 fi4 5 fi

1

3

5
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OI1.tO de
Adelaide Brunilde Dornbusch Ender,

empresária aposentada
laede-Iaede.blogspot.com

o quanto progredimos
com as marcas da vida

'" s mulheres são como saqui
r\.nhos de chá; não se sabe
sua força até serem jogadas em
água quente." Eleanor Roose
velt - diplomata e ativista dos
direitos humanos.

A maioria de nós, mulheres,
está pronta para formar grupos
de apoio e/ou ajudar umas às
outras da mesma forma que os

homens têm feito há décadas.
Sem contar que praticamente
90% delas tem jornada tripla;
trabalham fora, cuidam de suas

casas e ainda desempenham o

papel de esposa e mãe. Sim, so
mos polivalentes.

Sempre que fico a refletir a
esse respeito, penso em minha
mãe e imagino se eu teria so

brevivido ao que ela passou em
sua época.A vida, para ela, cer
tamente foi muito difícil. Meu

pai era 'um homem notável,
porém, duro e intransigente,
cobrava sempre mais e nada do

que ela fazia lhe contentava.
Lembro-me de uma frase

que ele continuamente repe-

tia com o intuito de magoá-la:
"Spatzen Gehirn" que significa
"cérebro de pássaro", em por
tuguês. Pobre Mama, ficava tão
sentida!!!

Se fosse hoje, eu lhe diria:
Mama, fique feliz, pois os pás
saros são surpreendentemen
te inteligentes, o Papa está lhe
dando. um elogio sem saber.
Olhe que eles voam emV e sem

pre se revezam, cada vez um

liderando para cortar o vento

e abrir caminho no espaço, e

quando este está cansado vai

para o final doV, e outro passa- .

ro assume o comando.
Tantas histórias temos para

contar a respeito da sabedoria
dos pássaros, e hoje, Mama,
fico aqui a olhar o céu, procu
rando qual dos pássaros seria

você, tão linda e sábia, tal qual
eu te conheci. E Papa? Certa
mente é uma estrela a te ilu
minar nas alturas, guiando-a
como um radar e observando' o
seu voo e a sua beleza.

Mama tinha os cabelos es-

curas, emoldurado por um ros

to claro de bochechas rosadas
e olhos azuis. Uma bela alemã

que trabalhava muito em prol
da família. Sei que o Papa era

um pouco ligeiro, e vivia des

pertando ciúme nela, mas mi
nha mãe tinha uma vantagem;

,

além de linda era uma ótima

cozinheira, fazia comidas ma

ravilhosas, doces e um pão
inesquecível, e ainda ajudava
ele na roça. Era turno dobrado.

Se esperarmos que um re

lacionamento satisfaça nossas

necessidades básicas, experi
mentamos' também, a dor do

desapontamento, porque cada

pessoa é única e cada cérebro'
se organiza de forma diferente.

Hoje sei que o Papa amava

muito a minha Mama, a seu

modo ... E você, sabe de que
modo é amada?

"A consciência de amar e

ser amado traz um conforto e

riqueza à vida que nada mais

consegue trazer." Oscar Wilde
- dramaturgo, escritor e poeta.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto'

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVADO BRASIL ESTADO DE SANTACATARINA

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

- Data para pagamento: 31110/2012-Valor total a pagarR$579,48Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$499,80 - Juros:R$ll,82 Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

EDITALDE INTIMAÇÃODE 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 nes

te 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 osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 226�2/2012 Sacado: PRODIGSERVDIGITACAO IlDAME Endereço: RJOAO
PICOWlO4-JGUADOSUL-SC-CEP:89251-590Cedente:JAWIINDUSTRlAGRAFlCAIlDA
Sacador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 5396-S1I2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 247,00 -

Apontamento: 225940/2012 Sacado: ASM EQUIPAMENTOS - TEC DA lNF rtoA Endereço: Data para pagamento: 31/10/2012-Valor total a pagarR$315,43 Descrição dos valores: Valor
RUA JORGE CZERNIEWICZ 1098 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-000 Cedente: DJ COMU- do titulo: R$ 247,00 - Juros: R$ 0,57 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con-
NICACOES E EXPWRACAO DE SERVICOS Sacador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0000476304 dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.066,00 - Data para pagamento: 31110/2012- Valor -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

total a pagar R$2.138,68 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 2.066,00 - Juros: R$ 4,82 Apontamento: 225959/2012 Sacado: SUBSET CHOPERIA IlDA ME Endereço: RUA PRESI-
Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96 DENTE JUSCELINO 79 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-050 Cedente: NIIZA BRUCH co-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MERCIAL Sacador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 64261 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
Apontamento: 225955/2012 Sacado: BELAMODAS IlDAME Endereço: RUAROD 917 WTE 878,40 - Data para pagamento: 31110/2012-Valor total a pagar R$951,53 Descrição dos valo-
190 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-000 Cedente: CONFECCOESDEVEGIIl IlDA Sacador: res: Valor do titulo: R$ 878,40 - Juros: R$ 5,27 Emolumentos: R$ ll,60 - Publicação edital: R$
- Espécie: DMI - N°Titulo: 815111-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2ll,30 - Data para> 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96
pagamento: 31/10/2012- Válor total a pagar R$285,43 Descrição dos valores: Valor do titulo: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R$ 211,30 - Juros:,R$ 0,77 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ Apontamento: 226192/2012 Sacado: TANIA EMILlA FERREIRA GUSE Endereço: RUA DAS
23,20 - Diligência: R$ 15,46 SIBIPIRUNAS 18 - TIFAMARTINS - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-600 Cedente: COOPERA-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI-VIACREDI Sacador: MARAADRIANE BISS 559 Espécie:
Apontamento: 22590112012 Sacado: DIRLENE DA CRUZ SANTOS Endereço: R PASTOR DMI - N° Titulo: 02/2012/0001 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 153,00 - Data para pa-
ALBERT SCHNEIDER ll40 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-300 Cedente: OESA COM E E gamento: 31/10/2012-Valor total apagar R$229,95 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$
REPRES IlDA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 2519298U - Motivo: falta de pagamento 153,00 - Juros: R$ 0,40 Emolumentos: R$ ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
Valor: R$ 246,26 - Data para pagamento: 31/10/2012- Valor total a pagar R$326,10 Descrição 23,20 - Diligência: R$18,65
dos valores: Valor do titulo: R$ 246,26 - Juros: R$ 0,98 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96 Apontamento: 226207/2012 Sacado: WILHELMCHAVENWIIHElM Endereço: RUA BER-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOLDO DREWS 33 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-442 Cedente: ERBE CONSTRUTORA
Apontamento: 22618112012 Sacado: MS CAll CENTER IlDA Endereço: RUA EMMERICH IlDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 00023004 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
RUYSAM 214 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: Cedente: AITBIT lNFORMATICACOMERCIO E 700,00 - Data para pagamento: 31110/2012-Valor total a pagar R$778,72Descrição dos valo-
SERVICOS IlDA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: A04 - Motivo: falta de pagamentoValor: res: Valor do titulo: R$ 700,00 - Juros: R$ 5,36 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$
R$ 91.691,10 - Data para pagamento: 31/10/2012- Valor total a pagar R$91.845,96 Descrição 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46
dosvalores: Valor do titulo: R$ 91.691,10 - Juros: R$ 91,69 Emolumentos:R$11,60 - Publicação -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27 Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "O'Correio do Povo",
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•
na data de 26/10/2012. Jaraguá do Sul (SC),26 de outubro de 2012.

Apontamento: 225926/2012 Sacado: PIMENTA BIJUTERIAS E ACESSORIO Endereço: RUA
JOAOMARCATIO 75 - CENTRO - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-490 Cedente: RALFAITI-II- ManoelGustavo GriesbacbTabelião Substituto
MANO Sacador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 0001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 499,80 Total de títulos publicados: 9

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

facebook.com/ocorreiodopovo

'EXTRAVIO DE NOTAS

Claudio Klabunde, CNPJ 14.417.707/0001-02, declara que
o bloco de notas fiscais de numeração nO 00001 á 000025,de
sua empresa foram extraviados em data desconhecida.

Jaraguá do Sul, 26 de outubro de 2012_

REPÚBliCAFEDERATIVADOBRASIL- ESTADODE SANTACAIARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRIS'D\INGE HILLEWAGNER, Interventora

Rua28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-040,\
Horário deFuncionamento: 8h30h às i2h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os

devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tnduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde
já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita nomesmo 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) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s)
fora daCircunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço forne
cido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.
Protocolo: 37120 Sacado: ADOLAR ZlLS CPF: 004.268.729-24 Endereço: Rua Alberto ZaneUa n° 743, Centro, 89275-000,
Schroeder Cedente: MECANICA LERFEI LIDA CNPJ: 95.844.593/0001-89 Número do Título: 1410/05 Espécie: Duplicata de

Prestação de Serviços por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
15/10/2012 Valor: 125,00 Liquidação após a intimação: R$ll,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 37199 Sacado: DENILSON AMARAL DE OUVEIRA CPF: 06Ll73.599-77 Endereço: Rua São Rafael - a 08 nO

s/n, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: BELUNO IND DE MOVEIS IlDA CNPJ: 02.985.238/0001-49 Número do Tí
tulo: 8264-009 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: llAU UNIBANCO SA Data Vencimento:
07/10/2012 Valor: 1.021,44 Liquidação após a intimação: R$ll,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 36840 Sacado: EMERSON RIPPEL CPF: 034.443.079-00 Endereço: Rua Ricardo Gorl nO 69, Centro, 89275-000,
Schroeder Cedente: AUTO MECANICA KUHLMANN UDA ME CNPJ; 85.369.528/0001-95 Número do Título: 67677050001

Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANI< BRASIL SA. - BANCOMULTIPW DataVen
cimento: 02110/2012 Valor: 416,66 Liquidação após a intimação: R$ ll,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital:
R$15,00

Protocolo: 37071 Sacado: FLAVIA JOANA HANNES (MEC PRIM CNPl: 10.954.821/0001-10 Endereço: BR 280 KM 56 SALA
01-03 nO s/n, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: POSTO DE MOlAS GUARAMIRIM LIDA CNPJ: 00.804.148/0002-60
Número do Título: PI 991 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: I'D\U UNIBANCO SA DataVen
cimento: 04/10/2012 Valor: 150,00 Liquidação após a intimação: R$ ll,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital:
R$15,00
Protocolo: 37178 Endereço: BR 280 KM 56 SALA 01-03 nO s/n, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: FONTE SECURl
TIZ.AI)ORA S/A CNPJ: 11.386.936/0001-19 Número do Título: 42477/B Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 26/08/2012 Valor: 660,00 Liquidação após a intimação: R$ ll,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Protocolo: 37179 Endereço: BR 280 KM 56 SALA 01-03 n° s/n, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: FONTE SECURI
TIZADORAS/A CNPJ: 11.386.936/0001-19 Número do Título: 42560/A Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 24/08/2012 Valor: 807,00 Liquidação após a intimação: R$ ll,60,
Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 36950 Sacado: GENOllDA SAVANIN CPF: 624.346.320-68 Endereço: Rua Rio de Janeiro nO 206, Schroeder I,
89275-000, Schroeder Cedente: BANCO PANAMERICANO S/A CNPJ: 59.285.411/0001-13 Número doTítulo: 46963346 Espé
cie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: BANCO PANAMERICANO S/A Data Vencimento: 17/05/2012
Valor: 25.345,34 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 36854 Sacado: GILSON GONÇALVES CPF: 075.480.159-41 Endereço: RuaWalter Ginow nO 57, Centro, 89275-
000, Schroeder Cedente: BVFlNANCEIRA S/ACEI CNPJ: OLl49.953/0001-89 Número do Título: 131038666 Espécie: Cédula
de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: BV FINANCEIRA S/A CEI DataVencimento: 15/0112011 Valor: 12.561,53
Liquidação após a intimação:R$ll,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 37217 Sacado: HELMUTH FOSSILE FILHO CPF: 936.424.749-34 Endereço: Estrada Jacu Açu nO sn, Jacu Açu,
89270-000, Guaramirim Cedente: G MAIOCHI CIAIlDACNPJ: 84.091.974/0002-07Número doTítulo: 1296/1-1 Espécie: Du
plicata deVendaMercantilApresentante: GMAIOCHI CIAaDADataVencimento: 03/04/20ll Valor: 400,00 Liquidação após
a intimação:R$ll,60, Condução: R$ 7,20,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 36857 Sacado: JOÃO DASmiA CPF: 608.835.379-15 Endereço: RuaMariaGuesser nO 28, Schroeder I, 89275-000,
Schroeder Cedente: BV FINANCEIRA S/A CEI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131039916 Espécie: Cédula de
Crédito Bancário por Indicação Apresentante: BV FINANCEIRA S/A CEI DataVencimento: 23/03/2012 Valor: 23.862,73 li
quidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 36125 Sacado: KARINAALVES DE OliVEIRA CPF: 061.718.329-52 Endereço: Rua Marechal Castelo Branco,
ex 04 n° 6160', Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CNPJ:
07.707.650/0001-10 Número do Título: 20017562473 Espécie: Espécie de Contrato Apresentante: SERGIO SCInJIZe.. E AD
VOGADOS ASSOCIADOS DataVencimento: 24/10/20ll Valor: 814,12 Liquidação após a intimação: R$ll,60, Porte Postal:
R$10,00, Edital: R$15,00

Protocolo: 37051 Sacado: MARCOS RUDINEI DA SILVA CPF: 935.561.449-72 Endereço: Rua Putanga nO 1, Putanga, 89270-
000, Guaramirim Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA CNPJ: 01.181.52110001-55 Número do Título: 0010 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. Data Vencimento: 07/10/2012 Valor:
1.998,49 liquidação após a intimação: R$ll,60, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 37106 Sacado: RENATAGONÇALVESDEMIRANDA CPF: 010.207.699-55 Endereço: RuaRomão Getnerski nO sn,
Caixa daÁgua, 89270-000, Guaramirim Cedente:VALCANAlAAUTO PEÇAS IlDAME.CNPJ: 03.387.767/0001-03Número do
Título: 5637/02 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCODO BRASIL SA - AGENCIA GUA
RAMIRIM DataVencimento: 10/10/2012 Valor: 190,00 Liquidação após a intimação:R$ll,60, Condução: R$22,76,Diligência:
R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 37084 Sacado: RICARDO FERREIRA CPF: 066.080.419-00 Endereço: Rua Lauro Zimmermann nO s/n, Centro,
89270-000, Guararnirim Cedente: SHOPING COM CER MAl' DE CONSIR CNPJ: 10.272.769/0001-12 Número do Título: 31-
32/2 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: ITAU UNIBANCO SADataVencimento: 29/09/2012
Valor: 915,00 Liquidação após a intimação: R$ll,60, Condução: R$ 27,20, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 36861 Sacado:VALDECIR LEMOS DEARAUJO CPF: 076.256.029-07 Endereço: Rua Independencia nO 266, Braço
do Sul, 89275-000, Schroeder Cedente: BV FINANCEIRA S/A CEI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Tftulo: 131040430
Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: BV FINANCEIRA S/A CEI Data Vencimento: 22/07/20ll
Valor: 15.715,19 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14,Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 37086 Sacado: WALDIR DOS SANTOS CPF: 200.049.409-97 Endereço: Rua Pedro Francisco Klein nO s/n, Centro,
89270-000, Guaramirim Cedente: CONF E CALC DERETTI IlDA EPP Número do Título: 000490/B Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO SA DataVencimento: 05/10/2012 Valor: 945,00 Liquidação
após a intimação:R$ll,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00
Guaramírím, 26 de outubro de 2012.

CHRISTA INGEHILLEWAGNER, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ju e tus

Os últimos ajustes antes da decisão
Tricolor treina na

manhã de hoje e após
o almoço parte para a

Grande Florianópolis,
. onde se concentra

até o jogo de sábado

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

OJuventus realiza na manhã
de hoje, seu último trei

namento antes de enfrentar o

Guarani, na primeira partida
decisiva do título do Campe
onato Catarinense da Divisão

Especial. A movimentação téc
nica e tática inicia às 9h, no

campo do Flamengo, no bair
ro Garibaldi. Após o almoço, a

delegação parte para a Grande

Florianópolis, onde fica con-

centrada até a partida deste sá

bado' às i6h, no estádio Renato
Silveira.

O técnico Pingo tem um

desfalque e uma dúvida para
encarar o Bugre. Charles levou
o terceiro cartão amarelo na

quarta-feira e é ausência certa.

Alemão, que cumpriu suspen
são, retorna e faz dupla com

Peixoto. Almeida, com um in
comodo nas costas, pode des
falcar o time neste primeiro
jogo da final. Ontem, o atleta

passou o dia na fisioterapia, sob
os cuidados de Israel Fagundes.

Um grupo de torcedores
está semobilizando para acom

panhar a equipe. Contrataram
uma van com 15 lugares, sendo
que oito ainda estão disponí
veis. Os interessados em seguir
com o grupo podem entrar em

contato com Alessandro, . no

9238-1341. O custo é de R$ 25

pelo transporte. O ingresso não

IRIANE PORTO/AVANTE!

ESFORÇO Almeida passou o dia na fisioterapia, mas difi�iImente jogará

-

PONTARIA Dian marcou quatro gols, nos três últimos jogos da equipe

Futsa

CSM recebeOFloripanaArena Iaraguá
aos adversários até o fim desta dos. Estamos unidos e foca-A fase inicial do Campeo

nato Catarinense de futsal se fase. "Buscaremos o resultado
encaminha para O seu encerra- positivo sempre. Precisamos

mento, com a CSM na liderança manter o embalo de vitórias
isolada e classificada por ante- para entrar na fase de mata

cipação ao mata-mata. Hoje, à mata a todo vapor", analisou o

equipe jaraguaense volta a jo- técnico Sergio Lacerda.
gar diante de sua torcida, quan- O pivô' Hugo credita a boa
do recebe. o Florianópolis, às fase da equipe - que está invic-

20h, naArena Iaraguá, . ta - à união. "O resultado vem

Apesar de classificado, o aparecendo em consequência
grupo promete não dar trégua do bom trabalho feito por to-

dos, com o espírito de equipe
que quer ser campeã", comen
tou. "Por isso, contamos com o

apoio da torcida daqui até o fi - .

nal da competição", completou.
Os ingressos antecipados

para a partida estão à venda
nos Postos Mime (Matriz e Ko

hlbach) e na Girolla Imóveis, no
valor de R$10 (cadeira numera
da) e R$ 5 (cadeira superior).

Leão afia suas garras para
conquistar o título doAcesso
o Sport Club Jaraguá en

trou na reta final de prepara
ção para enfrentar o Caçador
neste sábado, pela decisão
do Campeonato Catarinense
da Divisão de Acesso. Depois
da derrota no Meio-Oeste, os

-

comandados de Rafael Rocha

precisam vencer a partida de
volta por qualquer placar, for
çando uma prorrogação onde
atuarão pelo empate.

A missão não é das mais

simples, porém o grupo está
·confiante. "Temos que manter

a calma. Não adianta sair no de

sespero, já que precisamos ape
nas de um gol para reverter este

quadro", analisou o experiente
zagueiro Ricardo. "Sabemos que
não vai ser um jogo fácil, mesmo.
dentro de casa. Mas fizemos um

pacto no grupo e vamos atrás
desta vitória", acrescentou o la
teral Fabiano. Ingressos anteci

pados podem ser adquiridos na
secretaria do clube, naAcademia
Heatlh Fitness, na Donna Doces
e nos Postos Cidade (Centro e

Barra).Ovaloré.deR$10.

Jaraguá e Caçador
jogam no sábado,
às 16b, no estádio

do Botafogo.

IRIANE PORTO/AVANTE!

POSICIONAMENTO Equipe treinou jogadas de
bola parada, para surpreender o Caçador na f'mal

I ,
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Amais fiel torcida do Brasil
Santa Cruz deixa

para trás Flamengo
e Corinthians, com
amaior média de

público da América

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Omaior patrimônio de

qualquer clube é transpa
recido no poder constituído

por sua" torcida. Muitos aca

bam crescendo nesse embalo
e transformando seus estádios
em verdadeiros "caldeirões"
A empresa de dados estatísti
cos Pluri Consultoria realizou
o levantamento das médias de

público no Mundo. O Brasil foi

representado somente com três

clubes, dois considerados inu
sitados. O Borussia Dortmund,
da Alemanha, lidera as estatís
ticas com média de 80.552 tor

cedores no Signal Iduna Park. O
Santa Cruz, da terceira divisão
do Brasileirão, ocupando a 49a

posição é o melhor brasileiro.
Com média de 36.916 torcedo

res, os pernambucanos tam

bém se tornam o melhor clube

ASSESSORIA DE IMPRENSA/SANTA CRUZ

da América do Sul. O Corin
thians é o segundo melhor
brasileiro, ocupando a 65a po
sição. O clube paulista possui
média de 29.424 torcedores

por jogo. Na centésima posi
ção está o Bahia, com média
de 22.741 torcedores por jogo.

Campeonato Bras- eira(

CBF diminui Série D
e deve criar a Série E

Desde que assumiu o comando da CBF, José Maria Marín
não mede esforços para valorizar as competições da entidade.
Nesta semana, a CBF oficializou modificações na Série D em

2013. A comp-etição será composta por 32 clubes, divididos em
4 chaves de 8 equipes. O futebol catarinense terá direito a ape
nas uma vaga, que será atribuída à Copa Santa Catarina. Os
clubes contarão com apoio financeiro da CBF e ainda deverá
ter o atrativo do televisionamento. A entidade estuda a criação
da Série E para 2014.

Considerada a maior torcida
do Brasil, o Flamengo ficou

apenas na 135a posição, com
média de 19 mil torcedores.
Além do rubro-negro repre
sentaram o Brasil entre os 200

melhores, São Paulo (112°,
21,5 mil), Internacional (143°,

18,2 mil), Coritiba (147°, 18,1
mil), Vasco (172°, 16,9 mil) e

Grêmio (184°, 16,4 mil). Na

pesquisa elaborada por cri
tério de países, o Brasil ficou
em 10°, com aAlemanha lide
rando. Curiosamente, a China
ficou em 7°, à frente do Brasil.

Fe O

Marta entre,

asmelhores
Com pouca valorização no
Brasil, o futebol feminino
segue em alta no exterior.
A brasileiraMarta foi indi
cada entre as dez concor
rentes ao prêmio Bola de
Ouro da temporada. No
dia 29 de novembro, em
São Paulo, serão conhe
cidos os três finalistas do
feminino e masculino.
Na oportunidade, será
realizado o sorteio da

"

Copa das Confederações
de 2013:

Visto é

empecilho
Último brasileiro a ser

confirmado na NBA, Le
andrinho segue indefinido

quanto à sua estreia no
Boston Celtics. O brasilei
ro ainda não conseguiu
regularizar o seu visto
de trabalho e o início da

competição será na terça
feira. Para fechar com o

Boston, Leandrinho acei
tau um salário baixo para
os padrões da liga. Ele
ganhará cerca de R$ 2,6
milhões por temporada.

••

, '. '. .' peonatolt..�;oluto do cam." .

"der 8UD. "
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•

". Catarinensecampeonato
.." f\oripa.. tsa � .
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l ,

.

I

Concorro Q duas camisas
oficiais. e dois ingressos

poro o jogo.
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Pai quer ter a guarda do filho
Cinco boletins de
ocorrência já foram
registrados devido a

abandono e agressão

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

Natália Trentini

Giovanildo da Silva Almeira,
35 anos, vive um drama.

Ele espera conquistar a guar
da de seu filho, de apenas dois
anos, que segundo ele, teria so

frido agressão da mãe.
O pai afirma que ao chegar

em casa na última quinta-feira,
dia 18, ouviu um choro e perce
beu ferimentos na perna do me
nino. Já quase cicatrizadas, as

três feridas ainda são aparentes.
Almeida acredita que foram

causadas por cigarro e suspei
ta da mãe do bebê. Segundo
ele, a mulher teria começado a

apresentar um comportamen
to agressivo nos últimos cinco
meses. Almeida diz que a mu

lher teria iniciado um novo re

lacionamento e começou a ter

comportamentos mais agressi
vos. Ele "acusa a mulher de ter

abandonado o menino em casa

sozinho. Por causa disso, regis
trou cinco boletins de ocorrên
cia nos últimos meses, quatro
de abandono de menor e um da

agressão. O primeiro tem data
de 13 de agosto e já relatava que

FOTOS EDUARDO MONTECINO

TORTURA Bebê teria sido quebnado com cigarro pela própria mãe

a mãe havia saído de casa,
deixando o filho completa
-mente sozinho.

O casal vive junto há mais
de sete anos. Além do bebê de
dois anos, a mulher tem ou

tra criança de sete anos. Re
centemente a mulher deixou

a casa. Diante da situação,' o
pai quer agilidade na solução
do caso. "Tenho medo que ela
volte aqui e venha fazer algu
ma coisa pior. Quero uma ga
rantia, uma proteção para as

crianças", afirmou.
Os vizinhos confirmam a

versão de Giovanildo. "Ela an

dava para lá e para cá, saía na
sexta e voltava na segunda - fei

ra' sempre deixando a criança
para ele cuidar", comenta o vi
zinho Alenor Pereira, 59 anos.

Vivendo em meio a essa
,

bagunça, Giovanildo passa

por dificuldade para susten

tar o filho. Ele passou por dois

empregos nos últimos meses

e deveria ter iniciado em um

novo local nesta semana. "Ago
ra.preciso lidar com isso, não
posso deixar ele sozinho. Está
difícil", disse.

De acordo com o Conselho
Tutelar, o conflito entre os pais
era constante. Para não perder
o apartamento, ambos perma
neciam em casa mesmo com as

brigas. "Depois da agressão nós
chamamos a mãe aqui e orien
tamos para que ela deixasse a

casa. Como ela seguiu a orien

tação não chegamos a fazer
um pedido ao Juiz", explicou a

conselheira tutelar, Vera Lucia
Heinamn.

A conselheira destaca que
existem apenas indícios de que
a mãe seja responsável pela
agressão. "Nosso interesse é de
fender o direito da criança. A si

tuação é preocupante, mas não
interferimos na responsabiliza
ção do agressor", disse. O caso

foi denunciado na Delegacia
de Proteção a Criança, Adoles
cente, Mulher e Idoso. Segundo
a agente de Polícia, Larissa An
tunes' o boletim de ocorrência
está protocolado e será dado
encaminhamento no processo.

Quem quiser fazer doações
de fraldas e alimentos pode en

trar em contato com Giovanil
do pelo telefone 9619-2761.

Den(lncia�

Menina teria sofrido

agressão em sala de aula
Uma aluna de oito anos agressão. Ela ainda conta que

teria sido agredida pelo pro- o professor teria feito ameaças
fessor em uma escola de Iara- verbais em sala de aula.

guá do Sul, na tarde da última Maria pede o afastamento

quarta-feira. Segundo a avó, do professor para que a neta

Maria Rosa-Quaresma, 55 anos, possa frequentar as aulas sem

a criança chegou em casa cho- medo. "Ela tem oito anos, não

rando e agora se recusa a voltar tem como se defender e precisa
para as aulas. voltar a estudar. Como acon-

A menina relata que o pro- teceu com ela pode acontecer

fessor a puxou pelo braço, segu - com outra criança.Eles vão es

� rou pelo pescoço e a empurrou perar algo mais grave para to

.� contra a cadeira: O padrinho da .rnar uma atitude?", questionou.

�i menina, ao' buscá-la na escola; A direção da escola, irá

'. percebeu as marcas vermelhas aguardar o resultado do laudo
no pescoço. A avó registrou bo- de corpo de delito para se pro-

BE(,�EIO A avó contou que a criança está com medo "�I��.�� !flil'f�f "1 ������ ;! 1llllYr�m 4rl qÇRt��Hhia ,���a�ando,�t,! ,pupciar oficialmente,
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O carcerarlo

Mais uma tarefa

que exige cuidados
Agentes prisionais passsam por treinamento
sobre técnicas de como escoltar os detentos

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

Diego Porcincula

Opresídio Regional de Iara
guá do Sul foi o local es

colhido para a semana de ca

pacitação do Departamento de

Administração Penal de Santa
Catarina (DEAP). As ativida
des terminam hoje e agentes
prisionais das unidades de São

Francisco do Sul, Barra Velha,
Mafra, Porto União e Joinville
também participam do evento.

O objetivo é preparar os funcio

nários para a escolta de presos
em hospitais, visitas e outros

locais externos.
A ideia de transferir o ser

viço de escolta para o DEAP

partiu do Comando Geral da
Polícia Militar e da Secretaria

de Estado da Justiça e Cidada
nia (SJC). Segundo o capitão

AyresVolnei Pilonetto a medida

ajuda a corporação no aumen

to de policiais a serviço da co

munidade de Jaraguá do Sul. "É
de extrema importância liberá-'
los para outras atividades de

policiamento na cidade". Em

Iaraguã, aproximadamente 15

policiais fazem o trabalho de

guarda e escolta no presídio.
Segundo o agente peniten

ciário e instrutor bélico, Léo da
Silva Feliciano, o DEAP foi até
Brasília para buscar o conheci
mento para aplicá-lo nos pre
sídios do Estado. "Existem téc

nicas que podem ser adotadas,
mas é preciso instrução para
quem executa". Léo explica que
o agente penitenciário pode
utilizar a verbalização e até o

uso de arma letal nas opera
ções' mas que todas dependem
da realidade da abordagem.

Existem níveis de abordagem
para que o preso e o agente
não sejam feridos em situações
de risco. O seminário também

mostra os benefícios na utiliza

ção de armas não letais em ten

tativas de fugas ou desentendi
mentos na escolta. "O agente
pode tentar imobilizar o preso
ou usar sprays de pimenta, pois
são técnicas' que não atentam

contra a vida do preso ou do

agente", explicou.
Os profissionais em capa

citação também participaram
de atividades práticas de tiro.

O exercício é indicado para si

tuações de emboscada e para
quando as ações sem armas não

têm efeito. Hoje, haverá uma

simulação de confronto arma

do, mas as balas são de tinta.

A ideia é mostrar uma situação
real de pressão ou indução do

agente. "Esse exercício práti
co é uma maneira de ensinar o

agente a preservar a sua vida e a

de seus colegas também".
FOTOS MARCELE GOUCHE

NALINHA Grupo de agentes treinou formas de escoltas no presídio de Jaraguá
I
;

F-.JUtO Zeus é mo dos dois cães da PM de Jaraguá
do Sul que ajuda nas operações de buscas

Melhor amigo

Reforço em quatro patas
A Polícia Militar de Jaraguá

do Sul conta com um faro extra

em suas operações. Thor e Zeus
auxiliam os policiais na bus
ca por foragidos na mata e por
drogas escondidas em carros e

residências. Durante a manhã
de ontem, a guarnição teve uma
atividade prática no presídio
regional. A suspeita era de que
entorpecentes estariam escon

didos em um carro apreendido
meses atrás. Zeus teve apoio
da cadela Tuca, da PM de Ma

fra, que foi a primeira a cheirar

o carro e alertou a um possível
local, mas nada foi encontrado.

Zeus está na corporação há
um ano e ganha o carinho de

todo o grupo. "Anossa relação
é de pai e filho. O nosso traba
lho vai até o final de sua vida e

sou responsável por ela", disse
o policial Heverton Mülbauer.

A cadela da raça labrador sem

pre foi atenta. "Eu soltei aTuca
e ela já indicou um possível
local onde poderia ter droga",
contou o policial que trabalha
no setor K9 da PM.

WILLIAM FRITZKE

SEM 'VÍTnVIAS Veículo com placas de Jaraguá
ficou bastante danificado, mas ninguém se feriu

Queda

Veículo ficou submerso

no rio BraçoDireito
Os Bombeiros Voluntários

de Massaranduba receberam
o chamado de que um carro

com duas pessoas havia caído
dentro do rio Braço Direito,
p<?r volta das 15h40 de ontem.
Foram deslocadas duas via

turas com quatro bombeiros
e o grupo de mergulhadores
dos Bombeiros Voluntários de
Guaramirim também foi acio
nado. Próximo à Igreja Sagrada
Família, o Palio prata com pla
cas de Jaraguá do Sul já estava

totalmente submerso, com to

dos os vidros fechados.
"Estávamos procurando por

vítiumas, por isso precisamos
quebrar o vidro traseiro, até des
cobrirmos que não havia nin

guém dentro do carro", contou o
comandante dos Bombeiros de

Massaranduba, Adelson Bohn

Limberger. "Depois descobri

mos que o condutor, de 35 anos,
conseguiu sair com a ajuda de
um caminhoneiro e foi até os

Bombeiros de LuizAlves."

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PUBI..IC DE I 24 I SEXTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2012 .ocponline.com.br

PATROCINADOR
OFICIAL

Bradesco

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




