
EDUARDO MONTECINO

OSATRATIVOS DE BARRAVEL
Cidade começa a temporada com novos pontos turísticos. Um dos destaques é a réplica da estátua

.

da liberdade, o maior monumento do Brasil, com 55 metros de altura. Ela supera até o Cristo
Redentor. Conheça o que há de melhor no balneário e aproveite os momentos de lazer.

Disputa pela SDR
.

Bauer: "meu secretário
chama-se Lio Tíroní'

. Menina
apressada
A pequenaAna Júlia

da Silva nasceu
dentro da ambulância
dos bombeiros, às
portas do Hospital
Santo Antônio, em
Guaramirim. Ela e

a mãe, AdrianaVaz
Machado, 32 anos,

passam bem.

Página19

FutsaI de Jaraguá
segue mudando
Colégio Evangélico vai
assumir a responsabilidade
sobre a categoria sub-20,
contrariando versões já
divulgadas. Página 14

minha vida."
'

'. Página13

.

Novo colegiado .

em Guaramirim
Nilson Bylaardt confirma
que haverá pelo menos

quatro mudanças no
primeiro escalão da
Prefeitura. O anúncio será
feito em janeiro. Página 4
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2 História

Collor Renuncia
e Itamar assume
Sofrendo um processo de Impeach

ment, numerosas denúncias de corrup
ção, e acusado pelo irmão, Pedro Collor,
de comandar, junto com PC Farias, uma
imensa "operação de lavagem de dinhei
ro", o presidente Fernando Collor deMello
renuncia à presidência minutos antes de
sair a sua condenação pelo Senado. Fren
te à imprensa, tenta justificar a renúncia,
alegando que foi "em defesa das institui
ções democráticas", e afirma que as acu

sações ocorreram devido "às elites con

trárias amodernização do país".
Mesmo escapando do Impeachment,

os direitos políticos do "Caçador dos Ma
rajás" são suspensos por oito anos. Com
Collor afastado do governo desde setem

bro, o cargo é assumido pelo vice-pre
sidente, Itamar Franco. Franco assume

um governo quebrado, que enfrenta um
inflação galopante, desemprego e corrup-
'ção em todos os níveis. Embora o dano
causado durante os governos anteriores
não tenha sido reparado, Franco deixa ao

sucessor, Fernando Henrique Cardoso,
um país estabilizado, com a inflação e o

desemprego sob controle.
Devido à ausência de provas concre-.

tas, Collor e seu tesoureiro, PC Farias, são
inocentados da acusação de corrupção
passiva, mas os ex-presidente continua

inelegível, e responde a outros 35 pro
cessos judiciais. Em 1995, ainda cortado
da política, se muda para Miami. Collor
retorna à vida política em 2006, eleito se

nador pelo estado do Alagoas. Neste ano,
concorreu a governador, também porAla-

goas' mas não foi eleito. j'

,
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Smok Wawelski OU
O Dragão de Wawel

A lenda Polonesa do Dragão de Wawel
fala da tragédia que caiu sobre o país do
príncipe Krak (daí o nome Cracóvia), an
tes uma terra prospera. A desgraça vem

aos domínios de Krak quando os pastores
começam a dar conta do desaparecimento
de alguns animais. Pouco depois, pessoas
começam a sumir, sem razão aparente.

Durante muito tempo, o problema se

gue, sem que ninguém possa fazer nada a

respeito. Mas um dia, um jovem, indo bus
car ervas a beira do rio Vistúla, avista uma
gruta a beira do rio, e dentro dela, um enor

me dragão, com escamas verde-amarelas
reluzentes e pernas como troncos.

O príncipe, após ouvir a história do ra

paz, oferece a mão de sua bela filhaWanda
a quem quer que consiga matar a besta.
Muitos tentam, sem sucesso, até que Skuba,
um sapateiro, mata o dragão fazendo uma

armadilha com um carneiro recheado de al
catrão e enxofre, que o fazem explodir.

Hoje, a gruta em que o dragão suposta
mente vivia é um ponto turístico na Cracó
via, Polônia.

Essa estátua do dragão fica em frente a gruta no rio
Vistúla, e "sopra" chamas a cada cinco minutos.

PELO MUNDO

Sobreviventes
Após 71 dias isolados e sem abrigo

no auge da cordilheira dos Andes, os
16 sobreviventes da queda do avião
Fairchild F-227 que transportava o

time uruguaio de Rugby Old Chris
tians, foram resgatados no dia 29 de
dézembro. No desespero, os espor
tistas tiveram de comer a carne dos
falecidos para sobreviver.

1 9
Televisão UHF

Entra em operação no dia 29 de
dezembro a primeira transmisso
ra UHF de televisão, na cidade de
Bridgeport, Connecticut. Operada
pela NBC, começou fazendo trans
missões experimentais, para cerca

de 100 domicílios equipados com

conversores UHE Em 1951, é regula
da a transmissão UHF nos EUA.

1 2

Tratado Nuclear
Ao término de 1992, os governos

dos EUA e da Rússia assinam o primei
ro tratado de não proliferação nuclear,
que .determína a redução do arsenal
nuclear de ambos, e proíbe a fabrica
ção e desenvolvimento de novas ogi
vas estratégicas. A assinatura do trata
do marca o fim oficial da Guerra Fria,
junto com a extinção da URSS.

O Ioiô
Datando do século 5 antes
de Cristo, o ioiô nem
sempre foi um brinquedo.
Na grécia antiga, era tanto
um brinquedo quanto
parte de ritos religiosos.
Nas Filipinas, pesava 2 kg, e
servia como arma. Em 1928,
é lançado nos EUA como
um brinquedo.

J
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EDrTORIAL

Números alvissareiros
OS

primeiros números divulgados
pelas . associações

.

comerciais

após o Natal de 2010 dão a di
mensão do ritmo saudável e ex

pansionista em que vivem as economias
brasileira, catarinense e jaraguaense.

No país, o crescimento nas ven

das chegou a 10,89% se comparado
ao mesmo período de 2009, enquan
to que em Santa Catarina o salto foi
de 10,2% e, em Jaraguá do Sul, atingiu
8,06% em uma avaliação preliminar já
divulgada pela CDL.

Um pouco acima ou um pouco abai
xo dos percentuais projetados, o fato
é que os resultados têm aparecido por

uma conjunção de fatores. Em primei
ro plano, destaque-se o dinamismo e a

criatividade do setor - constantemente
acossado por produtos piratas ou chine
ses - e que precisa sobreviver em meio
a uma das mais brutais e injustas cargas
tributárias do planeta. Como pano de
fundo, entra amão dos governos, notada
mente o federal e o estadual que, se ainda
deixammuito a desejar no quesito aplica
ção do dinheiro público, têm mantido a

administração da economia sem sobres
saltos. O saldo final é positivo para todos
os envolvidos, inclusive os clientes, já
agraciados com generosas promoções
antes mesmo de o ano acabar.

Publicada em 27 de julho de 2010
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DO LEITOR

Fusões - A corrida para os oligopólios
.

N0
clássico livro ''A Terceira Onda" de

Alvim Toffler, ele fazia previsões futu
ristas de 30 anos atrás, onde alguns va
ticínios estão ocorrendo no momento

atual. Ele eraum apaixonado por suas previsões
do futuro, baseado em observações das tendên
cias da ciência e do comportamento civilizató
rio, sem assumir uma postura de profeta. Entre
várias delas, uma era sobre a tendênciamundial
da concentração capitalistapelo processo de fu
são, onde omundo seriadividido em duas gran
des forças finais: empresas transnacionais e as

religiões. Deixa transparecer, mas sem intenção
apocalíptica, que no final seria o embate entre a
forçamaterialista e a força espiritualista. De cer
tamaneira isso já é um fato consumado. Na sua
obra posterior, "Criando UmaNova Civilização"
deixa claro o envolvimento, que hoje estamos
submetidos pela tecnologia do conhecimento,
na aceleração deste processo.

Mas o que mais nos deixa intrigado nesta
era da globalização, é a rápida concentração
capitalista levando o mundo ao domínio do

oligopólio em termos de mercado. Esta ten
dência se acelera pelas fusões que a cada dia
assistimos na imprensa.

As fusões em princípio são mais fáceis de
ocorrer na base primária da produção. Por

exemplo, setor químico, petroquímico, farma-
PONTO DE VISTA

.SÁBADO 'I' TERÇA-FEI.RÃQUINTA:FEIRA
Romeo Piazera

Júnior, advogado
.u,

o direto de ser feliz
Na Grécia antiga já se dizia

que a felicidade coexiste com o

ambiente democrático. Na era

contemporânea, o jusfilósofo
Hans Kelsen afirmava que a Jus
tiça era o componente que gerava
a felicidade social.

Mas foi na música que a bus
ca da felicidade sempre se mos

trou como grande indagação
humana, um tema verdadeira
mente recorrente.

Tom Jobim e Vinicius de Mo
raes filosofaram musicalmente
quando disseram na década de
1970 que "a felicidade é como a

pluma que o vento vai levando

pelo ar. Voa tão leve, mas tem a

vida breve. Precisa que haja ven
to sem parar."

Também em 1977, Chico Buar
que escreveu a música João e Ma

ria, que contém o seguinte trecho:
''Agora eu era o rei. Era o bedel e
era-também juiz. E pelaminha lei.

cêutico que tanto no seu processo de extração
como de produção são fáceis de se fundirem
com alguma adaptação tecnológica. No setor
de serviços, energia elétrica, telecomunicações
etc. com protocolos universais" amesma coisa.

Entre todos os produtos que fazem parte do
universo econômico, o dinheiro é o que se des
taca como o mais fácil de todos os ativos, cuja
natureza somente trabalha com números.
Sua padronização abstrata, precisa e contábil,
permite a possibilidade quase instantânea de
qualquermovimento na direção do oligopólio e

deste para omonopólio. Em nível internacional,
o câmbio é o único conversor, ainda. Embora
cada país nas moedas tenha suas peculiarida
des visíveis, a base numérica que nos aludi
mos acima é amesma. Por este viés, vê-se como
angustiante esta possibilidade de fusões e mais
fusões, como a megafusão monetária e plane
tária. Pelo lado tecnológico, esta padronização
já é universal pelos "bits e bytes" circulando nas
redes conectadas. Daí para o monopólio finan
ceiro seria um passo. Pelo lado prático, seria o

elo de união de todos os países agilizando as

atividades econômicas, a exemplo que ocorre

na Europa. Mas, pelo lado político, corre-se um
sério risco de domínio e poder inimaginável.

A gente era obrigado a ser feliz."
E é nessa canção que Chico

Buarque brinca com a felicidade,
dizendo-a obrigatória, como que
imposta por lei.

Porém, a novidade é que ago
ra esse estado existencial pode
realmente vir a ser alçado à con

dição de direito constitucional
do cidadão brasileiro.

Em 7 de julho, o senador Cris
tovam Buarque protocolizou a

chamada PEC da Felicidade, para
fazer valer o direito à busca da fe.
licidade dentro daConstituição do
País, o que não é inédito, pois pa
íses como França, Japão e Coréia
do Sul já possuem a mesma previ
são escrita em suas constituições.

Pela PEC 19/10, o artigo 60 da

Constituição passará a prever que
"são direitos sociais, essenciais à
busca da felicidade, a educação, a
saúde, a alimentação, o trabalho,

. a moradia,' o lazer, a segurança-a "

previdência social, a proteção à E nem poderia ser diferente.
maternidade e à infância, a assis- Afinal, como ser feliz sem saú
tência aos desamparados". Em 10 de, educação, segurança, sanea
de novembro, a PEC foi aprovada mento básico e rendamínima?
pela Comissão de Constituição e A positivação do direito de ser

Justiça e agora prossegue com o feliz vem para embasar e aumen
seu trâmite e possível aprovação. tar a efetividade de outros direitos

Mas a felicidade é realmen - sociais e garantias individuais pre
te um direito? Afinal, o que é a vistos em nossa Carta Maior.Por
felicidade que todo ser humano tanto, apesar das críticas e brinca
almeja? deiras lançadas sobre a iniciativa,

Ora, a ideia de ser feliz é ine- a verdade é que a felicidade deve
rente à condição de ser humano, ser vista sim como um direito
pois este intuitivamente busca o potencial de todo o ser humano,
prazer e foge do sofrimento. cumprindo ao Estado fornecer os

Longe de se dar uma respos- elementos mínimos para que tal
ta definitiva, vale lembrar que a aspiração possa se efetivar.
busca pela felicidade só é possí - É claro que não bastará ao Es
vel se os direitos essenciais esti - tado que cumpra com o seu papel
verem garantidos para a popula- para que a população sinta-se fe
ção, Segundo recente estudo de liz, mas é importante que existam

-

economistas brasileiros, fatores essas condições mínimas para
como renda, sexo, emprego e es- que então cada um opte ou não
tado civil influenciam no nível de em fazer a sua parte em prol da fe
felicidade 'das pessoas: I ,." ••, , • "" , ••.. licidade índivítlaal e coletiva.

VictorDanich,
sociólogo

Sergio Sebo/d, economista e professor

Enquanto a proposta de emen
da constitucional segue seu lento
curso dentro do Congresso Nacio
nal, o mundo segue e as pessoas
continuam buscando a felicidade.

Cumpre-nos neste final de
2010, buscar a essência da fe
licidade no bom convívio com

todos, especialmente amigos e

familiares, priorizando não so

mente o consumo de bens, mas
também o sentimento nobre de
paz e harmonia em nossos lares. -

Que a felicidade não seja ape
nas uma proposta de direito a ser

escrito no papel, mas desde já
uma meta pessoal de todos nós,
lembrando que. só seremos real
mente felizes se lutarmos pela boa
coexistência entre humanos e des
tes com omeio ambiente, pela ho
nestidade nas relações humanas,
por um mundo mais solidário,
pela eliminação dos conflitos so

ciais e por uma verdadeira justiça.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



4 Política

GUARAMIRIM

A Prefeitura de
Guaramirim deve
atuar com uma nova

composição' a partir .

do dia 17 de janeiro.

Por
enquanto, perma

necem em segredo os

nomes dos novos secre

tários da Saúde, Desen
volvimento Econômico, Chefia
de Gabinete, Educação e Fun

dação Cultural, comandada hoje
pela primeira-dama Janine Byla
ardt - que acumula ainda o cargo
de secretária da Habitação.

Nem todos os novos secretários
foram escolhidos e, em princípio, a
decisão finalnão deverá incluiruma
indicação do presidente eleito da
Câmara de Vereadores, Osni Fortu
nato - ainda que ele tenhauma reu
nião marcada pará a tarde de hoje,
véspera do período de férias, com o

Prefeito Nilson Bylaardt.
Segundo Dakina, como Osni

é conhecido, o encontro servirá
apenas para tratar de "assuntos
indefinidos", que não incluiriam a

nova configuração do secretaria
do. "Vamos conversar, para ver se
tem alguma coisa ou algum pro
jeto em vista. Os novos secretários
são assunto da Prefeitura, não tem
nada a ver conosco", garante o pre
sidente eleito.

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 29 de dezembro de 2010

urgentes está o do transporte cole
tivo. "Estamos fazendo agora uma

aproximação, queremos continuar
tratando assuntos polêmicos com

antecedência. A intenção, hoje à
tarde, é pedir a agilidade do legis
lativo principalmente em assuntos

importantes como a concessão do
transporte coletivo. Queremos tra
tar no inícío do ano da lei de regula
mentação", afirma o Prefeito.

"
Faremos uma reunião

com a executiva do PDT, e
o partido provavelmente
desembarca agora do

governo, abrindo espaço.
NILSON BYLAARDT,

PREFEITO DE GUARAMIRIM

"
A intenção do governomunici

pal é manter na liderança os par
tidosde base, incluindo o PMDB
e o PPS. Os'Democratas, assim,
continuam sem indicar um secre

tário, e o PDT deve se posicionar
em breve sobre a saída de Jair Pe
reira do Desenvolvimento Econô
mico. "Faremos uma reunião com
a executiva do PDT, e o partido
provavelmente desembarca ago
ra do governo, abrindo espaço",
declara o Prefeito. Ianine Bylaardt
deve deixar a Fundação Cultural,
perdendo um cargo comissionado
e ficando na Secretaria do Desen -

'

Entre os projetos considerados volvimento Social e Habitação.

NOVO SECRETARIADO � ','

laardt farámudanças
Segundo ele, base deverá sermantida e PDT irá "desembarcar do governo"

Se você ainda não conseguiu
justificar sua ausência nas urnas

durante o segundo turno, marque
na agenda o dia 7 de janeiro de
2011, entre as 12h e as 19h. É que
este será o único período em que
os jaraguaenses poderão prestar
contas ao Cartório Eleitoral, já que
o recesso - que começou no dia 17
de dezembro - deve continuar até o

PIERO RAGAZZI

Bylaardt afirma que reunião com Oakina trata apenas de projetos e descarta discussão de nomes

QUEM NÃO COMPARECEU AO SEGUNDO TURNO TERÁ UMA SÓ CHANCE

das - mas, ainda assim,' a vólta
das férias dos funcionários deve
ser bastante movimentada.

Apenas sete horas para justificar ausência

mesmo diamarcado como o último
prazo para a justificativa. Nacional- Se o tempo já é curto, há ain
mente, ao contrário de Santa Cata- da um agravante. Além de pre
rina, o prazo vai até amanhã. encher um formulário, quem

O período para justificar a justifica deve apresentar uma'
ausência no primeiro turno já foi comprovação documental de
encerrado. E segundo a chefe do que estava ausente - o que in
cartório eleitoral da zona 87, Si- clui uma declaração médica ou
maneMalta Ladeiras, um grande a apresentação do passaporte,
número de justificativas do se- em caso de viagem internacio-

.

gundo turno .já foram cadastra;.. " ',}}:ilJ ·"�·�..QW.I?li&ª,,ç�,,,...éJl���q\lem

"É complicado, deveria
ter sido feito no dia (a
justificativa). Quem vai
julgar é o juiz eleitoral".

SIMONE MALTA LADEIRAS(
CHEFE DA ZONA 87

-
'j".'

EDUARDO MONTECINO
não cruzou as fronteiras do país
e, ainda assim, não justificou no

dia da votação. "Aí é mais com

plicado, deveria ter sido feito
no dia. Quem vai julgar é o juiz
eleitoral, mas o documento a ser

levado fica a critério do eleitor",
explica Simone. A única opção,
para não esperar até o dia 7, é
fazer a justificativa no Cartório
Eleitoral de Joinville.

Aqueles que estão penden
tes com a Justiça Eleitoral são

impedidos de obter passaporte,
carteira de identidade, participar
de concursos públicos ou ser no

meado a cargo público. Após três
anos sem votar ou justificar, a

inscrição é cancelada - e depois
de seis anos, há a exclusão do ca

dastro de eleitores.
r.i1;- .•

Último prazo para justificar ausência é 7 de janeiro, entre 12he 19h

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Reviravolta em. GuaralDirim.
Não vingou o acordo saiomônico
que dividiria os dois anos que
restam desta legislatura entre três
presidentes em Guaramirim. Osni
"Dakina'Fortunato, apoiado pela
Prefeitura, bateu o pé e isolou a

correligionáriaAndréa Verbinem
e o petistaJaime deÁvila. Os
dois costuraram o acordo, que
era dado como certo mas nem

compareceram à sessão que
elegeu Dakina, bem como Diogo
lunckes e CaubiPinheiro, pois o
resultado vazou antes da votação.
Dakina venceu com cinco votos,
contando o dele próprio.
Além demais um acordo sem valor,
a vitória do demista significa que

o jogo inverteu-se na Câmara de
Guaramirim. Dakina, antes um
oposicionista convicto, já vinha
votando com o governo nos últimos
meses, uma sinalização clara de que
havia transposto o abismo entre
oposição esituação. Eo prefeito
NilsonBylaardt vai começaro ano
commaioria na Casa, depois de
um 2010 repleto de dificuldades
na relação com o Legislativo. Os
quatro que votaram em Dakina
mais o voto deminerva do novo

presidente garantem amaioria
necessária ao Executivo. Os quatro
ausentes vãoformar o bloco de
oposição, agora em minoria, mas
que prometefazer barulho.

Polícia
o jaraguaense CésarGrubba, que assume a

Secretaria de Segurança Pública, atendeu indicação
dos deputados Rogério PeninhaMendonça eAldo
Schneider e vai nomear o delegadoAldo D'Ávila para
a chefia de Polícia. Civil do Estado. O trio tem base
política noAltoVale do Itajaí.

No palco
Em entrevista de balanço de fim de ano e breve governo,
Leonel Pavanmudou o discurso de missão cumprida que
vinha adotando. Disse que reassumirá o comando estadual
do PSDB e deixou a porta escancarada para participar
ativamente das eleições de 2012 e 2014. O Piriquito que se

cuide porque Pavan vem aí.

PINGA-FOGO
HUMOR • "É uma dificuldade minha, você sabe que eu sou curto
em inteligência." Ironia do ex-presidente FHC, ao afirmar que tem

dificuldades em entender o que Dilma Rousseff fala.

COORDENADOR· Jean Leutprecht vai coordenar o escritório
regional do gabinete de Angela Albino. Dispositivo que vai

funcionar em sete regiões catarinenses.

Bronca
Evaldo "Pupo" Iunckes está disposto a acionar oMinistério
Público para averiguar o contrato de locação firmado entre a

Prefeitura de Guaramirim e a empresa que forneceu o material
para a decoração de fim de ano. Segundo Pupo, o valor, deR$
350 mil, chamamuito a atenção.

r

Camaradas
A deputada diplomadaAngelaAlbino
ligou para o vereador Jean Leutprecht,
parabenizando-o pela eleição à vice

presidência da Câmara de Iaraguá do Sul.
O PCdoB, partido dos dois, elegeu, ainda,
o presidente em Ouro e faz parte das
mesas em Florianópolis, Criciúma e Itajaí.

'$; Colaborou DeboraVolpi
)Caminho

Deputado diplomado e ex-governador Esperidião Amin vê
com naturalidade a aproximação entre o PP e Raimundo
Colombo. Não se opõe até porque o possível fortalecimento do
partido, a reboque do apoio ao governador, seria uma forma
de dar o troco em Luiz Henrique da Silveira. O ex-governador
peemedebista costuma alcunhar o PP de Partido Pequeno, algo
que aindaincomodaAmin. Considera um desrespeito.

EDUARDO MONTECINO

refeito de Bâtra:!VeIHá',' Samir"Mattar;'
em.um ..,esti\Q p�"culia.r de :administral1'
a cidade. Atende todo. mundo, não.

impórtcff["a hôfa. Na s�gul1âa;.feita, ele'
. mrecebeu a l'�portagem ge, O CO:rf;��o. do I!Po.vQ�
em .clim� de tempar<;lda .?e verão. F9ra da seu.horário de e:xp�aiente Ii(â' Prefeitura funcIona
.somente-a partir ,das!i12b;.J, Martas trajava ber�,'
muda e regata, bem ao. estilo:'praieiro.", combi
irando com o'gabinete. E'riã� se ft!rtou de'iilar
s@bEe as ,críticas €HniiFela(Çijo. aos prGcessos:,:que'"

envolverr{a Préfeiiura: "falaram dos proces�os
e[,esqueceram.de dizet. que gaaheieodes", Na
rural ..de São Francisco do Sul, antes de assumir
o' Executivo" de Barra Velha viveu "em Jaraguá
desde os 9, anõs: Agora, aos 79, ele "afirfna que'
nãp � pol�tico, ,masycontinua e1J1P��sáriQ" "Spu "

'empresário e não preciso do dinheiro da Pre
feitura para viver, graças a-Deus; Por íssê, cãda
çenta�o �pe �vt��:�gu� vai para inVestimentos
na cidade. E isso. incomoda muita gente", ...de
clarOl::r-ele';'à repórter BeboraVó'lpi.

LionaS R
Em contato telefônico com a coluna,
ontem, às 15h, o senador diplomado Paulo
Bauerrepassou a Informação em primeira
mão: "meu candidato para a SDR chama-se
liaTironi. Faço isso em nome do equilibrio
político e pela tríplice alíança, Pramim,
Jaraguá do Sul não tem partido. Nunca teve.
Vou continuar trabalhando. pela cidade.Vou
ajudar aCecília (KoneJI - prefeita) nos seus
projetos e também vou ajudar o Cadinho
(Carlos) Chíodinl a fazer um excelente
mandato, que elemerece,A indicação não

. foi por restrição a A ou B e sim pelo equílí
brio polâíce ícíta o PMDB na presidêueía
da Câmara e o DEM na Prefeitura)."

Avalistas
Paulo Bauer também foi enfático em reafirmar que "está
decidido" que os quatro integrantes damajoritária-
ele, Colombo, Luiz Henrique e Pinho Moreira - é que
indicam os secretários regionais nas respectivas bases
eleitorais: Iaraguá do Sul, Lages, Joinville e Criciúma. O
anúncio oficial destes e dos demais nomesdas 36 SDR's
deve ocorrer no dia 15 de janeiro.

Possibilidades
A respeito dos outros dois tucanos que estavam cotados
para a SDR, o senador também foi pontual: "estou
trabalhando para colocar aNiura (Demarchi) num cargo em
Florianópolis. E oVicente (Caropreso) é o meu candidato a

deputado estadual, federal, o que ele quiser, em 2014."
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Ele cresceu junto com a cidade
Arduíno reúne, namemória, nove décadas de uma história entrelaçada com o desenvolvimento

i'
"

JARAGUÁ DO SUL

Quem vê o homem
deitado na cama, quieto,
com uma tranquilidade
característica de
quem já viu os cabelos
embranquecerem, não
prevê a transformação
que acontece ao

primeiro contato.

epois do primeiro sorriso,
o aperto de mão firme e a

voz grave revelam a pos-
.....,tura de um jovem que,
aos 90 anos, parece ter envelhe
cido apenas fisicamente. No dia
20 de dezembro, Arduíno Piccoli
comemorou uma história que
começou em 1920.

Ele entrou para a escola que
foi organizada pelo pai, quan
do completou oito anos. Nesta

época, ele ajudava na lavoura. A
partir dos 19 anos, Arduíno tra
balhou como auxiliar de pedreiro.
Com o fim das obras, uma ironia:

o pai, aos 55 anos, havia realizado
o desejo de dar uma novamoradia
aos filhos. Prestes a ver o primeiro
nascer do sol na casa, no entanto,
acabou falecendo de um ataque
cardíaco.

Aos 21 anos, foi chamado
para servir o Exército, o que só
foi acontecer em 1943 - após
uma dispensa sem motivo claro
e seis meses com a vida "na ba
lança", como ele mesmo afirma,
por contrair malária.

Mais tarde, Arduíno tornou
se carpinteiro. Na época, já es

tava casado com lIda Leithold
Piccoli, e com as economias con
seguiu comprar sozinho um lixa
dor, utilizado para lixar o ginásio
do Colégio São Luís, Hospital São
José e até o Seminário de Corupá.

Daquela época, uma das
maiores lembranças é o Fiat 147.
"A vida era mais difícil, mas em

alguns aspectos parecia melhor".
A casa foi sempre na mesma rua
- que já se chamou Benjamin
Constant, Joinville e, agora, Max
Wilhelm.

Na fotografia, o registro de um "expressivo" pé de mandioca que acabou entrando para o álbum da família

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PROTESTO

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995
do código de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência
ao responsável, segue a relação de títulos apresentados
a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo
de 3 (três) dias úteis, a contar desta pufilícação, sendo
facultado o direito à sustação judicial de protesto 'e ou
oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do
prazo legal.

FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 165676/2010 Sacado:AMANDADE BRUM
DE QUADROS Endereço: RUA LEOPOLDO MAHNKE, 35
APTO 202 - CENTRO - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-
510 Credor: CONDOMINIO RESIDENCIAL PLATANUS
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 9200007033 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor: R$ 131,71 - Vencimento:
10/12/2010

Apontamento: 165849/2010 Sacado: ANDREIA KARINA
DA SILVA ME Endereço: RUA BARAO DO RIO BRAN
CO 320 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-400 Credor:
A.F.OLIVElRA - INDUSTRIA E COMERCIO DE Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 00367-A - Motivo: falta de pa
gamento Valor: R$ 218,00 - Vencimento: 17/12/2010

-- Apontamento: 165694/2010 Sacado: MADRI BELE
ZA E TATUAGEM LTDA Endereço: RUA CARLOS HA
FERMANN 48 - CENTRO - Iaraguá do Sw-SC - CEP:
89251-730 Credor: GUMZ CONTABILIDADE E CON
SULTORIA EMPRESA Portador: - Espécie: DMI - N° Ti
tulo: 9200088424 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
253,00 - Vencimento: 10/12/2010

Apontamento: 165677/2010 Sacado: MICHELE PFEFFER
Endereço: RUA LEOPOLDO MAHNKE 35 APTO 503 -

CENTRO - Iaraguãdo Sul-SC - CEP: 89251-510
Credor: CONDOMINIO RESIDENCIAL PLATANUS Por
tador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 9200007149 - Moti
vo: falta de pagamento Valor: R$ 95,71 - Vencimento:

10/12/2010

Apontamento: 165699/2010 Sacado: NEIDE TENFEN
Endereço: RUA PASTOR ALBERT SCHNEIDER 1255 -

BARRA DO RIO CERRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-
300 Credor: AUTO MECANICA LAT E PINT PROCHNOW
LTDA Portador: -

Espécie: DMI - N° Titulo: 1795001 - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 50,00 - Vencimento: 10/12/2010

Apontamento: 165850/2010 Sacado: RODINEIA FER
NANDES DE PAULA Endereço: RUA FRANCISCO JACO
MINI 315 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor:
TECHNOCENTER TREINAMENTO E IDIOMAS LTDA.
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 001002 - Moti
vo: falta de pagamento Valor: R$ 128,12 - Vencimento:
10/12/2010

Apontamento: 165274/2010 Sacado: TEREZINHA APA-
RECIDA KREISSING

.

Endereço: RUA SANTA JULIA - PREDIO VERDE - APTO
02, EM FRENTE CASA 100 - ILHA DA FIGUEIRA - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: - Credor: ROLANDO SCHULZ
Portador: - Espécie: NP - N° Titulo: 02/06 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 300,00 - Vencimento: 12/12/2010

Apontamento: 165275/2010 Sacado: TEREZINHA APA
RECIDA KREISSING Endereço: RUA SANTA JULIA - PRE
DIO VERDE - APTO 02, EM FRENTE CASA 100 - ILHA DA
FIGUEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: -Credor: ROLAN
DOSCHULZ
Portador: - Espécie: NP - N° Titulo: 01/06 - Motivo: falta
de pagame.ntoValor: R$ 300,00 - Vencimento: 12/11/2010

Certifico, que' este Edital de Intimação de Protesto
foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
29/12/2010.

Iaraguá do Sul (SC), 29 de dezembro de 2010.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 8

GOL sorteia ganhadores da
promoção "Sonho de Natal"
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A CDL (Câmara de Dirigen
tes Lojistas) de Jaraguá do Sul
realizou ontem o sorteio de
prêmios da promoção "Sonho
de Natal". Mais de 1 milhão de
cupons foram depositados nas

urnas de lojas e estabelecimen
tos comerciais participantes da
campanha iniciada em novem

bro com o objetivo de estimular
as vendas de Natal.

O sorteio ocorreu no Centro

Empresarial, onde foram sortea
dos dois automóveis (1 Fiat Linea
e 1 Ford Ka), cinco televisores LCD
32 polegadas e 35 vales-compras
no valor individual de R$ 500,00

- a relação está no site www.jara
guadosul.cdl-sc.org.br.

Os prêmios serão entregues no
dia 12 de janeiro, às 19h, na sede da
CDL junto ao Centro Empresarial.
Até o dia 7 de janeiro os ganhado
res devem comparecer à entidade
para a formalização da entrega da

premiação. Informações-pelo tele
fone (47) 3275-7070.

O presidente da CDL, Wan
derlei Passold, avaliou' como posi
tiva a campanha. "Mais uma vez

a comunidade de Jaraguá do Sul
prestigiou o comércio local, dando
preferência nas compras de final
de ano", disse o empresário.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1-Energia
o crescimento da demanda

por energia é sempre maior que
o percentual de crescimento da
economia

A matriz energética brasileira
fortemente apoiada em energias
renováveis - especialmente hi
drelétricas - está tendo um refor
ço com as térmicas que utilizam
biomassa. Claro que os resíduos
florestais também têm cada vez

maior importância. Cresce o apro
veitamento da energia solar e dos
ventos. Esta situação permitirá ao

nosso país fornecer energia para
sustentar o crescimento sem ter
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Mercado Regiona�

Lourival Karsten

Economia 7

de apelar para um consumo muito
maior de combustíveis fósseis.

Portanto, as reservas de pe
tróleo deverão proporcionar um
volume grande de oportunidades
com a construção das platafor
mas, navios e instalações. Em

relação aos investimentos que
estão sendo realizados, nosso

estado e região estão' sendo pou
co beneficiados pois raras são
as empresas que estão focadas
neste segmento. Entre estas raras

empresas estão aWEG e empresas
menores de que produzem equi
pamentos e serviços para o setor.

DIVULGACÃO

2 - Câmbio
Destinamos um espaço es

pecial ao câmbio em função
de suas múltiplas implicações
para o futuro da economia de
nosso país:

- Umamoeda forte permite:
1- Comprar oumontar unida

des em outros países a um custo
bem menor. Isto é muito positi
vo para as empresas que estejam
atuando de forma global.

2- Comprar equipamen
tos mais sofisticados de ou

tros países a preços acessíveis
o que favorece as empresas
que estejam apostando na

redução de custos através de
maior produtividade.

3- Busca de matérias-primas
e produtos no mercado interna
cional que podem ser utilizados
para produzir produtos mais
sofisticados e baratos. As empre
sas que apostam no desenvolvi
mento de seumercado tem estas

alternativas à disposição.

- Uma moeda forte desesti
mula:

1-Empresas exportadoras
pois mesmo quando são com

petitivas suas margens ficam
pequenas. O agronegócio ou

produtos de alta tecnologia e

valor agregado - poderão ser

até beneficiados pelo en

fraquecimento do poder de

competição de concorrentes

estrangeiros.
.

2- Empresas que estão atu
ando em segmentos em que a

importação está mais intensa,
terão de buscar ajuda governa
mental para limitar a entrada
dos mesmos sob o risco de fi
carem totalmente inviáveis.

3- Empresas que se dedi
cam a produtos do segmento
de moda - onde a marca é bem
relevante - são as que terão as

maiores dificuldades para man
ter a sua participação devido à

importação de marcas globais.

LOTERIA

1 ° 24.110 3.900.000,00
2° 67.353 210.000,00
3° 01.790 120.000,00
4° 05.350 42.000,00
5° 29.117 37.125,00
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Perspectivas � plane.jamento futuro
Os grandes temas que nortearão a economia br�sileira no próximo ano e também nos anos

seguintes:
, ' .' '

3 - Bens
deoonsumo'

Enquanto a maioria dos
países patina, o crescimento
do mercado de bens deconsu
mo está muito forte, especial
mente no nordeste brasileiro e

üllpulsionado pelá emergente
classe C na qual Já estão inseri- ,

dos 50% dos brasileiros.
É uma situação nova que

traz diversos aspectos po
sitivos e outros bem nega
tivos. O crescimento da de
manda de bens de consumo
está pressionando a inflação
pois a indústria nacional não
está ac6mpan1iando seu rít
mo. Ppr Qutro lado, existem
muitos países com excesso

,

de protlução e por causa {ia
valorízação do real, estão
conseguindo entrar no mer

,

cada bra;lIeiro cdm preços
atraentes!, '

, ,

, '

Desta forma, não estamos,

,

"
'

I
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'r

sendo Invadidos apenas por
-produros . simples e· baratos

19,�s, ramb,é�! EO�i J?r9qutp,� >,

sõfisticadõs para os quais a
"

nossa indústria arinliá não'
estava Hrena�(lda�!!!. E�,tifmos
promovendo a desíndiistrla
lizàção deforma âceleradà.

Nosso estado sempre foi
bastante relevante no forne
cimento de bens de consu

mo em. especial em algumas
categorias específicas e estas

empresas, na medida em que
conseguirem equilibrar seus

custos e manter a competi
tividade, terão amplas pos
sibilidades de crescimento.
Isto também é verdade para
grande parte das empresas de
nossa cidade que fornecem
insumos ou produtos de con
sumo intermediário. Existe
um peso maior em relação
aos fornecedores de insumo
e por isto, deverão adotar es
tratégias novas para impedir
que seumercado seja tomado
pelas importações.

Entre os produtos de con
sumo. destaque para veículos
e eletroeletrônicos.

II'''.
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4 - Agronegócio
Apesar dos problemas pe

los quais passam muitas eco

nomias mundiais, o fato é que
cada vezmais parcelas da popu
lação estão tendo acesso a uma

alimentação melhor e a oferta
mundial tem sido pequena.

O Brasil está muito bem po
sicionado em relação a esta
tendência e todos os negócios
relacionados com a produção
agrícola tendem a ter forte
incremento. Um dos desta
ques fica por conta das carnes
pois o posicionamento de JBS,
Marfrig e BR Foods no merca

do mundial garante ao nosso

país acesso às fatias mais lucra
tivas do mercado.

Temos o maior rebanho bo-

vino, uma indústria avícola po
derosa e uma forte atuação no

segmento de carnes suínas. Aos

poucos as barreiras sanitárias es

tão sendo vencidas.
Nosso estado seria mui

to beneficiado se isto tivesse
ocorrido a uma ou duas déca
das atrás mas, mesmo assim,
temos boas oportunidades
para serem exploradas.

Em relação aos grãos, a po
sição brasileira como produtor
mundial de soja, milho e até
trigo para consumo próprio
nos deixam em condições
muito favoráveis. Não pode
mos esquecer a produção de al
godão, a crescente produção de
leite e seus derivados.

I uoçao: _ Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
NORM� �ATH LEMKE, Oficiala Substituta do Registro
d� I.movels da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna
publico pelo presente edital, que TERRA NOVA IMOVEIS
LTDA, empresa de capital privado, inscrita no CNPJ sob o
n 01.142.277/0001-11, com sede na Rua 25 de Julho n
1400, Bairro Vila Nova, nesta cidade, requer com base no
art. 18 da Lei n 6.766/79, o REGISTRO DO LOTEAMENTO
denominado PAINEIRAS (1 etapa), situado na Rua 918 -

José Martins, Bairro Três Rios do Norte perímetro urbano
de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado
pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme

�O��E Decretos n s 7.461/2010, expedido em 27.09.2010 e

_ _.
7.667/2010 expedido em 16.12.2010, assinado como re-

sponsavel tecnico, o engenheiro civil !\driano Antonio da Fonseca, CREA n 36872-
9, A�T n 38602311-1. O lotea,m�nto e de caráter resi�encial, P?ssui área total de
��7.�93,18 m , �endo constituído de 122 (cento e vinte e dOIS) lotes comercial
izavers, A.U.P.E., area verde, sistema viário e remanescentes.
O prazo de.imp�gnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da
Llltll-r:� publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante
a Oflciala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da
Fonseca, 1.683- centro, Jaraguá do Sul/SC.

JARAGUA D O SUL, 22 DE DEZEMBRO DE 2010.
NORMA KATH LEMKE - OFICIALA SUBSTITUTA

INDICADORES

I i
TR 0,051% 29.DEZEMBRO.2D10 n 1!l

CUB 1.038/72 DEZEMBRO.201D,
BOVESPA .. 0,25% 29.DEZEMBRO.201D

POUPANÇA 0,5971 29.DEZEMBRO.2D10
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B VELHA

'1\bençoadapor
Deus ebonita
por natureza"
Motivos (e atrativos) não faltam
para visitar BarraVelha no verão
"Tenho casa aqui há
30 anos. É perto e a

infraestrutura da cidade
melhorou bastante. Eu
venho todo o ano para cá" .

elatos como o de Ingo
..IIIC Adam, 55 anos, apo

sentado de Blumenau,
são comuns entre os

frequentadores de Barra Velha.
São muitos os visitantes fieis que
com a chegada da estação mais

quente do ano migram para o

balneário acompanhados de

amigos e familiares, ano após
ano. "Lá em casa estamos em

oito pessoas. Filhos e vizinhos.
Chegamos no dia 26 (de dezem
bro) e vamos ficar até depois da
virada. O Réveillon sempre é co
memorado na praia", acrescenta.

Para a aposentada de Jaraguá
do Sul, Ruth Mathias, 58 anos,

passar o verão nas areias de Barra
Velha também já virou tradição.

.

"Eu venho todo o ano. É perto e

fácil de chegar. Gosto do lugar
e conheço bastante gente aqui.
Vim no dia 24 (de dezembro) e

volto para casa só no dia cinco de

janeiro", revela.
Além da proximidade e fa-

"A praia é boa. Gosto da

tranqüilidade, da segurança
e também porque tem
muita gente conhecida. O que
precisavamelhorar é que ainda
temmuito barulho de carros com
som alto. E a gentenão gosta,
porque vem para descansar"

SATURNINO SCHWEITZER,
52 ANOS, EMPRESÁRIO

cilidade de acesso, desde que a

BR-IOl recebeu duplicação, os ve
ranistas de Barra Velha não pou
pam elogios quando se referem à
cidade: bonita, tranquila e segu
ra são alguns dos adjetivos que
eles mesmos atribuem à praia.
Isso sem falar nas belezas naturais,
que não passam despercebidas
aos olhos dos visitantes.

NATUREZA É
ATRATIVO

Em seus 20 quilômetros de
orla, Barra Velha surpreende
os turistas pelos detalhes. No
Porto dos Pescadores, a paisa
gem mais parece uma pintura.
Canoas coloridas ancoram pela
manhã tornando ainda mais
bonito o espetáculo do nascer

do sol de frente para o mar. O
Morro do Cristo e a Estátua de

Iemanjá também são paradas
obrigatórias para os turistas. Ou
tro atrativo é a Lagoa de Barra
Velha, paralela ao mar, com seis

quilômetros de extensão. O local
é ideal para a pesca e também
propício para esportes aquáticos.

• Debora Volpi
genielli@ocorreiodopovo.com.br

"A praia é bonita e tranquila.
Esta éminha primeira vez
na cidade,mas se der,
eu voltareimais vezes.A
infraestrutura também
me chamou a atenção.
Para chegar até aqui,
a estrada é boa"

DEVALCIR DELAE,
45 ANOS, FUNILEIRO

FOTOS EDUARDO MONTECINO

"Émaravilhoso aqui.Muito
boa a praia emelhorou
bastante nos últimos anos.
Gosto do Centro, porque tem
mais atrativos.Mas precisava
termais lugares para
comprar emais barzinhos
e baladas também"

liApraia é boa e eu gosto daqui.
Mas não gostei do turismo
ínsustentãvel que fizeram neste
ano. Colocar uma arena de rodeio
na praia, é um absurdo. Isso
gerou sujeira emuito barulho,
além de ocupar boa parte da
faixa de areia dos turistas"

"Gosto de BarraVelha porque
tenho amigos e família aqui. É
uma praia tranquila.A cidade
melhoroumuito, e esta área que
fizeram para passeio, tipo um
calçadão, ficoumuito boa.
Faltam barzinhos e umavida
noturna para a cidade"

RINALDO BORCO, 45 ANOS,
REPRESENTANTE COMERCIAL

BRUNA MONIZE SESTREM,
18 ANOS, PROMOTORA DE VENDAS

CAIO MARCOVICI, 27 ANOS,
TURISMÓLOGO
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PEÇAS AUTO :OTIVAS E ACESSÓRIOS

Substãua �se'us cabos de vetas
• li II,

t b·'I'· dorl:glnals por um le:s, 'a, mza or

eietrõmco de tensão em alta e

economize até ,30%, de combustível
álcool, g,a,s:olina e g',á,slI

Instale já o seu!
Informa. ões e venda

(47)3373-1280 • 9167-0144

'.

'I

Feliz Natal e Próspero A.no Novo.

ANUNCIE

E VENDA!
,

LIGUE JA:

2106.1919

Consórcio

(�I"III.IO IJUJ"'lfil Vf:�if�II.lo,s e DI.O"d.ftS �
I;;J ;;:) #j • j Iii It-$-':-.r::E.___1!LI_���-:'j
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14.094,00 X 242,98 19.284,00 X 332,45
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(D.
V>
ca,
cu

15.744.00 X 271.42 20.034.00 X 345.38
fij
c-
(O
i5J""
a..

17.050,00 X 293,94 21.140,00 X 364,45
o

ã)
S<
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contemp.lações mensais w
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(�I�II/fJIJ:o ?�-e-c�C'bt IJll..J""J1.1 '�i'Il· •.�íl/lll,"I'f6/llfIS ("')
Q

14;;:) #j .j' íl-14---! z:....... ,,';] :;::::(:.,,--:1 ##:l;.-:'j
ca
�,
o

!lit
ti3

23.489,00 X 333,70 35.350,00 X 502,21
-c
(O.
U>

a..
Q.l

28.187.00 X 400.45 43.160.00 X 613.16
o:r
CT
C1>
sr
a..

32.620,00 X 463,42 47.110,00 X 669,28
o

ã)
cr
:::I."

Parcela Reduzida (80%)
@
=>

ro

05 contemplações mensais

SIMULE SEU OBJETIVO

www.uniaocat ..com.br

Agende uma visita:

3371·8153/9186-7223

�Ms. c.otlw� lii«) I'Pietra e
Fabíola 3273-2347 I 8853-9716

Iniciantes, sapecas NÃO PERCA 6SSE
e sensuais. MÊS DEZEMBRO!Somente essa

TAlNA ANDRADE E DANI MOREUsemana na casa.
Shaw imperdível,

Sasha " sOI'l'lMtenoSHOW BAR!
Somente

Aberto de Segunda a Sexta.massagem.
Atendimento com

Horário: Das 19h às 04h,
Rua Joaquim Francisco

local, botel e motel de Paula, 1058.9922 ..2047 Chico de Paula
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Tipo/95 1.6 A gasolina cor cinza 4/p completo
R$7.500,OO
Uno/91 cor amarela 2/p R$5,800,OO
Uno/88 cor marrom 2/p R$4.500,OO
Chevette/82 cor bege 2/p R$2.500;00
Chevette/91 cor cinza 2/p R$6.500,OO
Opala/85 , 4/cil cor cinza 2/p R$5.500,OO
Monza/84 a alcool cor vermelha 2/p
R$6.000,OO
Del rei/82 a alcool cor marrom 2/p R$2.800,OO
Corcel 1/75 cor branca 2/p R$4.200,OO
F/75 wilis/72 4x4 gnv, carroceria madeira, cor
verde R$' 3.000,00
Mb/608 bau/75 cor verde R$28.000,OO

,.", ,

SALDAO DE AUTOMOVEIS
Kombi/93 gnv, envidraçada cor bege
R$" .000,00
Kombi/91 gnv, envidraçada cor branca
R$9.000,OO

.

Santana quantum/94 gnv, cor azul 4/p
R$' 2.000,00
Parati/84 com. reparos, cor bege R$4!000,OO
Gol/89 1.6 A gasolina, 2/p cor branca
R$7.500,OO
Fusca /80 motor 1.600, Um carb urador cor
cinza R$4.000,OO
Fusca/78 motor 1.300, Cor amarela
R$3.800,OO
Fiesta/95 cor vermelha, 4/p R$7.000,OO
Escort/88 cor azul, 2/p R$5.800,OO
Tempra/97 gnv, 4/p cor cinza completo
impecavel R$' 4.500,00 Contato: 9' 22-2393 - 3330-9043 (Sr. João)

Rua Bernardo Dornbusch, 330 � 3275-0045
I * Entrada Clube Atlético BaependiI._•. _. . __ _ � .. _ _ .. _ _ .. _ _ : _ _ _ .. _ _ _ _ _, •.•. , , , ,,J

VEíCULOS
3275·0045/3275·1055
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PEUGEOT 207 PASSION
1.4l FlEX - COMPLETO

ESTE VEíCULO POSSUI VERSÕES
A PARTIR DE R$ 37.290ÀV'STA
BANCO DO MOTORISTA COM REGUlAGEM
DE ALTURA, COLUNA DE DIREÇÃO COM
REGUlAGEM DE ALTURA, PARA-CHOQUES
NA COR DO'VEicUlO, TELA MUlTIFUNÇÕES,
E MUITG MAIS.

t

PEUGEOT 207·1.4L FLEX

LINHA PEUGEOT 307
ESTE VEíCULO POSSUI VERSÕES

RRSD3 .200

•

JI/P"

1fII!11I1I1'I�ffiIIlJII!IM mil!
-

'Ifllll/m
mm

}, I PEUGEOT

ASSISTANCE
FÁBRICA
NO BRASIL P E UG EOTREcoMeNDATOTAt.. www.peugeot.com.brPromoçõoZeroGrou PeugeotAr-condicionodo desériegrótisparo todo aLinhoPeugeot207 -exceto poraosveículos Peugeot207modelox-Line, 3 e 5 portos, quenãopossuem or-condicioncdodesér.e, epcrcve'culosde vendasdiretosedevendosWE BetoxodeO%portl alinho Peugeat307 HBeSedan. Peugeot207 H BXR 1ALFlexo 5 portos, pintura sólido.ono/rncdelo 1 0/11. Preçopúblicosugeric!oporovendaàvistooportirdeR$ 36.900,00. Preçopúbllcopromocionolsugeridoporavendaàvista oportirc!eR$ 34.200,00, com R$ 2.700,00 de desconto, relativo ao valor integral do ar-condicionado. Frete incluso. Peugeot 20? Passion XR l.4L Flex, 4 portos, pintura sólida, ano/modelo 10/11. Preço público sugerido poro venda à visto o partir de R$39.990,00. Preço público promocional sugerido poro venda à visto o partir de R$ 37.290,00, com R$ 2."700,00 de desconto, relativo ao valor integral do ar-condicionado. Frete incluso. Peugeot 307 HB Presence 1.6l 16V Flex, 5 portos, pinturasólido, ano/modelo 10/11. Preço público 5ugeridp para vendo à visto o partir de R$ 52.800,00. Simulaçõo no Modalidade coe .. Crédito Diret.o ao Consumidor pelo Banco Peugeot, considerando o ve[c,uto acima e o preço público sugerido porovendo à visto o partir de RS 52.800,00 poro todo Brasil, com frete incluso. Plano de 24 meses, sendo: entrada de R$ 34.320,00 (65%) à visto mais 24 parcelas mensais totais fixos de RS 840,77, com vencimento da 10 (primeira) parcelo para 30dias. Taxa de juros do contrcto de 0% 0.0. e 0% o.m, O CET (Custo Efetivo Total) do operação de financiamento é de 6,326% 0.0. e 0,5125%.a.m., com incidência de IOF de 3% 0.0. poro Pessoa Físico (o custo do IOF adicional de 0,38% estáinduído no coeficiente). Volor total do veículo a prazo de R$ 54.498,48. Sujeito o aprovação de crédito. As condições acima poderão ser alterados se houver alt.erações significativas no mercado financeiro, sem prévio aviso. Estoque Naciono!.das Concessionários Peugeot: Peugeot 207 HB XR l.4L Ftex, 5 portos, pintura sólido, ano/modelo 10/11 - 100 unidades; Peugeot 207 Possion XR 1 A·L Flex, 4 portos, pintura sólido, ano/modelo 10/11 - 50 lclnidodes; Peugeot 30? HB Presence1.6L 16V Flex, 5 portos, pintura sólida, ano/modelo ·10/1·1 - 60 unidades. Prazo de vigência do promoção para pedidos firmes fechados: entre 2/12/2010 e 30/12/2010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativo poro outros promoções.Paro mais informações sobre preços e condições especiais, consulte o Rede de Concessionárias Peugeot participantes

R ·t
·

I-
-

d t
A

-t
ou ligue poro 0800 "1032424. Ouvidorio do Banco Peugeot, ligue paro 0800 "7719090, e SAC - Serviço de Atendimento espel e a sina Izaçao e 'ranSI o00 Cliente do Banco Peugeot OSOO 771 55?5. Acesso às pessoas com deficiência auditivo ou de fala: 0800 77117"72.·

•

Strasbourg Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinaldo Rou, 414

Itajaí (47) 3344-7000
Brusque(47) 3355-4500

Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

De Segunda o Sexto dos 8h às 19h - Sábados das 9h às "13h - www.strosbourg.com.br MOTION & EMonOI\!

PEUGEOT
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Procurando
por um veículo?
As melhores opções de veículos
da região você encontra aqui no
jornal O CORREIO 00 POVO.

AR+DH+VTE+ABS+AUTO+AQ
+ABG+COMP+CD+RODA+VV

2009 - JONI

F2S0XLTMWM

STILO SPORTING 1.8 FLEX

207 PASSION XS 1.6 AUTO FLEX

307 PRESENCE 1.6

307 COUPE CABRIO
(Conversível)

AR+DHV+TE+AL+ABS+ABG
AUTO+COURO+TETO+AQ+COMP

+RODA -2005 -ITAJAr

COROLLAXEll.8AUTO
AR+DH+VTE+AL+ABS

+AUTO+AQ+ABG+COMP
+CI:>+RODA+VV - 2009 -ITAJAí

OPCIONAIS: ANO DE R$ POR R$

COMPLflp+ABS+ABG+ÇoLi_ROT+ETo+cOMP-tCP+ROõk', !��i)1o 79.Doo + lfoool
COMPI.ETO+ABS+COURO+ABG+AQ+RODA+W 2001 56.000 52.000

COMPl.ElO+ABS+COURO+ABG+COMP+CD+RODA+I.J;>t
COMPI.ETO+COMP+AUfO+RODA+FN+RE+W 2011 52.560 47.660

COMetffb:t-AQ+ABG+COMP+CD+RODA-t.:LDT+W '" "I. ,,' '�, b �1lº9 4lc,Q,Q,O· 44.0ooJ
COMP180+ABS+AlJlO+AQ+ABG+COMP+CD+RODA+LDf 2008 39.900 37.200
AR+DH+YTE+AL+COURo+AQ+RODA+LDT+W 2Õ07 38.900 35.900

AR+DH+VJE+ABS+AQ+COMP+CD+RODA+W
COMPLETÕ+ABS+AO+ABG+RODA+LDT+W�.
W

AR+DH+VJE+ROOA+W
AR+DH+VJE+AQ+RODA+LDT+W
AO+DH
VTE+AL+AQ+Df
AR+DH+VTE-tAQ+RoOA+LDT+W
OH

AR+AÔ�
-. AR+DH+VTE+AL

+AQ+RODA+LDT+VV
2007 -ITAJA!

MEGANE SO EXP 1.6

GEXCLUSIVE 1.4 FLEX

KOMBI PASSAGEIRO

ASTRA SO AOVANTAGE

MERIVAJOY 18

SPRtNTER 310 o FURGAO

lOGAN EXP 1.6

PICANTOEX
BESTA FURGAO 3V RS

FIESTA SO 1.0

SAVEIRO 1.6

SANTANA

CELTA LlFE

PALIOWEEKENO ELX 1.6 8V

AR+DH+VTE+AL
+TETO+AQ+RODA+4X4

2002 - BRUSQUE

2007 32.500 30.000
1997 33.990 29.990
2008 29.450 26.450
2006 25.500 23:000
2001 24.990 21.990
2005 23.900 21.900
2002 22.100 19.700

AR+DH+VJE-tAL-t:COURO-t-AQ
W

AR+DH+VJE+AQ+LDT+W
AR+DH+VTE+AL+AO+RODA+LDf+W
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HP Veiculos,
mais qpe presenbe

nesbe Nabal
eAno Novo.

,(

'J

veícuL.os
MARCA DE CONFIANÇA.

*tmagens de cunho meramente ilustrativas. "Ofertas por'tempo limitado. *Aberta de Segunda a Sexta·feira das 8:30hs. às 19:00hs.
Sábados até as 12:00hs. *Final de ano: Aberta até 23/12 clre!orno 03/0112011. *Financiamento sujeito a aprovação cadastral.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO· Quarta-feira, 29 de dezembro de 2010

Dê uma
ESPIADINHA
no seu pró�imo carro!·

(

Classimais 7

3370-7500
I'

EICULOS Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE E ESPECIAl, VENHA CONFERIR!

Taxas compartilhados com o mercado Carros com procedência Transparência na negociação

RENAULT/LQGAN EXPECJON 1.0 2010 SPACE FOX 1.6 CONFQR 2007
COMPLETO C/15000KM' . COMPLETA/COURO

R$2,9,.'OO,OO R$33.5QPJOO

GM/ZAFIRA ELEGANCE 2005
COMPLETA
R$31.500,00

16v - 2006 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador
e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve, Cd Player
com Controle no Volante, Computador de Bordo, Faróis de
Neblina, Air Bag II, Freios ABS.

Sandero Expression 1.6

33.000,00

Nós garantimos o preço

Aproveite
o seu

13°'salário

CrossFox 1.6

41.500,00
"J!

2009 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblina, Limpador e Desembaçador Traseiro, Cd
Player Mp3.2009 - Cinza - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção

Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Faróis de
Neblina, Computador de Bordo, Sensor de Iluminação,
Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve.

C4 Palias Glx Mec. 2.0

. 44.900,00

Saveiro City 1.6

26.900,00

2008 - Dourado - Gasolina - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Freios
Abs, Air bag II, Rodas de Liga-leve, Desembaçador
Traseiro, Cd Player, Bancos em Couro, Sensor de
Estacionamento.

2009 - Vermelho - 8v - Flex - Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros e Travas Elétricas, Limpador e
Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblina.

2009 - Branco - Flex - Protetor de caçamba.

Prisma Joy 1.4

.28.500,00
,I 'I'

2009 - Prata - Flex - Travas Elétricas, Alarme,
Desembaçador Traseiro, Ar-quente. Abertura Interna do
Porta Malas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NOVO CITROEN
AIRCROSS
GLX 1.6 FLEX 2011

'I'-"''''� �......

: REVISÃO:
, GRATI,s,

Cinto de segurança salva vidas. RODAS DE UGMEVEOIAMANTADAS
BUGGV 16" EPNEUSPIRall$C�

'I

TODA A MAGIA DO NATAL CABE DENTRO DE UM CITROEN ..

'

VENHA FAZER UM TEST-DRIVE OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR

CRÉATIVE TECHNOLOGJ'E

'I
, '

di
f ,.-

•

.!:. ..... �
•

..i
, I
/

!I
�

CITROe:n·

'.

..

,

1-0ferta válida para o veículo: Citroên AirCross GLX 1.6 an010/mode1011 com valor à vista de R$ 56.990,00, sem troca, não inclui frete, seguro e opcionais. 2- CltroenAirCros�,;<com 3 anos' de garantia pela Ciíroên do Brasil. 3-promoção "3 primeiras revisões grátis" válida para todos os pedidos firmes de compra do Citroên AirCross realizados até31/12/2010. São concedidas as 3 primeiras revisões em qualquer concessionária Citroên, compreendendo manutenção, mão de obra e peças; preconizadas em cada uma ctásrevisões, 10.000, 20.000 e 30.000 km, constantes no.manual de manutenção e garantia. 4-0ferta válida até 31/12/2010 ou enquanto durar o estoque. Imagens llustrativas.:
..1,;,.' ••
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Em breve, quem passar
por Barra Velha, levará na
lembrança, ou na câmera
fotográfica, a imagem
de dois monumentos
conhecidos mundialmente.

�-ão réplicas, masmesmo as

...__ sim, prometem encantar os

turistas e se tomarem alvo
_..de muitos flashes. É que a

cidade já possui uma estátua ins

pirada no Cristo Redentor, do Rio
de Janeiro. O Morro do Cristo, no
Centro da cidade, com 40 metros

de altura, possui em seu pico uma
réplica do monumento carioca,
além de uma vista privilegiada do
mar lado a lado com a lagoa.

E ainda no mês de janeiro, a

cidade passará a contar com uma

réplica da Estátua da liberdade
americana, com 55 metros de altu
ra, elevador panorâmico e mirante
com vista para o mar. Será a maior
estátua brasileira, mais alta inclusi-

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 29 de dezembro de 2010

ve que o Cristo Redentor que conta
com 36,9metros de altura.

O novo cartão - postal de Barra
Velha é erguido às margens' da BR

101, em frente a loja de departa
mentos Havan, recém-inaugurada.
A curiosidade em conhecer o mais
novo ponto turístico da região, .

juntamente com as opções de la
zer e compras do complexo Havan
têm movimentado ainda mais o

turismo em Barra Velha.De acor

do com o gerente da loja, Marcelo
Machado, somente no fim -de se

mana de inauguração do empre
endimento, 30 mil pessoas passa
ram pelo complexo. "O movimento
está acima de todas nossas expec
tativas. Tem muita gente da região,
que já são nossos clientes em-outras
cidades, que estão vindo para co

nhecer a nova loja. E muita gente
de longe também, que estão vindo

pela primeira vez", comenta.
Ahavan, emBarraVelha, atende

diariamente faz 9h às 23h. No dia 31
o atendimento será das 9h às 18h e

no dia primeiro, das 14h às 23h.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

, 1

Réplica da Estátua da Liberdade terá mais de 50 metros de altura

BARRA VELHA

Omais novo cal·tão-postal de se
Maiormonumento do Brasil é erguido às margens da BR 101 para atrair aindamais turistas

,

1 • Sala
• Cozinha
• Lavanderia

·Bwc,
.• Sacada c/
churrasqueira
• 1 vaga garagem.
� Área interna: 66m2

Especial 9

o movimento está
acima de todas nossas
expectativas. Tem muita
gente da região, que já são
nossos clientes em outras
cidades, que estão vindo
para conhecer a nova loja.

MARCELO MACHADO,
GERENTE DA HAVAN

"
Empreendimento
gera empregos
Para atender a demanda, chega

a faltar mão-de-obra.AHavan já é a
maior empregadora de ·BarraVelha
e, no momento, possui cerca de 100

,

vagas em aberto. Outros 330 postos
de trabalho já foram preenchidos
desde a implantação do complexo.
O empreendimento também servi
rá como centro de distribuição das
mercadorias da rede para as filiais e
com aprevisão de abertura de novas
lojas, a expectativa é de que em 2011
outras abram-se novas vagas.

NOVAS OBRAS DEVEM FOMENTAR TURISMO DA REGIÃO

Prefeito destaca investimentos
de barco por Barra Velha. Para que eles

parem na cidade e conheçam nossos re

cantos", define. A obra consiste na draga
gem da lagoa, abertura do canal da Boca
da Barra e construção de um píer para a

parada de navios vindos de São Francis
co do Sul. No total, mais de R$ 3 milhões
serão investidos no projeto. Os recursos

serão repassados pelo governo federal e
também pela própria Prefeitura. No local,
está prevista a construção ainda de uma

marina e de empreendimentos imobiliá
rios construídos pela iniciativa privada.

Mattar também diz que existe um

projeto para a revitalização e constru

ção de um calçadão na beira mar, orça
do em R$ 1 milhão.

SarnirMattar aposta em projeto de revitalização do calçadão, na orla de Barra Velha

Surpreender os visitantes. Esta é a in

tenção do prefeito de Barra Velha, Sarnir
Mattar. Segundo ele, o fomento ao turis
mo da cidade tem sido prioridade da atual

administração. "BarraVelha está surpreen
dendo os turistas. É claro que não podemos
agradar a todos, mas estamos fazendo um
trabalho voltado para o turismo e a inau

guração da Havan faz parte deste crono-

_ grama de empresas que estamos atraindo

para BarraVelha, co.ntribuindo assim para a

geração de emprego. Isso faz parte do pro
gresso da cidade", declara.

Neste sentido, o prefeito destaca ain
da a Penísula de Barra Velha, uma obra

que incentivará o turismo náutico. "Será
um convite para os turistas que passarem

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRÔNICA
QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA

Kelly Erdmann, CharlesZimmermann, Carlos Henrique
jornalista escritor Schroeder, escritor

LuizCarlosAmorim,
Escritor e editor

. Felizes anos novos!

O
que perdi e o que ganhei. O que fiz e o

que não fiz. Geralmente estas são as re

flexões e perguntas que fazemos quan
do o ano termina. Depois disso, começa

o planejamento, as promessas pessoais "pipo
cam" acompanhadas de certezas oriundas do
ano que está nascendo. Sabemos que alguns
desses planos ou promessas se despem em

Dezembro e vestem uma bela e nova roupa
para receber Janeiro. Após alguns meses são
abandonadas em um canto

qualquer por seus idealiza
dores frustrados. Durante
muito tempo tracei metas e

escrevia o que gostaria de re
alizar naquele ano. Consegui
muitas realizações, mas hoje
aprendi que a vida é cíclica
e que uma mudança no dígito anual não vai
transformar tudo como num passe de mági
ca. Podemos ter novos sonhos e recomeçar a
qualquer dia, mês ou ano. Aprendi que o fu
turo pode se tornar um assassino de decisões
sem respeitar nossas fantasias. Afinal, se o in
divíduo sonha, no primeiro dia do ano, com

algo para o último mês, nem sempre leva em

conta que, quando metade desse tempo tiver
passado, já não estará pensando e sentindo o

mesmo que hoje. Às vezes, não controlamos
nossos destinos e a vida pode mudar o curso a

qualquer instante.

O silêncio dos anos que avançam tinge
nossa existência com aquilo que realmen
te importa que é o saldo de nossos ganhos

. e nossas perdas. Ele é positivo ou negativo?
Todos nós devemos saber esta resposta! Re
ceber 2011 com felicidade e paz significa
que estou ganhando porque aprendi a lidar
com as perdas, por mais doloridas que se

jam. Por outro lado, desconhecer o saldo de
nossa própria vida é o passaporte para ne

nhum ano ser bom, para as

ilusões habitarem em nossa

alma, definitivamente.
O que eu e todo mun

do quer são Felizes Anos
Novos, agora e sempre.
Tudo vale nesse caminho
e na noite da virada. Ves

tir branco para dar sorte, calcinha amarela
para atrair dinheiro, rosa para o amor. Pu
lar sete ondas no mar para fazer sete pedi
dos. Comer lentilha, chupar uva e guardar
as sementes, tomar champanhe e por aí vai.
Garrafões de pedidos são jogados no Uni
verso, então, peço que em 2011 eu e você
sejamos atendidos, mas acima de tudo, que
possamos entender melhor a vida ou sim
plesmente aceitar aquilo que não tem expli
cação. Que possamos amar os anos velhos
de nossa história e esperarmos ansiosos por
muitos anos novos maravilhosos.

LANÇAMENTOS

Sun'" Tiu e M,aqúiavel,
Dois clássicos em um. IAArte da Guerra de Ma-"

.
" '.

'.'., . '[

, quiavel e qe Sun Tzu estão juntqS pela primeira vez.

Seguidas por estrategistas, erl)presários e políticos
no mundo inteiro, as táticas e estratégias que er

gueram e derrubaram impérios. A edição comen
tada e prefaciada por Júlio Sergio Cardoso e Wang
Chi Hsin, revela como as palavras dos grandes es

trategistas da guerra no ocidente e no oriente ain
da podem inspirar o mundo contemporâneo.

AARTE DA
G'UERRA

Investigação e mistério
Baseado no livro do sueco Stieg Larsson.

Harriet Vanger desapareceu 36 anos atrás sem
deixar pistas na ilha de Hedeby, um local que é
quase propriedade exclusiva da poderosa famí
lia Vanger. Seu tio decide continuar as buscas,
contratando o jornalista Mikael Blomkvist. Mas,
quando o jornalista se junta a Lisbeth Salander,
uma investigadora particular nada usual, incon
trolável e anti social, a investigação avança mui
to além do que.todos poderlam imaginar.

Esse é o Max, que
precisa que alguém
o adote. Tem pelos
nem muito longos
nem muito curtos.
Contato pelo

telefone (47) 3370-
4451 ou pelo emall
eve.ton@ibest.com •

br com Isabel

CLIC DO LEITOR

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

Nessas férias vi&je tranqüilo.:
Cuidamos com carinho do seu cão e gato.

Hospedagem no pet shop ou

tratamento na sua residência.

Pet Shop Completo I Táxi Dog I Hospedagem
Banho e Tosa I Doa-se Cães e Gatos

MELHORES MARGAS DE RAÇÃO A GRANEl

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL

• Cine Breithaupt 1
• Tron : o Legado (Leg) (14h, 16h30, 19h,
21h30 - todos os dias)
• Cine Breithaupt 2
• As Crônicas de Nárnia A Viagem do Peregrino da
Alvorada (Dub) (14h20, 16h40, 19h, 21h20 - to
dos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• A Rede Social (Leg)(19h, 21h - dom - qui)
• Megamente (Dub) (15h, 17h - todos os dias)
JOINVILLE

• Cine Mueller 1
• De Pernas pro Ar (Nac) (14h30, 17h, 19h40,
22h - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Megamente _(Dub) (14h15, 16h30- todos os dias)
• Tron: O Legado (dub) (18h50 - 21h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• As Crônicas de Nárnia : A Viagem do peregrino da
Alvorada (Dub) (13h45, 19h15, 21h45 - todos os

dias)
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1 (Leg)
(16hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 1
• 72 Horas (Leg) (14h, 16h40, 19h20, 22hOO - to
dos os dias)

• Cine Garten 2
• O Garoto de Liverpool (Leg) (14h30, 19h10 - todos
os dias)

• De Pernas pro Ar (Nac) (17h, 21h40- todos os dias)
• Cine Garten 3

• Amor por Contrato (Leg) (14hl0, 16h20, 19h,
21hl0- todos os dias)

• Cine Garten 4
• Aparecida: O milagre (Nac) (13h50, 16h - todos
os dias)

• Tropa de Elite 2 (Nac) (18h50, 21h30 - todos os dias)
• Cine Garten 5
• As Crônicas de Nárnia : A Viagem do peregrino da
Alvorada (Dub) (14h20, 16h50, 19h30 - todos os

dias)
• Tron : O Legado (Leg) (21h50 - todos os dias)
• Cine Garten 6 (3D)
• Megamente (Dub) (13h - todos os dias)
• As Crônicas de Nárnia A Viagem do Peregrino
da Alvorada (Dub) (15h, 20h - todos os dias)

• Tron : O Legado (Dub) (17h30 - todos os dias)
• Tron : O Legado (Leg) (22h20 - todos. os dias)
BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• As Crônicas de Nárnia A Viagem do Peregrino da
Alvorada (Dub) (14h, 16h30, 19h, 21h40 - todos
os dias)

• Cine Neumarkt 2
• De Pernas pro Ar (Nac) (14h20, 16h50, 19h20 -

todos os dias)
• Tropa de Elite 2 (Nac) (21h50 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
• Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1 (Dub)
(13h30 - todos os dias)

• Tron : O Legado (Leg) (16h40, 19h30, 22hOO -

todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• Megamente (Dub) (14h45 - todos os dias)
• Amor por Contrato (Leg) (17hOO -19hl0 - 21h30

- Todos os dias)

NOVELAS
RIBEIRÃO DO TEMPO
Joca diz a Léia que Flores enganou a todos e

que ele deve ter percebido que o telefone foi gram
peado. Flores fala ao o general que a morte do trai
dor vai marcar o início da marcha triunfal. Arminda
pede para Querêncio não tentar separar a filha do
marido. Nicolau liga para Karina e diz para encon

trá-lo em Brasília. Karina diz aos pais que vai viajar.
Nicolau a recebe e diz que eles têm uma agenda
quente para cumprir. Karina e Nicolau são fotogra
fados em frente ao Congresso Nacional. Karina liga
para Célia, diz que está em Brasília e pede para a

mãe comprar o jornal.

ARAGUAIA
Beatriz conversa com Estela sobre a maldição

de Solano. Manuela desabafa com Terê sobre sua

preocupação com Solano. Beatriz ordena que Este
la se afaste de Sola no. Geraldo revela à Max que o

laudo final da perícia sobre a sabotagem do avião
de Vitor não foi conclusivo. Manuela procura Sola
no. Estela lê trechos do caderno de Antoninha para
Beatriz, que fica aterrorizada. Sola no pede que Ma
nuela o ajude a se afastar de Estela. Estela afirma
para Beatriz que é a única que pode salvar Sola no
da maldição. Na cabana de Ruriá, Mariquita implora
pela vida de Sola no.

PASSIONE
Clara tenta convencer Diogo que não iria trai-lo.

Lorena diz a $tela que aceita o seu romance com

Agnello. Fred insinua para Clara que sabe sobre seu

plano. Clara vai à delegacia prestar esclarecimen
tos. Clara afirma, em seu depoimento, que atirou
acidentalmente em Totó. O delegado faz um telefo
nema misterioso assim que a vilã sai da delegacia.
Laura e Charles repreendem Fred por seus gastos
desnecessários. Mauro conta para Bete a ideia de'
Fred de mudar o nome da metalúrgica. Clara mostra
para Diogo o falso testamento que fez seu ex-marido.
assinar sem perceber.

TI-TI-TI
Thales reconhece Jaqueline da grife DasPec.

-Thafsa pressiona o pai para lhe contar a verdade.
Solange aparece no quarto de Massa e se insinua
para ele. Jaqueline que se Thales não se casar com

Solange a herança de Soledad irá para a sua Ordem.
Stéfany finge que sua depressão piorou e assusta
Armandinho. Edgar passa a noite com Amanda. Tha
les rejeita a ideia de se casar com Solange. Help põe
uma escuta no telefone de Suzana. Jacques comu

nica à família que está falido e venderá sua marca.

O ateliê de Valentim é cercado pelos paparazzi e

Ariclenes se desespera.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
Bom astral para fazer contato
com gente de outra cidade. O dia

é favorável para ampliar sua atuação pro
fissional. O convívio com gente pessimista
pode se tornar um fardo. Vida amorosa

sujeita a mudanças. Sinal de alegria com

os amigos.

TOURO

Jogue suas energias no trabalho.
Sentirá necessidade de aperfei-
çoar seus conhecimentos profis

sionais. No amor, o desejo de compartilhar
a vida tende a crescer. Encare as dificulda
des como estímulo ao seu crescimento.

Illi
GÊMEOS

�JU/ Excelente astral para atrair e en

treter a clientela. Tudo o que se

relaciona a prazer e diversão está
favorecido. O astral envolvente no campo
afetivo. Evite assumir mais compromissos
do que pode cumprir.

CÂNCER
Ótimo astral para quem trabalha
em casa ou pensa em iniciar um

negócio próprio. Quanto mais auto
nomia tiver, mais produtivo(a) será. Uma
atmosfera romântica vai favorecer as re

lações! Não é um bom dia para depender
dos outros.

LEÃO
No dia de hoje você vai estar
muito mais comunicativo(a). No

romance, o clima é de inspiração e

envolvimento. O nível de intimidade com o

par pode aumentar. Não espere facilidades
no convívio com gente intransigente.

VIRGEM

Mudança no ambiente doméstico
t pode vir a calhar. Sua generosi
dade com a família vai estar em

evidência. A Lua traz mais expressividade
aos seus sentimentos. Tente fazer econo
mia ou poderá se ver em apuros.

LIBRA

Boas vibrações para quem por
conta própria. Estará mais sensí-

vel ao passado e à família. Possibi
lidade de romper uma'relação desgastada,
mas uma nova paixão pode surgir. Bom dia
para se dedicar a uma atividade mental.

ESCORPIÃO
Sua atração pelo mistério pode
aumentar. O dia requer muito
tato ao lidar com a família e as

questões da sua intimidade. A dois,
clima de maior erotismo. Não tente apres
sar os fatos nesta quarta-feira.

eSAGITÁRIOVocê saberá reconhecer os seus

aliados e suas ideias vão estar
.

fervilhando. O astral é muito pro
missor no romance. Alguém do seu meio
social poderá atrair o seu interesse. É
preciso agir com cautela em relação às
finanças.

CAPRICÓRNIO
Trabalhar no anonimato será a

sua melhor opção. As atividades
mentais vão fluir com mais facili- .

dade. O setor afetivo conta com a ajuda da
Lua, ativando seu poder de sedução. Cau
tela com o excesso de trabalho ou pode se

estressar.

,""""'"",.", AQUÁRIO
Você terá sucesso para ampliar
os seus contatos e clientes .. Via-

gem a trabalho pode ser bem-su
cedida. Novos horizontes se abrem na área
sentimental. A Lua lhe confere um grande
magnetismo, aproveite.

PEIXES

Jogue suas energias no trabalho
e veja como seu humor melhora.
Convém tratar com mais discri

ção o que se refere à sua vida amorosa.

Alguém poderá despertar saudades. Não
tente delegar o que é de sua responsabi
lidade. Amarelo.
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O músico Michel Teló, s,Hoesso com ,"Fugi
dinha" e "Intrometeu", orígínalmente da dupla
Rodriguinho e Tiaguintío, quando não está na
estrada, passa o tempo,UGln�do dentro. de casa,
que transformou em um estúdio particular. Apai
xonado pelo trabalho técnico"por traz da música,
o rapaz se dedica ao estl)doJ�rático da. prcdução, 'I, Nifi" . ";P;' ',f

e mixagem, sempre querendo saber mais.

Susana Vieira chama
ex de "Psicopata"

A atriz Susana Vieira falou sobre o ex-marido, o

ex-PM Marcelo Silva, falecido em 2008, durante uma

entrevista para o programa português "Alta Definição".
No programa, Susana disse que o casamento foi "a
pior coisa que aconteceu na minha vida", e alegou que
era vítima de um "Psicopata". De acordo com a atriz,
"Você convive com psicopatas sem saber" e disse que
espera não encontrar outro. Além do ex-marido, Susa
na falou sobre sexo e propostas "indecentes".

Cantora nega
rumores

Dennis Carvalho é .

Processado por ator
o diretor Dennis Carvalho, da próxima novela

das oito, "Insensato Coração", é alvo de um proces
so no Rio Grande do Sul. A acusação veio do ator Nil
Gomes, que alega que Carvalho lhe prometeu um

papel no folhetim. "Insensato Coração" não estreou
ainda, mas este já é o terceiro revés enfrentado pela
produção. O primeiro foi a desistência de Ana Paula
Arósio, seguida da de Fábio Assunção.

A cantora Paula Fernandes,
que se apresentou junto com

Roberto Carlos desmentiu nesta

terça-feira, em entrevista para o

jornal O Dia, os boatos de que te
ria um caso com o Rei. Roberto
Carlos já havia negado a fofoca
na segunda-feira, em uma co

letiva de imprensa. Porém, ao

ser questionado se namoraria
ou não a moça, o Rei foi direto:
"Quem não namoraria?"

Glória Maria faz
compras em farmácia

A repórter do Globo Repórter, Glória Maria, foi fotografada nesta segunda
feira (dia 27) fazendo compras em uma farmácia do Leblon, Zona sul do Rio de
Janeiro. Elegante e produzida de vestidinho e salto alto, a apresentadora, que
estava sozinha, carregava várias sacolas, e não desgrudava do celular, enquanto
levava as numerosas compras para seu carro.

Michel feio'adora
se eIlfurnaP em casa

Esotérico diz que.
2011 não será
bom para Eliana

No meio de uma batalha velada com Ana
Hickmann, da Record, com quem disputa
pela audiência nos domingos, a vida pessoal
da apresentadora Eliana, do SBT parece ter
voltado aos eixos, agora que reatou com O
músico e empresário João Marcelo Boscolli,
com quem declarou que pretende oficializar
a união, e ter filhos. Mas de acordo com o

esotérico Marcos Ritton, do site O Fuxico, ela
não terá bons tempos pela frente, 2011 será
um ano desfavorável.

SUDOKU

SOBRE o JOGO
É um jogo de lógica muito
simples e viciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una Também não se pode
repetir números em cada
quadrado de 3x3.

ANIVERSARIANTES'
29(12
Amarildo Aldize

, An�erson Zastrow
André da S. Correa
AndréKonell

Antôfilio G. Klein

Arlene da Silva
ii, "1'-' UI;, , "",:':i,;
Clebnice A. Duarte

, 9�Xi q� �psta
Deonilde T. Tissi

lDeoFrÍlde Tisse

DIVIRTA-SE

Animais Marinhos
Varias pessoas estavam na praia e uma de

las inventou de imitar animais marinhos na água
dizendo:

-Eu sou um peixe, pois eu nado rápido!
Ai outro cara falo;
-Sou um golfinho, pois eu pulo na água!
Em seguida uma das pessoas falou:
-Minha sogra aqui_é uma tartaruga!
Ai os amigos perguntaram:
-Por quê?
Ai ele respondeu:
-Por que já faz três horas que ela está de baixo

da água!

J1 ".·
.. 1,." C;'.I"

.Elizangela'Oliveira
. Elize�e.,Dé;lbiI", '

Fabio A. Rocha

Fridolino E. Zuse
"

GislaiheJardim
GregoryA. Natali,... ,'!'fl. " ,1"

.

'.
'

Ironice K. Schultz

;!r!lsolête' M.Wittk0W.ski
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Moa Gonçalves
Débora Kellner ·Interina· deborak@ocorreiodopovo.com.br·

Comemorar sempre!'
A

meia noite do dia 31 de dezembro não pode ser passada sem
.

nenhum festejo. A virada do ano é motivo de comemoração.
Para quem fica se lamentando que não vai para o litoral,
Iaraguá do Sul também está oferecendo uma ótima opção.

A Prefeitura vai promeover a segunda edição do Show da Virada -

Réveillon de Todos, no Parque Municipal de Eventos, com entrada
gratuita e várias atrações. A animação ficará por conta das bandas
Champagne e Camaleão; ambas de Blumenau. A festa terá duas novi
dades: haverá brinquedos gratuitos para as crianças e também uma

praça de alimentação. No momento da virada, além de uma queima
de fogos, ainda está prevista a distribuição de espumante aos adultos.

Patrocínio
cultural

A iniciativa da empresaWeg,
de patrocinar alunos da Escola
do Teatro Bolshoi em Joinville,
está colhendo os bons frutos.
Atualmente são quatro bailari
nos patrocinados pela empre
sa. Eles foram destaque no cir
cuito nacional de dança. Luiza
Del Rio, uma das melhores
alunas da escola, irá se despe
dir para integrar a São Paulo
Companhia de Dança, uma

das mais respeitadas compa
nhias do país. Além dela, Bru
na Rebelato e Carolina Sches
Dias são outras duas revelações
do balé catarinense. Em 2011,
João Vitor Rosa e Michele Io
chem Faria, outros dois alunos
que passaram no processo de
seleção, irão começar seus es

tudos no Curso de Dança Con
temporânea patrocinados pela
Weg. Incentivar a cultura nunca
é demais, e quando apostado
de maneira correta, o público
só tem a ganhar com a qualida
de do setor cultural.

o melhor da gastronomia
Os jaraguaenses, e também os moradores da região, terão

a chance de conhecer o melhor da gastronomia da cidade. A
primeira edição da Semana de Gastronomia, promovida pelo
Núcleo de Gastronomia Acijs/Apevi, está programada para o

período de 5 a 12 de fevereiro de 2011. O evento pretende
oferecer várias opções aos clientes dos restaurantes partici
pantes da promoção: Arweg, Panela de Barro, Brasileirinho,
Tio Patinhas, Tempero Manero, Confraria do Churrasco, Ca
neri Massas, Arriba, Mercure, Cachaçaria Água Doce, Kantan,
Saint Sebastian, Mr. Beef e Enoteca Decanter. Bola branca
para a iniciativa, que vai atrair ainda mais clientes. Além dis
so, os adeptos da boa culinária também saem ganhando.

Parabéns para o casal Viviana e Leandro. Os dois se
casaram no dia 18 de dezembro em grande estilo!

'.' É mais fácil obter o que se deseja com
um sorriso do que à ponta da espada.

"WIQ.. 'LIAM SHMfESPEH\RElondon Pub
em busca f"

de melhorias
As reformas do Lon

don Pub estão há todo
vapor. A casa vai rea
brir as.portas no dia 13
de janeiro com muitas
novidades para o pú
blico. Na foto está a

mudança que o deck
externo vai passar. A

capacidade de mesas

não será ampliada, mas
as obras vão propor-'
clonar mais conforta
aos clientes, sem con-

...tar no visual da casa, i.

que deve ficar espeta -
.

cular. A parte interna
do pub, onde são feitos
os shows, também está
passando por reforma
completa, desde o piso,
as mesas e a ãfêâ víp, AI'
reabertura promete sem'
em grande estilo, não só '

pelo novo, vísual, mas,

, também pelas atrações»
a banda Kibelleza e o DJ:
Pu(fvão í!O.Ímar anoíte, I

Márcia e Valmor Ehrilke comemoraram Bodas de
Prata no dia 21 de dezembro. Muitas felicidades

i,

e que esse amor dure por muitos anos

Cont'abi lidade
Consultoria Empresarial.�-�-

g�JSC, an&26SJ'1l
QualidadeP"Qfi�t!alismil

Campetêoc.ia
Credibitidade

Fxperrénciry
Rf'-"JXl""ú!J;t':md"

Confiança
gumz@gumz.com.br

Oesde1978• PIlIlCE E' CERM.
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Beatriz Sasse

Para ver a vida passar diante dos olhos sem precisar pular de bungee
jump uma boa opção é o site Pummelvision (http://pummelvision.
com), que cria um vídeo sobre a sua vida, com trilha sonora e

tudo baseado em suas fotos online. O aplicativo junta suas fotos
publicadas em contas do Facebook, Flickr e Tumblr. Você não
precisa editar nada, basta fornecer seus endereços das redes sociais
que ele encontra as fotos e distribui em um filme que poderia
ser chamado de lia história da minha vida" (nas redes sociais). O
exemplo é um vídeo feito por pelo fotógrafo Iustin Ouellete que
pode ser visto no http://vimeo.com/175693ll. Bem joinha!

i;IM
Ir.'m Ití:Kt ttlm'JIh 11:_ h�

litoral
Hoje tem festa no BaliHai Piçarras. Presença da ex-BBB Iosi emais DI

Rava (house), dupla Kelvin & Rodrigo e DI Simone Borth. A partir das 23
horas, Ingressos em Iaraguá na loja Metawaii e no Bali Hai das 14 às 18
horas. Mais informações: www.balihai.com.br.

Invasão dos passarinhos
Para quem conhece ou perde horas do dia jogando Angry Birds, o

aplicativo mais vendido do ano na loja daApp Store daMac em pelo me
nos 68 países (mais de 50 milhões de downloads!) vai gostar dessa novi
dade. O estouro dos passarinhos que querem se vingar dos porquinhos
que roubaram seus ovos (o som do jogo é hilário!) deve ganhar versões
para o PS3,WÜ e XBox. Fora uma versão para o Facebook. É só aguardar!
Aliás, o sucesso é tanto que já viraram pelúcias! Uma gracinha.

NAS TElONAS
A Paramount finalmente li

berou o trailer e o pôster oficiais
do filme Thor produzido em par
ceria com o estúdio Marvel. O
deus da mitologia nórdica que
perambulava pelos quadrinhos
na nossa infância chega às telas
de cinema em maio de 2011 com
Chris Hemsworth no papel do
próprio, Anthony Hopkins como
o pai Odin e que tem ainda, en
tre outros, Natalie Portman e

Rene Russo. É o grande lance,
filmes de super herói... Confi
ra o cartaz ao lado e o trailler
em: http://www.youtube.com/
watch?v=IXcVlUSmp8c

f.t:. .

""

Michele Camacho e Jean Cario Lenzi
em evento de moda na cidade

Variedades 13

47 8433 030 lic r"
beatriz.sasse@terra.com.br
twitter.comj beatrizsasse

flickrj beasasse
ortut Beatriz Sasse

Tati Debatin na Sexta Fuel Country
na Zum Schlauch

DJ Jhonz Muellher agitando a pista da
Moving Up em Schroeder

carinho hisli rias
reo lias viagenS' mulher

homem mo II J'ifersf"ra
I noslalgia

a1anço:s
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CE} vai assumir
categoria sub-20
Equipe será formada por jogadores com 17 e 18 anos
JARAGUÁ DO SUL

Não dá para negar que
com o fim da equipe
profissional, o futsal de
Jaraguá do Sul passa
por transformações. .

Porém,
uma coisa não

mudou com o encer

ramento do time pro
fissional: as categorias

de base até o sub-17. Desde
2006, o patrocinador deixou
de apoiar o sub-Ll , 13, 15 e 17,
mantendo o patrocínio apenas
para o sub-20 (ou juvenil) e a

equipe adulta. Com o término
definitivo do apoio, o time pro
fissional ficará paralisado por

um ano e o sub-20 passará a ser

comandado pelo CEJ (Colégio
Evangélico Jaraguá).

O técnico do juvenil deste
ano, Renato Vieira, limitou-se a

dizer que todos os seus jogadores
foram negociados com outros ti
mes do futsal brasileiro. Esse des
manche caiu como uma bomba
na FME (Fundação Municipal de
Esportes), que precisa da equipe
para disputar competições como
os Joguinhos Abertos de Santa
Catarina e o Estadual.

Com isso, a FME procurou o

coordenador de futsal do CEJ,
Augustinho Ferrari, que, se

gundo ele, comandará a cate

goria em 2011, diferente do que
vem sendo anunciado pela ADJ
(Associação Jaraguaense dos

Amigos do Esporte Amador),
que garantiu o sub-20 com a

ajuda da associação. Entretan
to, segundo Ferrari, o CEJ é um
clube escolar independente
que "não tem nada a ver com

a ADJ". "Trabalhamos com a

ajuda de parceiros, do Colégio
e da FME", esclareceu Ferrari,
emendando que a equipe sub-
20 será um misto de seis atletas
com 18 anos e garotos que ain
da estão na categoria sub-17.

O presidente da ADI, Sérgio
Silva, disse que a entidade ain
da não se reuniu para discutir o
assunto, por isso preferiu não
dar um posicionamento.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

DIVULGAÇÃO

,
.

Elenco sub-20 comandado por Renato Vieira (C) foi desmontado com o fim da parceria neste ano

Próximo ano

promete para
futsal de base

Se a temporada 2010 já foi de
conquistas pára o futsal de base,
2011 promete ser ainda melhor.
Com os títulos do Estadual Sub-
15 e Sub-17 as equipes se prepa
ram para disputaraTaça Brasil de'

suas categorias, em Canoas e no título da Olesc (Olimpíada Estu
Rio de Janeiro, respectivamente. dantil Catarinense).
Porém, as datas ainda precisam Ferrari também não descar-
ser confirmadas. ta representar a cidade com um

Além das competições na- time adulto. "Se precisar jogar o
cionais, Ferrari será o técnico Estadual adulto ou os Iasc temos
da seleção catarinense de futsal potencial para isso", avisou. Para
sub-17 no Campeonato Brasilei- reforçar ainda mais as equipes, o
ro de Seleções, em Pernambuco Colégio Evangélico realiza uma

(também sem data definida). O peneira para garotos até 15 anos,
ano terá ainda a busca pelo Io- dos dias 1 a 4 de fevereiro, naAre
'guínhos Abertos e pelo quarto" 'mi ltrtáguá.

' . . . . . . . . ... - .. . ... .

Na área

Henrique
Porto

Retrospectiva'
Continuando a retrospectiva sobre o ano esportivo. Hoje,

falaremos do basquete e do handebol feminino, modalidades
tradicionais que vivem realidades completamente distintas.

Basquete Feminino
Se este não foi um bom ano em títulos, quando se fala em

seleção brasileira a temporada foi ímpar na história do bas

quete feminino de Jaraguá do Sul. Pela primeira vez uma atleta
formada no projeto "Bola da Vez" (Ajab, Weg e Sesi) chegou a

um selecionado nacional, mais precisamente ao sub-18. A au

tora da façanha foi Mayara Uller, vice-campeã da Copa Amé
rica. Quem esteve ao seu lado o tempo todo foi o técnico Julio
Patrício, que de simples aprendiz virou auxiliar técnico fixo da

seleção, inclusive recebendo proposta da CBB para trabalhar
como olheiro da entidade. Um grande passo para umamoda
lidade que sofre com a falta de um local para treinar, já que o

ginásio Arthur Müller foi entregue à própria sorte. Para 2011,
a categoria adulta deve se tornar uma realidade. Simultane
amente, a buscapor novas 'Mayaras' continua nos palas, da
modalidade. "Diferente de outros clubes, somos 'abastecidos'
por atletas vindos de nossos palas, o que é nosso grande dife
rencial competitivo", comentou Patrício.

Handebol Feminino
Depois de alguns anos em baixa, o handebol feminino de

Jaraguá do Sul começa a dar sinais de reação. Capitaneadas
por Marcelo Millani, as meninas da ADHJ conquistaram em

2010 o vice-campeonato catarinense sub-16 e o título da fase

regional da Olesc. Porém, a eliminação precoce e inesperada
na mesma Olesc mostrou que a equipe ainda precisa evoluir
bastante. Dentre as atletas, destaques para a armadora cen

tral Ana Carolina Mohr, a armadora direita Adriele Kanigoski
e a goleira Dyemily da Silva. Para 2011, as perspectivas são
boas. Com a manutenção da faixa etária na Olesc, a equipe
chega mais madura para buscar seu primeiro título na história
da competição. A situação deve se repetir também no Campeo
nato Catarinense Sub-16. Os reforços ficam por conta das atletas
formadas nas escolinhas, já que a ADHJ não tem condições de
contratar jogadoras de outras cidades. "Trabalhamos com a base

que sobe a cada ano, na qual incorporamos as atletas formadas
nas escolinhas da cidade", finalizouMillani.

Juventus X Prefeitura
Sei que para certas pessoas minha opinião é irre

levante e que dificilmente será utilizada em qualquer
análise séria que possa ser feita. Porém, não posso dei-
ôx:ar de comentar'o interesse da administraçãomunicipal
em 'ajudar' o Iuventus, Ap�sar de louvável, não concordo
com a possibilidade de injetar dinheiro público em uma

equipe de alto rendimento. Certamente omunicípio tem
:.outras prioridades antes desta, que 'pode ser o caminho
mais curto para salvar o clube, mas não é aquele que re

almente irá resolver seus problemas. Concordam?
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GUARAMIRIM

o final de ano não
podia ser mais feliz para
a dona de casa Adriana
Vaz Machado, 32 anos.

Ela
deu à luz uma menina

dentro da ambulância
dos Bombeiros de Guara
mirim, por volta das 3h30

de ontem. Ana Iulia da Silva nas
ceu na porta do Hospital Santo
Antônio, com 2,9 quilos e 48 cen
tímetros de comprimento.

Adriana disse que a filha nas

ceu de nove meses completos,
mas não esperava que ela chegas
se antes do Ano Novo. "O meu mé
dico falou que ia nascer no final de
janeiro, mas pelo visto ele errou os

cálculos", comentou Adriana, que
tem outros quatro filhos.

A dona de casa começou a sen

tir as contrações por volta da 1h30.
Às 3h, as dores ficaram mais fortes
e o marido Noraldino Vigilato da'
Silva, 33, ligou para os bombeiros.
Em pouco tempo, a ambulância
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chegou na casa da família, na SC-
413, bairro Rio Branco, emGuara
mirim. Mas, no caminho, os socor
ristas perceberam que Ana Júlia
não iria nascer namaternidade.

"Quando chegamos na frente do
hospital amãe parou de sentir dor e
vimos que a cabeça da criança es

tava 'coroando', sinal de que ela iria
nascer", contou o bombeiro Joannes
Spézia, que conduzia a ambulância.

O parto foi realizado pela
bombeira Carla da Silva Amân
cio, que também ajudou a mãe a

escolher o nome da menina. "Eu
tinha uma lista de nomes e não
sabia qual escolher. Aí a bom
beira disse que ela tinha cara de
Ana Júlia. Gostei e decidi chamá
la assim", disse Adriana. Em se

guida, mãe e filha receberam os

primeiros atendimentos e depois
levadas ao Hospital Iaraguá.

Segundo o bombeiro Joanes,
esta é a primeira vez neste ano

que um parto acontece dentro
da ambulância em Guaramirim.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

PREVISÃO DO TEMPO

PRESE�ITE E NO NOV

Com pressa paraviraomundo
Dona de casa deu à luz uma menina dentro da ambulância dos Bombeiros de Guaramirim

EDUARDO MONTECINO DIVULGAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GUARAMIRIM

"

, 5',

Equipe de socorristas com o bebê

Casos comuns
na famOia

I!ifijj�

liA bombeira disse que ela tinha cara de Ana Júlia", conta Adriana

Se o nascimento de um bebê
dentro de uma ambulância é pou
co frequente para os bombeiros,
o mesmo não se pode dizer de
Adriana. Este é o terceiro dos cin
co filhos da dona de casa que vêm
ao mundo com a ajuda dos bom
beiros. "Minha filha de dez anos

nasceu dentro da ambulância dos
i/i Bombeiros de Massaranduba e o

meu menino de dois anos nasceu

em casa, depois que os socorris
tas chegaram", relembrou, ansiosa
para chegar em casa com a recém
chegadaAna Júlia nos braços.

\

DI/�, QtIENTE.
Sol forte e calor
na maior parte do
estado, com chuvas
fracas no litoral, e
pancadas de chuva no

oeste e centro-oeste.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 14°C
MÁX: 26°C

QUINTA

SEXTA

MíN: 13°C
MÁX: 27°C

SÁBADO
MíN: 18°C
MÁX: 24°C

Ensolarado PaJ'clalmante Nuhladll
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DIACÃO �::I

Raios UV ainda
mais intensos
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SEVOCÊVAI pARA· ..

\lAPoÁ
Sol encoberto por

.

poucas nuvens,
com· ti

cllUViscoS durante
a tarde e pancadas
isoladas. v�ntos

moderados. Mínima �e
18�C e máxima de 26 C.

SENSAÇÃO
Temperatura

começa a baixar
As temperaturas desagradá

veis devem aliviar um pouco a

caminho da virada do ano. Em
bora continuem dentro da área
de desconforto, a tendência é de
que aliviem um pouco a partir
desta quarta feira, ainda sem pre
visão de retomada do calor.

O nível de radiação Ultra Vio
leta que atinge SC deve aumentar
até quinta-feira.A recomendação
de usar protetor solar, óculos de
sol e chapéu, assim como de evi
tar sair ao meio dia continua de
pé. Começando na sexta-feira, os
níveis devem lentamente baixar,
mas sem sair da zona de risco. \ ..

MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA
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Cinto de segurança pode salvar vidas.
47 3274 6000 Caraguá Auto Elite

Uma reTação de confia nça
www..autoeIife.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN

\�

RUA BERTHA WEEGE N°525 SALA 01,
EM FRENTA A ENTRADA PARA O

PARQUE MALWEE, JARAGUA'DO SUL
FONE :3376-2206

RUA 28 DE AGOSTO N°1469, SALA
103, EM FRENTE AO MANNES
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.
GUARAMIRIM. FONE :3373-4783
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