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MUDANÇA
Antídio LuneUi é o novo

presidente do PlYJDB.Como foram OS·

timos 20 anos?
Congresso Prolaraguá faz balanço das metas alcançadas e das não cumpridas no planejamento
elaborado para a cidade na década de 90. Dos 146 apontamentos feitos pela comunidade na

época, 78 foram atendidos, 45 parcialmente e 22 não foram alcançados. Conheça o que foi feito
e o que foi deixado para trás. Conclusão servirá para formatação do Jaraguá 2030.

Páginas 4 e 5

PATRICIAMORAES

Página 7·

CDL terá novo
____- - E.D_UARD_O_MO_NT_E_CIN_O presidente a

partirde janeiro
C R SE

POMBO CORREIO'

Cristiane Balduíno, presidente da .Associação deMoradores,mostra as correspondências não disbibuídas no bairro
Boa VISta. Reunião neste sábado, com Prefeitura e.Correios, pretende discutirmna solução para o problema. Página 17

pelo empresário Neivor
Bussolaro, 46 anos, atual
vice presidente da entidade.
Acompanhe entrevista
exclusiva. Página 6

�.

EInUIn dia,
duasmortes

" .

no transito
MADRUGAD DE UI �.

feira,AdenilsonMass, 32
anos, morreu ao perder o
controle damoto que guiava.
Namadrugada anterior, um
jovem de 23 anos foi vítima
fatal de acidente. Página 23
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Lourival Karslen

A Weg acaba de receber a
certificação IMO PSPC,
(Performance Standard for
Protective CoatingsforDedicated
SeawaterBallast Tanks ofali
Types ofShips andDouble-Side

,

.'

Compras e
•

mais compras
Pesquisa daWakefield Research dá
conta de que 54% dos brasileiros

pensam em estourar o orçamento
com as compras neste fim de

ano. Se para a economia é uma
boa notícia nestes tempos

conturbados, poderão ocorrer
sérias consequências no futuro

não muito distante com a

disparada da inadimplência.

Tributação
no exterior
Embora possa parecer ilógico pagar
o IRPJ e especialmente aCSlL
sobre o lucro gerado por empresas
no exterior, até aqui a justiça
deu ganho de causa para o fisco
brasileiro na contestaçãomovida
pelaVale que corre o risco de ter de
pagar a bagatela de R$ 25 bilhões à
União por conta destes impostos.

SemFMI
Em sua visita ao Brasil, Christine
Lagarde - diretora-gerente do
Fundo Monetário Intenacional
(FMI) - não deverá receber do
país promessa de nova injeção de
recursos no fundo para emprés
timos aos países em crise. Mais que
uma questão financeira, trata-se
de uma questão ideológica.Afinal,
Lula só realizou aporte ao fundo
para poder dizer que o Brasil estava
emprestando dinheiro ao FMI.

Skin Spaces ofBulk Carriers).
Criada pelo Comitê de Segurança
Marítima (MSC) da IMO em

2006, esta norma tem como

objetivo estabelecer padrões de
projeto, operação, manutenção

e construção de embarcações,
do qual incluem-se as normas
e produtos aprovados para
pintura. A certificação aplica-se
obrigatoriamente a todos os navios
com mais de 500 toneladas brutas.

I
íNDICE PERíODO

N SELlC 11.5% 19,OUTUBRO.20 11

D TR 0,090% 1.DEZEMBRO.2011
I CUB 1.127,75 DEZEMBRO.20 11

C BOVESPA 2,23% 1.DEZEMBRO.20 11
POUPANÇA 0,5648 1.DEZEMBRO.20 11A

D CAMBIO COMPRA VENDA VAR.
O DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1.80 I o 1,8025 .. -0,57%
R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7300 1,8700 .. -2,09%
E EURO (EMR$) 2,4213 2,4241 .. -0,33%
5 LIBRA (EM R$) 2,8210 2,8245 .. -0,58%

Ikarsten@netuno.com.br

Natal com chocolate
A Duas Rodas Industrial iniciou no dia 1 de dezembro aulas

gratuitas a base de chocolate na sua Casa do Chocolate
durante o evento Magia de Natal que movimenta aVila
Germânica em Blumenau. A empresa divulga a sua linha de
coberturas de chocolate com a marca Selecta, oferecendo
aos visitantes uma valiosa oportunidade de aprenderem a

preparar deliciosas receitas de doces e sobremesas a base
de chocolate. No espaço de 40m2 da Casa do Chocolate
serão realizadas aulas-show com profissionais da Duas
Rodas e especialistas em chocolate que irão ensinar as
melhores maneiras de utilizar as coberturas de Selecta na
preparação de trufas, bombons e outras receitas práticas
de Natal.Deu água na boca.

Roteiro turístico
Para o roteiro turístico integrado
da região Caminho dos Príncipes
envolvendo as cidades de

.

Jaraguá do Sul, Joinville, São
Francisco do Sul, São Bento
do Sul e Rio Negrinho foi
desenvolvido um projeto de

roteirização integrada, que
foi apresentado e muito bem
aceito pela Associação Brasileira
dos Agentes deViagens, no
mês passado, durante a Feira
das Américas. Agora, para
que o roteiro se transforme
em produto e passe a ser

comercializado entre os turistas,
é preciso incentivo do governo e

de entidades do setor e para isto
o projeto está sendo levado para
apreciação da Santur.

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04610

l° 73.751 250.000,00
2° 43.382 22.000,00
3° 22.509 12.000,00
4° 03.420 11.000,00
5° 33.308 10.320,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1197
02 - 08 - 12 - 14 - 18
30 - 33 - 38 - 50 - 51
58 - 61 - 64 - 67 - 72
76 - 80 - 82 - 93 - 95

Weg recebe certilicação

DIVULGAÇÃO

MEGASENA
SORTEIO N° 1341

01 - 11 - 20 - 37 - 40 - 52

QUINA
SORTEIO N° 2759
14 - 26 - 27 - 55 - 56

Um grande negócio
Quando os espanhóis fizeram uma proposta de R$ 7,05
bilhões pelo Banespa que estava sendo privatizado,
não faltou quem os chamasse de loucos.Afinal,
eles estavam pagando 281,020/0 de ágio.A proposta
reahnente semostrou exagerada,mas era uma tacada
para não correr nenhum risco de perder o neg6cio. O
tempo provou que eles estavam totalmente certos em
sua decisão, pois conseguiram realizar uma captação
lançando ações na Bovespa e tornaram a unidade
brasileira uma empresa separada damatriz espanhola.
Enquanto amatriz sofre damesma desconfiança que
cerca os outros bancos europeus, a Standard & Poor s
acaba demelhorar a nota do SantanderBrasil.

Fórum Sul do setor têxtil
Com o objetivo de estancar o processo de desindustrialização
do setor têxtil e vestuário, foi realizado no início de novembro
este fórum em Curitiba, em parceria da Fiesc, Fiergs e Fiep
com participação dos sindicatos patronais dos três Estados
do Sul. Na ocasião foram abordados diversos aspectos do
problema bem como analisados dados que poderão servir
de base para providências. Conforme o empresário Neocir
Dal-Ri - presidente do Sindicato da Indústria do Vestuário de

-

Iaraguá do Sul- este fórum deve tornar-se permanente diante
da necessidade urgente de soluções para o setor.

Bancos Centrais
o anúncio de medidas conjuntas dos bancos centrais
de Canadá, Reino Unido, Japão, Suíça, Fed dos EUA e

Banco Central Europeu teve um efeito imediato sobre o

ânimo do mercado que reagiu com forte alta nas bolsas
de valores e uma forte valorização do real frente ao euro

e, principalmente, ao dólar. Finalmente, uma boa notícia
embora ainda falte levantar os recursos para ajudar os países
em crise que deverá chegar a US$ 1 trilhão.

Rolls-Royce fornece
para Petrobrás
o grupo britânico - que produzmuito mais que apenas
carros - conseguiu um contrato de mais de R$ 1 bilhão com
a Petrobrás. O objetivo é o fornecimento de 32 conjuntos de
turbinas a gás que serão utilizadas para a geração de energia
em navios de armazenamento da estatal.

Unidades complexas
Enquanto prosseguem as descobertas de petróleo por
parte da Petrobrás, também surgemmais problemas como
o do vazamento que aconteceu na plataformaP-40 que,
embora classificado comomínimo pela empresa, causou
forte reação do sindicato da categoria. Dá para entender
a preocupação, pois trabalhar em uma plataforma de
petróleo não é uma tarefa dasmais tranquilas, pois existe
combustível por todos os lados e, em caso de um incêndio,
não dá nem para saltar na água. Os problemas com a
Chevron só aumentam as preocupações.
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Desculpe-me a pergunta íntima, leitora,
leitor, você quer morrer cedo? Aposto

que não. E quer ficar velha? Aposto que a

resposta já não é tão rápida. Bolas, para
viver longamente não há como escapar, é

preciso envelhecer, ficar velho.
E você se prepara para a velhice? Outra

vez, aposto que não. Sim, eu sei, há muitos
modos de uma pessoa se preparar para a

velhice, a mais comum é guardar dinheiro,
fazer poupança. Um a outra é preparar-se
psicologicamente, talvez isso seja mais difí
cil que guardar dinheiro... E há ainda outra

questão envolvendo a velhice, de que adian
ta ter dinheiro no banco se você não tiver

quem cuide devocê nahoraem que lhe faltar

,VIDA

forças para fazer coisas que a velhice doente

impede? Já nem falo em ficar totalmente de

pendente de alguém, já nem falo nisso.

Estou neste assunto "macabro" porque
ouço e leio todos os dias sobre campanhas de
ajuda ao Natal das crianças pobres. Muitos

baixam o tom, ficam piegas, reviram os olhos
e dizem-se condoídas pela pobreza que dei
xa crianças sem nada no Natal...

- Ah, que interessante! Mas e o Natal
dos velhos abandonados, jogados em asi

los ou em caras clínicas geriátricas, ver
dadeiras desovas de velhos de famílias de

posses, quem se preocupa com o Natal

desses "velhos"?
Dizem que quando vamos envelhecen-

redacao@ocorreiodopovo.com.br

•••

do voltamos a ser crianças, será mesmo?
É possível, afinal, a natural sabedoria que
a idade produz vai aos poucos fazendo
nos mais simples, menos desejosos de
bens materiais inúteis. Mas a velhice não
nos dispensa dos carinhos, dos afetos, dos
abraços, dos beijos, dos cuidados, enfim,
que as "crianças" merecem.

Não dou nada às crianças pobres, dou
o que posso para os velhos carentes. Se a

criança nada tem hoje, tem o futuro pela
frente. E que futuro tem um velho solitá

rio, doente, abandonado, esquecido? Os

"cegos" só se lembram das crianças. Fa
çamos campanhas pelos velhos abando
nados, isso sim ...

PELÉDEFINIÇÕES
Quando você ouve falar

de "cultura das transgressões';
quando ouve falar de "molhar
a mão" e quando ouvefalar da
'lei de Gerson, a de levar van

tagem em tudo" de que país
você se lembra? Acertou em

cheio, do Brasil...

Quem de nós já não passou por momentos em que o que
mais queríamos era um abraço, um telefonema amoroso, uma

palavra amiga?E em muitos desses momentos não era dinheiro
o que nos faltava, era apoio, fé, calor humano. E é isso o que
mais desejam hoje muitos velhos esquecidos em asilos, nos can
tos em que vivem a solidão. ONatal é um momento muito con

tundente para esses velhos. Eles não esperam por um panetone,
esperam por um abraço. Se vier com um panetone, melhor. ..

CHARGE

UMA DAS CONCLUSÕES 00 CONGRESSO PROJARAGUÁ...

Pelé nunca fez nada na vida,
mas jogou futebol muito bem.
Vive até hoje disso. Qualquer
um de nós pode também ser um

"Pelé" na vida, basta-nos ser ex
celente em alguma coisa. E todos

podemos, basta querer e dedi
car-se intensamente.

SP
1 - Por quê? Araquari, Guaramirim, Co

rupá, Rio Negrinho, Mafra, Canoinhas, etc.,

possuem acostamento asfaltado no perímetro
urbano da BR-280 e Iaraguá não?

2 - Por quê? Não temos uma lateral do Mar
cola ao Viaduto da Estrada Nova, ligando à Uni
versidade? E agora com o Conjunto Habitacional

Brasília, no bairroÁguaVerde, como vai ficar?
3 - Por quê? Não foi feito o viaduto na rua

da Comunidade São Judas, e junto uma gale
ria, resolvendo travessias das crianças do Co

légio Anna Tõwe Nagel, creche Iader Marcola
e catequese. Itens 1,2 e 3 trata-se de verba fe

deral, temos dois senadores da nossa região.
4 - Por quê? Ninguém dá atenção ao nosso

promotor público que alerta sobre aterramen
tos as margens do rio para no futuro não ocor

rer enchentes catastróficas?
5 - Por quê? A iluminação da rua Ervino

Menegotti é uma das mais precárias em re-

FALE CONOSCO

DO LEITOR

I EI 13 P
Iacão a seu volume de trânsito. Atenção, ve
readores da região, que passam por essa rua.
Também suas atenções aos itens 1 e 2 e prin
cipalmente ao item 3.

6 - Por quê? Uma velha "Raposa da Polí
tica" de Iaraguá, chamado Pedro Garcia, está
levantando do seu ninho.

7 - Por quê? Nosso ilustre secretário e líder

político, Ivo Konel, não assumiu cargo no Go
verno Estadual.

8 - Por quê? Na audiência pública na

Câmara de Vereadores, referente Ponte do
Rau nosso competente secretário Aristides
Painsten conseguiu esclarecer que embaixo
da ponte passa um rio por isso chamam de

ponte, levantando vaias dos presentes.
9 - Por quê? Iaragua não possui uma estação

deTV aberta, visto o potencial da cidade.
10 - Por quê? Jaraguá não possui uma lei

proibindo retirar pedras, seixo do rio, material

que filtra a água, evita desmoronamentos das

margens.
11 - Por quê? Acabaram com o futsal da

Malwee, sem até hoje explicarem o que real
mente aconteceu.

12 - Por quê? Grandes empresários não se

unem e apoiam um grande time de futeboL
13 - Por quê? Prefeitura, vereadores não de

ram atenção ao meu apelo na coluna "Do Leitor"
de 17/11/11. Será que oferecer votos a quem fa
zer alguma benfeitoria à comunidade, livrar 200
crianças da poeira provocada pela própria Pre
feitura é contra a lei, é crime? Espero que algum
empresário, político, administração municipal,
Câmara, responda esses itens, pois se algum
cidadão comum, sofredor como eu responder,
ficará constrangedor à elite jaraguaense.

Zenildo JarosczevsJd, funcionário
público federal aposentado

EDITORIAL

CHEGAMOS COM

As conclusõesfinais do
Congresso Prolaraguá
revelaram um certo fracasso
em atender as metas na

urbanização deIaraguâ, assim
como as insuficiências na
mobilidade urbana. Fracasso
este que em grande parte se
deu pelafalta de vontade
politica ao longo dos últimos
20 anos, mas também devido
a questões culturais.
Das 15metas que deveriam
ter sido cumpridas desde
1990, apenas umafoi
completamenteatingida:a
manutenção do Conselho
Municipal dePlanejamento
Urbano - no restante,
ouforam atendidas

apenas parcialmente, ou
simplesmente não tiveram
a devida atenção.Nem a

medidamais simbólica - de
desenvolver um espírito
de cidadania e cultura
urbanística - foi cumprida,
e afalta desta cultura é

perceptível nofrequentemente
caótico trânsito jaraguaense.
Esta é uma questão que
precisa ser resolvida com
urgência: quantomais
demorar em se encontrar e

aplicar soluções reais para
amobilidade urbana, mais
complicadofica o problema, e
mais lentofica o trânsito.

Nem a

1;1:ledidà Ifmig�i�iI
simbólica - de
desenvolver

'UI1&'I, II' to
de cidadania
e cultura

urbllllistica w,_

foi cumprida

Além damobilidade, há outros
, ,

problemas de urbanismo a
serem resolvidos, incluindo a
expansão da área urbana em
direçãb as áreas demata, e a
centralização do município
- coisas que tem quemudar,
e que dependem da uontade
política dos governantes, e da
colaboração da população
� que tem tudo a perder se

. nada forfeito.

Diretor-: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br Chefe de redação: Patrícia Moraes' redacao@ocorreiodopovo.com.br· Projeto Gráfico: Márcio Schalinski

Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268' Comercial: 9107-6932' Plantão Eiltregas: 2106-1919' 9132-5491 /8446-6817

Horário de atendimento: 8h às 17�30 • Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul • SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Uda
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11 B.LIAÇAO

AS METAS CUMPRIDAS E AS
,..,

NAO ALCAN DAS EM 20 ANOS
Resultado do

Jaraguá 2010

apontou a área
urbana da cidade

.

como a mais

preocupante

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

DAIANA CONSTANTINO

MARCELE GOUCHE

Giinther apresentou o balanço da.área urbana projetada no Jaraguá 2010

to em 1991, Osmar Günther avalia

que um dosmovimentos parame
lhorar a gestão urbana da cidade é

regulamentar os instrumentos de

política do Estatuto da Cidade, os

quais foram acolhidos pelo Plano
Diretor. Mas ainda na percepção
do especialista, as diretrizes do

projeto dependem de vontade po
lítica para sair do papeL "O que fal-

ta é conhecimento por parte dos

políticos e dos interessados em se

candidatar a cargos públicos sobre
o planejamento da cidade".

EgonJagnow, um dos responsá-

,.J"",\ /", IIJ/UI/II//lIJIU/Ii/llHlIJJU//III/fJI1JIJ//lI111/PI111/IIIII1/1/Yl1!IllJIlJlll/IU//11IJ1JIHJ1J/llJJiJJIl1lJJl11J1lfllilJlllllllil_III/f1mllnmll/llll/IJP:U'

DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO

• AGROINDÚSTRIA
�, romover a capacitação do nível técnico e

gerencial do operá,rio agricultor na produção
de hortifrutigranjeiros e outras atividades

-.? Promover pesquisa para bortifrutigranjeiros
Ampliação da patrulha mecêlnizada

,;{I Criar um programa para melhorar a
atividade leiteira

·v rientar a destinação correta de
restos demateriais de construções

V Apoiar as formas associativas de
rodução: feiras para comercialização
dos produtos da região

Discussão e implantação do
Plano Diretor Rural
Estimular o uso raciGnal do solo, baseando
diversificar a produção de· aeordo com o

mercado regional

Instalação de laboratório básico
de análise do solo

HI"O

LEGENDAS
. "U/lIlfIJIltllmlll/IDilJ/IHJI/HiIJl/lIIIII//lIlnnullH/lJJtlfll1ll1fl/J1JJ1/11HU//W//II11IU/liJllJJlDlDmJIÍ//II1H/Ii11JIflUJIiJ/III!lHIII/JII1I/Jl/lIl1JiI/llUII/lII//lRldllllJJJ/Jll1l1liJ'I1!JJJII1UU

veis pela elaboração das diretrizes
da área Social na década de 1990,
percebe que existe muito espaço
para avançar a partir do entendi
mento que as necessidades nunca
se esg�tam. "Enquanto algumas
metas são alcançadas, novas sur

gem", disse ele, citando o exemplo
do batalhão daPolíciaMilitar.

Também envolvido na elabo

ração do projeto, Newton Elizeu
,

Burdzaki alerta sobre a importân
cia da reflexão em conjunto sobre
o futuro da cidade. Em seguida,
comunicou que o Iaraguá 2030

será revisado em março de 2012

especialmente para servir de mo
delo para o plano de governo dos
futuros candidatos na campanha
eleitoral.Acompanhe abaixo os re

sultados do Projeto Jaraguá 2010.

Nesta semana, o balanço do

Iaraguá 2010 demarcou o ponto
de partida para a discussão das
diretrizes dos próximos 20 anos,

as quais devem ser compiladas no
Jaraguá 2030. Os debates aconte

ceram durante o Congresso Prola
raguá. Nesse sentido, se faz neces
sário avaliar os ambientesUrbano,
Social e Econômico e as 14 sub
divisões do projeto idealizado em

1991 pela comunidade em geral.
Das 146 diretrizes compiladas, 77
foram atendidas, 46 parcialmente
e 23 não foram alcançadas.

De acordo com as estatísticas
do Jaraguá 2010, o itemUrbano é a
área que merece uma atenção es

pecial. Engenheiro e integrante da
Comissão Organizadora do proje-

o que falta é
conhecimento por
parte dos políticos
e dos interessados
em se candidatar a

cargos públicos sobre o

planejamento da cidade.

Osmar Giinther

'11f/ll/lUlIIllJIII/llIl/1Jl1HI/JiIIHIl//IJ/III/JIlmIIUJI/II/JIff/llI/lII!i/I/I!1l/I/lJI/IJIl/JI/JIIJIUJUIlUO/!I1J/IIYUJIIUHIJlmmIlJJJII/liUIII1JJJUOIIHIIJIJiI!IIJiHfI!II/IlIlUJlflD

VERMELHO· NÃO ATENDmA

,. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERViÇOS
.",; Estimular nova mentalidade para as

áreas da indústriaf comércio e serviços
, Oportunizar o pensamento industrial
em sintonia com as-tendências
econômicas mundiais

';f1 Criação de comitês setoriais de
produtividade e qualidade regional

..;, Desconcentração das atividades industriais
," Maior aproximação e envolvimento entre

universidadet empresa e comunidade
..

.

In.centivar e apoiar a educação
.',;:1 Auxiliar a criação de cursos voltados

para a atividade econômica local

.;;- Implantar campus da escola técnica federal
'.�' tmpr�ntação do Senac � do Sesc

,r

Manter e atualizar dinamismo do

Senai e do Sesi
Auxiliar no desenvotvimento das

pequenas e médias empr'esas
:;l Interação dos projetos comunitários

,

Rever o papel das entidades representativas

Participação na proteção ao meio ambiente
Estimular o uso 'radonal de energia elétrica
e pfomover alternativas de utilização, de
energias rentWáveis

, I

• COMUNICAÇÕES
'..; Evolução para jornal diário

.

.; Implantação de emissora local de TV
",r Expansão, da telefonia
.:� Mais telefones públicos

. Manutenção das antenas repetidoras
Imprensa mais. analítica e profissional

O, Aplicar lei acerca da publicidade
externa em locais públicos

• TURISMO

".,,/ Discussão ampla sobre o turismo
..

' Embelezamento da cidade

V Preservação do patrimônio, histórico
-� Divulgação das potenCialidades

turísticas da cidade

Educação direcionada ao turismo

O Estímulos fiscais para infraestrutura

voltado ao turismo
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II SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

�Reformulação do Conselho Municipal de Saúde
.; Dotar a Secretaria de Bem Estar Social
com poder de decisão
Criação de núcleos para atender a
comunidade nos bairros

Implantar uma UTI pediátrlca no Hospital Jaraguâ
Ampliar atendimento odontológico
Incentivar assistência médica

preventiva nas empresas
, Mais atenção ao Idoso, com atendimento
voltado para as famílias nos bairros
Fazer cumprir o código da criança e do adolescente

Exigir serviço profissional nas farmácias
, Maior controle no tratamento de água
Aplicação das leis da Vigilância Sanitária
Capacitação de profissionais -; #-

AR.....U_IV�O�O�CP.

OMais infraestrutura aos hospitais e criar
setor psiquiátrico
Mais assistência aos portadores de alguma
deficiência, visando a Inclusão social

O Incentivar a criação de creches em

pontos estratégicos
O Implantar pronto socorro com estrutura

para atendimento odontológico nas

unidades já existentes

O Promover o desenvolvimento da medicina

alternativa como auxílio em tratamentos

O Implantar hospital municipal
., Implantação de núcleo de reabilitação profissional

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

fi EDUCAÇÃO
Criar Conselho Municipal de Educação

I

Aplicação superior aos 25% da arrecadação
municipal em Educação
Valorização dos profissionais

, Oportunizar a reciclagem do
conhecimento profissional

DESENVOLVIMENTO URBIlNO

II URBANISMO, TRANSPORTE E OBRAS
-

Manter e dinamizar o Conselho

Municipal de Planejamento Urbano
Ampliar recursos diversos para atividades
do planejamento

OAprovar e implementar o Plano Diretor
Fazer cumprira legislação Inerente ao Plano Diretor

Aperfeiçoamento da malha viária e do sistema de

circulação do trânsito
• Descentralização das atividades urbanas

Harmonizar o crescimento urbano com a

preservação do meio ambiente
•Criar um sistema municipal unificado e

centralizado de informações
O Resgate do planejamento microrregional
por meio da Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu)
O Desenvolver espírito de cidadania e

de cultura urbanística

OCompatibilizar investimento em infraestrutura

com as diretrizes no Plano Diretor

OAdequar a qualidade das obras e serviços aos
padrões técnicos e estéticos básicos

O Investir em obras e projetos de cunho urbanístico

OCriação de um núcleo de gerenciamento do

transporte coletivo e elaboração de um

plano de transporte de massa

O Dotar os órgãos de controle e fiscalização das

condições necessárias de infraestrutura e atuação

II Sj/JII,NEAMENTO BÁSICO E ME.m A.MB�ENTE

',;,; Contratação de técnicos com dedicação exclusiva

para assuntos relacionadas ao meio ambiente

Manutenção e dinamização Conselho Municipal de

/ Garantir acesso e permanência no ensIno do 1° Grau
" Oportunlzar a complementação da educação de
adultos semi-analfabetos nas empresas

.

_/ Implantação de centros tecnológicos para alunos do
1° e 2 I) Grau ou cursos técnicos

.". Implantar centro de formação para setor terciário

Empregar estudantes com 1 I) Grau completo ou

ainda em fase de estudo
Extensão do campus da Ferj (hoje Centro
Universitário da Católica de Santa Cafarlna de

Jaraguá do Sul) e Implantar novos cursos nas áreas
de Educação, Tecnologia e Gerência

• CULTURA
". Criação de Conselho Cultural

,

Conclusão do Centro Cultural de Jaraguá do Sul

Desenvolvimento do Meio Ambiente
Estimular a ação da Amvali no desenvolvimento de
trabalhos voltados para meio ambiente

Cumprir Lei Orgânica quanto à política ambiental
Estabelecimento de uma cultural ambiente

por melo da educação
Buscar solução para o destino do lixo

hospitalar, industrial, rural
Implantar rede de esgoto sanitário e desenvolver

estudos para criar alternativas de coletas,
transporte e tratamento de lixo orgânico
Garantir abastecimento de água tratada nas

localidades urbana e rural
Firmar convênios para controle fiscalização
da flora e da fauna

Impedir desmatamentos, ocupação Ilegal de
encostas e movimentos de terraplanagem indevidos

Criar parâmetros de comunicação adequadOS
para reduzir a poluição visual

O Investir em projetos de arborização voltados a ecologia
O Conscientização ao uso de agrotóxicos
O Continuar programa para despoluir bacia
hidrográfica do Rio Itapocu

O Implantar usina ou aterro sanitário na região
O Estimular a criação e integração de

Comdemas na microrregião

fI& EI�IER(,��t\ Elf.:H�JCA,
.; estabelece e garantir a qualidade do
sistema de distribuição de energia elétrica
Implantar Sistema Supervisor de
Redes Informatizado

Propiciar maior autonomia técnica
admlnlstratlva para a agência local
Estabelecer.plano educativo para o consumo

consciente de energia elétrica

:?Manutenção da orquestra clássic e e

metais no munlcipio
Cri ção de spaços ultu is nos b in'os

�.; Manter os aspectos de tradição da Schutze.nfest
.

Apolo aos grupo· falei rcos e sociedade e"ro

.,,;' Incrementar at vidadas ar "'sticas e
culturais nas escolas

, Estimular e apoiar as Inteiatá
culturais e artísticas

� Incentivar as sociedades culturais e ma cas

• ESPORTE E LAZER
,

Criação Fundação Municipal do Esporte
Criação Conselho Muni paf d Esp

, Construção de um compl o as rti

para grandes eventos
Estàb 18 er pi no edu ti p
sobre a Importanel do sporte
Incentivar a rta

-

o d. e ui m: a

çomunidad
Incen Ivar o eS410rte am do
Construtr pra s poU-e rti e le

• SEGURANÇA
CF ação onselho nicipa
Criação a d I circu:nsc:rtcional

v Trensf rmação d . Campa hia
Policiai em batal

-

o

Criação de um Ins ituto IV,UNJ:ICO �:'"

SubsidIar manuten-o
Bombeiros olun #,.
Desenvolvimento de campanhas _ue .iVa$ e

preventivas
Manutenção e danamiu "'0 o nselh MUi,ft]ICIfJilI

de Trânsito

Atuação ma s efet,va d ticiamentG nG trâ

Construção da cadeia pública
., Instalação de distritos policiais nos bairros

Estudar outras formas altemati-vas de e rgfa
para diminuir a dependê ela da e 'li ,U·.hú��

Investir em subestações .

Implantar um Centr Inform ivo de

Operaçã· e Distribu ção
O Estabelecer convênio com o poder público para

manutenção da iluminação pública

li PATRIMÔNIO HISTÓRICO
,

Criação d lho n· ......· .......,1

Histórloo e Arquite ônico.

Dinamizaçã do Arq
, Ela orar legislaçã para t DI· i mo

patrimônio histó co e rq itetin
O Cadastramento do atrimonio

histórico e arquitetôniCO
Preservação de pau mônw : mUSE�US

O Estabelecer plano educativo para preservação do

patrimônio histórico e arquitetônico
.

'

� Diversificar a arqu' duras das
unidades habilacio ais

Buscar parcerias com 'O governo federa

para criação de ovos oteamentos e stm
A

-

de casas populares
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Vice assume presidência da CDL
MARCELE GOUCHE

que passou para a vice-presidên
cia' em 2009, já sabia que isso iria
acontecer. "É uma tradição da en
tidade que o vice assuma o manda
to seguinte", conta o comerciante.
Neivor avalia como positivo o perí
odo em que esteve na entidade: "o

presidenteme deu condições e aju
dou na preparação". Confira abaixo
uma entrevista com Bussolaro,
que assume a entidade em 2012.

Há cinco anos na

entidade, Neivor
Bussolaro afirma
estar preparado

e'

.

para assurrur o

cargo em 2012

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

,
r-

te: de janeiro do ano que
vem, o comerciante Neivor

Bussolaro, 46 anos, proprietário da
Cedro Móveis, assume a presidên
cia da CDL (Câmara de Dirigentes
Lojista) de Iaraguã do Sul. Há cinco
anos na entidade, Neivor afirma
que está preparado, pois desde

Se fosse para
dar uma nota, eu
creio que poderia
dar uma nota 8

para o comércio
de Jaraguá.

OCP - Houve um aumento manter a continuidade. Como poderia dar uma nota 8 para o a Serasa ser um grande parceiro. tro da CDL. Então, nós já temos

de associados nos últimos dois eu participei do movimento nos comércio de Iaraguá do Sul, que Nós temos que fortalecer o credi- bons números. Na verdade, essas
anos. O senhor pretendemanter últimos cinco anos, eu não te- evoluiu bastante, em todos os sen- ária lá no pequeno consumidor, cobranças são aquelas que esta-

esse crescimento? nho uma carta na manga para tidos, porque hoje você encontra além de treinar o crediarista, o vam no fundo da gaveta e estamos

Neivor Bussolaro - Nós vamos dizer que vou fazer uma grande praticamente tudo no comércio colaborador, para que possamos resgatando um dinheiro que esta-

manter o foco no associado, fazen- inovação. Nós vamos trabalhar da cidade. A ,CDL faz sua parte fazer cada vez mais uma venda va praticamente perdido.
do treinamento com os colaborado- com seriedade, com responsabi- treinando os funcionários e hoje segura. Nós sabemos que a venda

res, como cursos, palestras e o que lidade. Renovamos praticamente nós temos uma realidade que são no crediário é muito importante, OCP - Como será a questão
nós pudermos trazer em benefício toda a equipe, só mantivemos o as vagas disponíveis. No final do porque cria uma cumplicidade da segurança dos lojistas?
para o associado, a entidade está aí. vice-presidente da diretoria an- ano, chegam a 700 as vagas em com o cliente, que volta todo mês Neivor Bussolaro - Esse é um

Eu gosto de frisar que a ÇDL é o en- terior, que já é uma tradição. Va- aberto, isso incluindo o trabalha- na sua loja, gerando um novo con- momento que temos que ficar

dereço do comércio em Iaraguá do mos começar a nos preparar para dor em caráter temporário. tato, que pode possibilitar uma muito atentos, porque é um mo-

Sul. O que reflete .esse crescimento assumir a presidência. O traba- nova venda. Nós ainda somos pri- menta que giramuito dinheiro no

é o fortalecimento da marca CDL lho continua e a grande meta é OCP - Como está a inadim- vilegiados, estamos com uma taxa comércio e isso atrai o bandido, o
em todo o Estado de SantaCatarina, manter o foco no associado. plêncía e como o senhor preten- de inadimplência que não chega-a esperto. Sabemos que temos uma

r

principalmente em Jaraguá do Sul. de lidar com essa situação? 3%, um pouco abaixo damédia es- deficiência no quadro da Polícia

OCP - Em que grau de desen- Neivor Bussolaro - Houve um tadual, que gira em torno de 3,5%. Militar, mas a PM também é par-
OCP - Qual será a prioridade volvimento está o comércio de fato novo no segundo semestre Outro programa de sucesso que ceira em vários projetos que nós

no começo do seumandato? Jaraguá do Sul? deste ano, que foi a parceria entre temos é a assessoria de cobrança e temos. Sabemos que eles estarão

Neivor Bussolaro - Eu sempre Neivor Bussolaro - Se fosse SPC e Serasa. Então nós fortalece- hoje nós temos praticamente 100 na rua nesse fim de ano para inibir

venho dizendo que nós vamos para dar uma nota, eu creio que mos a marca SPC, em função de empresas fazendo cobrança den- a ação desses meliantes.

Programação:
Jornal da Band - Das 8:00 h as 7:00 h

Apresentação: Tim Francisco

A Hora do Ronco· Das 7:00 h as 9:00 h
Humor e irreverência na sua manhã!

Manhã ,Show - Das 9:00 h as 12:00 h
Variedad�s, prêmios e a

� participaçã,odo do ouvinte
Apresentação: Jaque Rebouças

Programa da Tarde - Das 14:00 h as 17:00 h
Variedades, prêmios e a participação do ouvitite

Apresentação: Marcelo Strack

Fone: 3375-0500 www.bandfITl99.colTI.br·
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Patricia Moraes 2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Antídio é O novo presidente do PMDB
Se restava alguma dúvida sobre a

aceitaçãoAntídio Lunelli dentro
do PMDB, ela foi completamente
aniquilada na noite de quarta-feira,
quando o empresário foi eleito para
assumir a presidência da sigla em

substituição ao deputado estadual
Carlos Chiodini. Foram 40 votos a

favor e um em branco. Paulo Chiodini,
que era o mais cotado para ocupar a

vaga, ficou com a vice-presidência e

terá função estratégica no fechamento
de alianças para as eleições do próximo
ano, assumindo o comando em

março ou abril, quandoAntídio deve

se licenciar do cargo para concorrer
à Prefeitura. A negociação já está

. costurada e mais uma vez mostra a

força e a organização do PMDB no

município, que conta com 1,7mil

filiados.
Mentor da transição e da oxigenação,
como ele mesmo gosta de se referir
ao processo, Carlos Chiodini destaca
a união dentro da sigla, que passou
por um processo de eleição sem
desentendimentos e com a candidatura

de apenas uma chapa, misturando

nomes históricos e novos. "Esta nova

composição vai dar continuidade e

implantar novas ações daqui para frente.
É a certeza de que estaremos fortes e

unidos para enfrentarmos os desafios
que teremos em frente'; comentou logo
após a confirmação da escolha do
seu sucessor.Antídio não compareceu
à votação, pois tinha compromissos
particulares assumidos anteriormente,
mas através da sua assessoria agradeceu
a confiança e se comprometeu a
trabalhar em parceria com a executiva

eleita pelo crescimento do partido.
.

A executiva
A nova executiva do PM_DB esta compostapor
Antídio Lunelli (presidente), Paulo Chiodini
(10 vice-presidente), Pedro Garcia (2° vice

presidente) .AmaroXimenes Iuníor (secretário
geral),EmanuelaWolff (secretária adjunta),
Sérgio Kuchenbecker (tesoureiro).Os vogais são
ElmoMathías (prímeíro) eLorítaZanottiKarsten
(segundo),Como presidente dehonra foi escolhido
Dalcedo Lorenzetti.A suplênciada executiva ficou
comJoséRobertoBittencourt (primeiro),Híderaldo
Cone (segundo), Oscar Luiz Maba (terceiro) e Edite
PereiraTiedt (quarta). Já a vereadoraNatália Petry
é a líder do partido na Câmara,

Desinteresse
Jaime Negherbon foi o único representante eleito em

2008 que se sentou à mesa principal do Congresso
Prolaraguá e ainda falou no microfone o que pensa
sobre o projeto e o que deve melhorar na cidade.

No evento, os envolvidos lamentaram a pouca

participação da comunidade, principalmente a

ausência de pessoas ilustres do mundo político.

Momento difícil
A empresa Seara enviou resposta à coluna ontem

(segue abaixo) sobre a possibilidade de fechamento da
unidade em Jaraguá do Sul. O fato vempreocupando
cerca de 300 criadores de frango da região que trabalham
como fornecedores, além dos trabalhadores diretos da

empresa. Segundo a assessoria da Seara, a unidade de
Jaraguá vem sofrendo com a elevação dos custos de
produção na região.Além disso, a distância dos centros
produtores de grãos encarece a logística, e a escassez
demão de obra se tomou urn verdadeiro desafio para a
continuidade da atividade. Entre as açõesmais recentes
e já implementadas pela unidade industrial para reduzir
o impacto destes custos, estão a redução no turno de
produção e amudança no perfil das linhas, que passaram
de aves pesadas (cortes) para aves leves (grillers). Para
terminar, a empresa afirma que segue com suas atividades

e estuda novas formas de viabilizar economicamente sua

operação agroindustrial. Hoje, apedido do deputado
Carlos Chiodini, o secretário deAgricultura João Rodrigues
se reúne com representantes da empresapara tentar
buscar urna solução.

MARCELE GOUCHE

0i 'comi as bênçãos de deputado éadó� Chio�.u� 'I

li que o empresário Antídio Lunelll se filiou ao

RMDB em maio deste ano; com grande festa do

partido. Na oportunidade, a pré-candidatura à

li Pr�feitura também foi anunciada,

Insistência
"Não deixa de ser um tiro no ministro.

É uma bala que é lançada-no ministro':
Romero Iucá (PMDB-RR), líder do governo no Senado, a respeito
da recomendação da Comissão de Ética da Presidência da
República para que a presidente Dilma Rousseff demita Carlos

Lupi do Ministério do Trabalho. A presidente, ao invés da demissão
imediata, preferiu cobrar explicações da Çomissão.

,
'I I I j I

Mais investimento
Luiz Carlos Tamanini diz que a

municipalização do serviço de água e

esgoto permite que a Prefeitura façamais
investimentos no setor, foram R$ 500mil
de 2009 para cá. Uma das melhorias foi a

implantação de um reservatório de água com
capacidade de 100mil litros naVila Izabel
- comunidade que sofria frequentemente
com a falta de água. Além disso, a estação
de tratamento passou por reforma e novos

equipamentos de laboratório foram

adquiridos. "A vantagem é que o dinheiro
fica no município para ser investido na
operação do sistema", defende.

Como será amanhã?
No primeiro e no segundo ano de governo,
a prefeita Cecília Konell (PSD) enfrentou
dificuldades na sua relação com o Legislativo,
época em que o extinto G8 ditava as regras.
No terceiro, conseguiu apoio dos vereadores
Dico Moser e depois do seu suplente, Afonso
Piazera, que eram do PR, e também de
Amarildo Sarti (PV), distribuindo cargos.
Além disso, quase sempre contou com
AdernarWinter, que mesmo depois do
rompimento do PSDB com o PSD continuou

a votar com o governo. Comportamento
quebrado na sessão de terça-feira, quando o

reajuste do IPTU foi rejeitado. A preocupação
agora no Paço é com 2012, o pior período
político para ficar sem apoio.

Resposta
O presidente da Câmara, Jaime Negherbon
(PMDB), rebate a declaração do vereador
Adernar Possamai (DEM) de que a rejeição
do aumento de 7,5% do IPTU foi uma jogada
política. "Ele que pegue meu histórico, falo
pormim, sempre fui contra a qualquer
aumento de impostos. Inclusive fui contra a

revisão da planta de valores em 2009".

AGl�ara d�M:�rea�ores dO,CON1?ª .;"

aprovou em segunda votação o projeto de
,

" ,le+ �?"����t��o HVi,*��a u�a au�ar�,uia .

mumclpãl para gerenciar {}'S servíços
relacionados à água e esgoto. Com a lei

. ,tl/�

em vigor, dtl!as pesssas serão nomeadas
para administrar a pasta - que desde

mar;.�.o de 2Q9� passpu a sér integrada
à Secretaria de Saúde em função i

do rompimento do contrato com a

Casamdepois de 30' anos, Segundo o.

prefeito Luiz Carlos Tamanini (PMDB),
será indicado pan.t,a presi��ncia da
autarquia um funcionário já do quadro
da administração. O objetivo, de acordo
tomTamanini, é possibilitar a Captação
de recursos do governo federal para

. investimentos no setor. Dois projetos "

básicos devem ser contemplados
no PAC 2. Um será destinado para o

abastecimento de água, no valor de R$ 2

milhões. O segundo prevê investimentos
na criação da rede de esgoto sanitário com

.

cobertura de 75% domunicípio.
, I,
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Região sofre com
prejuízos de temporal

Na edição do dia 2 de dezembro de 1960, o
jornal O Correio do Povo trazia em sua capa os

impactos causados pelas chuvas em Jaraguá do
Sul, que afetaram o município e o Estado pela
segundaveznaquele ano. Corupá eGuaramirim
também foram afetados com o temporal, que
causou danos aos agricultores e às obras públi
cas. A publicação dizia que Corupá sofreu com
a destruição de pontes e estradas se tomaram

intransitáveis. Em Guaramirim, uma notícia
dada pela rádio local de que uma das compor
tas da Usina do Bracinho estava danificada, o
que projetaria um grande volume de água, as
sustou a população. Dezenas de casas foram
evacuadas, mas felizmente não houve vítimas.
Em Jaraguá do Sul, os estragos nas lavouras
também foram grandes, especialmente nas

plantações de arroz e milho. "Em Rio da Luz,
a ponte situada nas imediações da Sociedade

. dos Atiradores teve uma das cabeceiras amea

çadas. Outra ponte que se viu ameaçada foi a
reconstruída sobre o rio Jaraguá - Pontes Tava
res Sobrinho - que dá acesso à ilha da Figueira;
completava o semanário.

PELO MUNDO

1823·
..América para

• ••

americanos
No dia 2 de dezembro de 1823, acontece a

proclamação daDoutrinaMonroe, anunciada

pelo então presidente dos Estados Unidos,
James Monroe, no Congresso estadunidense.
A doutrina tinha como principal pensamento
a não criação de novas colônias nasAméricas,
reafirmando a posição dos Estados Unidos
contra o colonialismo europeu. Assim, a
frase que passou a definir a doutrina ficou
conhecida como "América para americanos".

1137'

Brasil sem partidos
Nessemesmo dia, em 1937, o então presidente
do Brasil, GetúlioVargas, extingue, através
do Decreto nO 37, todos os partidos políticos
do país. A atitude foi tomada durante o

Estado Novo, regime político fundado por
Vargas (que durou até 1945), caracterizado

pela centralização do poder, nacionalismo,
anticomunismo e autoritarismo.

INVENÇÕES ANTIGAS
DIVULGAÇÃO

"

O CA1·i�lDOSCOPIO
Em 1817, o físico e inventor escocês David Brewster

patenteou o caleidoscópio, descoberto após seus
estudos sobre a teoria da luz. O aparelho óptico
formado por um pequeno tubo de cartão ou metal,
com pequenos fragmentos de vidro colorido, passou
a ser comercializado como um brinquedo. A palavra
"caleidoscópio" deriva das palavras gregas: "kalos"
(belo), "eidos" (imagem) e "scopeo" (observar).
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oCORREIO DO POVO
SEXTA·FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2011

EDUARDO MONTECINO

NOMUSEU

Exposição homenaqela
a imigração polonesa

..

LEMBRANÇAS Exposição é um passeio pelo passado dos
imigrantes que ajudaram a colonizar diversas cidades do Estado

Mostra, que abre à visitação pública, nesta sexta
feira, tem objetos, documentos e esculturas
JARAGUÁ DO SUL
............................ , . nos em Santa Catarina'. Amostra

está abrigada no Museu Wolf

gangWeege, no Parque Malwee.
O acervo conta com objetos

e documentos arquivados ao

longo de três décadas pelo histo
riador José Heinemann. Também

integram a compilação cerca de
30 esculturas feitas em argila
queimada e pintadas à mão pela
artista plástica Patrícia Pacheco

KELLYERDMANN

s 150 anos que sepa
ram o presente do

passado marcado

pela imigração po
merana no Estado
serão revisitados, a

partir desta sexta-feira, em Iara
guá do Sul. Eles são a motivação'
principal da exposição 'Pornera-

Campos. A coleção apresenta ao

público personagens do casa

mento pomerano e trajes prove
nientes da costa do Mar Báltico,
naAlemanha.

Os interessados em conferir
a exposição devem se dirigir ao
museu até o próximo dia 15. O

espaço fica aberto diariamente,
das 10h às 12h e das 13h às 17h.
O acesso é gratuito.

SERViÇO
O QUÊ: exposição 'Pomeranos em SantaCatarina' QUIINDO: de
hoje até o dia 15 de dezembro ONDE: MuseuWolfgangWeege,
no Parque MaIwee, em Jaraguá do Sul QUE HORIIS: das 10h às
12h e das 13h às 1711 (segunda-feira a domingo) QUANTO CUSTA:

gratuitó INFORMAçõES: (47) 3376-0114 oumUseu@malwee.com.br

luz, câniercl, ação
Hoje, o dia tem música em

cinco instituições de Iaraguá do
Sul. É a Cia. Musical Euterpe que
promove apresentações do espe-

�

I IL
A - I' Otacu o uZ ...camera...açao ..

projeto tem como objetivo reme
morar famosas trilhas sonoras

do cinema, como as ouvidas em

'Grease - No tempo da brilhanti

na', "Iubarão' e IET'. Os concertos
duram cerca de 30 minutos e se

rão levados, pelamanhã, àEscola

Alvino Tribess e à Apae (Associa
ção de Pais e Amigos dos Excep
cionais). Os shows ocorrem às
8h30 e 10h45, respectivamente.
À tarde, a Euterpe visita os ido
sos do Lar das Flores, às 15h30. Já
no período noturno, é a vez dos
alunos da EscolaRibeirão Molha,
às 19h, e da Roland Harold Dor

nbusch, às 20h30. As apresen
tações foram viabilizadas pelo
Fundo Municipal de Cultura.

SENAIOFERECE
lfI/IIII#

CAPACITAÇAO

-----------,
--------_.

Com o objetivo de atender a demanda do mercado de

trabalho, a instituição forma profissionais qualificados

Uma
pesquisa encomendada pelo Federa

ção das }ndústrias d� Rio de Janeiro ��onta
que esta faltando mao de obra qualificada

no mercado de trabalho em todo o Brasil, o que
vem incentivando as empresas a investirem na

qualificação. O foco principal tem sido os cursos

técnicos, que prepara o profissional para a teoria,
mas principalmente para a prática. De acordo com
o estudo, cerca de 74% dos alunos saem dos cursos

já empregados.
A realidade em Jaraguá do Sul não é diferente. De

acordo com o presidente da Acijs (Associação Em

presarial de Iaraguá do Sul), Durval Marcatto, o que

mais falta no mercado de trabalho é mesmo a mão

de obra qualificada. "Isso provoca uma falta de com
petitividade de nossos produtos, pois na Europa a

mão de obra é mais qualificada", aponta Marcatto.

Para ele, os trabalhadores precisam sermais qualifi
cados e com mais tempo de estudo, "já que os equi
pamentos estão cada vezmais sofisticados e por isso
aumenta a necessidade de operadores capazes de

operar essas máquinas".
Preocupado em atender essa demanda, o Se

nai vem oferecendo diversos cursos técnicos
em Iaraguá do Sul, pois o principal objetivo da

instituição é atender a demanda da indústria em

relação à mão de obra. Para escolher seus cursos,
o Senai se baseia em pesquisas e analisa quais as

profissões que estão mais carentes de profissio
nais qualificados.

O curso mais recente oferecido é o de técnico
em química, para suprir a demanda da indústria de

alimentos, têxtil, plásticos e de borrachas. O fator
diferencial do Senai é o recurso didático disponível
para os alunos, que podem contar com os mesmos

equipamentos que vão encontrar quando entrarem

no mercado de trabalho. Atualmente, as indústrias
catarinenses estão pagando emmédia um salário de

R$I,268,35 para o técnico químico.
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU

9 3 5
1-

3 2 617
4 7 9

1 9 3
.....

8 5 6 1

5 8 9

2 8 4

4 6 9 5

3 2 6

HORIZONTAlS
1, PetflOl'lagem da DI.sney, aml�o do Mlckey Mouse
2. AqulJo que se exprime por palavras / Desprovido de
bou maneiras

3. (Ag,' Ous é' material
4� O gás usado pelos balonlstas
5. liJ'Itl.ctlt\1enfc', feIto para acompanhar uma obra pos

tBfíormsnts ã &la publ1cação, em que estão ele"·
cada 05 erros desta. bem como a sua correção /
As irliclafs da atriz pautlstana .Iamra

.. SaJJ� votrva de felicidade / Elemento de com-

� t mo
1. (relativamerlte a um conjunto homogêneo '__�-+--�-+---4---'t---I---1t---I I

de é vate) I Utel1sf1ío destinado a produz1r • t
mo pala atívaJ-uma combustão t--�-t---+--t---+--t---+---1t---l !

8.�a ! (li ator �ense Carrey. de "O Merr §
&� ��������i

• Sem mafsI Fut) Derrotar o adversário por i
largamargem de

-

{} j1 • [spa Irbfda. f1 ttante dD cruzamento entre a
t---+--+---+--I---+---1t---+---1i--� �

�a, a·nT«ang,a _. I
11.�que vaim-aceita�rn:e como filho J
12.. Pr,,' -. guma ecsa I o futebol, chute � • �
� frat.-o e eurta dado na bola com o lado Ioo� �

a�
� I

'JBmC
'

1. J1rlZ-se flb uW 'do de sua camada externa
2.

... ,

OO.mv�OOr português CabraJ (1467-
152G)/�

3. (Gir..) 'A_� I Uma cobertura para a cabeça
(,,0 peq!Jiferr� WmsífID que prende o brinco à orelha I

Prngo me quaJq uer IíquídD
5. ftecipísflW de vidro, plástiro, metal, etc. / Uma con

soante flffeafiv-a
6. (PcPI.) S�db, rnJ.JJtirlão I (J escritor brasileiro, de

o:r41em portuguesa, de Almeida (1857-1945),
membro fundador oa ABL

7. Venw aprazível I Aquele que es.colhe para um car-

go
8. Famoso cantor sertanejo / Interjeição de admira

- ção
9. Conserta cronômetros.

? � 4 5 6 B 9

•
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A RECREATIVA
A PRJMElRA REVISTA DE PALAVRAS CRUZADAS DO BRASIL!
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PREVISAO DO TEMPO

Massa.dear
seco em atu.açã
Nesta sexta-feira, o tempo
deve ficar estável em grande
parte do Estado. É que uma
massa de armais seco começa
a aníar em Santa Catarina. As

temperaturas são amenas na
madrugada e entram em

elevação durante o' dia.

JARAGUÁ DO SUL- E REGIÃO
HOJE
MíN: 14°C
MÁX: 22°C

AMANHÃ
MíN: 13°C
MÁX: 23°C

DOMINGO
MíN: 14°C
MÁX: 25°C

Ensolarado Instável

SEGUNDA
MíN: 14°C .�

MÁX: 24°C

,
DIVIRTA-SE

A Ireira no táxi
Uma freira faz sinal para um táxi

parar. Ela entra e o taxista não para de
olhar para ela, que pergunta:
- Por que vocême olha assim?
Ele explica:
Tenho uma coisa para lhe pedir, mas
não quero que fique ofendida.
- Meu filho, sou freira hámuito tempo
e já vi e ouvi de tudo. Com certeza,
não há nada que você possame dizer
ou pedir que eu ache ofensivo.
- Sabe, é que eu sempre tive na cabeça
uma fantasia de ser beijado por uma
freira.
- Bem, vamos ver o que é que eu

posso fazer por você: primeiro,
você tem que ser solteiro e também
católico.

uomin . O será de
.. ,

1temlpo :aDstav "

Com temperaturas em elevação, o
domingo também tem ventos que
sopram de leste a norte. Eles vão de
fracosamoderados com rajada.O
tempo, neste dia, será estável e com
muitas nuvens no céu. Podem ocorrer

chuvas isoladas no Estado por causá
da influência de um cavado.

11111

SE VOCÊ VAI PARA...
BELA VISTA
DO OLDO

A sexta-feira será de

temperaturas amenas, com
mínima prevista de SOC e

máxima de 17°C. O dia é
nublado com aberturas de

sol no período da tarde. Pode
garoar de manhã e à noite.

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.

,

com, nuvens no ce1l
Amanhã, o sol também aparece
em Santa Catarina. Porém, de
Florianópolis ao Norte, podem ocorrer

chuvas isoladas durante o dia. À noite,
a condição se estende para o Planalto
Sul e Meio Oeste. A influência é da

circulação marítima e de um cavado. As
temperaturas entrám em elevação.

-

Parcialmente
Nublado

... ..;t. � .....�.,i
,
,J .J

lo

Chuvoso

o taxista fica entusiasmado:
- Sim, sou solteiro e até sou católico
também!
A freira olha pela janela do táxi e diz:
- Então, pare o carro ali na próxima
travessa.

O carro para na travessa e a freira
satisfaz a velha fantasia do taxista.
Mas, quando continuam para o

destino, o taxista começa a chorar:
- Meu filho - diz a freira - Porque é que
está chorando?
- Perdoe-me, mas confesso que menti:
sou casado e evangélico.
A freira conforta-o:
- Deixa para lá, eu também. Estou a

caminho de uma festa à fantasia e me

chan;lO,Alfredo.

,.,...

�l�::"
,I

TrovoadaNublado
NOVA 25/11

CRESCENTE 2/12

f{7' \, '

CHEIA 1 0/12

MINGUANTE 17!12
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Diverso
Elijane Jung universotpm@ocorreiodopovo.com.br

Renasce uma estrela?
A1ntel vai colocar Gilliard (hein?) novamente na mídia. Para

disseminar o conceito de computação em nuvem, a empresa
vai lançar, na próxima segunda-feira, dia 5, o concurso "Aquela
nuvem': que consiste em criar uma paródia para a antiga música
(homônima do concurso) do Gilliard. Quem bolar a paródia mais
criativa verá seu single ser gravado pelo cantor. Também a partir
do dia 5, entra no ar o hotsite do concurso: www.aquelanuvem.
com.br. E então? É sucesso?

Maxianeis em umamãozinha
bem cuidada, com unhas
caprichadinhas e bem feitas.
Sabemos que maxicolar,
maxipulseira e mesmo o maxianel
não sai de moda, never. Ele sai de
determinado look ou produção.
Mas não importa a estação ou
geração, bijuterias grandes sempre
caem bem. É só saber harmonizar
o conjunto. Bem flash!

É ATREVA
...

Pré-julgamentos. Quantas vezes
você conheceu uma pessoa e
pensou "00, não gostei de fulano" e,
com o passar do tempo, essa pessoa
passou a ser dasmais importantes
para você? Quantas vezes você
apontou o dedo para quemmenos

simpatizava, para depois entender
que o erro partiu de quemvocê
menos esperava? É errado. E é treva!

Não discuta
à toa.

TRICOTANDO
• Rá, não abandonei vocês
não, minha gente! Tem
muita novidade maravilhosa
no jornal e eu ainda tê por
aqui, todas as sextas, tá? A
propósito, que tal dizerem
via email (tá ali em cima o

endereço) que novidades
esperam da coluna para
2012? Contem-me, tá?

mundo, previsto para o

final de 2G12?Caucelado ..
Não simplesmente adiado,
mas cancelado. É que as

previsões dos Maias não se

f referiam ao fim do mundo, '

mas ao fim de uma era e

início de outra. Foi só um
ruído na comunicação .

• Temmuita gente que não
curte o horário de verão. Mas
quando chega dezembro,

, j nesse cllmão de Itestá
.

chegando", tem como não sair
do trampo, olhar o sol a pino,

. ncontr�:.os�ig9s E�a ...

cnope'e'tiao pensar que
dezembro e horário de verão
tem tudo a ver?

,. ,I' "
II "'i

II
...Eij nem vejo a ora de

I

lhe dizer aquilo tudo que eu
decorei. E depois o beijo que
eu.já sQ�b,e,lvPGê vai s;:�ntir, I �
mas Por favor, não 'leve a

mal Eu só quero que você
me queira! Não lexe a mal ..."

I

(lUta Leé em 'Ando lV1e10
Desligado)

Dica amaleras
ATamy lá do blog amaleras .

blogspot.com fez um post sobre
as novidades Hits Speciallità,
com os esmaltes da coleção
MaryMoon. São os kits Moder
e Unique, cada um com quatro
esmaltes. Mais uma novidade da
Speciallità é a coleção Powerpuff
Girl, com nove esmaltes das
Meninas Superpóderosas, três
para cada uma delas. São bem
lindinhos. Confere lá!

••.1 ( • I
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Moa Gonçalves

IaConfraternização
AulolDotiva
1\ Teste domingo, a partir das 9h, vai ro
l \' lar, no Pavilhão de Eventos, em ]ara

guá do Sul, a 1 a Confraternização Auto

motiva. O evento vai reunirmuito lazeraos

apaixonados por som e carro. O que é me

lhor: haverá área livre para churrasqueira.
À tarde, será transmitido, atrás de telão gi
gante, o jogo entrePalmeirasXCorinthians.

Vai perder?O ingresso para ele éR$ IDe elas
freeatéàs 12h.

UPPER k\d�

Falha nossa
Ontem, registrei na coluna que o telefone

para reservas de final de ano no Restaurante
.. Kantan seria (47) 3371-1458. O correto é

3371-1584 e 8834-1434. Está dado o recado.

SEGUROS

-,---.Rel
737-788

,

ver o Herna
•

Não ousem esquecê-lo: Hernani Gonçalves
é o grande aniversariante de hoje e vai

adorar saber que foi lembrado. Mil vivas!

Onde
comerbem
No restaurante do
Posto Mime. Mais de

60 pratos no bufê.

FAMíLIA
CAL'IFÓRNIA

Os casais

proprietários
Adones eMariane

Goelzer e'Ari e

Sirlei BaricheUo,
festejam, hoje,

20anosdo

Restaurante

Califómia

BALADA Ana SeU,
na lente do fotógrafo
Mauricio Hermann Labopatorio ..

LellZi'r,

3371-3412

Bazar
Começa, hoje, e vai até dia 10 de dezembro, o bazar da
Karlache Malhas. Como é tradição, a loja abre das

9h às 21h. Esse ano commil novidades de marcas

exclusivas e reposição diária. Bom demais.

Bela Catarina
RES1AUflANTE E CONFeiTARIA

:;J[ m i s t u r a ;perfeita

moagoncalves@netuno.com.br

Coisas da
urbe sorriso
Quarta - feira, um casal

pegou um táxi na
Rua João Piccoli. No

trajeto até a rodoviária,
o motorista foi falando
no celular com um tal
Durval.
À certa altura, veja só,
o desaforado se virou e

pediu:
- Podem anotar um

telefone paramim que
estou dirigindo?

capital o carinho é
..esponsável
por nove

décimos de

qualquer
felicidade

sólida e

durável
existente em

nossas Vidas.

C.S.Lewis

www.imoveiscapital.net

473370,2900

• No próximo dia IOde
dezembro, acontece, no
ParqueMaluiee, oRei do
Porte. Uma competição
onde a aventura estará
a toda prova. Os atletas
terão que superar 95 km
revezados entre corrida,
mountain bike e canoagem.

Agendem!

Li em um jornal:
"Carioca de 61 anos, casada com um

homem 23 mais novo, deu à luz, quarta
feira, umamenina de 2,5 quilos, no Rio.

É seu primeiro bebê. Amulher engravidou
graças a um óvulo comprado. Mãe e filha

passam bem."

Separação
o que se diz na sala de costura política
é que já foi mais feliz o "casamento" de
Cacá PavanelIo e Ivo KonelI. As partes
negociariam um fim amigável da parceria.
Não me pergunte o motivo.

,

• O meu amigo Odonis
Micheluzzi já prepara o

tempero do churrdsco para
comemorar, no próximo
dia 10, a idade nova.

MAURICIO HERMANN

• CátiaMariano e Iosé
ButzkiIrformam outro

.

casal que desfila na urbe.

A estudanteAna
Plávia loesting e o jovem
empresárioBernardo
Mannesformam um belo e

.. simpático casal. É isso aí!

• Odiretor daRácüo
,

,e BrasilNvvo/Olas«
Reali, e sua Cleuza estão

.

, "w· "

,,'
.
., r , ,.

comemorando. O casal
'
.. acaba de recebera earta da

." çegpnhfl. Vem aí n'Zais um,
.heltiliiro. 'PatabJns!

NIGHT Dj Bibe Andreata, Fernanda Berezuki e o

integrante do Spyzer que estará na TheWay, sábado

MAUruCIO HERMANN

(

�
j

FUEL SimonvOde6 nos corredores da Fuel

Happyhour
Na próxima segunda-feira,
dia 5, 17 profissionais da
CBSUL (Câmara Brasil Sul de

Mediação e Arbitragem) vão
curtir, no bar Scondidinho, o

popular Happy Hour de Tato
Branco.

Chorinho novo
O gerente da Saúde, Everaldo
Correa, está mais feliz que ganso
novo da lagoa. Depois de ter

completado 6.0, recebeu a notícia
de que será pai de Natalina, a
segunda filha com a querida
amigaMárcia. Parabéns ao casal.

Jingobel
Foi pega a grande reta para o Natal. Tempo de refletir? Talvez. Mas
sem essa de muito drama, esse tipo de coisa só pega em quem

respira o mesmo ar! Aminhameta é a felicidade plena, aquela tipo
verdadeira. E, na contramão desta época do ano, não se compra
nas vitrines lindas, limpinhas e cheias de coisas prontas para serem

consumidas, mas nas coisas simples à volta. Que venha janeiro,
2012 e muitos amores. A felicidade é um exercício da luz. Tanto me

diverte quanto me emociona.
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CINEMA NACIONAL

CHARLES ZIMMERMANN.
ESCRITOR

CRÔNICA

DAI-ME. DAI
ME o SANTO

A ceita o santo? Quando o rapaz, banguela, magro,
fique de lado corre o risco de não ser notado, rosto
emoldurado por uma gigantesca barba negra e cabelos

despenteados, faz a pergunta, tento entender mais do
território onde piso, porém aceito. Estava em urn ritual
do Santo Daime, uma religião criada no Brasil, nos anos
de 1930, em que os fieis consomem sua bebida sagra
dá, o ayahuasca ('vínho das almas" na língua dos incas

peruanos). O chá que eu aceitara não podia ser chama
do de chá;era um líquido marrom, lamacento vindo de
um grande recipiente de' vidro. Mais parecia óleo saído
de urna velha máquina. Aprendi que o ayahuasca é uma
mistura de duas plantas daAmazônia: um tipo de cipó e

folhas de chacrona, um arbusto da família do café.
Tarde de sábado, fui à praça compostaporumasman

gueiras' no povoado de São Jorge, interior de Goiás, porta
de acesso ao Parque Nacional da Chapada dosVeadeiros,
conhecido por suas cachoeiras. Esperava que todomun
do tivesse o aspecto de hippie chapado, que aparece para
um chá que dá barato. Nada disso. Uniformes brancos
me pegaram de surpresa. Homens e mulheres de todas
as idades, incluindo adolescentes, forasteiros converti

dos, assim como os onipresentes cachorros, misturaram
se no local. Nem um único hippie chapado entre eles. De

curioso, as mulheres com urna coroa prateada sobre o

cabelo longo. "

Dei urn jeito de erigo
lir toda a bebida em urn só

gole, estremecendo como

alguém que não nunca

. . Parecia que
. bebe cachaça. O ?os�o. era

gravaram os latidos medonho e.fiqueI aliviado
daqueles cachorros porque amaiona das pesso

que .rodeavam a as no lugar parecia achar o

praça e colocaram mesmo. Percebo isso graças
para tocar às caretas e àpressajío povo

dentro de mim. em chupar balas de hortelã
distribuídas para disfarçar o

gosto repugnante que fica na boca.
Sentado no banco da praça, espero o 'efeito sem

fazer a menor ideia do que virá na sequência. Li tam
bém que, quando ingerida, essa bebida atua no siste
ma nervoso central, proporcionando o êxtase, efeitos
comparáveis aos 'do cogumelo e do cacto peioto (po
pularizado pelas obras do escritor Carlos Castanheda
como emA Erva do Diabo).

}

Vmte, trinta minutos se passaram, nesse tempo, os pri
meiros sinais da mistura estão fazendo efeito. É o apareci
mento de latidos estridentes naminha cabeça - parecia que
gravaram os latidos daqueles cachorros que rodeavam a

praça e colocaram para tocardentro demim. Senti também
dormência dos lábios, língúa e braços, evidentemente que
da de temperatura no corpo. Segundo urna jovem atraente

de longos cachos escuros e largo sorriso, que veio me per-'

guntar se estavabem, eu estava como todos eles, na cura, no
autoconhecimento, no encontro com Deus.

Os assistia a dançar formando pequenos círculos e ou

via o coromasculino de vozes graves, que não parava de re

petir: "dai-me luz, dai-me força, dai-me amor!". Daío nome
Daime, o santo, que nunca existiu,A cerimôniaentrounoite
adentro iluminada por urnas poucas lâmpadas incandes
centes presas em urn fio erguido por bambu. "Essa cerimô
nia ocorre em media três vezes por mês, dura cerca de seis

horas, mas pode levar doze", disse urn senhor que sentou

ao meu lado dizendo conectado com os "espíritos". Nãome
converti, nem fiquei paralisado por visões de êxtase, como
muitos, mas sabia que aquelemomento eraúnico.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Essas duas gatinhas apareceram na casa da Marli e lhe deram um bom dia
cheio de fofura. Mas, como ela já tem outros gatos e também cães, não

- poderá adotá-Ias. Por isso, pretende encontrar um lar cheio de carinho e

cuidado para essas visitantes. Informações: (47) 8465-9003 ou 9102-3576.

Contabi'-dade
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NOVELAS

• F,INA ESTAMPA
Ferdinand impede Que a enfermeira se aproxime

de Tereza Cristina e a ameaça. Danielle manda Enzo
embora. Rafael tenta se reaproximar de Amália. Môni
ca avisa a Teodora para se comportar bem. Alexandre
vê Patrícia dispensar Antenor. íris procura a mala de
dinheiro Que Griselda havia separado para Teodora.
Vanessa e Paulo se beijam. Griselda chama Guaracy
para conversar. Celina interrompe uma ligação entre
Pedro Jorge e Danielle. René liga para Griselda duran
te a conversa com Guaracy.

A VIDA DA GENTE
Manuela e Ana não se entendem. Alice fotografa com

Renato. Manuela fala com Júlia Que ela vai visitar Ana ria

companhia de Iná. Lourenço encoraja Rodrigo a conversar

com Ana. Alice mostra fotos antigas para Renato. Lourenço
pede para reatar com Celina. O coordenador da escola de

Tiago sugere Que Cris leve o filho a um psicólogo. Rodrigo
fica desolado porAna não Querer recebê-lo. Nanda discute
com Eva na recepção do hospital.lná leva Júlia para verAna.
Vitória não valoriza os avanços de Sofia e Marcos repreende
a ex-mulher. Ana se emociona ao ver Júlia.

AQUELE BEIJO
Raíssa lê o resultado do exame de DNA para a fa

mília e confirma Que Damiana e Felizardo são irmãos.
Maruschka conta para Rubinho Que Alberto abriu mão
do terreno do Covil do Bagre. Joselito diz para Iara Que,
se ela se apaixonar, perderá a vidência. Cleo é levada

para o hospital. Ana Girafa dá dinheiro para Tibério e

Teleco não se conforma. Glaudia desabafa com a mãe
e lamenta ter ido morar com a sogra. Rubinho discute
com o pai. Camila avisa a Brigitte Que se mudará para
a sua casa. Henrique tenta conquistar Sarita.

VIDAS EM JOGO

Augusta se levanta muito debilitada por conta dos
remédios. Augusta corre pelo corredor, desesperada Ela

consegue entrar em um QUarto e acaba encurralada. José e

Marizete se lembram no passado. Animados, os dois se bei
jam na cozinha. Augusta tem uma parada cardíaca. Fátima
diz a Edmilson Que convencerá Edmundo e Marcolino a con
tinuarem contra Francisco. Cacau ouve tudo. Margarida se

surpreende ao perceberQue engordou. Lucas vai até a cons
trutora de Regina e diz Que a matará se algo acontecer com
Andrea. Rita liga para Regina e avisa Que tugiu da cadeia. }

ANIVERSARIANTES
2/12 Erivald Maier Lauri A. Erdmann

Euvira H. Bauer Marcelo Curcio
Ademar Schiessl Fernanda Kraemer Miguel Ribeiro
Alcir Rahn Fernanda Mass Natiele Kazmirski
Andreia Demarchi Haroldo Bachmann Olinda R. Kamrott
Ari Kruger Hernani Gonçalvez Orlando Volpi
Caroline Nau Hilze H. Ruediger Patricia Lewerenz
Celso Pedrotti Ieda M. Peixer Roselene Kopp
Cristiane K. Luz IIdemar Fachi Rosemari de Souza
Divina I. da Silva Ivan J. Dalcastagne Saionara Steinert
Eduarda T. Kuester Janaina A. Rosa Sergio Tillmann
Eliane da Maia Jocélia C. da S. de Souza Sonia M. Bast

iI r li i !J I! III i I)

Em agosto de 2005, R$ 164,7
milhões foram roubados do
Banco Central em Fortaleza,
Ceará. Sem dar um único tiro,
sem disparar um alarme, os
bandidos entraram e saíram
por um túnel de 84 metros
cavado sob o cofre, carregando
três toneladas de dinheiro.
Foram mais de três meses de

operação. Milhares de reais
foram gastos no planejamento.
Foi o segundo maior assalto
a banco do mundo. Um dos
crimes mais sofisticados e

bem planejados de que já se

teve notícia no Brasil. Quem
eram essas pessoas? E o que
aconteceu com elas depois?
São as perguntas que todo o

Brasil se faz desde então.

Leny Andrade e Cesar Camargo
Mariano dividem o palco em

homenagem à Música Popular
Brasileira e comemoram juntos
quarenta anos de carreira. O
pianista e arranjador ganhou,
em 2007, o Grammy Awards
de "melhor álbum de MPB"
com este projeto, que chega.
novamente às prateleiras em

formato OVO. Ojavan, Tom
Jobim, Pixinguinha, Baden
Powell e VinIcius de Moraes
são alguns destaques do
refinado repertório.

" I
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TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCH�Z

�8EM, NA VERDADe eLes
COSTUMAM eXAGERAR E ACABA

�IANDO UM reRSONAGE:M.
UM eSTeRIÓllPO De CHeFe

VILÃO Que...

www.oselvoltdo.com

OPERAÇÃO
PRESENTE
No filme, Arthur busca responder
à pergunta: "Como é que Papai
Noel consegue entregar todos os

presentes em uma única noite?".
Em um lugar escondido no Polo

Norte, encontra-se a resposta.
Em meio à chamada "operação
presente", Arthur tem um missão
muito especial que precisa ser

concluída antes do amanhecer da
manhã de Natal.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (14h, 16h30,
19h e 21h30)
• Cine Breithaupt 2
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (19h e 21 h30)
• Atividade paranormal 3 - Leg (14h, 15h40 e 17h20)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Happy Feat - O Pinguim 2 - Dub (14h1 O, 16h45 e 19h1 O)
• Happy Feat - O Pinguim 2 - Leg(21 h50)

• Cine Neumarkt 2
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (13h50, 16h30,
19h20 e 22h)

• Cine Neumarkt 3
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Dub (13h30, 16h15,
19h e 21h40)
• Cine Neumarkt 4
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Dub (14h40, 17h20
e 2Oh10)
• Cine Neumarkt 5
• O palhaço - Nac (14h20, 17h, 18h50 e 21 h)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
.11.11.11-Leg (18h)
• Não sei como ela consegue - Leg (14h, 16h, 20h e 22h10)
• Cine Norte Shopping 1
• Happy Feat - O Pinguim 2 -Oub (12h40, 14h50, 17h1 O, 19h30
e 21h55)
• Cine Norte Shopping 2
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Dub (13h40, 16h30,
19h15 e 22h10)
• Cine Norte Shopping 3
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Dub (12h20, 15h,
17h50 e 20h40)
• Cine Norte Shopping 4
• O palhaço - Nac (13h30, 15h35, 17h40, 19h50 e 22h)
• Cine Norte Shopping 5
• Não sei como ela consegue - Leg (13h15, 15h20,
17h25, 19h40 e 21 h45).
• Cine Norte Shopping 6 .

• Amanhã nunca mais - Nac (14h20, 16h20,.18h20 e 20h20)

• Cine Norte Shopping 7
• Brasil animado - Nac (13h e 14h40)
• A saga Crepúsculo: Amanhecer -;- Parte 1 - Leg
(16h40, 19h05 e 21 h35)

• Cine Breithaupt 3
• Happy Feat - O Pinguim 2 - Dub

(15h, 17h, 19h e 21 h)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg
13h50, 16h30, 19h20 e 22h)
• Cine Garten 2
.11.11.11- Leg (16h40 e 22h10)
• OS 3 - Nac (14h e 18h)
• Reféns - Leg (20h)
• Cine Garten 3
• Não sei como ela consegue - Leg
(14h30, 17h15, 19h30 e 21h20)
• Cine Garten 4
• O palhaço - Nac (15h, 17h, 18h50 e 21 h)
• Cine Garten 5
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Dub

(13h30, 16h15, 19h e 21h40)
• Cine Garten 6
• Happy Feat 2 - Pinguim 2 - Dub (14h10, 16h45 e 19h10)
• Happy Feat 2 - Pinguim 2 - Leg (21 h50)
• Cine Mueller 1
• A saga Crepúsculo:Amanhecer - Parte 1 -

Leg (13h30, 16h15, 19h e 21h40)
• Cine Mueller 2
.11.11.11- Dub (15h45, 17h45 e 19h45)
• Estamos juntos - Nac (13h45 e 21 h50)
• Cine Mueller 3
• Happy Feat - O Pinguim 2 - Dub (14h, 16h40,
19h20 e 21 h30)

Joana Machado faz
escândalo em hospital
Recentemente, a vencedora do reality showA
Fazenda 4, naRede Record, JoanaMachado,
deu entradanoHospital São Lucas, em São

Paulo, sentindo fortes dores no estômago.
Ela foi atendida, mas se recusou a tomar
amedicação indicada pelomédico e fez
um barraco, pois não quis esperar o fim da
consulta. Há rumores de que omotivo seria o
resultado positivo de um exame de gravidez.

Vanusa volta a
, .

errar musica

A cantoraVanusa, 64 anos, voltou a errar a
letra de umamúsica durante apresentação
ao vivo. Na última terça-feira, ela subiu ao
palco do troféu Sexo MPB para cantar 'Era
um garoto que corno eu amava os Beatles
e os Rolling Stones', mas se confundiu com
alguns trechos. Depois, a cantora contou que
está fazendo análise por causa das críticas que
recebe quando se esquece de algum verso.

Courtney Love está
ajudando Lindsay
Parece ironia, mas a cantoraCourtney
Love, que lutou contra a dependência de
bebidas e drogas no passado, atualmente,
está acompanhando e dando conselhos
à problemática atriz LindsayLohan. Esta,
inclusive, já foi parar na reabilitação cinco
vezes. "Eu cheguei até ela para conversar. Fui
até o quarto e disse: Lindsay; olha só, drogas
são ruins!", contou.

Hacker rouba senha
do Twitter de atriz
A atriz Marina Ruy Barbosa passou por
um sufoco. É que alguém roubou a senha
de seu perfil no Twitter e postou um vídeo
sem autorização dela. "Que ridícula essa

pessoa", disparou a ruiva. Em seguida,
ela avisou aos seguidores que já tinha
resolvido o problema. "Meus bonitos!
Queria pedir desculpas pelo vídeo que
postarammais cedo ... está tudo bem

agora! Ufa", escreveu no microblog.

HORÓSCOPO
ARlES
Evite ao máximo expor seus projetos, é preciso manter o sigilo.
Um problema entre familiares pode exigir mais atenção. No
romance, é tempo restabelecer a confiança.

.

TOURO
No trabalho, acredite mais em sua capacidade de superar
dificuldades. As pessoas nem sempre têm a mesma visão que
você. Portanto, seja maleável e saiba ouvir.

G�MEOS
ótimo momento para incentivar o diálogo no trabalho. Seja ágil
para resolver um mal-entendido entre familiares. Na vida a dois,
tente ser correto nas ações para evitar conflitos.

CANCER
Em uma conversa entre colegas pode estabelecer novos
interesses profissionais ou retomar antigos. Uma antiga
desconfiança pode acabar com o clima do romance: tenha calma!

LEAo
Encare as restrições financeiras com a mesma determinação que
enfrenta as outras dificuldades. Com o par, mostre com ações o

que realmente espera do romance.

VIRGEM
Mantenha o foco nas atividades profissionais. No lar, demonstre
cautela ao lidar com problemas. Aposte no diálogo para se

entender melhor com sua cara-metade.

Luciana Gimenez

emagreceu 28 quilos
Dez meses depois de dar à luz Lorenzo,
a apresentadora Luciana Gimemes já
emagreceu vinte e oito quilos. Segundo
ela, porém, amagreza não agradamuito o

marido, Marcelo Carvalho. O empresário
a prefere mais encorpada. "Ele gosta de
mais fartura. Ele anda cobrando que a

bunda diminuiu", disse a apresentadora
do SuperPop, da RedeTV!.

LadyGagamantém
beleza com orgasmos
A polêmica Lady Gaga fez revelações
inusitadas em entrevista à edição britânica
da revista Elle. Ao ser questionada sobre
como mantém a pele bem cuidada, a
cantora disse: commuitos orgasmos e

espinafre. "O que eu realmente quis dizer é
trabalho duro e suor", completou. A cantora

ainda falou sobre sexo. "Quando tinha 15

anos, namorei caras bem mais velhos, o que
não recomendo", avisou.

LIBRA

Hoje, é melhor manter uma distância segura de confusões. Em
casa e com o par, colabore nas necessidades e tarefas para passar
mais tem� ao lado da família

ESCORPIÃO
Bom momento para quem trabalha com entretenimento ou com
um público mais jovem. Entre amigos, cuidado com conflitos. O
romantismo toma a união mais leve.

SAGITÁRIO .

Mantenha a discrição no trabalho e ficará longe de problemas.
Chamar atenção demais provoca ii inveja. Em família, seja
compreensivo. No campo afetivo, dedique-se mais.

CAPRICÓRNIO
No ambiente de trabalho, procure passar uma imagem adequada
dos propósitos e projetos para não criar mal-entendidos. No amor,
seja paCiente! Não tente impor sua opinião.

AQUÁRio
Contorne as dificuldades com calma. Não se deixe abater pelos
obstáculos. Ouça atentamente as reclamações dos familiares. No
romance, conte com a compreensão da pessoa amada.

PEIXES
No emprego, fique longe de qualquer manifestação de

agressividade e discórdia. Evite perder tempo com detalhes.
Mostre à pessoa amada que você sabe bem o que quer.
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. Preparem seus tímpanos e
coração! A banda que vai

fazervocê levantar da cadeira
está d1egando. É a banda

PaUfaria,
de Jaraguá do Sul.

Com uma base forte no
rock'n'roIl dássiro emm uma

boa pitada de música brasileira, a
banda estreia nas próximas

semanas na üco Bar, mas a data
ainda não está definida.

Quando souberem onde a
banda vai tocar, sugerimos que
confiram. Pois só no ensaio os

caras esIão detonando!

Ses amprero pena'pelomesmo osne (1fOUbo),
�dem no Presídio Santa� em GrDúma!l e
runca 1iveram cont:RD profissi�6I1lre com a músk:a.

.
Oque os reeducandos têm em comum?A vontade de
se�pormeio da música Ses famrn parte do
primeiro grupo dempg� a gavarum CD dentro de

.

um� pTisloml em Santa Catarina.
E o prirnelro 1Jaba!ho do mo, chamado de mpadO Real,

.
já está pomo, e leva o nomedeMmdo dosMmos.
Composto por lebas que falam do slstemail saudade..
preconooito, dia de�, drogas e oportunidades" o
lmpado Real já fez a primeir.a�o sendo
ovaoiooado. O 100 se apiesenloug na qui �r;a

�, na Udesc. onde t.oJ�Wdido de pé.A unioo
� ab'ás das grades. Anttes�It nenhumd�
tinha coritaao.. nem pessoo' e nem com amBca Por

mOO de um vioOO, o triomrneçou a ·bmar as priImeias
1etras.. denttJO da cadeia lr1'1I€S1OO. fuarn questões de dias

pata <J.lfe.t.ma sa\a 00 preHose·� em

esIJlúcfo,� efn 15 diasde o�ailla, mas de (:JJ
hotasde�e tI1'It)Vebbtas�

CABANA CUlT @CA8ANACULT
� Dez anos sem George Harrison;
� ACIDC pode lançar novo disco em 2012;
� Versão de AmyWinehouse para "Garota de Ipanema";
" Exposição "Coração Erêfl reúne bonecas de pano no Museu Histórico!

o sucesso da primeira edição se repetiu e a Z' Mostra da
Oficina de Artes da Scar conquista quem passa peJo halJ
de entrada do Centro Cultural de Jaraguá do Sul, onde

pode ser apreciada até essa quarta-feirai dia 30.
O evento, organizado pela coordenadora da ofidna,

professora Viole1a Polo, dá oportunidade ao público de
conferir a produção de novos talentos da região.

Mas, quem não visitou a exposição, pode se programar
para conhecer os trabalhos de 5 a 11 de dezernbrol

ocupando as galerias do' terceiro andar do prédio como
mais um atrativo da programação de nnal de ano da Sear.
A visitação na mostra tem entrada gratuita epode ser feita

durante o horário de expedíente do Centro Cultural.

Jnformações pelo telefone (47) 3275-2477.
Os trabalhos expostos foram produzidos durante o

segundo semestre de 2011 e realizados por pessoas da
mais variada faixa etária que fizeram aulas conduzidas pela

própria Violeta
"São desenhos e pinturas de dversos estilos'e técnicas. Há
desenhos realizados em grafite, caneta gel, nanquim e

carvão. As pinturas são em giz pastel, aquarBIa e tempera
de ovo, uma técniC3 muito antiga que os alunos

aprenderam a fazer no curso, Eles utilizaram a mesma

receita que foi usada no perodo Gótico até a Idade Média
e que posteriormente foi resgat3da por artistas rnodemos
como EdvaId Muncn, que utilizou a técnica para pintar seu
famoso quadro 'O Grito', em 1895//1 descreve a artista.

Quem dá a letra é o pessoal re5fJOI1Sávef e
competente da Scat

i
t
�

} A maiOr festa dO Planeta

Já estão con&rnados os principais sOO'Mi das
edições 2012 do Planeta A'tlântida. No enlanto1
ainda não foidemda a� (;OO1p1etas:

a;m) a divisão das atrações nos dois dias do
evento.

Em Santa C<1ai1la� o fesWal de�ca está
�do para oSQlaS 13 e 14 de jan de 2012

Passatão paio palco prirncipaJ as�1ntes
atrações: .Armandinho, Olarlie 6r� Jr., Jo1a
Que5t, Pi1bul1" lvere ,Sangalo, Marce10 D2f Lulu
Santos, Exaltasarnba, Taio Cnz, Um Santana,

Revelação, Detonautas e Oazaralia
Os ing� (Um: Pf'eÇQS promocionais para <O

evmto·em�Ca1arina� ser�
onlOeno��NU�����

$Os��neste�o i\e estão S6t1do
Mendídos a pat1Jirde R$ 70 (mefa-enttada - pata
um dosdas.do evrotclS'Etor alaiõ).� vão até

R$1OO��osdots��e).

_.L._
�.HO�-U�e.�-q�A__
Sacramentum-23h

--

.� AMANHÃ ,:CAMALEÃo ROBOAo.ístko
.._ ....._ .. , -

sâOainentüffi :-2jf;-'
- _._.. --

� 09.12- SBJCB.SO .

-- _.

Lko Bar- 23h
� 10.12 M Show Nacional TEOUllA BABY

Espaço OCA - 23h
� 15.12 - OS COISA RUIM ROCK BANO

r Ueo Bar - 23h

Q�J€r ',1€; S,:':ê S_,IJg;8s:,ão de com:,éL.ldo 2c;ui? Enl.io rnônde seu material para v1niduscabana@gm,ail.com ou paulicocabana@gmail.com
'.

.

.
. ,
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FOTOS EDUARDO MONTECINOCORRESPONDÊNCIAS

Comunidade
insatisfeita

•

com serviços
De acordo com moradores do bairro Boa

Vista, há quase dez anos eles não são
devidamente atendidos pelos Correios
JARAGUÁ DO SUL com a distribuição. Uma reunião

amanhã pretende discutir com

representantes da comunidade,

Correspondências não entre- da Prefeitura, do Cras (Centro de

gues, sem um lugar correto' Referência de Assistência Social) e
para serem deixadas ou con- dos Correios, ideias para resolver
fiadas a terceiros. Estes são os a situação. O encontro ocorre a

problemas que a maioria dos partir das 14h no Cras do bairro.
moradores do bairro Boa Vista Quando as entregas pararam
vem enfrentando. De acordo com de ser realizadas de forma orde
relato de alguns deles, há aproxi- nada, os moradores tentaram so

madamente dez anos os Correios lucionar o caso. Combinaram com

pararam de entregar regularmente os carteiros para que eles deixas
cartas, contas, entre outros. A pre- sem os envelopes em uma mer

sidente da Associação de Morado- cearia do bairro. Com o tempo, o
res do bairro, Cristiane Balduíno, dono do estabelecimento desistiu
cita a irregularidade da numera- do acordo. Sendo assim, a popula
ção em determinadas casas e a ção teve de arranjar outra solução.
mudança em comunicar troca de . "Desta vez, o combinado foi cada

endereço aos Correios como mo- um buscar sua correspondência
tivos da desorganização nas en- no Cras", explica. No entanto, con
tregas. Mas, segundo ela, há uma forme Cristiane, a supervisora de
década não havia problemas Atendimento do Cras, Viviane Tei-

xeira, pediu para que suspendes
sem esse esquema. "A justificativa
dela é que émuita responsabilida
de lidar com correspondências de
terceiros", acrescenta. Desde que a

decisão foi tomada, há uma sema
na, a presidente da Associação de
Moradores procurou os Correios e

pediu para que os envelopes fos
sem entregues em sua casa. "Te
nho distribuído entre as residên
cias", afirma.

Os Correios também não têm

entregado em prédios públicos,
como na creche e na Escola Mu

nicipal Adelino Francener. Além
disso, Cristiane mostrou à repor
tagem de OCP correspondên
cias dos bairros Ilha da Figueira
e Águas Claras deixados pelos
Correios no Boa Vista. A auxiliar
de Serviços Gerais, Marineyde
Alves, mora há 30 anos no bairro
e afirma que há dez não recebe
mais suas cartas e contas. "Na

época, os correios disseram que
não entregavam porque não era

perímetro urbano, mas agora sa

bemos que é", comenta.
A reportagem do OCP entrou

em contato com a assessoria de

imprensa dos Correios em Flo

rianópolis, mas até o fechamen
to desta edição, não havia tido
retonio.

LORENA TRINDADE

Sérgio Klinkowsld tinha de ir buscar suas correspondências no eras

A casa do autônomo Sérgio
Klinkowski é a última
do perímetro urbano.
Sua família possui a
propriedade há quase 70
anos e ele não se lembra de
terem ficado sem receber
as correspondências. uÉ a

primeira vez. Já tivemos
caixa postal, mas não
deu certo", diz. Na escola

.I

III
""Adelioe Branoener, a
diretora Ros:a Arnecke,
conta que as contas de
telefone não têm chegado.

CRAS

Pedido. formal
não loil'leilol'r
De acordo com a supervisora
deAtendimento do Cras,

Aqui EuMoroAqui Eu Cuido
passa por cinco localidades

O fim de semana é a oportu
nidade para recolher o lixo que
fica acumulado e você não sabe
onde colocar. Tirando pneus,
entulhos e lixo domiciliar, a po
pulação das localidades de Gari
baldi, Santo Estevão, São Pedro,
Ribeirão Cacilda e Jaraguazinho
poderá separar os materiais e

colocar em frente às residên
cias. Na próxima segunda-feira,
dia 5, servidores municipais
se reunirão a partir das Bh, em
frente à Escola Municipal San
to Estêvão, no bairro Garibaldi,

para dar início à quinta edição
do programa Aqui Eu Moro,
Aqui Eu Cuido. Um caminhão
da Secretaria de Obras recolhe
rá o lixo. Moradores interessa
dos em doar roupas, móveis,
eletrodomésticos, entre outros
materiais em estado de utili

zação, podem agendar a coleta

pelo 0800-642-0156. O Aqui Eu
Moro, Aqui Eu Cuido também
se responsabiliza por pinturas
de faixas e meio fio, limpeza de
vias e canteiros e manutenção
da iluminação pública.

EDUARDO MONTECINO

,
� �1

LIMPEZA :
NOS BAIRROS

.

. .

O trabalho será rea1j?ado na próxima
segunda-feira, dia 5, a partir das 8h

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ANIMAIS NO VERÃO

PONTO DE VISTA

Finalmente está chegando o tão esperado ve

rão. Muitos esquecem que seus animais de es

timação dependem de alguém para se alimentar,
beber água, etc. Não custa lembrar:

- Durante o verão, mantenha sempre água fres
ca no pote e longe do sol e faça o mesmo com os

alimentos, pois eles estragam mais rapidamente
nesta época;

- Não deixe seus animais presos em correntes
ou canis, Deixem-nos soltos para que possam esco

lher elesmesmos onde qu�rem ficar, longe do calor;
- Se não tiver alternativa e for obrigado a deixá

los presos, lembre-se de protegê-los do calor e do
sol e tome os cuidados necessários com os alimen
tos e água;

- Com relação aos pássaros, deixem-nos por pou
co tempo e de manhã para se banharem e leve-os

para o canto mais fresco da casa, longe do calor e do
sol e troque sua águapelomenos duas vezes ao dia;

- Nunca solte seus animais na rua quando não
os quiser mais, pois não sabem se virar sozinhos e

vão sofrer muito com o "novo mundo". Ofereça-o a

algum amigo ou tente doá-lo;
-Quando for à praia, peça a algum vizinho ou

amigo para alimentá-los.
Lembre-se: Animais têm sentimentos! Imagine

se "sempre" no lugar de seus animais e como gosta
ria de ser tratado. Curta o verão, mas não descuide
de seus animais.

ALAOR FRANCISCO TISSOT
PRESIDENTE DA FACISC

tinamos mais de 26 mil empresas e

em torno de 60 mil empresários. Isto
faz com que tenhamos um leque far
to de informações, pois o empresário
que mora e desenvolve seu empre
endimento em São Bento do Sul, por
exemplo, é quem sabe das necessida
des da sua região.

Nossa forma de contribuir com

a sociedade é esta. É levantar infor

mações, é repassar aos governantes,
é cobrar deles uma posição como

nossos verdadeiros representantes, é
lutar contra o que consideramos in

justo. Enfim, é não calar, e sim ter uma

única voz.

Odesenvolvimento socioeconô
mico local e regional é uma das

grandes preocupações do empresa
riado. É através das associações em

presariais' que juntos os empresários,
conseguem realizar ações, desenvol
ver projetos e consolidar na prática
teorias que muitas vezes não saem do

papel quando se atua sozinho.
As associações empresariais são

entidades formadas por empresários
que atuam através do associativismo
voluntário. Eles se unem para lutar
pelo desenvolv,imento socioeconô
mico dos seus municípios e buscam
realizar ações que oportunizem este
crescimento. Nossas entidades são
verdadeiras agências de desenvolvi
menta local, e podem e devem condu
zir ações que resultem no desenvolvi
mento econômico local.

O papel da Facisc é justamente
aglutinar as associações de todo o Es
tado de Santa Catarina, representar os
empresários associados a elas e lutar

pelas causas empresariais. Nós que
remos uma justa carga tributária, a re-

dução dos juros e dos gastos públicos,
a transparência, a competitividade
das nossas empresas e a melhoria da
infraestrutura do nosso Estado. Que
remos uma Santa Catarina melhor pra
se viver. Queremos cidades estrutura
das, segurança, saúde, educação. E é

por tudo isso que a FACISC luta con

tinuamente.
Nós compilamos em um únicoma

terial todas as necessidades do nosso

Estado na ótica empresarial e lança
mos a cartilha Voz Única. Este docu
menta contém um raio-x completo
dos entraves ao nosso desenvolvi
mento. Com este projeto nosso obje
tivo é falar a mesma voz, buscar os
mesmos anseios, unificar o discurso
em prol do desenvolvimento econô
mico, e com isso, sermos mais ouvidos
e contribuir para o crescimento das
nossas cidades.

A Facisc é amaior federação do Es
tado em capilaridade, de contribuição
espontânea e dedicação voluntária.
Estamos em 220 cidades através de
145 associações empresariais. Aglu- lUexandre Femandes Ruysam, bancário

REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADO DE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTA INGEHILLEWAGNER,

Interventora
Rua 28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h
EDITALDE INTIMAÇÃO

Protocolo: 24332 Sacado: LEONIDES BRUNO BOGOME CNPJ: 83.108.662/0001-07 Cedente:
SHARKMAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO lIDA CNPJ: 06.224.121/0001-01 Número do Títu
lo: 0400092001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASILSA - AGENCIAGUARAM1RIMDataVencimento: 18111/2011 Valor: 972,25 liqui
dação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 57,43, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 1/12 às 08h a Sra. Albertina P. Rahn, com idade de 65 anos. O

sepultamento será realizado hoje, dia 2/12, às 15h, saindo féretro da Igreja De Nossa
.

.

Senhora Aparecida - Ilha da Figueira, seguindo após para o Cemitério do Centro.
Protocolo: 24351 Sacado: LEONIRIA FATIMA DO NASCIMENTO CARVALHO CPF:
018.488.639-26 Cedente: EMERSON COMERCIO DE MAQUINAS LIDA ME CNPJ:
10.945.510/0001-95 Número do Título: 000185 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 15/11/2011 Va
lor: 170,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$16,77, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00 Protocolo: 24352 Cedente: EMERSON COMERCIO DEMAQUINAS lIDAME
CNPJ: 10.945.510/0001-95 Número do Título: 000179 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 15111/2011
Valor: 230,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$16,77, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos
abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os
aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade
de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser la
vrado 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 dorniciliada(s) fora da Circunscri
ção Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no

endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023,
todos do CNCGJ.

• Faleceu no dia 1/12 as OOh45 o Sr. Adenilson Maass, com idade de 32 anos.

O sepultamento será realizado hoje, dia 2/12, às 10h, saindo féretro da Igreja
Evangélica Luterana Apóstolo Paulo do Rio da Luz 2°, seguindo após para o

Cemitério do Rio da Luz 2°.

Protocolo: 24448 Sacado: RANGHEITI MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE
CONSTRUCAO CIVIL lIDA ME CNPJ: 00.774.947/0001-50 Cedente: MAURIGLASS IND E
COM DE VIDROS lIDA CNPJ: 01.365.440/0001-05 Número do Título: 25289-1 Espécie: Du
plicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXAECONOMICA FEDERALData
Vencimento: 17/1112011 Valor: 564,04 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$
77,43, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 24087 Sacado: ABS COMERCIO DE MATERIAIS ElEIRICOS lIDA CNPJ:
07.609.805/0001-86 Cedente: GASPARZINHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELEfRICOS
lIDA CNPJ: 02.042.020/0001-50 Número do Título: 40002-111 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAM1RIM
DataVencimento: 10111/2011 Valor: 150,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

. DOCUMENTOS FURTADOS
Em 31/10/2011 foi furtada de dentro do veículo a bolsa de
SABRINA STEINGRABER ALVES VIEIRA
contendo os seguintes pertences:
• Carteira de identidade
• CPF;
• Título eleitor;
• Carteira de habilitação;
• Carteira de plano de saude UNIMED;
• Cartoes de crédito (VISA,MASTERCARD e AMEX)
• Talão de cheques do banco HSBC (folhas 922323 a 922340)
• Cartão de débito do banco HSBC;
• Cartão de supermercado (ANGELONI e RANCHO BOM).

Protocolo: 24005 Sacado: REINAlDO KANZLER CPF: 311.731.449-00 Cedente: ULEANDRO
MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 147/09 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARA
MIRIM DataVencimento: 15/11/2011 Valor: 300,96 liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 24052 Sacado: CARLOS CESAR DA SILVAWUST CPF: 086.901.239-89 Cedente:
BFACASSESSORIACOMERCIAL E FOMENTO LIDA-ME CNPJ: 03.893.387/0001-40 Número
do Título: 1735/3 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
DO BRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento: lO/11/2011 Valor: 261,00 liqui
dação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 24434 Sacado: SANDRADEREITI CPF: 071.545.909-04 Cedente: COOPERATIVA
REGIONALAGROPECUARIA VALE DO ITAJAI CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número do Título:
00399901 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 17/11/2011 Valor: 469,70 liqui
dação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 66,32, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 24023 Sacado: FINO KONELL CPF: 494.384.929-68 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ:
79.922.639/0001-84 Número do Título: 47911'005 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Ven
cimento: 10/1112011 Valor: 295,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 24024 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ:
79.922.639/0001-84 Número do Título: 46366'006 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASILSA - AGENCIAGUARAMIRIMDataVencimento:
12/11/2011 Valor: 230,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Dili
gência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 24343 Sacado: SOU MANKE JUNK CPF: 609.696.449-49 Cedente: SILMAQ S/A
CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 46278*006 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAM1RIM Data
Vencimento: 20/1112011 Valor: 338,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 24252 Sacado: GILBERTO LUIZ KLEIN CPF: 352.348.819-20 Cedente: POSTO
GUARAMIRIM lIDA CNPJ: 78.528.999/0001-33 Número doTítulo: 28756 Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. DataVencimento:
15/1112011 Valor: 87,80 Liquldação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligên
cia: R$21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 24395 Sacado: STEIA RAQUEL KAZMIRSKI PRAWU1ZKI CPF: 729.567.719-49
Cedente: CARINA RODRIGUES DE FREITAS VIZZOTO CNPJ: 07.636.901/0001-13 Número
do Título: 4496 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 16/11/2011 Valor: 370,70 Liquidação após a inti
mação: R$10,85, Condução: R$ 44,10, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 24442 Sacado: INDUMASS - TEMPERA POR INDUCAO ITDA - ME
CNPJ: 12.835.125/0001-10 Cedente: DURFERRIT DO BRASIL QUIMICA lIDA CNPJ:
06.121.324/0001-64 Número do Título: 0000705102 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAM1RIM DataVenci
mento: 24/11/2011 Valor: 804,13 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 52,98,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

BAZAR BENEFICIENTE DA ASSOCIAÇÃO
DE AMPARO AO CARENTE

Protocolo: 24358 Sacado: THAIS IURICANAKANO CPF: 043.463.459-05 Cedente: COMER
CIO DE VIDROS ROMlG ITDA CNPJ: 05.891.218/0001-05 Número do Título: 000.000.258
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMlCA
FEDERALDataVencimento: 10111/2011 Valor: 217,00 Liquídaçâo após a intimação: R$10,85,
Condução: R$ 50,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 23850 Sacado: TRANSPORTES LETICIA ZANCANARO ITDA CNPJ:
11.112.297/0001-01 Cedente: BANCO SOFISA S/A CNPJ: 60.889.128/0001-80 Número do Tí
tulo: 0028429301 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC
'BANK BRASIL SA. - BANCO MUlTIPLO Data Vencimento: 06111/2011 Valor: 445,45 liqui
dação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 24019 Sacado: JEANCARLO CARDOSO CPF: 057.938.709-70 Cedente: SILMAQ
S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 52576'003 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAM1RIM
DataVencimento: 15/1112011 Valor: 1.800,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

CASA DO CAMINHO
DIA 3.12.2011 A PA�TIK DAS 14 HORAS

Protocolo: 24329 Sacado: WILSON IVO OBENAUS CNPJ: 04.894.339/0001-30 Cedente: CRO
MOQUIM PRODUTOS TENSOATIVOS lIDA CNPJ: 61.523.270/0001-71 Número do Título:
006902 Espécie: Duplicata deVendá'Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRA
SIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 22111/2011 Valor: 367,50 liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 23324 Sacado: JOSE ERMOGENIO IUBEffiO CPF: 194.138.669-53 Cedente: JURI
TI ASSOCIAÇÃO DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR CNPJ: 10.246.252/0001-59 Nú
mero doTítulo: 000073-6 Espécie: ChequeApresentante: JURITI ASSOCIAÇÃO DE CREDITO
AOMlCROEMPREENDEDORDataVencimento: 28/10/2011 Valor: 5.750,00 Liquídação após
a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo:
24211 Cedente: RODRlGO ALEXANDRE SEILER CPF: 005.127.869-33 Número do Título:
0000655 Espécie: Cheque Apresentante: RODIUGO ALEXANDRE SEILER Data Vencimento:
14/07/2011 Valor: 500,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Dili
gência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

ARTESANATO NATALINO

ENDEREÇO: JORGE eZERNIEWSKI 497 FUNDOS
JARAGUA DO SUL - se Guaramirim, 2 de dezembro de 2011.

--- -------------------------------- -------- ----------------------------------- -------------- ----------------- CHRIsv-. INGEHIllEWAGNER, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



INTERNACIONAL

Uma ideiamais que reconhecida
Jaraguaense
terá seu painel
divulgado em

universidades que
usam o idioma
alemão na ciência

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

Ele é jaraguaense, tem 25 anos,
é mestre e doutorando em

Ciências Farmacêuticas pela
UFPR (Universidade Federal do

Paraná), em Curitiba. Estamos

falando de Leopoldo Clemente

Baratto, que em novembro deste

ano foi surpreendido ao se clas
sificar com um painel, em que
estão Einstein, Humboldt, Ko

pernikus e Planck, entre os dez
finalistas do concurso publicitá
rio com o slogan Deutsch schafft
wissen (Alemão criando ciência).
O concurso foi promovido pelo

No Brasil, há diversos
grupos de pesquisa
desenvolvendo
,

trabalhos muito

bons, publicados em
revistas bastante
conceituadas ou
transformados
em patentes.

GOETHE-INSTITUT
. CURITIBA

.. .:!; .�..';'tituto Cultuwal Brasileiwo Ger_ãllico

ESTUDO Leopoldo Baratto junto ao Goethe instituI,
emCuritiba, onde aprendeu o idioma alemão

Goethe Institut, da Alemanha.
Os candidatos tinham que enviar

painéis ou frases que pudessem
lembrar a importância do idio
ma germânico no meio científi
co. Foi o único representante do
Brasil entre as mais de duas mil

inscrições recebidas do mundo
inteiro. E mesmo que não tenha
ficado entre os três primeiros co
locados, para ele foi uma grande
honraria, já que o seu painel será
distribuído para centros de lín

guas e universidades para divul

gar a língua alemã nas Ciências.
Nessa entrevista exclusiva ao

OCp, o jovem cientista conta um

pouco de sua trajetória e da ex

pectativa com a ida à Alemanha,
em janeiro de 2012, para fazer
seu doutorado.

em todos os ramos daCiência e conti-
,

nuam sendo referência quando o as-

sunto é pesquisa e desenvolvimento.
Não é a toa que asmelhores universi
dades domundo ficam nos EUA Ou
tros países que eupoderia destacarna
área científica são o Japão, China, ín
dia, Rússia e o próprio Brasil, que vem
se destacando cadavezmais.

o Correio do Povo - Fale um

pouco sobre você.

Leopoldo Baratto - Meu nome é

Leopoldo Clemente Baratto, tenho
25 anos, sou farmacêutico graduado
pela Universidade Federal de Santa

. Catarina, mestre em Ciências Farma
cêuticaspelaUniversidade Federal do
Paraná e atualmente faço doutorado
em Ciências Farmacêuticas também

pela UFPR Nasci em Jaraguá do Sul,
onde vivi por 18 anos até me mudar

paraFlorianópolis para cursar a facul
dade de Farmácia. Atualmente moro
em Curitiba com meus dois irmãos,
mas sempre que possível vou a Iara
guá paravisitarmeus pais e parentes.

OCP - Como foi a premiação?
Como você soube do concurso?

Leopoldo - A premiação acon

teceu em Essen, na Alemanha, no

dia 10 de novembro, durante uma

Conferência intitulada "Deutsch in
den Wissenschaften" -(O alemão nas

Ciências). Apenas os três primeiros
colocados, que eram da Alemanha,
foram ao evento para receber os prê
mios em dinheiro. Os demais sete

finalistas, como eu, receberam um

e-mail de agradecimento e os seus

cartazes em Pdf. Fiquei sabendo do
concurso através de um informativo

que recebi por e-mail do DAAD (Es
critório Alemão de Intercâmbio), já
que minha bolsa de doutorado será
financiada pelo DAAD. Os candida
tos deveriam enviar uma proposta de
umpainel ou frase que evidenciasse a
importância da língua alemãno meio
científico. O objetivo do concurso era

justamente destacar a relevância da
Alemanha nas Ciências e incentivar

o uso da língua alemã na divulgação
dos resultados das pesquisas cientí
ficas desenvolvidas no país, uma vez
que o inglês é a língua dominante no
mundo científico atual. Foram envia-

das duas mil propostas, mas apenas
as dez melhores ideias foram trans

formadas em painéis.

OCP - Você sabe quais os paí
ses que concorreram?

Leopoldo - Além da Alemanha,
candidatos do Brasil, Egito, Estados
Unidos, Burkina Faso, Inglaterra,
Rússia, Malásia, China e Hungria
também participaram.

OCP - Quais os critérios para
seleção?

Leopoldo - A seleção foi realiza
da por um júri, que principalmente
levou em conta a criatividade das

propostas, o apelo visual, a conformi
dade com o tema e o impacto que os

painéis poderiam causar no público
alvo, que sãouniversitários e estudan
tes da língua alemãnomundo todo.

Painel em sua tradução:
"Junte-se aos c:ientüdas
na lUemanha.Ainda há

lugares livres"

OCP - Você se surpreendeu com'
a premiação, principalmente por
ter sido o único do Brasil que con
correu com 10 fínalístast

Leopoldo - Para mim foi uma
enorme surpresa. O público-alvo
do concurso eram publicitários, de
signers gráficos, artistas plásticos.
Como sempre gostei de computa
ção gráfica e domino alguns recur
sos como Photoshop e Corel Draw,
resolvi arriscar e enviarminha ideia.

Quando soube que tinha ficado en

tre os dez finalistas, e aindapor cima
o único candidato do Brasil, foi uma
emoçãomuito grande.

OCP - Como você se sente em

ter sua ideia transformada em

painel para ser distribuída para
centros de línguas e universida
des do mundo?

Leopoldo - Me sinto muito feliz e

entusiasmado. Imagina, alguém em

algum lugar domundo vaiparar dian
te do meu painel e refletir sobre este

tema! É como estar dentro de um

museu e se deparar com os retratos

destes grandes cientistas alemães que
mudaram o mundo inteiro com suas

pesquisas. E ainda há espaço para
novos cientistas. E como diz a frase
do meu painel: Venha para a Alema
nha como cientista Ainda há lugares
vagos! Hámuita coisa a ser estudada,
pesquisada e descoberta.

OCP - Chama a atenção quevocê
tem sobrenome de origem italiana e

se comunica em alemão.

Leopoldo - Meu sobrenome é
italiano (Baratto), pois tenho des
cendência italiana por parte de pai.
Mas por parte mãe, tenho descen
dência alemã (Kopsch). Apesar de
não ter aprendido a falar alemão

quando cnança, crescr ouvindo
meus avós eminhamãe se comuni
cando em alemão. Comecei a estu
dar alemão há uns quatro anos atrás
no Goethe Institut Curitiba, quando
já estava com a ideia de fazer o dou-

torado na Alemanha. A ideia de ir

para aAlemanha surgiu na faculdade,
pois na área que estou 'me especia
lizando (isolamento, identificação,
modificação estrutural e atividades

biológicas de substâncias extraídas de
plantasmedicinais), aquele país sem
pre foi amaior referência.

OCP - Qual a sua expectativa
em ir em janeiro para aAlemanha

para fazer parte da tese de Douto
rado? Fale um pouco sobre isso.

Leopoldo - A minha expectativa
é a melhor possível. Foi uma sele

ção bastante criteriosa, pois apenas
alunos com elevado desempenho
acadêmico foram selecionados pelo
'DAAD. As Universidades da Europa
em geral dispõem de recursos que a

maioria das universidades brasileiras
não possuem, principalmente em re

lação a equipamentos deponta, ferra
mentas analíticas e reagentes quími
cos. Na universidade alemã onde irei
trabalhar iremos testar inicialmente
a atividade antitumoral de varias
substâncias químicas que produzi
mos em nosso laboratório na UFPR.
Essas substâncias, que são derivadas
de uma planta, poderão contribuir
com os estudos da cura de vários ti

pos de câncer. Além disso, estamos
planejando testar a atividade antirni
crobiana destes compostos, na busca
de novosmedicamentos antibióticos.

OCP - Você acredita que a

Alemanha continua liderando
.

no ramo de ciência e farmácia?

Leopoldo - A Alemanha sem dúvida

possui uma tradição na pesquisa e

desenvolvimento de medicamentos,
produtos quúnicos e agrotóxicos, e

é um dos destinos preferidos para
quem realmente quer se especializar.
Mas além da Alemanha, os Estados
Unidos se destacam enormemente

OCP - Pretende voltar ao Bra
sil após o Doutorado?

Leopoldo - Ainda não pensei
a respeito. É muita novidade para
mim ainda. Vai depender muito do
andamento do meu trabalho lá e

das oportunidades que surgirem. De
todo modo, após um ano e dois me
ses retomarei ao Brasil para defender
a minha tese de doutorado. Mas se

surgir alguma oportunidade na Eu

ropa, principalmente relacionada à

pesquisa, gostariamuito de voltar para
lá Embora as universidades da Euro

pa e do Brasil sejam equivalentes em
termos de infraestrutura, a facilidade
na captação de recursos financeiros lá
é muito maior. Além do mais, no caso

daminha área, naEuropahá umapro
ximidade muito íntima entre Univer
sidade e Indústrias Farmacêuticas, o

que toma o desenvolvimento de novos
medicamentos mais ágil. No Brasil, há
diversos grupos de pesquisa desenvol
vendo trabalhos muito bons, publica
dos em revistas bastante conceituadas
ou transformados em patentes. Porém,
os resultados quase nunca saem do

papel, principalmente pela falta de
investimentos que levem adiante as

-pesquisas.
Meu maior objetivo após o dou

torado é me tomar professor univer
sitário. O Brasil possui uma enorme

biodiversidade, e no caso das plantas
a grande maioria ainda nem sequer
foi catalogadamuitomenos estudada
doponto de vista químico e biológico.
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Arte & Som, qualidade e excelênc a no aten
•

nto.
Loja matriz é em São Bento do Sul, onde a empresa está estabelecida há dez anos

JARAGUÁ DO SUL

Sônia Pillon

Imagine um lugar onde
você pode encontrar as melhores e
mais conceituadas marcas de
instru-mentos musicais, nacionais
e importados, em pleno Centro
Histórico de Jaraguá do Sul, a

preços e condições acessíveis ao

seu orçamento. Acertou quem
pensou naArte & Som Music Store,
a mais nova loja especializada em

equipamentos musicais e

instalação de áudio profissional da
cidade, localizada no número 78 da
rua Artur Muller, em frente ao

terminal urbano. Inaugurada em 7
de outubro, é a primeira filial aberta
em Jaraguá do Sul. Amatriz da Arte
& Som, está estabelecida há dez
anos em São Bento do Sul.
Credibilidade conquistada pelos
bons serviços é a marca registrada
da empresa. A loja esta localizada na Rua Arthur Muller, 78, Centro em frente ao terminal urbano fundos do shopping

avaliar ambientes e disponibilizar
orçamentos sem compromisso. Essa
característica, segundo Rogério, tem

agradado a clientela. "O pessoal
realmente está gostando do nosso

método de trabalho e do atendimento",
constata.

Os sócio-proprietário da Arte
& Som de Jaraguá do Sul, Rogério
Riola e Damaris Riola, garante que a

decisão em escolher Jaraguá do Sul
para expandir os negócios da família
foi motivada pelo "mercado em

expansão e pelo crescimento da
cidade"..

São mais de 7 mil itens
disponibilizados ao consumidor, entre
instrumentos, acessórios e equi
pamentos de áudio. Dentre os

produtos mais procurados pela
clientela estão os violões, guitarras,
microfones, acordeons, teclados,
caixas de som e amplificadores.
"Temos um mix de produtos bem
variado, de acessórios, princi
palmente", ressalta o proprietário.

Promoção deNatal
A Arte & Som está com uma

promoçãopara facilitaraindamais as
compras nsteiines. O cliente tem a

possibilidade de parcelar no cartão
em até 10 vezes ou financiamento em

até 24 vezes e os descontos à vista
variam de 3% a 10%, dependendo do
produto. Epara os que ainda relutam
em realizar o velho sonho de tocar
um instrumento, ou querem,
surpreender com um bom presente;
mas não sabem o que escolher,
Rogério Riola traqui/iza: "Nosso
cliente tem total acesso ao produto
para orientação".
A Arte & Som seguirá o calendário
natalino da CDL (Câmara de
Dirigentes Lojistas) de Jaraguá do
Sul, disponívelno, site da CDL.

Instalação gratuita
O leque' de produtos faz com

que o perfil do consumidor seja bem
eclético. Além de suprir as

expectativas e, as exigências de
musicistas e estudantes de música, a
Arte & Som também instala gratui
tamente equipamentos de som em

residências, clubes, casas de shows
e igrejas. Outro detalhe importante é
que a loja agenda entrevistas para

Informações adicionais pelo (47) 3370-0290
jaragua@artesominstrumento.com.br

,
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INTERNACIONAL

Milao observa o Leão doVale
Olheiro da equipe
italiana esteve em

[araquá do Sul
_ mapeando talentos

JARAGUÁ DO SUL

HENRIQUE PORTO

Uma movimentação diferen
te aconteceu no estádio do

Botafogo na tarde de ontem. Ao
invés do português, o idioma
falado em um dos bairros mais

germânicos de Jaraguá do Sul foi
o italiano. O motivo? A visita de
um olheiro do Milan, clube da
elite do futebol mundial.

Aação foi organizadapor Lucia
Rodrigues, proprietário do Maga
Esporte Clube e de uma empresa
que representa os milaneses no

Brasil, especialmente no que diz

respeito ao calendário de observa

ção de jogadores, que inclui a vin
da de dirigentes da equipe italiana
no início e no fim de cada ano.

"Minha função é montar um

calendário de observação, que in
clui organizar jogos como o desta

tarde, onde os olheiros indicados

pelo Milan conseguem mapear
talentos", comenta. Aproveitando
a oportunidade, os dirigentes do

Sport Club Jaraguá apresentaram

o planejamento do clube até 2016,
também com o objetivo de levar o
nome do 'Leão do Vale' para ou

tros países.
"Foi uma ótima oportuni

dade para trocar experiências",
comenta Da Silva, presidente do

clube jaraguaense. "Mas é bom
deixar claro que eles não vieram

aqui para fazer parceria, e sim

para observar o trabalho realiza

do", enfatiza Rodrigues, já anun

ciando que na segunda-feira a

equipe a ser analisada pelo gru
po é a Escolinha de Guaramirim,

em um amistoso em Pomerode.

Dia do Milan

Outra ação da empresa de Ro

drigues é apromoção doDia doMi
lan. Já foram cinco edições realiza
das no Brasil, sempre em cidades de
menor porte. "Não nos interessain
os grandes centros", analisa.

O evento é composto por um
festival de futebol, que tem como

principal objetivo fortalecer amarca
do clube no país. E a próxima cida
de a recebero evento éGuaramirim,

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Os moradores dos arredores da Unidade Industrial da Seara em Jaraguá do
Sul foram surpreendidos por um incômodo mau cheiro ocasionado por uma
falha momentânea do sistema de tratamento de efluentes (ElE) da Empresa.

O problema foi prontamente identificado e resolvido, sem qualquer dano ambi
entai ou ameaça à saúde pública.

A Unidade Industrial da Seara em Jaraquá do Sul adota o modelo de Gestão
Ambiental da Norma ISO 14000:2004, com processos e dispositivos moder
nos que evitam danos ao meio ambiente.

A Empresa promove anualmente durante a semana do Meio Ambiente o

programa "Portas Abertas", que propícia às comunidades conhecer suas

instalações industriais e esclarecer dúvidas diretamente com seus técnicos
ambientais.

A Seara reforça seu compromisso com os mais rígidos padrões de segurança
e qualidade e pede sinceras desculpas à população pelo incômodo causado.

no sábado, dia 3, no campo doAvaí.
O Dia do Milan será dividido em

duas faixas de horário. Pela manhã,
acontece o festival destinado às

crianças nascidas entre 1998 e 2000.
No período da tarde entram em

campo os adolescentes, nascidos
em 1996 e 1997.

"É um evento diferente, onde
meninos e meninas jogam juntos e

onde sorteamos uma viagem total
mente paga aoMilan Camp, evento
de uma semana, que envolve trei
nos dentro da metodologia do Mi
lan'; finalizaRodrigues.

Basquetemasculino
atrás de título inédito

Atrás de seu primeiro título es

tadual na categoria, a equipe Uni
med/FME de basquete infanto

juvenil masculino-Isubl.ê) disputa
-, até domingo o hexagonal final da
competição, que 'acontece em Ioin
ville. Na primeira fase, os jaraguaen
ses formaram a Chave Litoral, onde
disputaram 18 partidas, com onze

vitórias e sete derrotas.
O técnicoMilton Mateus lamen

ta a ausência de alguns atletas nesta
reta final de competição, principal
mente, por motivos particulares.
Por isso, prevê dificuldades. "Se

conseguirmos repetir o nível de

jogo que tivemos na Olesc, temos
chance. Caso contrário será com

plicado", avalia.
Sobre os adversários, o treinador

acredita em um grande equilíbrio.
"Exceto Joinville, as demais equipes
estão no mesmo nível". Na avaliação
de Mateus, é impossível fazer uma
previsão de resultado. "Podemos
terminar em primeiro ou em sexto",
comenta. A única certeza é que Ioin-

ville será o principal adversário a ser

batido, por se tratar do único invicto
entre os finalistas.

Os garotos estrearam na noite de

ontem, jogando no Centreventos,
onde enfrentaram exatamente os

donos da casa, favoritos ao título.

Hoje são dois os jogos,' ambos no

ginásio da Embraco. O primeiro às

8h30, contra Criciúma, e o segundo
às 20h, frente Xaxim. No sábado o

adversário será o Avaí, às 15h30, no
vamente no Centreventos. Os jara
guaenses fecham sua participação
na manhã de domingo, às 8h30, na
Embraco, contra Concórdia.
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Henrique Porto

Craque
avanteesportes@gmail.com

7\ ]ão conheço pessoalmente Filipe Luís.A vez que cheguei mais
1 Vpróximo delefoi numa pelada, no campo daDalila. Quando
vi queJorgeKajuru o entrevistaria em seu programa no Esporte
Interativo (youtu.be/-wUjkW9cAi4), parei tudo que estavafazendo
para assistir. Eque grande surpresa tive. Esses anos naEuropa
fizeram muito bem ao jaraguaense, que deu um shoui na entrevista e

ofuscou o zagueiroMiranda, teoricamente o entrevistado principal.
Mostrou ser um craque da bola e também das palavras.

Guerreiro
A 38a edição da Taça Brasilmarca a despedida oficial do fixo
FranciscoAlberto Gonçalves de Paula, o Chico, após 23 anos de
carreira, amaior parte dela em Jaraguá do Sul- onde construiu
sua família. Com passagens pela seleção brasileira, se tornou
um dos atletas mais vitoriosos dahistória damodalidade no
país (tetracampeão da liga Futsal, hexacampeão daTaçaBrasil,
hexacampeão da libertadores, octacampeão dos Iasc, decacampeão
Catarinense, etc). Boas 'férias', eterno guerreiro da Malwee!

Primeirona (1)
João Pessoa e Cruz de Malta se

enfrentaram pela primeira vez
em uma final da Primeirona em
2007. Na ocasião, os dois jogos
foram disputados no estádio
João Marcatto. A coincidência
é que o primeiro jogo terminou
2 a O, mas para o João Pessoa,

.

que venceu também o segundo
jogo por 2 a 1. E neste ano, como
será?Alguns"prot�gonistas ainda
são os mesmos.

judix'lllG

Primeirona (2)
Creio que ficou complicado
para o João Pessoa reverter
a vantagem cruzmaltina. É
verdade que Pinheiro, Esequiel e
Nando voltam ao time, mas uma
possível ausência deWagner no
ataque pode pesar mais do que
os três retornos. Para complicar
aindamais, Ivan, Rafael eVando
voltam de suspensão no Cruz
deMalta, flue não terá Cairo,
artilheiro do primeiro jogo.

Durante a visita dos representantes doMilan, foi
avisado que os italianos eram avessos a fotografias.
Quem quisesse, teria que fazer de longe. PoréIIl, Lúcio
Rodrigues, a quem conheço deste o tempo de Iuventus,
me ajudou a conseguir a imagem exclusiva, que estampa
nossa página de esportes de hoje. Em nossas vidas,
colhemos aquilo que plantamos!

Taça Pomerode
Botafogo e Cruz deMalta serão
os representantes de Jaraguá do
Sul na Taça Pomerode. Ambos
estréiam em casa, no dia 4 de

março. O Cruz deMalta recebe o
VeraCruz, enquanto o Botafogo
terá pela frente o Floresta. Os
botafoguenses ainda não sabem
se irão disputar a Primeirona
no próximo aI)0. A equipe está

desapontada da conduta da
arbitragem em seus jogos.

Falha

Casanova
o técnico Alfredo 'Biro' da Silva,
ex - Iaraguá, está de casa nova.

Agora responde pela equipe
juvenil do Marcílio Dias, que
se prepara para disputar a SC

Cup. Sobre a possibilidade
de voltar a treinar o Leão do
Vale na próxima temporada, o
presidente Da Silva diz que as

portas estão abertas, mas vai
depender do fechamento com
patrocinadores.

Na edição de ontem do jornal cometi um erro. Disse que o

goleiro Erick foi operado de apendicite, mas na verdade foi
de amidalite. Bem humorado, o arqueiro daADJ /FME me

respondeu via twitter: "Bom dia amigo, não sendo mudança de
sexo ... hahaha". Quem quiser seguir o perfil dele, é só buscar por
@Erickfutsal. Aproveita e segue também o @avanteesportes.

Emerson é julgado e
suspenso pelo SfJD
Atacante do Corinthians é punido por pisar
em jogador do Avaí e fica fora do clássico

Teixeira anuncia Copa do Brasil com 86 times

AGÊNCIA FOLHAPRESS

O Corinthians não vai poder
contar com Emerson no con

fronto contra o Palmeiras. O
atacante foi julgado na tarde de
ontem e acabou sendo suspenso
por mais um jogo. No primeiro
julgamento, o atleta foi suspenso
por um jogo, com base no artigo
250 do CBJD.

No jogo contra o Avaí, Emer
son pisou no adversário, que es

tava caído, depois de uma dispu
ta de bola. O árbitro da partida,
Leandro Pedro Vuaden, deu o

cartão amarelo ao corintiano. O
Corinthians, porém, conseguiu

Em entrevista coletiva no Rio,
o presidente da' CBF, Ricardo
Teixeira, anunciou duas grandes
novidades para o calendário do
futebol brasileiro. A principal de
las diz respeito à Copa do Brasil,
antecipada na edição de ontem
de O Correio do Povo.

A partir de 2013, os clubes que
estiverem na Taça libertadores da
América também vão participar da
Copa do Brasil, que será remodelada,
estendendo-se ao longo da tempo-

efeito suspensivo e Emerson par
ticipou de mais quatro jogos.

O atleta seria julgado pela
segunda vez no dia 22 de no

vembro, mas havia o risco dele
ficar fora do confronto contra o

Figueirense no último domingo.
O Corinthians então usou como

argumento o caso do Fluminen
se, que conseguira adiar o julga
mento de Abel Braga.

Palmeiras
Atual gerente de futebol do

Palmeiras, César Sampaio par
ticipou das maiores conquistas
do clube na década de 1990.
Na época, os clássicos com o

rada, e com o aumento de 64 para
86 equipes. Agora, a competição vai
durar demarço a novembro.

Assim como acontece na Eu

ropa, os times da competição
continental entrarão na disputa
a partir das oitavas de final, para
completar 16 times. Caso sejam
apenas cinco, e não seis clubes
na Libertadores, a última vaga
será completada pelo Ranking
de Clubes da CBF (divulgado ao

final de cada ano).

Corinthians eram apimentados
com apostas e provocações, algo
que inexiste nesta semana de
dérbi decisivo.

"Cada- grupo tem um perfil.
Naquela época tinha o Paulo Nu
nes, o Edílson, que apostavam.
Hoje não é assim. Preferimos
adotar um discurso de paz e de
calmaria dentro de campo por
que nem todos conseguem enca

rar as provocações como estímu
lo, para que não haja violência",
afirmou Sampaio.

Sobre o jogo, o dirigente repe
tiu o que já vem sendo dito por
jogadores e membros da comis
são técnica. "O grupo está moti
vado, a semana de trabalho foi
muito boa. É como se fosse uma
final para eles. E uma vitória
servirá de parâmetro para o que
a gente quer a médio e longo
prazo", resumiu.

D�LGAÇÃO/FOLHAPRESS

Teixeira ainda divulgou o retor
no do Campeonato do Nordeste,

, competição que teve sua última
edição chancelada pela CBF em

2002, com 16 agremiações.
Com isso, os Estaduais da re

gião terão um formato mais re

duzido. Os times do Nordestão
só entrarão na parte final dos
respectivos torneios domésticos.

A coordenação técnica será
da CBF, com apoio logístico das
federações locais.
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mrRÂNSITO

Duasmortes em
menos de 24 horas
Desde o início do

ano, mais de 60

pessoas perderam
a vida em estradas
de Jaraguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL
.

CAROLINA CARRADORE

Aviolência no trânsito nas ruasde Jaraguá do Sul fez mais
uma vítima. Adenilson Mass, 32
anos, morreu ao perder o con

trole da moto que guiava e bater
contra um muro, por volta da
meia-noite de ontem.

Segundo informações da Po
lícia Militar, Adenilson guiava a

moto Honda CB 300, placa MID-
4986, de Jaraguá do Sul, na rua

PastorAlberto Schneider, na Bar
ra do Rio Cerro. Ele foi socorrido

pelos Bombeiros Voluntários,
mas morreu ao dar entrada no

hospital São José.
Essa é a segunda morte regis

trada na cidade em menos de 24

horas. Na madrugada de quarta
feira, o músico Rafael Ricardo
Rosá, 23 anos, morreu ao colidir
a moto que dirigia contra um

Saveiro. O condutor do veículo,
Danilo Tagliari Ferro, 51 anos,

permanece internado na UTI

(Unidade de Terapia Intensiva)
do Hospital São José. A Polícia
abriu inquérito para apurar as

causas do acidente.

Perigo
no trânsito

De acordo com relatório da
Polícia Militar, só este ano, 11

pessoas perderam a vida no local
do acidente e mais de 50 vítimas
morreram após dar entrada no

hospital. Cerca de 500% dasmor
tes são registradas nas unidades
hospitalares. Estatística da Polí
cia revela que de janeiro a outu

bro deste ano, acidentes envol
vendo motocicletas ficaram em

quarto lugar, correspondendo a

14,34% de todos os acidentes de
trânsito.

Houve uma diminuição se

comparado com os dois anos an
teriores. Em 2009, colisões com

motos estava em segundo lugar no
ranking dos acidentes, perdendo
apenas para acidentes com carros.

A violência no trânsito de Ia
raguá assusta quem atende as

ocorrências. Para o comandan
te dos Bombeiros Voluntários,
Fabiano Candido, o maior mo
tivo seria a falta de bom-senso
no trânsito. "Se o motorista está
cansado, não deveria pegar a

direção, o mesmo ocorre com

quem bebeu. Se o limite de velo
cidade é 60 por hora, o condutor
precisa respeitar. Se pode evi
tar pegar o carro em horário de

pico, melhor ainda. Bom senso

sempre", enfatiza. Segundo da
dos dos Bombeiros, houve uma

. redução de 14% de ocorrências
envolvendo motocicletas, com

parado com o mesmo mês (outu
bro) do ano passado. Já em janei
ro, houve um acréscimo de 23%,
junho de 17,54% emarço de 14%,_
comparado com os mesmos me

ses de 2010.

NOTA DE
ESCLARECIMENTO
Diferentemente do que foi publicado

na edição de ontem do O Correio do Povo,
o Rio da Luz não recebeu água sem trata

mento, conforme informação repassada
pela Fujama (Fundação Jaraguaense do
Meio Ambiente) à reportagem. Segundo
informações da assessoria de imprensa da
Seara, o sistema de ETE da empresa conti
nuou tratando a água e apenas o mau chei
ro pode ser sentido. Ainda de acordo com a

empresa, o problema já está sanado.

o G�pamel?<to Policial Milit!}tde
Massarartduhá'cãôtá 'cOniRUrh,llovdi
comandante.Maurici Carlos de Sales assumiu
o cargo ontem. Ele atuou como comandante
do DestacamentodeLuís Alves, Penh��..

Piçarras e como sub-comandante do Pelotão
de Patrulhamento Tático de Blumenau.

QUADRO ESTATÍSTICO DE TRÂNSITO
Relerente ao mês de janeiro a outubro de 2011

(3183 acidentes) - 20 II

NllTUREZAS
Falta de atenção
Vele incompatível
Desob. à sinalização
Ultrap. indevida
Embriaguez
Del. na sinalização
Del. mec. no veículo
Del. na via
Outras causas
1,m011l1Jl

QUANTIDADE %
2156 67.73%
284 8.92%
287 9.02%
124 3.90%
119 3.74%
2 0.06%
20 0.63%
29 0.91%
162 5.09%
:�183 ltlO,lOO'%

Fonte: setor de trânsito do 14°bpm
j

QUADRO ESTATÍSTICO DE TRÂNSITO
Assunto: ruas com maiores índices de acidentes.

Referente ao mês de janeiro a outubro de 2011 (3183 aeidentes)

RUA / AVENIDA QUANTIDADE %
Prefeito Waldemar Grubba 559 17.56%
Presidente Epitácio Pessoa 281 8.83%
José Theodoro Ribeiro 238 7.48%
Walter Marquardt 227 7.13%
Manoel Francisco da Costa 212 6.66%
Bernardo Dornbusch 202 6.35%
Cei. Proc. Gomes·de Oliveira 103 3.24%
Mal. Deodoro da Fonseca 100 3.14%
Reinoldo Rau 89 2.80%
Getúlio Vargas 88 2.76%
Roberto Ziemann 88 2.76%
Bertha Weege 86 2.70%
João Januário Ayroso 80 2.51%
Jorge Czerniewicz 78 2.45%
Joaquim Francisco de Paula 78 2.45%
25 de julho 77 2.42%
Outras ruas 597 18.76%
1'OTAL 3183 100,00%
Fonte: setor de Trânsito do 14° BPM
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Apesar da falta de acordo,
greve é descartada

Quando o impasse entre go
verno e Polícia Civil parecia estar
chegando ao fim, a negociação
volta à estaca zero. O presidente
da Adepol (Associação dos Dele

gados de Polícia) de Santa Cata
rina, Renato Hendges, se negou a

assinar a minuta de acordo com

o governo, em reunião realizada
na quarta-feira. Diante da nega
tiva, a categoria promete novas

ações, mas greve está descartada
no momento.

"Não assinei simplesmente
por entender que a proposta não
fazia jus às demandas da classe
e por ser contra minha consci
ência como representante clas
sista, pois o que ofereceram foi
um aumento insignificante de
R$140,00", disse o delegado. No
início da reunião, as três entida
des que representam a classe -

Adepol, Sinpol (Sindicato dos Po-

liciais Civis) e Sintrasp (Sindicato
dos Trabalhadores em Segurança
Pública em Santa Catarina), re
cusaram a proposta dos abonos
em 36 meses. "Acreditamos que
merecemos mais e vamos conti
nuar lutando", ressalta o delega
do. Uma nova assembleia será
realizada com a categoria, na

terça - feira. A partir daí, novas

medidas serão tomadas, como

a colocação de outdoors e um

mandado de segurança na Jus
tiça para impedir que policiais
sejam deslocados para participar
da Operação Veraneio.
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BOAS FESTAS
E UM CARRO NOVO PRA VOCÊ

FINANCIAMENTO COM

AS 3 PRIMEIRAS PARCELAS

POR APENAS R$ 99,00*
Brindes
GPS ou CD Ployer

MP3 USB

Novo Goll.O - Linha 2012
A partir de

R$27.9
• Banco motorista com regulagem de altura;
• Revestimento interno portas em tecido;
• Porta-revistos atrás banco traseiro;
• Console central;

,

• Pára-sóis com espelho;
• Pneus 175/70 - aro 14",

Novo GoI1.6 - Linha 2012
CO/V\PlETO

.490
A partir de

R$3
• Ar condicionado;
• Direção hidráulico;
• Vidros e travos elétricas nas portos dianteiros;
• Limpador e desembaraçado r do vidro traseiro;
• Alarme
• Pacote Trend

VENHA FAZER UM BEST DRiVE SUPER VALORtZACÃO DO USADO TROCO NA TR A
"

,

Ef\JTRADA FACtLlTADA 100 % FINANC ENTO Ai\JTES DE COM R, COMPARE
WWW.vw.com.br Promoção válida até 02112/2011 para veiculas com pintura sólida. Frete incluso, Novo Gol1,O 201112012,4 portas, código 5U11C4, com preço promocional à vista a

partir de R$27,990,00, Novo Gol 1,6 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12, completo,com preço promocional à vista a partir de R$ 36.490,00. "Financiamento com as três primeiras
parcelas de R$99,00 válido apenas com entrada de 30%. Promoções válidas apenas para veículos disponíveis em estoque. GPS e CO Player meramente ilustrativos. IOF,
Despesas de--Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações inclusas na operação e no CET. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 201112011, sem limite de

quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário para a sua utilização o

cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado, Crédito sujeito a aprovação, SAC: 0800 770 1926, Acesso às

pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 19�5 Ouvidoria: 0800 701 2834, VeJculos em conformidade com o Proconve.
NVWOCA'

eOl!i4au.IONiUuA$
0111 Vi,WlJl.O$
ACljs"A'P1!i'V1 4732746000www.QutoeUte.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibiUd",dt. BANCOVOlKSWAGEN

,.,..

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito
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