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�� ESTE JORNAL PARA ÓUTRO LEITOR. A VIDA ACONTECE AQUI DESDE 1919

o orçamentomunicipal para o próximo ano ficou em R$ 487.632.930, o que representa 31% amais do

que em 2011. Além dos percentuais normalmente investidos na área de Educação - cerca de 26% do

orçamento - ficou definido quemais R$ 300mil serão destinados para a construção de duas creches no

município. Outra emenda aprovada é a que trata da prestação de contas no site daPrefeitura.
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Litoral de se
pode ficar seUl
polícíamento
:TE E 5 LcrrA -o·
dos sindicatos da Polícia

Civil, profissionais do Estado
não estão se inscrevendo

para trabalhar na Operação
Veraneio. Protesto quer
chamar atenção do governo
para os salários, defasados
hámais de dez anos.
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PlanoDiretor
deverá passar
poralterações

c

Vereadores de Jaraguá
duas novas propostas do
Executivo. Um dos projetos
objetiva construir uma
ponte sobre o rio Itapocu,
ligando os bairros Rau e

Amizade, e outro solicita
novo sistema viário para o

município. Página 6

QUE BANDITISMO!
É atitude bandida do

governo estimular o crédito

paramanter a economia

aquecida à custa do
sofrimento posterior do povo.
LUIZ CARLOS PRATES
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Indumak
A lndumak teve um 2011

..l1.estável, com um crescimento

ameno nofaturamento, que em
2010foi de aproximadamente
R$ 45milhões. Para 2012, as
expectativas são melhores e a
empresa projeta um aumento

de 15% nos negócios. Gelson R.

Schmidt, diretorcomercial da
Indumak, explica que o primeiro
semestre deste ano nãofoi

como o esperado em [unção de

inseguranças no mercado, como
a eleição da nova presidente. UNo
segundo semestre já observamos
uma melhora, o que nos deixa
otimistas também com relação
ao próximo ano'; destaca.A
lndumak continua investindo
em desenvolvimento e neste ano

foi pioneira em seu segmento ao
lançar um sistema de paletização

DIVULGAÇÃO

Pegou muito mal f'

o cancelamento da presença da prefeita Cecília e de seus

secretários na reunião daAcijslApevi da última segunda
feira, dia ·5, teve uma repercussãomuito negativa entre
a classe empresarial, considerando que esta presença
estava confirmada há dois meses e foi comunicada a

ausência às lOh30 da manhã da segunda-feira. Desta
forma, teve de ser cancelada esta que seria a penúltima
reunião plenária do ano das instituições.

E os juros?
Pela primeira vez, o mercado prevê para o final de 2012 uma taxa

básica de juros abaixo de 10%. Considerando que a Selic está em

11%, não se trata de uma diferença tão grande. O que resta saber é

se a inflação vai ficar sob controle. Um fato mais que notório é que
o consumidor brasileiro está pagando juros muito altos e já existem
diversas empresas comerciais que parecemmais uma instituição
financeira do que uma loja. Em alguns casos, você é mal visto se

pretende comprar com pagamento à vista. Os vendedores preferem
muito mais a comissão mais gorda obtida nas compras financiadas.

....

LO'fERIAS
QUINA I

SORTEIO N° 2763
03 - 04 - 26 - 60 - 6 L. i

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 693

01 - 02 - 03 - 04 - 06

07 - 09 - 10 - 11 - 14

16 - 17 - 19 - 21 - 22

ÍNDICE PtRíODO
11% 30.NOVEMBRO.20Il

0.130% 6.DEZEMB;RO.20 11

1.127.75 DEZEMBRO.20I1

"Im' 1.11 % 6.DEZEMBRO.20 II

0.5626 . 6.DEZEMBRO.eOll

COMPRA VENDA VAR •

1.7965
•

r 1.7975 'WI,0.32%
1.7200 1.8600

Ikarsten@netuno.com.br

com um robô totalmente

fabricado no Brasil. "Sabemos que
existem problemas internos, como
nosso sistema tributário, regras
salariais e custos de logística,
mas estamos lutando pela nossa

competitividade oferecendo
produtos de ponta com tecnologia
nacional e assistência técnica em

todo o Brasil'; comenta o diretor
comercial.

Mercosul
A FIESC promoverá
seminário para debater
os 20 anos do Mercosul.
O encontro será realizado

hoje no Centro de Eventos
Sistema FIESC, em

Florianópolis. No encontro
serão realizados cinco

painéis que vão debater
a complementaridade
industrial entre os países do
Mercosul, as negociações
internacionais entre

Mercosul e União Européia
e as oportunidades de
negócios com Argentina,
Paraguai e Uruguai.
Também serão abordadas as

negociações internacionais
no âmbito do Mercosul e
a relação comercial entre
os países que compõem o

bloco econômico. Em 2010,
as exportações catarinenses
para o-Mercosul somaram

I

US$ 843,8 milhões e a

importações fecharam em

US$ 1.370,6 bilhão.

Strasbourg
Já são cinco anos de atividades
na região, dedicados à
comercialização de veículos.

CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLÉIA GERAL

ORDINÁRIA
O presidente da Liga Regional
do Vale do Itapocu de Bocha e

Bolão convoca pela presente,
todas as sociedades ou asso

ciações filiadas, para participar
da assembléia geral ordinária.
Será realizada no dia 15 de

dezembro de 2011, na Cancha

de Bolão da Arweg, ás 19:30

horas, ou em 2a convocação
com qualquer quorum ás 20:00

horas.
Ordem do dia: Eleger o pre
sidente da Liga e o conselho

fiscal, para o mandato de 2012

a 2015.
Antônio Torizani Filho

. - Presidente

. Rei'nvenc;ão da União Eu�opeia
o que se comentava nos bastidores já toma forma. E a busca de um

novo tratado de integração que visa superar os riscos envolvidos

no tratado atual. Não fazemmuitos anos que o modelo da UE

era considerado um modelo e haviamuitas críticas à resistência

do Brasil àAlca. Se aAlca tivesse saído do terreno das ideias, hoje
estaríamos atrelados diretamente aos problemas dos EUA.

Zona do euro
O pior da crise europeia ainda não foi anunciado, mas existem sinais

concretos de que os países da zona do euro caminham paraum resultado

bem ruim no quarto trimestre do ano. Espera-se uma forte contração e não

faltam ameaças de rebaixamento danota das dívidas dos diversos países.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a .

licitação abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 201/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇO

DE RETROESCAVADEIRA TRAÇADA 4X4
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 07/12/2011, das 8:00 h às 11:30

e das 13:00 às 16:00 h
• DATA DAABERTURA: 20/12/2011 14:00 horas

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na

Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Isair Moser - Diretor Presidente

JARAGUÁ DO SUL, 29 de Novembro de 2011.
AOFICIALA

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFíCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE JARAGUÁ DO 'SUL

Municípios que compõem a comarca: Jaraguá do Sul e Corupá.
OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISAMARTAMOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de

Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que AMAURI INACIO
DOROW, CI n° 1.261.903-5-SESP/SC, CPF n° 501.381.549-53, empresário e

sua esposa TÂNIA NIGIA DOROW, CI n° 1.980.969-SESP/SC, CPF n°

577.038.849-87, do lar, brasileiros, casados pelo regime da Comunhão Parcial

de Bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua Julius

Verch n° 134, bairro Czerniewicz, nesta cidade; requereram com base no art.

18 da Lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na

Rua 1074-Eurico Duwe, bairro Rio da Luz, perímetro urbano de Jaraguá do

Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul/SC, conforme Certidão n° 146/2011, expedida em 25/05/2011,
assinando como responsável técnico, o técnico em agrimensura Antonio
Carlos da Silva, CREA n° 47483-8, ART n° 3977074-6. O desmembramento é

de caráter residencial, possui a área total de 50.000,00m2, sendo constituído
de 6(seis) parcelas, sistema viário e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de

15(quinze)dias, contados da data da última publicação
do presente edital, e deverá ser apresentada por
escrito perante a Oficiala que subscreve este, no

endereço da Serventia: Rua 16-Bar.ão do Rio Branco,
n° 414, sala 02, centro, Jaraguá do Sul/SC.
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"'{ Tocê sabe o que significa uma mi

V nhoca para um peixe? Isso mesmo,

um prato delicioso. E o que fazem os

pescadores para enganar o peixe? Exata
mente, colocam umaminhoca na ponta
do anzoL O resto da história você sabe,
o peixe cai como um pato no engodo e

acaba fisgado, morto.
O mesmo fazem os governos ines

crupulosos diante de uma população
ignorante... Como? Muito simples, faci
litando o crediário. Ouça trechos destas

duas notícias, tiradas de dois jornais
diferentes: - 110 governo volta a incen

tivar o crédito para o consumo em um

momento que, teoricamente, tem ingre
dientes arriscados: os brasileiros nunca

deveram tanto e nunca compromete
ram parcela tão alta do salário para pa

gar as dívidas". Leste bem, leitora, leitor?
Nunca deveram tanto ...

Agora ouça este outro trecho: -

"Preocupado com a perda de dina

mismo da economia brasileira e com a

perspectiva cada vezmaior de um des

fecho lento para a crise européia, o go-

ESTRADA
BANANAL
DO SUL

verno anunciamedidas para estimular

o crédito". É ou não é um banditismo

contra os ignorantes?
Não tenho nada contra o crediário,

até acho que o crédito é formidável para
nos tirar de uma grave necessidade num

momento em que estamos desapercebi
dos de dinheiro, eu disse "desapercebi
dos", que é diferente de despercebidos.
Desapercebido é desprovido de alguma
coisa, despercebido é não percebido ...

Mas como disse, sou favorável ao

crédito, só que o crediário precisa ser

usado com moderação, inteligência,
adequação às posses. Não é o que acon

tece com as massas que não sabem pen
sar, as maiorias, pois não?

É atitude bandida do governo esti

mular o crédito paramanter a economia

aquecida à custa do sofrimento poste
rior do povo. Mas eu digo isso e sou ape

drejado, como quando disse que hoje
qualquer miserável tem carro. E não

tem? O preço desse carro 'é o casamento

arruinado, a falência pessoal, as angús-
. tias, os infartos. Que banditismo!

CHARGE

redaeao@oeorreiodopovo.eom.br

I
•

NOVELA
Numa cena daMalhação, a discussão num

chatera a seguinte: - Levou um tapa na cara da

garota que você está afim? O quefazer?Bolas,
eu respondo: caiafora.A questão do tapa não é

aforça, é o desrespeito. Se ele lhe bateu, mande
o ao inferno, caia fora. Vale o mesmo para os

homens, as mulheres também não têm o direi

to de bater. Entendidos?Ah, bom!

FOTOS
Uma fotógrafa americana, Nan Goldim uvi

nha"aoBrasil para uma exposição de suasfotos.
,Mas a exposição teve fotos vetádas pelo patroci
nador. Ah, deu um bafafá, falaram em censura,

isso e aquilo. Só que muitas fotos mostravam
.

casais fazendo sexo tendo os filhos pequenos,
também nus, e ao lado deles, vendo tudo. Vá ser

estúpida assim na casado Tio Sam, tia...

COCAÍNA
Outrasfotos da (�enial"fotógrafa americana

- a tal deNan Goldin - mostram pessoas se inje
tando cocaína nas veias. Fotos, não são desenhos,
não são pinturas, são fotos. Bem fez a empresa

patrocinadora em vetarasfotos. Sim, sou careta.

DO LEITOR

A AGONIA DA EUROPA
/\ o final da segunda guerramundial, os países
.l\.europeus estavam em frangalhos pela des

truição. O Plano Marshall dado pelos EUA foi a

tábua de salvação para reerguer a Europa. Em
menos de dez anos a Fênix europeia surgia das

cinzas. Politicamente, impulsionados por intelec
tuais que sobreviveram à barbárie, criou-se uma

ideologia própria chamada "social democracia". O

Estado em prioridade deve servir seus cidadãos.

Resquícios dos pensamentosmarxistas.
A internet, um recente veículo de informa

ção, surge como uma nova janela de conheci

mentos totalmente independente, infensa a

qualquer tipo de censura, livre para se manifes

tar. Esta é a Ágora ateniense em versão virtual,
onde todos são livres para dizer o que quiser
sem qualquer restrição. É a autêntica prática da
cidadania. Neste sentido tem-se a oportunidade,
de saber o pensamento de pessoas ou entidades

fora do nosso contexto cultural. Assim, tem che

gado a nossa mesa, pensamentos "abalizados"

FALE CONOSCO

pela cultura asiática onde se destaca Prof. Kuing
Yamang de economia (há um site dizendo que
é uma fraude este professor). Independente da

origem, as afirmações contidas conferem com os

acontecimentos recentes.

O modelo europeu se tornou altamente

dependente dos meios financeiros, onde as be

nesses do progresso levaram a sociedade a se

interessar somente com lazer/entretenimento,

ecologia, futebol, este último pelaTV; uma autên
tica dolce vita.

Assim, para atender seuWelfare State, san

graram os empresários em impostos. Também se

endividaram com uso do crédito sem limite jo
gando a contapara o futuro que seus filhos jamais
conseguirão pagar. Além disso, os governos san

gram os contribuintes, gerando um "inferno fiscal",
particularmentepara aqueles que criam riquezas.

A mentalidade política não entendeu que
não se cria riqueza distribuindo benesses, mas
sim com trabalho. Os que produzem e geram

empregos são punidos com altos impostos e ta

xas e aqueles que nada fazem, são cada vezmais
protegidos pelo guarda chuva do Estado. Não é

paramenos que grandes corporações industriais,
buscam outros países, (o Brasil é um caso) para
seus investimentos, empobrecendo a oportuni
dade de empregos em' seus próprios países.

Há funcionários demais a mamar nas tetas

dos governos, com polpudos benefícios para tirar
férias nas praias ensolaradas do mediterrâneo,
no Brasil, ou naÁsia próximo à linha do equador.
O absurdo pensamento político diz: "é preferível
um funcionário público ineficaz do que um ci

dadão desempregado". Mas alguém pagará esta

ineficácia.
Diante deste cenário a Europa está se diri

gindo a toda velocidade contra o trágicomuro da
história.

Sergio SeboId, economista e
professor independente
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EST
PROCESSO DEURBANIZA

Os moradores aqui
ajudam, colaboram,

se empenham
pelas melhorias.

Pedro Paulo

Bemstein, presidente
ela Associação de

Moradores

,

�NOVAESTAEM

área rural e de ligação entre Ia
raguá do Sul e Corupá, desde
os tempos da colonização, teve
crescimento populacional acele
rado a partir damigração de mão
de obra para suprir as vagas das
indústrias, há cerca de três dé
cadas. Desde então, os avanços
na infraestrutura começaram a

ser alcançados, principalmente,
através da mobilização popular.

Segundo dados do Protoco
lo da Prefeitura, hoje o Estrada
Nova conta com 159 empreen
dimentos registrados. Destas 159

empresas, se destacam 33 da área
de construção civil e serviços au
xiliares e 20 do comércio varejis
ta. A lista completa dos 159 em

preendimentos está disponível
no http://portal.jaraguadosul.
com.br/modulos_externos/geo/ LAZER Áreamedindo 14 milmetroS quadrados foi doada e aguarela liberação ela Prefeitura

contribuintesclasse.php.
Se de um lado a comunida- "�

de ainda aguarda investimentos

urbanos, de outro a Prefeitura

programa investimentos nos se

tores de obras e serviços públicos
e ampliação no número de vagas

,

p4fa a educação infantil.

IlSFlU.TO Moradores reivindicam pavimentação asfáltica,
cta rua Ingo Blunck, onde está situado o posto de saúde

Comerciante quer rua
do posto asfaltada

gamentos. "O pessoal aqui émuito
unido. O.que está fáltando agora
é asfaltar a rua do posto de saúde

(Ingo Blunck). Já fizemos abaixo
assinado duas vezes para asfaltar
essa rua", atestaAcéliaMonteiro.

'" '! I • ,

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Comunidade

passa a usufruir de
melhorias e planeja
novos avanços,

'

como mais asfalto
e área de lazer

JARAGuÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

T ocalizado a cerca de cinco qui
Llômetros do centro de Jaraguá
do Sul, em área de 3.131.444 me

tros quadrados, o Estrada Nova
cresce gradativamente e está em

pleno processo de urbanização.
A arrancada começou há pouco
mais de dez anos, com a constru

ção do túnel às margens da BR,-
280 e, na sequência, do posto de
saúde com ESF (Estratégia Saúde
da Família). Depois começaram
as regularizações dos loteamen
tos e, nos últimos anos, as pavi
mentações asfálticas.

O bairro que começou como

A comerciante Acélia Pedroso

Monteiro, 34, sócia-proprietária
de uma panificadora e confeitaria,
confirma que o bairro melhorou
bastante e que a comunidade já
não se ressente tanto com os ala-

JldairMoIImann,
latoeiro autônomo

! I
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Cronograma prevê área
de lazer, vagas e asfalto

A diretora de Educação In
fantil da Secretaria Municipal
de Educação, Graciosa Otília

Fock, confirma que no primeiro
semestre de 2012 o atendimen
to da educação infantil, de qua
tro a cinco anos, passará de 118

para 250 vagas com a entrega das
novas instalações, que disponi
bilizarão seis salas.de aula, refei
tório, cozinha, espaço para recre
ação e orientação pedagógica. A
obra terá recursos da Prefeitura.

O diretor de Regularização
Fundiária da Secretaria Muni

cipal de. Planejamento Urbano,
Rodolfo Gesser, esclarece que o

loteamento do Morro do Meio
ainda não está entre os 25 tra

balhados -pela equipe especial
mente montada para as legali
zações. "Ainda não fizemos um

levantamento no local, mas em

princípio lá existe um problema
que torna inviável aprovar, por-

que não há distância mínima de
30 metros do ribeirão", esclarece
Gesser.

Já o coordenador de projetos
da FME (Fundação Municipal
de Esportes) de Iaraguá do Sul,
Rogério Tomazelli, confirma que
a destinação da área de 14 mil
metros para a área de lazer do
Estrada Nova está na fase final
de . documentação. Quando for

liberado, a Prefeitura promove
os serviços de terraplanagem e

cerca o local com telas de arame.
As demais benfeitorias, como

vestiários, área para. festas e par
quinho serão buscadas junto à'

própria comunidade.
O secretário municipal de

Obras e Serviços Públicos, Odi
mir Lescowicz, não foi encontra
do pela reportagem do OCP para
fornecer informações relaciona
das às próximas ruas que devem
ser asfaltadas.

A educação infantil
passará a ter 250
vagas no primeiro
semestre de 2012.

Graciosa Ibck,
diretora ele Educação
Infantil ela Secretaria

Mllllicipalde
Educação

FOTOS EDUARDO MONTECINO

REGULARIZAÇÃO Loteamento Morro do Meio ainda

não foi incluído entre os 25 em fase de legalização

LIDERANÇAS Pedro Paulo Bernstein (E), presidente
da Associação deMoradores, e Romeu Becker,
integrante do conselho fiscal da Associação

Curiosidades históricas
A área que corresponde ao bairro Es

trada Nova fez parte dos dez mil hectares
de terra adquiridos pelo fundador de .Ia
raguá do Sul, Emílio Carlos Iourdan, do
governo catarinense, em 1895, e passou
a ser colonizada no início do século 20.

Eram, portanto, lotes rurais. O bairro fica
cerca de cinco quilômetros distante do
Centro da cidade.

Quando do início de Corupá, na época
chamada de "Hansa", o caminho por terra

que levava à então colônia seguia pelamar
gem esquerda do rio Itapocu, o que aumen
tava em cerca de um terço o trajeto, com
parado com outro que poderia ser aberto

por meio das terras da "Colônia Jaraguá".
A estrada rural foi traçada por ali pelo fato
das terras da margem esquerda do rio per
tencer àmesma companhia de colonização
de Corupá, enquanto que as da margem
direita pertenciam à Iourdan, com quem
a Companhia Hanseática de Colonização
mantinha sérias divergências.

Somente na década de 1920 é que uma
nova estrada para Corupá foi aberta pela
margem direita do rio Itapocu: a chama
da "Estrada Nova", que passou a ser usada

apenas para tráfego local com a implan
tação da BR - 280 e mais tarde teve o nome

incorporado ao bairro.

A ocupação urbana se intensificou há
cerca de três décadas, em suamaioria for
mada por operários migrantes do Oeste
catarinense e do Paraná, que foram atra

ídos à região pela industrialização.
Uma das principais características do

bairro, que se destaca entre os demais da
cidade e vem garantindo sucessivas con

quistas sociais, é o alto grau de mobiliza
ção de seus moradores. Uma das vitórias,
conquistada há cerca de dez anos, foi o tú
nel construído na BR-280, que desafogou
o trânsito e passou a coibir o alto número
de acidentes fatais até então registrados
na entrada do Estrada Nova.

2000: 3.309

200 4.558

2010: 5.673
* Dados do mGE

PR NCIPAlS
CARACTERíS.TICAS .

• lÍrea de 3.131.444,1 m2

localizada às margens
daBR·280

• 159 empreendimentos
• 100% água tratada
• Esgoto sanitário·
• Posto de Saúde com ESF
• Centro·de Educação
·Infantil

• Escola Emílio Marcos

Verbinnen

PRINCIPAIS
. REIVINDICAÇÕES
•Pavimentação das ruas Ingt;»
Blunck, IOde Maio, A1cebíades
Abelardo Verbinnen, José
JacobMartins e trecho
da José Picolli .

• Infraestrutura da área de

lazer, de 14 mil m2
• Mais vagas de Educação '

Infantil da Escola Emílio

Verbinnen'
• Regularização do loteamento

-

Morro do Meio

OBRAS E P JET S E
ANDAMENTO

•Pavimentação das ruas IOde

Maio, A1cebíades Abelardo

Verbinnen, José JacobMartins
e trecho da José Pi(:olli

• Ampliação da Escola Emílio
. Verbinnen
• Mais vagas de Educação
Infantil da Escola Emílio

Marcos Verbinnen
• Infraestrutura da área de

lazer, de 14 mil m2
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Obras voltamagerar
novas polêmicas
Prefeitura tem dois novos projetos para o
Plano Diretor, mas assessoria jurídica da
Câmara apresentará parecer contrário

JARAGUÁ DO SUL
........• ,

j

DAIANA CONSTANTINO

Já estão na Câmara de Vereado
res de Jaraguá do Sul duas no

vas propostas do Executivo que
preveem a atualização do Plano
Diretor da cidade. Um dos proje
tos objetiva construir uma ponte
sobre o rio Itapocu, ligando os

bairros Rau e Amizade, entre as

ruas Anna Mueller Enke e Vista

Alegre. O outro solicita a autori

zação para que a administração
adote um novo Sistema Viário .

para o município.
As duas propostas entraram

na Câmara em regime de urgên
cia' para serem votadas em 30

dias. Porém, segundo o assessor

jurídico Nilton Hening, as maté
rias serão analisadas em um pra-
'zo maior por causa da complexi
dade do tema, respeitando então
a Lei Orgânica do Município.

Além disso, o advogado da
Casa antecipa que as matérias
receberão parecer jurídico con

trário. "0 governo municipal
cometeu as mesmas falhas que
namatéria anterior que previa a

construção de 50 pontes", afir
ma. Primeiro porque, de acordo
com Hening, o Executivo não

promoveu amplamente o deba
te acerca das obras projetadas e

não procurou obter uma avalia

ção técnica criteriosa.

"Por mais que o tema te

nha sido discutido por horas, o
Comcidade (Conselho Munici

pal da Cidade) apenas indicou
os locais no mapa", pontuou.
O advogado analisa ainda que
no mapa anexo ao projeto que
prevê um novo Sistema Viário

para o município_ não está claro

quantas pontes serão construí

das, pois continuam listadas as

50 projetadas anteriormente.
Já o projeto que prevê a

construção de uma ponte entre

o Rau e oAmizade não pode ser

votado devido a uma liminar
judicial que suspendeu a apre
ciação damatéria neste ano, se

gundo Hening. Isso aconteceu

porque há uma ação popular
denunciando a construção de
uma ponte inacabada na mes

ma localidade e que ainda es

pera por julgamento.

Presidentequer
solução defiri.itiva
sobre acessos
Sobre o. projeto que prevê a

construção de uma ponte entre o

Rau e oAmizade, o assessor jurídico
da Câmara adianta: "vou orientar o

presidente da Casa (Jaime Negher
bon) no sentido de procurar saber
a-posição da justiça, pois ir contra
uma determinação judicial pode
trazerproblemas para a Câmara".

De acordo com o presiden
te da Câmara, Jaime Negherbon
(PMDB), "após a leitura dos pro
jetos, um entendimento definitivo
será buscado entre comunidade,
governo e vereadores para que as

obras possam sair do papel". Para
o peemedebista, é necessário dis
cutir com cautela as duas propos
tas. Vale destacar quemesmo com

parecer contrário do jurídico, os

projetos serão enviados para apre
ciação das comissões permanen
tes do Legislativo. A reportagem
do O Correio do Povo entrou em

contato com o secretário de Pla

nejamento Urbano da Prefeitura,
Aristides Panstein, mas não obteve
respostas por telefone celular;

além de um anel viário ligando as

principais vias da cidade e dois

binários, um perto da Menegot
ti e outro no Amizade. Consta no

anexo do projeto uma cópia daAta
do Conselho Municipal da Cidade
que aprovou a proposta,

Ljga�o en�e Rau e�ade é, proposta pela Prefeitura em projeto de lei. Ação popular denuncia construção de pon"!é�c:abadp no local,
_

.. . ,iU·

De acordo com o texto do

projeto que objetiva construir

uma ponte sobre o rio Itapocu,
ligando os bairros Rau e Amiza

de, entre as ruas Anna Mueller
Enke eVistaAlegre, a construção
do referido acesso propiciará

Saiba o que diz o texto dos projetos .

melhor escoamento do trânsito

que se concentra nas ruas Rober
to Ziemann e Erwino Menegotti.

Justifica-se a execução da
obra pela grande concentração
populacional na região, que tam
bém conta com ·expansão imo-

biliária, presença de indústrias,
além da localização do Centro
Universitário da Católica de San
ta Catarina. A ponte entre o Rau
e o Amizade será uma obra inte- .

grante do anel viário, interligan
do 'também os bairros Estrada

Nova e Chico de Paulo.

Já o projeto que solicita a au

torização para que o Executivo
adote um novo Sistema Viário.
inclui 18 acessos e viadutos, con
forme O Correio do Povo divulgou
na edição do dia 10 de novembro,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Patricia Moraes 2106.1926 I patricia·moraes@ocorreiodopovo.com.br

QUARTA·FEIRA
DIETER JANSSEN (PP)

{(Ética, transparência e produtividade
serão minhas bandeiras':

: Nome: Dieter Janssen
Idade: 44 anos

Formação: Economia pela Furb
(Blumenau), pós-graduado em

Administração e Marketing pela Unerj .

e formado pela Escola de Governo e

Cidadania da Microrregião daArnvali.
Família: Casado com Zélia e pai de

Helena eMaria.

Cargos privados que já ocupou:
Com 14 anos iniciei como Contínuo

Interno naWeg . Pelo sistema de
rodízio da empresa, trabalhei

em várias áreas até chegar à Área
Financeira na Direção Geral. Aos 25

anos iniciei meu próprio negócio,
a Imobiliária Habitat, e aos 32

anos, montei com dois sócios a DIA

Empreendimentos, que hoje atua em
Iaraguá, Ioinvílle, Campo Alegre,

Araquari e Schroeder.
Cargos públicos que já exerceu:

Secretário Desenvolvimento Econômico
de Iaraguá do Sul entre 200f e 2004;
vereador entre 2005 e 2008; assumi
como Deputado Estadual em 2010.

Patricia Moraes - Por que deseja
serprefeito de Jaraguádo Sul?

Dieter Ianssen - Quero dar aminha
contribuição com o desenvolvimento
de nossa cidade, e retribuir o respeito a

todo cidadão que paga seus impostos.
Amelhor retribuição esperada pelo ci
dadão é a seriedade nautilização do di
nheiro publico. Ética, transparência, e
produtividade serãominhas bandeiras.
Fazer com que a áreapública possa ser
cadavezmais parecida com a iniciativa

privada, onde a cada dia enfrentamos

concorrência, e se não tivermos uma

máquina enxuta, não conseguiremos
dar conta dos trabalhos.

PatriciaMoraes· - Qual o principal
problema domunicípio no seu ponto
devista e como resolvê-lo?

Dieter - Devido ao grande cres

cimento do município, são várias as

áreas que demandam investimen

tos. A Saúde e a Educação merecem

cuidados especiais.· Temos proble
mas sérios com as drogas em nossa

cidade, o nível de tolerância com

elas deve ser zero. O trânsito está se

tornando um grave problema, temos
que repensar a questão damobilida
de urbana através de obras que solu
cionem de fato. Incentivar cada vez

ARQUIVO PESSOAL

mais o uso de ciclovias e exigir trans
porte público de qualidade. .

Patricia Moraes - Para 2012, o

Orçamento do município é de R$
487.632.930, .sendo que cerca de R$
200 milhões estão reservados para.
folha de pagamento do funcionalis
mo público. TIrando os percentuais
obrigatórios para investimento em al-

. guns setores e o pagamento dedívidas
sobrará poucomais de R$ 80 milhões

para investimentos. Como avalia essa

conta, o que fazer paraaumentar a ca

pacidade de investimento próprio?
Dieter - Estou estudando os casos

desenvolvidos em Minas Gerais, Per
nanbuco, Bahia e Rio de Janeiro, onde
temos governantes, namaioria jovens,
que trazem um novomodelo. O grande
desafio é aprimorar a gestão e elevar a
eficiência do setor público, programas
como corte de desperdícios, redução'
de gargalos e economias na contrata

ção de serviços e compra de materiais

geraram um ganho enorme para estes

Estados, e tudo isto pode ser aplicado
.

nos municípios. Como secretário de
Desenvolvimento Econômico e com o

menororçamento daPrefeitura, conse

gui fazermuita coisa, mais de 100 em

presas tiveram o apoio direto daPrefei-

tura, criamos oCondomínio Industrial,
foi criada a-Pré-Incubadora, criamos o

Convention e Visitours Bureau, ajuda
mos a desenvolver o Núcleo de Jovens
Empreendedores da Acijs, todas estas

ações voltadas à geração de empregos.
Trabalhamos muito, e este trabalho foi
reconhecido pela população que me

deu a maior votação de vereador da
história domunicípio até hoje.

Patricia- Corrupção e impunida
de são problemas que afetam o país
há décadas, mas nos últimos anos a

sociedade vem tentando extirpar esse
mal. Como avalia esse problema e

como pretende combatê-lo?
Dieter - AleidaFlchaLimpaéuma

ferramenta muito importante para o

país, fazendo com quepolíticos que co
metam alguma irregularidade possam
ser punidos. A internet está auxilian
do muito a população a reconhecer
os políticos sérios e os que nem sem

pre têm compromisso com a popu
lação. O político de hoje deve se cer

car de gente comprometida, pessoas
com espírito de liderança, apetite por
riscos, capacidade de trabalho em

equipe e dedicação ao cumprimento
de metas são características de uma
nova administraçãopúblíca.

Temos problemas sérios com as

drogas em nossa cidade, o nível de
tolerância com elas deve ser zero.

o que pensa sobre:
• TRANSPORTE PÚBUCO
Deve ser omelhor meio de locomoção dentro domunicípio,
deve ser um dos melhores serviços oferecidos ao contribuinte,
bons veículos, pontualidade no horário, bons pontos, mais
opções de horário e preço interessante desestimulando o usá

do carro. Um pequeno agricultor que eu conheço gasta uma
dúzia de ovos para vir ao centro emais uma para voltar para
sua casa, isto não está correto.

.TRÂNSITO
Investir em obras, pontes e aberturas de vias para acompanhar
o 'crescimentoda cidade. Já temos exemplo de empresas

.

flexibilizando seu horário para darmaior fluidez ao trânsito.
Dar segurança para o ciclista, hoje o ciclistamuitas vezes tem

que dividir omesmo espaço como automóvel. Campanhas de
educação no trânsito, como o uso de faixas de pedestres, também
são importantes. Tenho umparente que se desloca todo dia de
carro doAmizade, que éum dos principais problemas de trânsito
domunicípio, para trabalharpróximo do terminal, temos que
possibilitar que esta pessoa venha de ônibus.

• SISTEMADE SAÚDE
Incentivar cadavez a participação dos profissionais
da saúde. Temos que encontrar formas inteligentes de
motivar, comprometer, e· envolver os profissionais com o

desenvolvimento domunicípio. Fazer, quando necessário,
osmutirões para que não tenhamos filas para consultas

ou alguma cirurgia. Novos postos de saúde e equipe
.comprometida.

.QUAUDADEDAEDUCAÇÃO
Penso que a qualidade da educação de hoje será o sucesso de

amanhã. Temos que valorizaro educador, criando espaços
e incentivos para os mesmos se desenvolverem, bem como

ampliar a contratação de novos educadores. No Estado,
deveríamos termelhores. salários para os professores, emais
investimentos nas .escolas.

• DMSÃO DE CARGOS

Cada vezmais eliminar cargos de confiança, trabalhar e
oferecer, sim, o incentivo ao profissional que prestarum bom

serviço, sempre fui a favor dameritocracia, quem fizer um

melhor trabalho, ganhamais. Os partidos que vierem a compor
conosco, deverão ter amesma linha de pensamento.

.

• FORMAÇÃO DEAUANÇAS
Hoje estamos falando com os partidos, e queremos no início
do segundo trimestre decidir os nossos parceiros. Queremos

.

parceiros comprometidos com o desenvolvimento de nossa

cidade, através de nosso projeto de ética, transparência e
produtividade.

.

• GOVERNO COLOMBO

Estamos dando apoio ao governador. Penso que é um político
que jámostrou bom trabalho nomunicípio de Lages, e tem
esta cara do novo. Como ganhou a eleição com uma ampla
aliança, temmais dificuldades.

• GOVERNO DILMA

Ela está ganhando pontos quando demiteministro
envolvido em algum tipo de irregularidade. Precisamos
acabar com a corrupção. Mas Dilma está nos devendo a

duplicação da BR-280. Uma obra pública namaioria dos
.

casos é mais cara do que a contratada pela iniciativa privada.
Precisamos ser um país mais competitivo para poder

I .enfrentar nossos concorrentes mundiais.
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Criado estaluto para oMagistério de Jaraguá
Na edição do dia 7 de dezembro de

1986, o jornal O Correio do Povo trazia em
sua capa mais uma decisão da Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul. "Nos dias lo e

2, o Legislativo Municipal realizou sessões

extraordinárias, limpando a pauta, apro
vando os projetos de Lei pendentes. Den
tre eles, foi aprovado o Estatuto do Magis
tério Municipal, para melhor organização

do ensino de lo grau e o funcionamento
mais satisfatório das unidades escolares",
dizia a publicação. Segundo o semanário,
o Executivo havia afirmado que o pessoal
envolvido, diretaou indiretamente nas ati
vidades de ensino - docentes, especialistas
em educação e auxiliares - passariam a

ter um relacionamento mais transparen
te com a administração e a comunidade.

INVENÇÕES ANTIGAS

Um decreto federal, de outubro de 1985,
havia estabelecido que a habilitação dos

municípios à obtenção dos recursos do

salário-educação ficaria condicionada à
I aprovação por Lei do Estatuto do Magisté
rio Municipal e que, a partir do dia lo de

janeiro de 1987, o município que não pos
suísse o diploma legal ficariaprivado dessa
fatia de recursos.

A montanha-russa
No dia 20 de janeiro de 1885, o empresãrío e inventor estadunidense
LaMarcus Adna Thompson recebeu a patente pela primeira montanha-russa
do mundo. A atração popular dos parques de diversão recebeu esse nome em

homenagem a referência mais antiga do brinquedo: no inverno da Rússia,
especialmente em São Petersburgo, eram comuns os passeios de trenó que
deslizavam em montes construídosno gelo.

Lançada em 1972 na Itália, a tradicional'
canção italiana "Parole, parole" foi escrita
por Leo Chiosso e Giancarlo Del Le, com

"Cara; cosa mi succede stasera,
ti guardo ed e come la prima volta,
Checosa sei, che cosa sei, che cosa sei,

Ti prego.
Parole, parole, parole.

-

A canção italiana ··parole, parole··
suamelodia composta porGianni Ferrio. A
música, interpretada porMinaMazzini em
dueto comAlberto Lupo, marcou época,

l'uomo che a; volte c'e in te, quando c'e.
Che parla meno, ma puõ piacere a me.

N01J varrei parlare. Che cosa sei.
Ia ti giuro.
Parole, parole, parole, parole, parole,
soltanto parole, parole tra noi.

Una parola ancora.
Parole, parole, parole.

Ma tu sei la frase d'amore
cominciata e mai finita.
Non cambi mai, non cambi mai,
non cambi mai.

Ascoltami.
Parole, parole, parole.Ecco il mio destino, parlarti,

parlarti come la prima volta.
Che cosa sei, che cosa sei, che cosa sei. TI prego.

Parole, parole, parole.
Tu sei il mio ieri, ii mio oggi.
Proprio maio

No, non dire nuila,
cê la notte che parla.
Che cosa sei.

, E il mio sempre, inquietudine.
Adesso armai ci puoi provare,
chiamami tormento, dai,
già che ci sei.

t

Ia tigiuro.
Parole, parole, parole, parole, parole,
soltanto parole, parole tra noi.

La romantica notte.

Non cambi mai, non cambi mai,
non cambi mai.

Che cosa sei.
Parole, parole.parole.

Tu sei come il vento
che porta i uiolini e le rase.

Caramelle non ne voglio piü.

Tu sei il mio sogno proibito.
Proprio maio

Che cosa sei.

Parole, parole, parole.

E vero, speranza.
Nessuno piu ti puõ fermare, hiamami
passione, dai, hai visto maio

Certe volte non ti capisco.
Le rose e uiolini.questa sera raccontali
a un'altra.
Violini e rose, li posso sentire

.

quando la cosa mi ua, semi va.

Quando e il momento e dopo si vedrà.

Che cosa sei.

Parole, parole, parole.

Si spegne nei tuoi occhi la luna
é si accendono i grilli.
Caramelle non ne voglio piu.

Che cosa sei.

Parole, parole, parole, parole, parole,
soltanto parole, parole tra noi"

Una parola ancora.
Parole, parole, parole.

Ascoltami.
Parole, parole, parole.

"Querida, o que me acontece esta
noite, te olho e é como a primeira vez.

Como tu és, como tu és, como tu és.

.

Não queria falar.

levando a cultura italiana para o resto do
mundo. O sucesso foi tanto que a cantora

brasileiraMaysa gravou no mesmo ano a

PELO MUNDO

1940

O Código Penal
No dia 7 de dezembro de i940, o então
presidente GetúlioVargas promulga o

Código Penal Brasileiro, através do decreto
de Lei 2.848. A criação aconteceu durante
o Estado Novo (regime caracterizado pelei
centralização do poder, nacionalismo,
anticomunismo e por seu autoritarismo),
mas o Código só entrou em vigor
no dia Iode janeiro de 1942.

Ataque a Pearl Harbor
Nesse mesmo dia, em 1941, aMarinha
Imperial do Japão ataca a base estadunidense
de PearlHarbor, na ilha de Oahu, no Estado
do Havaí. O ataque destruiu 11 navios, 188
aviões, matou2.403 militares estadunidenses
e 68 civis.A ação marcou a entrada dos
Estados Unidos na Segunda GuerraMundial e
o início da Guerra do. Pacífico.

. versão "Palavras, palavras", em um dueto
comRaul Cortez. Confira a letra da canção
e a tradução:

Como tu és. Palavras, palavras, palavras.

Mas tu és a frase de amor
começada e nunca terminada.
Não mudas nunca,
.não mudas nunca,
não mudas nunca.

Eu te juro.
Palavras, palavras, palavras,
palavras, palavras,
somente palavras, palavras
entre nós.

seria preciso inventar-te.
A lua e os grilos normalmente me
mantêmacordada, enquanto eu

quero dormir e sonhar o homem que
as vezes há em ti, quando há. Quefala
menos, mas-pode agradar-me.

Tu és o meu ontem, o meu hoje.
Mesmo nunca.

Uma palavra ainda.
Palavras, palavras, palavras.Eis o meu destino, falar-te,

falar-te como a primeira vez.

Como tu és, como tu és,
como tu és.E o meu sempre, inquietação.

Agora tu podes tentar,
chama-me tormento, vai,
já que aí estás.

Escuta-me.

'Palavras, palavras, palavras.

Não, não dizer nada,
'

temos a noite que fala.
Como és tu.

Tu és como o vento

que traz os violinos e as rosas.

Balinhas, não as quero mais.
A romântica noite.
Não mudas nunca,
não mudas nunca,
não mudas nunca.As vezes não te entendo.

As rosas e os violinos,
esta noite conta pra outra.
Violinos e rosas, os posso ouvir

quando quero, se quero.
Quando é o momento e depois
veremos.

Te peço.
Palavras, palavras, palavras.

Eu teiuro.
Palavras, palavras, palavras, palavras,
palavras,
somente palavras, palavras entre nós,

,

Tu és o meu sonho proibido.
Mesmo nunca.

Como tu és.
, ,

Palavras, palavras, palavras.

É verdade, esperança.
Ninguém mais te pode parar,
chama-me paixão, vai, ,

nunca se sabe.Uma palavra ainda.
Palavras, palavras, palavras.

Como tu és.

Palavras, palavras, palavras.

Como tu és.

Palavras, palavras, palavras.

Escuta-me.

Palavras, palavras, palavras.

Se apaga nos teus olhos a lua
,

e começam a cantar os grilos.
Balinhas, não as quero mais.

Como tu és.

Palavras, palavras, palavras,
palavras, palavras,
somente palavras, palavras
entre nós"Te peço. Se tu não existisses

Se tu non ci fossi bisognerebbe
inventarti.
La luna ed i grilli normalmentemi
tengono sueglia, mentre ia voglio
dormire e sognare
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CITROEN C4
GLX 1.6 Flex 2012

SEU CARRO
USADO VALE
COMO E TRADA.

AVISTA

III

CONHEÇA TAMBÉM
AVERSÃO 2.0 16V 151CV
E CÂMBIO AUTOMÁTICO
SEQUENCIAL, 3xR$S1,OO )ltR$140,OO 3�R$170,I,)O 3l(R$140,09 3}1.R$140,OQ

10.000 20.000 .30.000 . 4t).I)OO

I..INHAC4 .3)( R$ 110,00 h. R$ 17Ó,OO 3)( R$ 11'5,00 ,h R$ 170,00APROVeiTE! IPVA �

E EMPLACAMENTO GRATIS.2 UNHAC3

CITROEN
C4 PALLAS
GLX 2.0 Flex 2012

CITROEN C3
GLX 1.4 Flex 2012

37990'59. 99Õ' ÀV1STA

ÃVlSTA

TENHA UM FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO 2012 A BORDO DE UM CITROEN.
- VENHA FAZER UM TEST-DRIVE OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROÊn

-
'

1- Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroén C4 GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 53.990,00 e COC realizado pelo Banco PSAcom entrada de60% + 24 parcelas
, com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Citroên C3 GLX 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 37.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com

entrada de 50% + 24 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. Citroên C4 Palias GLX 2.0 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 59.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0% a.m

(condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira especjfica) + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco
PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. 2- IPVA e Emplacamento grátis na compra dos modelos: Citroén C4 Palias e Citroén C4 Okm. 3- Banco de couro, Rodas de liga-leve 15" e CO/MP3 pia er

grátis na compra do modelo Citroén C3 GLX Okm. BenefICios não podem ser convertidos em Lt".., dI"'� r"JiI"'""'lv'Ir'�',d"."';;:::' e:.... ,P""l> ,j#''''''"'r'll'''II� 1�"""lt''''', m. � '\ �'v!"·'·'" �;r(""'"n �. �(m"1 �""',tfI""'''('''''J' � � � r�' �"·'rll. iIf"'""'r"��"I�""�"",,, • , • ,
•• 11111111 IlftID",t,/, q� IIlunllU1 '1/11, ���,nmiHJ, JlI!mU11r �q:"'It/I,.;1ll .11 l/um IIIlUJlli1lJ1 Wl rI" 'di "mU/IIII I

. �1I1 1 IlltJ1I11UJ111 . Ih 1"",11 q�::jJlJmll1! II If) 1�"'liHlj
•

especte. Ofertas validas ate 10/12/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. . 1#,,,,,,,,/ 'I,,,",,p' II "II'"",,� t.,�"I� """"/1"1,,,,,,,1/1 1,,,,,,,,,", ", lI""",JI �"",,,,I' ,,,,,,,,,! d W,,,,,,"I/I' I """,i1d." 1 "",,) ,1,,,,,,,,,,,,,,::: ,,,"," !1/1.."J I, r 1",...,1', I,.. "..,di" ",
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COMPRA·SE
• REFLETOR de lâmpada

florescente. Tr: 3370-1064

PROCURA·SE
• PROCURA-SE pessoa para
dividir apartamento no Centro.
Prédio em área central, com

piscina e salão de festas.
R$ 500,00 aproximado c/
condomínio. Tr: 33791562 /
9997-2597

• TRABALHO de diarista, faxina

geral, trabalhamos em 2

pessoas. Tr: 8427-5016

• PROCURA-SE Bacharel em

direito e advogados. Enviar
currículo p/ curriculumdireito@
gmail.com

• TRABALHO com serviço de
corte e poda de árvores. Tr:
9158-0019

• GELADEIRAS comercial uma

de 4 portas por 800,00 e outra
de 3 portas por 1.000,00. Tr:
9112-3947

• EQUIPAMENTOS RECREAÇÃO:
Cama Elástica, Piscina de

Bolinhas, Pula-Pula Casteio,
Tobogã, Chute ao Gol, Mesa
de Ping-Pong, Camarim de
Pintura Facial, Material para
Pintura em Guache e demais
acessórios. R$ 25.000,00 em

10 x de R$2.500,00 ou a vista

R$22.500,00. Tr: 9192-0169
• ESTEIRA ELÉTRICA, semi- nova,
marca FITNESS. R$ 506,00. Tr:

3370-2530
,

• TELEVISÃO PHILCO 29, cor

prata. R$ 415,00. Tr: 3370-
0983

• FREEZER vertical Consul, 180
litros, 1 ano de uso. R$ 500,00.
Tr: 8832-8264 com Sonia.

• CD PLAYER da Pion ner. R$
100,00. Tr: 3373-1900

• PORTA alumínio 2 x 2, 4 folhas,
.

com vidro fumê. R$ 750,00. Tr:
3373-1195 com Adriane

• FILMADORA SONY Vende-se

c/ carregador + 3 baterias. R$
200,00. Tr: 3273-5233

• FRALDAS Vendem-se da Mônica
Jumbo, EG c/ 24 unidades. R$
10,00 o pacote. Tr: 3273-5233

• CAMÊRA' Vende-se semi-

profissional, marc.a Nikon
modelo d5100, seminova.

R$1.700,00. Tr: 8497-6312
• SOM AUTOMOTIVO Vende-se
DVD retrátil Pioneer, receptor TV
Pioneer, 1 tela de 9 polegadas,
1 modulo Hbuster 2000w, 1

VENDE-SE
sub 12 1300 w, 1 caixa dutada,
1 kit bravox, toda fiação. R$
2.000,00. Tr: 9962 3584

• RODA DE LIGA Vende-se com

pneu meia vida, aro 16 Zafira
Elite. R$ 1.200,00. Tr: 9669-
2009'

• DVD PLAYER Vende-se PHILlPS
MOD. 707. R$ 60,00. Tr: 8433-
7261

• ENGATE DE CARRETINHA Zafira
Vende-se usado. R$ 120,00. Tr:
9669-2009

• LAVAJATO ELECTROLUX Vende
se aqua-rruru, com avaria
elétrica. R$ 80,00. Tr: 8433-
7261

• FILHOTES de Pincher macho
e fêmea. Valor a combinar. Tr:

.

9915-5616/ 9205-0398

IMÓVEIS

APARTAMENTO

• ALUGO "apartamento no Rau
com 2 quartos. Tr: 9993-2131
com Sandra.

CASAS

• VENDO CASA de madeira para
retirar do local. R$ 3.500,00. Tr:
3370-0983

f'
• VENDO casa com 170 rn-; área
central. R$ 370.000,00 (aceita
AP. em Itapema). Tr: 9929-1715

CHACARA
• CHÁCARA de 12.800 rn, no

perímetro ." urbano com água
corrente e nascente, etc. R$
280.000,00 se aceita casa. Tr:

9118-5474/9662-0895
• CHÁCARA com 50.000 m2,
lagoa de peixes, cachoeira e

nascente. R$ 100.000,00. Tr:
3376-0726

• VENDE-SE 2 galpões, um

com 15 x 8 e outro de 70 m2,
estrutura metálica. Valor a

combinar. Tr: 3370-0719 /
9953-3878

SALA COMERCIAL
• VENDO COMÉRCIO de

pescados com 15 anos de
clientela fixa. Tr: 9988-6649 ou

3370-1142

• VENDO ilha de congelados,
Tamanho 1 m e 80 cm. R$
2.500,00. Tr: 9112-3947

• VENDE-SE comércio de

pescados, 15 anos de clientela

SALACOMERCIAL

formada. Valor a combinar. Tr:
9998-6649

• VENDO Vídeo Locadora (antiga
fênix vídeo locadora) com

mais de 5.000 filmes entre

lançamentos e catálogos,
e acompanha também 36

prateleiras de centro.R$
40.000,00. rr: 3374-1260 /
88418424

• VENDO Materias de Lanchonete
e Restaurante. Tr: 3376-1324/
8811-1898

TERRENO

• TERRENO com 600 m2 e casa

mista de 70 m2 "na Barra. R$
120.000,00. Tr: 3273-1546
• TERRENO DE PRAIA Vende-se"
em Piçarras 12 x 30 ou troca
se por terrenos em Jaraguá. Tr: .

3371-2575

-

• TERRENO DE PRAIA em São
Francisco á 5 km da praia.
Valor negociável aceita troca

por Pick-Up. Tr: 8479-4383 /
3370-2209

• TERRENO com 2.500 m2,
plaino, pronto p/ construir

galpão. Valor a combinar. Tr:
3376-0726

LOCAÇÕES
• ALUGO quarto p/ pensionista
com família. Tr: 8826-2565

• ALUGA-SE apartamento no

bairro Rau com 1 quarto com

dependências. R$ 450,00. Tr:
3273-5233

• ALUGÀ-SE galpão pré moldado,
340m2• Tr: 3275-0697 com Jair

, VEíCULOS

CAMINHÕES
• CAMINHÃO 3/ 4 IVECO Vende
se, D.T 4912, carroceria de

madeira, motor MWM. R$
28.000,00. Tr: 8840-4918

MOTOCICLETAS

• HILLUX SRV, automática, top ,

de linha ano 2008. Valor a

combinar. Tr: 3370-7144

• MOTO XLX 350, ano 1987,
ótimo estado. R$ 3.200,00.
Tr: 9625:'8805

• MOTO DAFRA .100, ano 2009,
° km. R$ 2.500,00. Tr: 3375-"

1915/ 3375-1039

MOTOCICLETAS
-

• FACTOR 125 ED Vende-se

2009, AZUL, 16.000 km,
documentada. R$ 5.200,00.
Tr: 9151-2805 com Daniel

• MOTO BIZ 125, ano 2008,
vermelha, partida elétrica. R$

.

4.500,00. Tr: 84983986

• MOTO HONDA modelo CB 500

ano 2001 na cor preta. Tr:

91729175.

• HONDA BIZ Vende-se 125 cc,

preta, ano 2007/2008, com

partida elétrica, R$4.200,00.
Tr: 9164-8315 com Aline

3371-9604 com Elisa.

OUTROS

• COROLLA ano 2004/2005,
automático, preto, completo.
R$ 32.500,00. Tr: 9937-

0655

• PAJERO 2.8 Vende-se turbo

Diesel 4x4, ano 2001

automática, aceito carro de

menor valor. Tr: 9669-2009

• OPALA cor tijolo, ano

1979/1980. Valor a

combinar. Tr: 3055-8262

CHEVROLET
• VECTRA CD, 2000, prata,
completo com teto solar,
relíquia, 28.000 km rodados.

R$ 23.000,00. Tr: 9997-0791

ou aecbartz@ibest.com.br

�KADEn ano 1996, ótimo

estado. R$ 6.900,00. Tr: 9625-
8805

• CORSA SEDAN Vende-se ano

2001, GNV. R$ 14.000,00. Tr:

8425-8926/ 7811-5264

• FIAT 147L ano 1979 modelo

1980, cor bege-aro original + 1

jogo de rodas cruz de malta. Tr:

3376-6022 após 18 hrs.

FIAT

• STILO Vende-se vermelho,
2003, bancos, em couro,
teto solar, pneus novos. R$
37.000,00. Tr: 9928-3119 /
8496-7800

• STRADA Vende-se ano 2004,
GNV, LM, roda liga leve. Valor.a

. combinar. Tr: 8873-1006

• PALIO FIRE Vende-se ano 2004,
4 portas, bem conservado. R$
18.000,00 (aceito carro menor

valor). Tr: 8406-5033

·CORSEL ano

original. R$
9625-8805

1972, "todo

5.300,00. Tr:

VOLKSWAGEN

• GOL G3 Vende-se ano 2000,
motor 8 válvulas, completo,
modelo comfortline. R$
15.000,00. Tr: 9962 3584

@
RENAULT

• CLlO AUTENTIQUE 1.0,
vermelho, 2004; alarme,
trava vidros elétricos,
legalizado baixo com xênon,
com muito som (4 sub
Pioneer 10" 4 pares 6x9

Pioneer). R$ Entrada +

assumir financ. Tr: 9132-
7771 com Bruno-

r

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h às 04h.
Rua Joaquim Francisco
de Paula, 1058.
Chico de Paula
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O presidente da Ford no Brasil e

no Mercosul, Marcos de Oliveira,
,

-

anunciou na tarde desta terça-
feira (6) um investimento de R$
800 milhões para a planta da

empresa em São Bernardo do.

Campo (SP), que fabricará um

novo automóvel global, o que
tudo indica que será o sucessor

do Ka, baseado no Start Concept
mostrado no Salão do Automóvel

de São Paulo em outubro do ano

passado.

O modelo, previsto para ser lançado
entre o fim de 2013 e o começo
de 2014, faz parte da estratégia
da Ford de renovar seu portfólio
até 2015 e deixa-lo em sintonia

com o mundo, ou seja, a marca

só comercializará veículos globais
no País. O novo Ka deverá utilizar

o novo motor 1.0 EcoBoost, que

deverá ser construído na planta
paulista da marca em Taubaté.

_

Este investimento se integra aos R$
R$ 4,5 bilhões já anunciados pela
Ford para o plano de investimentos
no período de 2011 a 2015.

PI yst tion 3

4 controles Sony sem fio, 4 jogos (Gran
Turismo 5, Medal of Honor, SOCON,
SPORTS), Headset 2.0 Oficial Sony No
Blister Pode Retirar , Kit Resistance 3
Ps3 Com Move + navigation + camera +

arma Controle Ps3 Sem Fio Dualshock 3
Wi Fi Btuetooth + Cabo Usb.
Contato: 91826934 ..... 3055 2934
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automóveis
���
11m�,11m�.
Contatos': 3372-1 070 •

207 XR SPORT 1.4 FLEX 8V
5P 2011

FOX PLUS 1.0MI TOTAL
FLEX 8V 4P 2005

SCENIC 2005 • 1.6
COMPLETA

Rua Walter Marquardt, n° 1850 Bairro Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul.

3370-4714 • 9125 ..2008

LOGAN AUTHENTIQUE HI
FLEX 1.0 16V 4P 2010

, FIESTA 1.0 8V FLEX 5P'" CLlO SED. EXPRESSION
2009 HI-FLEX 1.0 16V 4P 2007

307 SED. PRESENCE
1.6 FLEX 16V 4P 2009

. ASTRA ELEGANCE 2.0
MPFI FLEX 8V 5P 2005

BORA 2007
SENTRA 2009 COMPLETO, __

AUTOMÁTICO
C4 SEDAN 2010

, EXCLUSIVE ATU.
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Nova loja com osmelhores preços e
-

melhores marcas!

Revisado, "Garantia de·'. anol"
** 3 meses de motor e câmbio e 9 meses somente troca de óleo

***Promoção válida somente com este anúncio em mãos

speedvcmultimarcas@gmail.com .

Rua Bernardo Dornbusch - 743 - Fone: 3054.1071 - 3054.1072 - 9669.2178

FIESTA 1.0 FLEX HATCH 2008 PRATA FIESTA HATCH 1.0 - 4

,2°DONOAL+TRAVA+LT+DTBAIXA P 2011 TRAVA+AL.

I KM. R$22.900,OO. ÀVISTA
I'
R$26.990,00. À VISTA

� CELTA LlFE 1.0 ANO 2010

I
BASICO 4PO�TAS PRATA.

POR APENAS:

j R$ 21.900,00. À VISTA

*Ofertas válidas até 10/12/2011

Astra Sedan

Advantage 2.0

Hex

"De R$ 40.900,00
PorR$ 35.900,00 I

illl
PROMOÇÃO RELÂMPAGO

CORSA HATCH 1.0 MAXX 2007 PRATA·
DH+VE+TE+ALARME. R$ 21.900,00

I
I FOxi.04P1SFlEX2005,ÚNICO I ClTROENXSARA PICASSO

OONo.DIRECAO+VlDROS+TRAVAS � GX 2.0 COMPLETO 2° DONO

�. +ALARME+RODAS. .

. I 60.000KM. POR AP�NAS� R$ 21.900,00. À VISTA "R$23.900,OO AVista.

!

C 4 PALLAS EXCLUSIVE 2.0

I PRETO �NO 2008 COMPLETO

I UNICO DONO.

I! R$ 39.900,00: ÀVIS�A.

I

I
I
I

.

UNICO DONO, PRETA, 2009.
'. ANO 2009.

" . POR APENAS:
,

. I. R$ 19.900,00. À VISTA
" R$ 42.900,0(). A VISTA �

j. CORSA SEDAN LlFE 1.0 - 2008 COM

�
ARCaNO. +TRAVAS ELETRICAS

� +REVISAOO+ GARANTIA PORAPENAS

� R$21.900,00ÁVista.

�
I� PRETO+COURO, POR APENAS

� R$ 27.900,00. ÀVISTA

� STRADA FIRE 1.4 FLEX CABINE
�
� EST. 2011 KM 3.000 PRATA BAS.

I R$3,3.900,OO. ÀVISTA
Compre seu veículo neste final de semana e ganhe
R$500,OO em vale compras para supermercados!*

. Atendimento:
Segunda à Sexta 8h às 19h

Sábado das 9h às 18h

j
1

· 1
j
I
J

1
i
[

1
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2009 - 4 portas - Preto - Flex - Ar-condicionado, Aquecimento, Limpador e
DesembaçadorTraseiro, Travas Elétricas, Alarme,

4x2 CO - 2011 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Rodas de Liga-leve, Freios Abs, Cd Player,
Bancos em Couro,

6 I NEGÓCIOS I QUARTA-FEIRA, 07 DE DEZEMBRO DE 2011

TUDO QUE ACONTECE EM JARAGlIÃ 00 SUL, GUARAMIRlM,
MASSARANDUBA, CORUPÁ E SCHR.oEDER VOCÊ LÊ AQUU

.....

LOCAÇAODE
IMPRESSORAS
E COPIADORAS
HP Office Jet 8500
Impressão em PB e COR,
scanner e fax, com franquia
de 2000 páginas, no valor
de R$100,00 mensal.

Corona Xei 1.8 At

59.500,00
2010 - Prata - Flex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblína, Piloto Automático, Computador de Bordo, Cd Player,
Bancos em Couro, Câmbio Automático, Freios Abs, Air Bag Duplo,

Palio Weekend
Adventure 1.8

47.500,00

Matrículas aberta:

* Técnico em Enfermagem
* Início: 06/02/2012

* Técnico em Alimentos
* Início: 06/02/2012

* Técnico em Análises Clínicas
* Início: 06/02/2012

* Especialização Técnica em

Instrumentação Cirúrgica
* Início: 06/02/2012

* Balconista de Farmácia
* Início: 05/03/2012

CUo Campus 1.0

Corsa Hatch Maxx 1.4

32.000,00
810 Executive 2.4

64.000,00
2010 - Branco - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Travas
Elétricas,Alarme, Limpadore DesembaçasorTraseiro, Aquecimento.

26.200,00
Civic tx 1.7 MIFielder Xei 1.8 AI

45.500,00
2010 - Preto - Flex - Ar-condlcionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Uga�
leve, Faróis de Neblina, Aquecimento, Cd Ptayer, Computador de Bordo ..

2008 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Líga
leve, Cd Player, Faróis de Neblina, Freios Abs, Air Bag Duplo, Câmbio
Automático.

2003 - Prata - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros.
Travas e Espelhos Elétricos, Desernbaçador Traseiro, Alr Bag Duplo.
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'O último relatório da Jato

Dynamics, publicado na

semana passada, apontou que
o Brasil voltou a ser o quinto
maior mercado de carros do

mundo em outubro, atrás da

Alemanha - que reassumiu

a quarta colocação. Segundo
os dados da consu Itoria

(especializada na indústria

automobilística), a queda do

Brasil é reflexo do recuo de

8,3% na comparação entre os

outubros de 2010 e 2011. A

Alemanha ficou estável (+1,3%)
no período.

Pelos números da Jato, a China

segue na ponta, como o maior

mercado automobilístico do

mundo em 2011. Entre janeiro

A Jeep preparou uma versão

especial do Wrangler para
ser apresentado no Paris

Boat Shaw, que ocorre este

mês na França. Batizado

de Na utic Concept,
o modelo traz linhas

inspiradas nos barcos a

vela, com acabamento

interno, externo em

madeira naval detalhes

cromados e duas opções
de pacotes visuais: Black

& White e Style & Deslgn.

A presença do modelo

no evento mostra que a

Jeep está comprometida
a ganhar mais espaço

no mercado europeu e

se tornar uma marca

i nternaciona I. Amontadora

foi comprada pela italiana

Fiat, que arrematou todas

as empresas que fazem

parte do grupo norte-

.americano Chrysler, como

a própria Jeep e a Dodge.

Informações mecânicas do

Wrangler Nautic Concept
não foram divulgadas.

e outubro, já foram vendidos

mais de 11 milhões de carros

no país asiático - volume que
contabiliza apenas carros de

passeio. Os Estados Unidos,
outrora líderes absolutos,
continuam' com a segunda
colocação, enquanto o Japão,
terceiro no ranking, obteve forte
recuperação em outubro, com

avanço de 24,8%.

O maior crescimento, porém, foi

registrado entre os mercados

"emergentes" do BRIC (Brasil,
Rússia, índia e China). No

acumulado 'dos dez primeiros
meses, as vendas de carros no

mercado russo subiram 27,3%,
enquanto os indianos viram

o volume de' emplacamentos

encolher 19,5% no mesmo

mês. Os mercados europeus,

porém, são os mais afetados

em 2011. A Itália (-6,4%),
por exemplo, amargou a 10a

posição em outubro.

Entre as montadoras, a japon_esa
Toyota voltou amostrarsua força
e reconquistou o primeiro lugar,
perdido para a Volkswagen. A
montadora comercializou 448

mil carros em outubro, conta

426 mil veículos emplacados
pela fabricante alemã. A Ford,
terceira colocada, somou 363

mil unidades, ficando à frente

da 'General Motors (327 mil)
e da japonesa Nissan (293
mil), que é a marca que mais

cresceu em vendas em 2011.

I L
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CORSA HATCH MAXX 1.4 2012 CELTA LS 2012

• c'

A VISTA COM TAXA DE 0,99%

AGILE LT 1.4 '2012 COM AIRBACi DUPLO PRISMA LT 2012
,

CLASSIC LS/1.0 2012

A PARTIR

1

A VISTAA VISTA
A VISTA

Celta LS 1.0, R9A,2 portas, Aexpower, anolfabricação 2011, ano/modelo 2012, com preço promocional à vista de R$23.990,OO ou através de plano de

finEÍnciamento com-entrada de 52,00% (R$12.990,OO) e saldo financiado em 60 prestações de R$273,37 com taxa de O,99%a.m. e CET: 18,37%8.a.

Totalizando R$29.392,32. Corsa Hatch Mexx 1.4, Econo.flex (config R7C), ano/modelo 201112012, com preço promocional à vista de R$29.990,OO. Classic.

LS tO, Flexpowel". (oonfig R8A), anolmodelo 201112012, com preço promocional à vista a partir de R$25.990,OO. Prisma LT 1.4,4 portas, Econo.flex (config

R7R), anolmodelo201112012, oom preço promooional à vista de R$29,990,OO. AgUe LT 1.4, 4 portas, Eoono.flex (config R9E), ano/modelo 2011/2012, com

preçop�al ii vista a partirde R$36.490,OO. Ofertas válidas para o período de 06 a 11 de dezembro de 2011 no Estado de Santa Catarina para veículos

Chevrolet O km adquiridos nas Concessionànas Chevrolet. Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da fábrica, taxistas e

produtores rurais, Consulte condições em sua concessionária Chevrolet Os veiculos Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de

Controle da Poluição doAr por Vefculos Automotores. www.che.JrOlet.oom.br-SAC: 0800 702 4200. Ouvidoria GMAC - 0800 722 6022.

GMAC
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Mais dois livros
,

e
,_

o chegando
Nesta quarta e quinta-feira, os leitores da
microrregião vão conheceras publicações
deMarceloFerreira eThiagoDaniel
JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN -

ano não poderia termi
nar . sem oferecer mais

algumas sugestões de lei
turas para quem, daqui a
pouco, vai' aproveitar as

férias ou as folgas de Na

tal e réveillon. Por isso, os leitores da

microrregião ganham, nesta sema

na, duas opções de livros com his
tórias prontas a serem desvendadas.

Publicadas pela Design Editora, de .

Iaraguá do Sul, as obras são assinadas

por Marcelo Ferreira e Thiago Daniel.

Porém, além disso, pouco elas têm

em comum. A primeira, intitulada de
'Deus salve a rainha' pelo professor
paulistano radicado em Jaraguá do. Sul,
passa-se em Londres, na Inglaterra, e

tem como personagem principal Lord
Beggar - O cavaleiro da rainha. Cheio

de qualidade, mas de defeitos também,
como qualquer ser humano, o heroi da
narrativa pode 'ser tratado como um

guerreiro contemporâneo de alma ro

mântica vitoriana.

Já o outro livro, do multiartista in

tegrante do grupo de teatro Avenida

Lamparina, trata de um universo bas
tante diferente e quase infantil. Em

'Cuida de mim', o cenário é a natureza e

a trama conta as peripécias e dificulda

des da vida de um cascudo, de um ra

mster, de uma pulga, de um passarinho
e de um gato.

Aos interessados em descobrir os

segredos contidos em 'Deus salva a rai

nha', vale lembrar que o lançamento
ocorre hoje, às 19h, no Centro Empre
sarial, em Jaraguá do Sul. O livro custa

R$ 30 e tem 336 páginas.
Quem prefere ler sobre as traves

suras, apegos e desapegos dos bicha

nos criados por Thiago Daniel, deve
reservar o horário das 19h, na quinta
feira, para visitar a Biblioteca Pública
Rui Barbosa, no Centro. A publicação
conta com cem páginas e será vendi

da a R$ 20. O acesso a ambos os lan

çamentos é gratuito.

SERVIço
�f:� IlqJiIIIJI��:� lançamento do livro 'Deus
salve a rainI13', eleMarceloFerreira
l�j;lpflh"J,'MI:W!lIW�HJIII"llt111� hoje, às 19h
OllfDlr;:, CentroEmpresarial, em
Jaraguá do Sul
1{;:'O5,'10 00 UVI1tO: R$ 30

o QUÊ:: lançamento do livro 'Cuida
demim', de Thiago Daniel
QUMtDO: amanhã, às 19h
�hlb��MJ8,J/ME;,�:. BibIiotécaPúblicaRui
lIaI'bosa, em Jaraguá do Sul
f,:;�IJSryr'llall rjh(�1 ,11.lIrl!nml�Qo�� R$ 20

Thiago DalliJd
, Ilustrações de Daniêlli GoJn��eres

FOTOS DIVULGAÇÃO

-

Villa Coral Terra de
AEscolaAdelino Francener, no BoaVista, rece

be, neste quarta-feira, o Villa Coral. Formado por

crianças e adolescentes, o coro cênico se apresen
ta gratuitamente para a comunidade a partir das
18h30. O projeto tem coordenação da professora
ElizabethMueller e é realizado ao longo do ano no
Cras (Centro de Referência de Assistência Social).

Agora vocêtem o endereço ce to
para 'sua receita de chocolate.

Em Jaraguá você encontra as Coberturas de Chocolate em Barra Selecta aqui:

3276-2004

. ,

nlnguem
Nesta quarta-feira, além do

lançamento do livro 'Deus salve
a rainha', de Marcelo Ferreira,
tem também a estreia da peça
'Terra de ninguém', da Colher de
Pau Cia de Teatro. Sob a direção
de Fred Paiva, os atares Dandara
. Mendes, Maykon Iunkes e,Tiago
Novo se apresentam no Museu

Emílio da Silva, às 20h.
O acesso é gratuito.

Depois dessa primeira ence
nação, o grupo segue fazendo
um tour por Iaraguá do Sul.

Amanhã, ele sobe ao palco do

EspaçoVerde do Sesc. Já na

.

sexta-feira, é a vez do Espaço
Cultural Casa daÁrvore, no
bairro Santa Luiza, receber a

trupe. Na sequência, o espetácu
lo ainda será encenado na Scar,
dias 10 e 14, na sede do Gats,
segunda-feira, 12, e na Extranoi
ca Démodé, no Baependi, dia
18. Na terça-feira, 13, (Terra de

ninguém' volta ao Museu Emílio
da Silva. Todas as apresentações
ocorrem às 20h. Outras infor

mações: http://colherdepautea -

trooblogspot.com.
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PALAVRAS ,CRUZADAS SUDOKU

9HORIZONTAIS
1. (Ingl,) Correio / (Vest.) Corte de vestido em sentido

enviesado
2. As iniciais do ator mexicano Ouinn (1915-2001),

de "Zorba, o Grego" / Receber alguém como filho
3. República da América Central, com capital homô

nima
4. Ato de pisar novamente / O verbo mais curto
5. Aquela que é criada, educada, orientada, geral-

mente em tenra idade / Genitor
6. Gigantesco
7. Mulher desprezível e miserável
8. Nocivo, prejudicial
9. Reforçar mapas, estampas, etc. colocando-os so-

bre tecido fino I Supremo Tribunal Federal
10. (Gír,) Furtar I (Mús:) Nome antigo da nota dó
11. Círculo astronômico de longitude
12. Aviador de particular heroísmo e perícia / O pa

vimento superior do navio onde os passageiros 10

passeiam e conversam,

13. O animal que pode transmitir a peste bubônica I
Estampilha adesiva, fixa ou estampada por máquina

de franquear.

VERTICAIS
1. Não gorda / Sigla de um importante projeto am

bientalista para a proteção das tartarugas mari
nhas

2. Pronome demonstrativo / O advogado ou o procu-
rador de um réu em juízo

3. Atingir com certa arma branca
4. ítalo / Pequeno de corpo
5. (Pop.) Sem saber o que fazer
6. Rebento vegetal/Museu da Imagem e do Som /

Órgãos que regulam a quantidade de sal em nos

so organismo
7.lnterjeição de admiração / Anexos da pele, filamen

tosos, ricos em ceratina / A saudação a Maria
8. Linda flor inodora / Passagem subterrânea de uma

estrada
9. Tesouro público e o conjunto de seus órgãos ad

ministrativos / Caracterizado pela presença de

ulceração superficial das mucosas,

•
•,

•
•

• •
III fi fi ,.
1'1, IIJ�

fi
•

•
r.j

i
'

2 3 4 5 6 7

No alm090 de domingo
" ,

No meio do almoço de domingo, com a família toda reunida, a patroa'
gritou para a empregada:
- Maria, essa comida está horrível!
O marido ficou constrangido com a ofensa e tentou acalmá-la, mas ela
insistiu:

- Acho que até eu soumelhor do que você na cozinha!
- Pode ser - concordou a empregada - Mas a senhora fique sabendo

que eu sou bem melhor do que a senhora na cama!

-_O quê? - assustou-se amulher - Roberto, seu cachorro! Não acredito
que você ...
- Calma, madame - interrompeu a empregada - Quem me disse isso
foi o motorista!

DIVIRTA-SE
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A RECREATIVA

PI.
SE VOCÊ ACHA
QUE SABE TUDO,

MATE ESTA!

NAS BANCAS

-

EVISAO DO TEMPO

SC pode ter
temporais
Nesta quarta-feira, o tempo
segue instável e commuitas
nuvens no céu catarinense.
Devem também ocorrer

alternâncias entre sol e

pancadas de chuva com
descargas elétricas. Há ainda
risco de temporais, ventani�e .r"": ��
até de granizo isolado.

� �
�/

GU DO SUL E REGI-O'
HOJE AMANHÃ SEXTA

. MíN: 19°C
,.,.

MíN: 20°C MíN: 20°C--...�

MÁX: 26°C
$o ,.�,

MÁX: 27°C MÁX: 26°C

Ensolarado Instável

Parcialmente
Nublado

Chuvoso

r,
1.,-:;••7

CHAP CÓ
....
20° 30°

�,..)
'.",..-

JOAÇABA
.....
21° 30°

Nublado

,1
Trovoada

SÁBADO
MíN: 19°C
MÁX: 26°C

MAFRA
'YÂ
14° 24°

CANOINHAS

.... -Â
13° 23°

f.;:uíl
RIO DO SUL

....' Â
17° 25°

--

,.-
SÃO J AQUIM

.... Â
13° 22°

Já na sexta-feira, o sol aparece entre
nuvens, mas continua a previsão
de chuva isolada, especialmente,
namadrugada e a partir da tarde,
em todo o Estado. Os termômetros'

registram temperaturas elevadas com
.

sensação de ar abafado. Os ventos
sopram de leste a nordeste.

Assim como nesta quarta-feira,
amanhã, também podem ocorrer

temporais com chuva forte no

Estado, em especial, na faixa Leste. As
precipitações tendem a atingir volumes
de 30 a 40 milímetros. Além disso,
prosseguem as oscilações no tempo,
com períodos de sol e outros nublados.

DOUTOR
PEDRINHO

A quarta-feira será de sol,
mas com aumento de nuvens
ao longo do dia e chance
de chuva a qualquer hora.
Os termômetros indicam

temperaturas entre
14"C e os 22"C.

\

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.

JARAGUÁ DO SUL
' .... Â

, 19° 26°

/

f'
j1

�
'.J ,.-

BLUMENAU
.... Â
190280 t

---

*..-., ,

FLORIANÓPOLIS
.... Â
20° 25°

/

I'

�

�,1f
CRICIÚMA
.... Â
20026°

.-

... i·

IMBITUBA
T Â
19° 25° .'"

�I

CRESCENTE 2/12

CHEIA 10/12

NOVA 24/12
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capital
. www.imoveiscapital.net

47337(U9OQ

Ceia da virada
Aminha amiga Teka, da Confraria do

Churrasco, vai movimentar, dia 31 de
dezembro, no Parque Municipal de Even
tos, em laraguâ do Sul, a Ceia da Virada.
Um réveillon para aquela galera que pre-
fere curtir ofinal de ano na cidade. O even

to contará com jantar, música e a Turma

Miguelito para a criançada se divertir à
vontade.Mais informações e reservas para
camarote no telefone 3275-1449.

Guenther e o Timão
Um vascaíno ligou, ontem, para o

corintiano Sigmar Guenther e deu os

parabéns pela conquista do campeonato.
Guenther, em tom debochado, disse que
"o resultado não poderia sermelhor":

. Corinthians campeão e o Vasco vice.

ce eis
Depois de estourar na Europa, EUA e

nos grandes centros do Brasil, chegou
em Jaraguá do Sul o Ssenses Bracelets.
Um dos acessórios femininos mais
concorridos no mundo damoda entre as

celebridades do show business. Aqui na
cidade, os mimos são encontrados nas

lojas Voilà e Rosa Choque. ç'

IlBTC Cristiane Menegotti
Schünke, na festa de dez
anos da IlBTC, no Mercure,
no último sábado

r

Dica
de hoje
Curtir a Choperia
Bier Haus. Um dos
ambientes mais
charmosos da

moagoncalves@netuno.com.br cidade.Moa Gonçalves
. FOTOS MAURICIO HERMANN

.

L NDON Jéssica Kroth nos
corredores do London Pub. Café

colonial
Hoje, a partir das 15h30,
a minha Georgete Damm,
da Confeitaria Bela
Catarina, movimenta
para mais de 40 pessoas o

concorrido café colonial.
Aliás, nos próximos
domingos, dia 11 e 18 de
dezembro, a casa também
estará aberta para seus

comensais. Muito bom!

SEGUROS
·GARCIA

CORRETORA

47 3371-1788

Pensando bem ·

"Aprendam: o que é teu, chega- com o tempo. E o

que não é, se vai com ele, afinal, Deus nem�mpre
vai responder as suas orações com 'sim' ou 'não' Às
vezes, a resposta é 'espere'.

Fofoca
Uma jaraguaense
emergente aose
submeter, outro dia, a
uma sessão de depilação
em um sàlão vip da urbe
sorriso entendeu que a

profissional perguntava
se ela ia "fazer anos".

Resposta: "Não, já fiz
niver." Amoça retrucou:
- Não! Perguntei se a
senhora vai fazer o ... ânus!

UPPER k\df, Prato feito
o tradicional combinado arroz, feijão,
bife, ovo e batatas fritas de Nelson
Ramos, o Lica, deve ser o único 'prato
feito' do mundo que não engorda!
Todos comem e reprisam, sem culpa
nenhuma. Foi assim que rolou, mais
uma vez, o almoço de confraternização
solidária do amigo, domingo, em Barra

.

Velha. Quem estava lá? Todas as "celebs"
de A à Z de Jaraguá do Sul e região.

.II. mais árdua·
tarefa das

crianças
boje em dia
é aprender

boas
maneiras sem
ver nenhuma.

I"t'ecl Ilstaire
TECOHil'E1

Retruca-
Segundo o advogado Eduardo Bertoldi,
um dos assessores da campanha do ex

prefeito Moacir Bertoldi, a notinha "Nos
botecos da vida", registrada riaminha
coluna de sábado, onde falava do suposto
apoio de Moacir é Irineu ao candidato do r

PMDB, Antidio Lunelli, não confere com a

realidade. Comentou; "isso é uma grande ,

mentira, pois Moacir está na frente em
.

todas as pesquisas. Pode perguntar para o

Ivo, que ele irá lhe confirmar". THE WAY JuIia Pedri e Jessica Elunke, nos corredores da casa

• Por que será que o
Roberto Luiz Barg vive
comprando tecido naloja
Dona Hilária?Dizem que
não está trajando tanta

:

roupa nova assim nas

baladas, não. Vai gostar de se

vestir bem assim na, China.

Composée
Quem quiser repaginar a casa
para o Natal que vem brilhando

por aí, a Composée Decoração.
& Presentes, uma das lojas mais
pontuados da cidade, está com
mil novidades. Ariane Raboch

capríchoumesmo! Onde? Na
Procópio Gomes, ao lado da
DonnaAnna Boutique.

• Na quinta-feira, dia 8�
temApogeu no Landon Pub.

• Hoje à noite,
vamos bebemorar, na

.

Recreatiua Palmeiras, em
.

Massaranduba, aim o

amigoAlberto Correa.

• Muito show as-novas

embalagens do energético
Nitrix. FabioMúlller está

.

comemorando.

• Seja solidário, doe sangue.
I·

I
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Fiesta'Hatch 1.01 2012 Ford Ka .•0
i
o

.-

i
2012�

'ti)

À VISTA li
z
...,

R$26.900
;;>
lU
u:

Entrada de RS 1.'000 !i
·UiI

. Comprou, paga pela F rd
. !:i

�
z

ganllou B

MAIS2ANOS '60X DE.RS 647.94
OEGARANTIA I{ TAXA 1.59% A.M.
ou OVD PORTATll
ou VALE-COMBÚSTfvEL RS 24.500 À VISTA

catFAEl

Promoção 'Ford Ka" (válida até 3 1/12/2011). Novo Ford Ka 1.012012 (cat. KBX2) a partir de RS 24,500,00 à vista ou financiado com taxa de 1,59% am e 20,84% aa, com R$ 1.000,00 de entrada paga pela Ford, exclusivo para financiamentos através
do Programa Ford Credit e saldo em 60 parcelas de R$ 647,94 na modalidade coe com 30 dias de carência para pagamento da la parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de RS 39,876,40, Custo Efetivo Total (CETI- calculado
na data de 01/12/2011 a partir de 1,83% e.m, e 24,26% aa, através do Programa Ford Credit. Promoção Compre e Ganhe liA decisão é sua" (válida até 31/12/2011 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades, considerando-se a data de emissão da
nota fisca!). Na compra de um veículo da linha Ford Fiesta RoCam, o cliente poderá escolher entre mais 2 anos de garantia de fábrica ou OVO portátil ou Vale Combustível. -Regulamento completo e maiores informações podem ser consultados através do
site www.ford.com.brjpromocao. nos Distribuidores Ford ou através do CAF 0800 7033673, Esta promoção não é válida para veículos adquiridos na modalidade de Venda Direta por pessoa jurídica. Ford Fiesta RoCam Hatch 1,012012 (cat. FAE2) a partirde R$ 26.900 à vista, Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer qutro-serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito, O valor de composição do CET poderá sofrer alteração,
quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da
contratação, Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são opeFacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas, Frete incluso.

.

I

'Bela Catarina
MOR·fTTI
Jaraguá do Sul

(47) 3274.2800 1

RES1.MI"RA",1 E f. COIHE.lTARIA

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I CARTÃO FORD ITAÚCARO. SOLICITE JA O SEU.
Acumule até R$ 10.000 em d';scontos na comprade seu Ford Zero.
Capllals .rogl!!es !OOIrOpolltanas: 4001-4SS81 DemaIs localldid .., 0800 722 4858,3371-3412
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..Neighborhoods .. é o primeiro
álbum de inéditas da banda
em oito anos. Sexto álbum de
estúdio do Blink 182, ele tem
faixas inéditas. Formado em

1992, na Califórnia, o grupo
decidiu fazer uma pausa em

2005. Em 2009 os músicos
voltaram a se reunir com

planos de regressar aos palcos
e aos estúdios. Segundo Mark

Hoppus, vocalista e baixista
do Blink 182, o novo trabalho
do grupo será "sombrio".
"Passamos por um monte
de coisas bem pesadas nos

últimos anos", justificou-se
.'

durante as gravações.

ELYAHDRIA SILVA.
ESCRITORA

CRÔNICA
"'

AESPERA

Em sintonia com tudo o que surge à nossa

volta, vivemos sempre à espera, alerta e

constantemente esperando. O problema é que
quase ninguém sabe o que, mas sabe que é

algo, pode ser bom ou pode ser ruim, depende.
O ser humano tem guardado nos cantos mais

escondidos da alma o desejo de que alguma coisa
aconteça e de que isso mude sua vida, que o tire

do tédio damonotonia de dias iguais e previsíveis.
Uma grandemaioria não quer esta vida certinha,
não quer os compromissos burocráticos, nem
seguir as regras que lhe colocaram diante do nariz

e disseram: siga e não pergunte nada! E, sim,
almejam mais, muito mais da vida, sentem a veia

pulsando dentro de si para fazer o que lhes dá

vontade, porém, inexplicavelmente, cai do nada a

bula alertando de todas as contra-indicações e o
famoso bom senso volta com força total. Embora
muitos nunca descubram do que exatamente é

esta tal vontade.
Uma novidade, um telefonema, um presente,

um e-mail aguardado, uma decepção, uma fofoca,
um resultado alcançado, um almoço, um jantar,

o

UIl) encontro inesperado, um fora, um convite.

São tantos pequenos ou grandes acontecimentos
no nosso dia a dia e é através disso que as

situações vão mudando e os fatos tomam forma
construindo nossa

história a passos
lentos. E aí não

'podemos reclamar,
ora, a vida não
está parada, ela
está andando.
Só que somos
homens emulheres
insatisfeitos com

.

esse pequeno
cofrinho de acontecimentos, queremos
grandiosidade, queremos sorte e, finalmente,
que tudo mude assim, da noite para o dia. Se foi

possível com fulano ou sicrano, porque não pode
acontecer comigo também? .

Quem espera sempre alcança, já dizia o ditado

antigo. Alcançar o inalcançável é mais difícil para
quem vive no mundo real e poucos conseguem.
Clarice Lispector escreveu "Liberdade é pouco.
O que eu desejo ainda não tem nome." Viver

pode ser tremendamente inquietante e dolorido

para os que não encontraram os nomes certos

para seus desejos, contudo, é fato calmante e

orientador pensar que posso dar o ncme que eu

-quiser para aquilo que talvez ainda não saiba

o que é. O importante é me encc.it.ar emmim

mesma para ir ao encontro a tal espera em vez de

ficar olhando para saber quando ela chegará. As
esperas de uma vida talvez não façam amenor

diferença no final de tudo, no final do caminho,
mesmo assim é importante que façamos de tudo
para torná-las o mais agradável possível. .

Alcançar o
inalcançável é mais
difícil para quem
vive no mundo
real e poucos

conseguem.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

o Bano tem cerca de dois anos de idade. Dócil e muito companheiro, espera
por alguém disposta a adotá-lo. Mas, não pode ser qualquer pessoa, pois,
depois do trauma de ter sido abandonado, agora, ele merece muito amor,

. respeito e cuidado. Você'pode dar isso ao Bona? Se a resposta for sim, entre
em contato com Clínica Schweitzer pelo telefone (47) 3275-3268.

'0

NOVELAS

_

• FINA ESTAMPA
Tereza Cristina impede que Crô chame a polícla

para prender Ferdinand. Vanessa sugere que Paulo a

leve para a Fio Carioca. René procura Tereza Cristina

pela casa e se surpreende ao encontrá-Ia na sauna

com Crô. Glória e Edvaldo namoram no consultório de

Danielle. Pedro Jorge teme pela vida do avô. Esther
vê Paulo e Vanessa dormindo juntos na Fio Carioca.
Antenor reage com despeito ao ver Patrícia e Alexan

dre se tratando com intimidade. Quinzé conversa com
Teodora.

• A VIDA DA GENTE
Júlia chama Ana para conhecer sua casa. Vitória

se irrita ao descobrir que Bárbara deixou de fazer o

dever porque Marcos não a aiudou, Olívia pergunta
por Marcos para Dora. Manuela pede para Iná com

parecer ao jantar que fará. Cícero afirma que não es

tará presente no jantar que Suzana e Alice marcaram

com Renato. Vivi sugere que Cris aumente o salário

de Lorena para que ela volte a trabalhar para ela. Ana

conversa com Rodrigo para tentar descobrir um pouco
mais sobre a filha. Júlia faz um desenho para Ana. Ana

fica impactada ao ver Rodrigo, Manuela e Júlia juntos .

• AQUELE BEIJO
Grace Kelly conta para Maruschka, Rubinho e

Alberto que Sarita está investigarido a Comprare.
Agenor vê Orlandinho saindo do quarto de Belezinha.

Claudia admite para a mãe que sente algo por Vicente.

Felizardo começa a erguer o muro que irá isolar a Co

munidade da Vila Caiada. Ana Girafa aconselha Sarita

a procurar Vicente e revelar o romance com Alberto

para a equipe da Comissão de Inquérito. Màruschka vê
as fotos do beijo de Alberto e Sarita e planeja usá-Ias
a seu favor. Lucena comenta com Amália que Vicente

pode estar gostando de Claudia. Vicente diz a Sarita

que ela pode ser presa.

• VIDAS EM JOGO
Cleber e An�rea discutem. Disfarçados, Lucas e

Andrea entram no flat de Cleber. Marialice conversa

com Vinícius sobre Adalberto. Respondendo ao pro
cesso em liberdade, Zizi começa a trabalhar em uma

ONG que apoia mulheres que sofrem violência domés
tica. Temendo outro envenenamento, Marizete pede
que Marta sempre experimente os pratos antes que

sejam servidos. O advogado de Raimundo avisa que

conseguiu um laudo que atesta a insanidade mental

de Augusta. Regina contrata detetives para descobrir

a localização do esconderijo de Rita.

ANIVERSARIANTES
7/12
Ademir Gielow

Agenor Butzke
Amanda Floriani

Amanda P. Coelho
Anelore Kohler
Carmem R.o Fugel

Claudinei C. Gulow Pietro K, Gumz

Ivone C.Raduenz Roberson C. Fdlenski

Ivone Correia ·Rosangela Riegel
Jonathan L. de S. Salomom Sirlei do Rossio

Nathan Ziener Tamara de C. Petry
Nilson B. Fernandes Tamara deC. P.Rodrigues
Nilson F. Prestes Valentin R. Corasini
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IMPÉRIO DA PRATA

Após a morte do grande líder

Gengis Khan, os herdeiros
.

batalham entre si, por intrigas
ou confrontos diretos, para
decidir quem será o sucessor.

Seu filho Odegai é quem
sai na frente nesta disputa,
construindo uma nova capital
para o império mongol. Em meio
a isso, o habilidoso general
Tsubodai, homem de confiança
de Gengis Khan e Odegai,
marcha para a Europa cruzando
a Rússia, disposto a invadir e

conquistar a França Medieval.
Com um exército desorganizado
e sem um líder forte, parece
que a queda do reíno francês é
inevitável. Porém Tsudobai, em
seu momento de glória, terá que
fazer escolhas mais difíceis do

que esperava.
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TIRINBAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

www.aselvolldo.com

MEUPAÍS
. Marcos (Rodrigo Santoro) vive na Itália e retorna ao Brasil após a repentina morte do pai (Paulo José).
Já no país, ele reencontra o irmão Tiago (Cauã Reymond) e descobre que tem uma meia irmã (Débora
Falabella), portadora de problemas mentais. Ao mesmo tempo em que precisam lidar com o luto, Marcos
e Tiago necessitam conviver com as diferenças existentes entre eles e se acostumar com a nova irmã.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 -

Leg (14h, 16h30, 19h e 21 h30)
• Cine Breithaupt 2
• Operação presente - Dub (14h30, 16h40, 19h e 21 h30)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Happy Feet - O Pinguim 2 - Dub (14h1 O, 16h45 e 19h1 O)
• Happy Feet - Leg (21 h30)

• 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 20h10)
• 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
• Operação presente -Dub (14h20, 16h40, 18h55 e 21h10)
• Cine Norte Shopping 2
• Os Muppets - Dub (12h45, 15h10, 17h40 e 20h10)
• Cine Norte Shopping 3
• Happy Feet 2 - Dub (13h40,
16h10, 18h30 e 20h55)
• Cine Norte Shopping 4
• Meu país - Nac (13h e 14h45)

• 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 Breithaupt 3 .

• Happy Feet - O Pinguim 2 - Dúb

(13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30)

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 21 h20)
• 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 Feet 2 - Dub (14h10, 16h45 e 19h10)
• Happy Feet 2 -Leg (21 h40)
• 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 Feet - O Pinguim 2 - Dub (14h, 16h40,
19h20 e 21 h30)

• Cine Norte Shopping 7
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 -

Dub (12h55, 15h40 e 18h15)
• A saga Crepúsculo:Amanhecer - Parte 1 - Leg (20h45)

Chico Anysio volta
para o hospital
O humoristaChicoAnysio voltou a ser
internado no HospitalBom Samaritano, noRio
deJaneiro.Diagnosticado comuma infecção
urinária,Anysio precisou ser internado para
que osmédicos pudesseminvestigara causa
da doença.Após exames, descobriu-se que
o humorista está comuma contaminação
causada por fungos. Ele é tratado com �

.

antibióticos e ainda não tem previsão de alta.

Ronaldo é padrinho
do filho de Wanessa
A cantoraWanessa Camargo escolheu o
jogadorRonaldo e amulher, BiaAnthony,
para serem os padrinhos do filho. O bebê, que
se chamará JoséMarcus, deverá nascer entre
os dias 20 e 30 de dezembro. Ela engordou
cerca de 12 quilos desde o início da gravidez.
"Émesmo lindo gerarum serhumano. Mas
dizer que é tudo incrível émentira.Aparte
física da gravidez é bem difícil", comentou.

Lea T diz que os

homens a odeiam
Transexual assumida, a filha do ex-jogador
de futebolToninha Cerezo, LeaT, disse que
o públicomasculino não se aproximoumais
dela depois da fama. "Os homensme odeiam!
Eu não faço a linha gostosa. Soumoleca",
completou.Além disso, ela não se considera
uma pessoa vaidosa. "Faço unha e cabelo

quando sou obrigada. Não gosto de ser sexy;
uso roupa esportiva e tênis", enfatizou .

Ivete Sangalo segue
internada na Bahia
Ainda não há previsão para a cantora Ivete
Sangalo receber alta do HospitalAliança, em
Salvador, onde está internada com quadro
clínico demeningite benigna.A cantora

começou a se sentirmal namadrugada de
domingo, logo depois de chegar a Salvador,
vindado CarNatal, na capital do RioGrande
do Norte. De acordo com o boletimmédico, a

doença delanão é contagiosa.

Cada vez commais espaço dentro do SBT,
PatriciaAbravanel ganhará um programa

.

para chamar de seu no primeiro mês
de 2012. A quarta filha de Silvio Santos

dividirá a apresentação do 'Cante se

puder' com o humoristaMárcio Ballas.
A atração deve ser umamistura dos
programas Ídolos e No Limite. No júri,

.

estarão personalidades como Nany
People, Lola Melnick e o cantorNahim.

Pai aprova o' novo Filha de Silvio Santos
romance de Jenniler terá progrmna no SBT

LIBRA
Por mais Que se comprometa com os demais, seus melhores
resultados serão alcançados Quando possuir autonomia.
Troque car.inho e afeto com a pessoa Que ama.

O ator John Aniston, pai da atriz Jennifer
Aniston, falou pela primeira sobre o

romance da filha com Iustín Theroux. Em
entrevista à revista UsWeekly, ele encheu
o futuro genro de elogios. "Ele é um rapaz
muito charmoso", disse sobre o namorado

da filha. "Eu acho que os dois formam um

lindo casal", completou, ressaltando que
ele e amulher os encontram sempre que
têm um tempo de folga.

HORÓSCOPO
ÁRIES
Ótimo momento para apresentar resultados de trabalhos
realizados recentemente. A sorte estará ao seu lado. No amor, é'
a constância Que consegue manter o relacionru:nento afetivo.

•
ESCORPIÃO
Com empenho, você conseguirá concluir tarefas importantes. .

A união entra em uma fase de entendimento e ambos fazem

planos em longos prazos. As divergências vão ficar para trás.

-- TOURO
Use a criatividade para encontrar soluções inovadoras no

trabalho. Não dependa dos outros para lucrar. No romance,
mostre com ações a Qualidade de seus sentimentos.

GÊMEOS
A discrição é a chave do sucesso: trabalhe em silêncio. Tudo

indica Que haverá uma reaproximação com seu amor e as

divergências serão deixadas de lado.

SAGITÁRIO
Resolva pendências e lute pelo Que acredita. Seja firme e

acabe com as divergências entre os familiares. Há muita
sensualidade no contato com a cara-metade. Aproveite.

CÂNCER
Conclua as atividades Que ainda estiverem em andamento,
desde Que preserve a Qualidade. Bom dia para acabar com

atritos entre familiàres. Há sensualidade na relação a dois.

CAPRICÓRNIO
No ambiente profissional, mostre a capacidade de apresentar

I resultados de Qualidade. No romance, há harmonia e

entendimento. Momento favorável para pensar no futuro.

AQUÁRIOLEÃO
A lealdade é um valor importante Que deve ser compartilhado
em família. Bom momento para colocar as conversas em dia
com a alma gêmea. Aproveite o bom humor.

-.

Confie na capacidade de realizar um bom trabalho e ganhar
dinheiro necessário para manter o bem-estar dos parentes.
Dê uma força para resolver problemas familiares.

PEIXES
Se há alguém em dívida com você, aproveite para cobrar.

Proporcione conforto aos familiares. Na relação a dois, o dia
será de muita harmonia e entendimento.

VIRGEM
Bom dia para lidar com atividades artísticas ou fazer
reuniões de trabalho. Tarefas Que exijam atenção aos

detalhes também estarão favorecidas nesta fase.
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TURISMO

20 destinos
para 2012
Aversão turística da revistaNational .

Geographic acaba de selecionar 20 destinos
e sugeri-los aos leitores que programam viagens
pelo mundo afora para o próximo ano. A lista
inclui lugares já conhecidos, mas também
algumas dicas mais inusitadas. Por isso, há
opções para todos os gostos e estilos. Confira:

NORTE DA COLÔMBIA
O Parque Nacional de

Tayrona e as belas praias são
.

um dos principais atrativos
do Norte da Colômbia,

ponto de encontro entre
o Caribe e aAmérica do

Sul. A bela cidade de

Cartagena, considerada
como uma das mais

bonitas do continente,
as ilhas do Rosário e os

vestígios arqueológicos
da Cidade Perdida são

outras opções que tornam
a região muito interessante

para os turistas.

íSTRlA, CROÁCIA
Ístria é uma península do Norte da Croácia, onde se

encontram algumas das mais belas paisagens do litoral do
país. A região é conhecida por sua gastronomia, com trufas,
vinho branco e azeite, e pelo romantismo das pequenas
cidades sobre oAdriático, comO'Rovinj

ISLÂNDIA
A Islândia é uma ilha afastada, a quasemil
quilômetros da Europa continental, onde
paisagens imponentes e variadas se espalham.
Vales, fiordes, falésias, praias de areia negra,
cachoeiras, geleiras, gêiseres e vulcões são

apenas algumas das atrações desta nação insular.

KOR LIPE, TAILÂNDIA
.

ATailândia temmilhares de ilhas paradisíacas
espalhadas pelo litoral. Algumas delas, como

. Koh Samui e Phuket, sãomuito conhecidas pelos
turistas, mas também existem pequenos cantos
mais preservados, como a ilha de Koh Lipe, que fica
a 70 quilômetros do continente, perto da fronteira
entre aTailândia e aMalásia, e tem praias perfeitas.

DRESDEN,ALE�HA
Dresden foi construída no século 18 para ser uma espécie
de "Florença da Saxônia". Mas a cidade, com marcos como

a igreja de Frauenkirche e um belo centro histórico, foi
destruída por bombardeios durante a Segunda Guerra
Mundial. Hoje, mais de setenta anos depois, Dresden se

reergueu, foi reconstruída e a beleza à beira do rio Elba virou
uma das maiores atrações turísticas daAlemanha.

MONTANHAS VlRUNGA, RUANDA, UGANDA E CONGO
Situadas entre as fronteiras entre Ruanda, Uganda e Congo.
asmontanhasVirunga são uma cadeia de oito vulcões onde'
vida e desolação se encontram. Gorilas: chimpanzés, elefantes
e outros animais selvagens vivem emmeio a uma vegetação
marcada por crateras de vulcões em atividade ..

OS OUTROS DESTINOS
• Costa Brava, Espanha
• Sonoma, Califórnia, Estados Unidos
• Muskoka, Ontário, Çanadá
• Omã, Arábia
• Londres, Inglaterra
• Guatemala'
• Sri Lanka

-Panamã
-Peru •

• Ptttsburgl1, EstadosUnidos
•Mongólia

Promoção Mega Operação de Natal Peugeot. Peugeot 207 HB XR 1 AL Flex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12, Preço público suqerido para vendo à vista a partir de R$ 31.727,54. Frete incluso. Peugeot 207 Passion XR l.4L Flex, 4 portas, pintura sólida, cno/rnodel]11/12, Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 36.397,81. Frete incluso. A taxa de 0,99% o.rn. é válida para toda Linha 207 independente da versão, entrada a partir de 50% do valor do bem e praza em até 24 meses, Peugeot 307 HB Presence 1.6L 16V Flex, !
portas, pintura sólida, cne/modelo 11/12, Preço público sugerido para venda � vista a partir de R$ 46,289,35. Frete incluso. Estoque Nacional das Concessionárias Peugeot: Peugeot 207 H8 XR l.4L Flex, 3 portas, pintura sólida, ano/modela 11/12.- 30 unidades; Peugeot 20i
Possion XR 1 AL Flex, 4 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12 - 20 unidades; Peugeot 307 HB Presence 1.6L 16V FLex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12 - 20 unidades. Consulte os preços das revisões com preço fixo para toda a Linha Peugeot. Prazo de viqênck
da oferta para pedidos firmes fechados: entre 03/12/2011 e 03/01/2012 ou enquanto durarem os estoques, Peugeot Hoqqcr XR, pintura metálica, 10/11, com direção hidráulica a portir de R$ 29.746,00 com 1 unidade em estoque, Peugeot 408 ALLure Mecânico, 11/12, Freio!

Strasbourg
www.strosbourç.corn.br

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

Neste sábado) das 9h às 13h.

Blumenau (47) 3331-:4500
Rep. Argentina, 2077
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INFRAESTRUTURA

Prefeitura aplica
estabilizador de
solo para carqa
leve em estrada

agrícola, mas não
resolveu problema

GUARAMIRIM

PEDROLEAL

Uma "experiência" da Prefeitu
ra de Guaramirim tem deixa

do insatisfeitos os moradores da
estrada Bananal do Sul: a aplica
ção do estabilizador de solo Con
Aid - também chamado de baba
de cupim ou de lama vermelha -

na via, como umamedida de pavi
mentação provisória gerou críticas
como a do agricultor Pedro Elias,
45 anos. "Isso é uma vergonha, fi
cou tudo enlameado emal dá para
passar de carro, imagina a pé ou de
bicicleta", reclama.

Segundo o prefeito Nilson Byla-
ardt, o produto está sendo utiliza

-

do em caráter experimental. No

entanto, a via tem um trafego in

tenso, devido à extração de saibro
e a produção agrícola, e o Con-Aid
é destinado para vias de trânsito
leve. "Estamos experimentando o·

produto, pois tivemos sucesso em

outras vias", explica, notando que a

aplicação teve problemas devido ao

mau tempo. "Precisamos de uma

Esse material
só agüenta a

passagem de
carros pequenos,

. não de caminhões
como é aqui.

Moacir TiUes, aposentado

I •

Um experimento que não agradou
..

FOTOS EDUARDO MONTECINO

semana de sol, mais oumenos, mas
tivemos muita chuva forte, o que
impediu a fixação", alega.

Para o aposentado Moacir Til
les, 67 anos, a situação foi muito
mal planejada. "Esse material só
agüenta a passagem de carros

pequenos, não de caminhões
como é aqui", ressalta, argumen
tando que, ao seu' ver, o ideal
seria uma 'pavimentação perma
nente, e não o estabilizador.

( .

\.

Necessidade de
aslaltamento

o vereador Diogo Junckes (PR)
concorda com a posição do apo-.
sentado. Na opinião dele, a estrada
Banana). do Sul precisa de asfalta
mento, devido ao fluxo intenso da
via. "Ali tem extração de saibro e de

barro, além da bananicultura e rizi

cultura, não pode ser usado o Con
Aid", afirma. Como a Prefeitura não
tem recursos para asfaltar a via no

momento, a Câmara dos Vereado
res está buscando auxilio da União.
"Não pode é deixar como. está, tem
que ser feito algo", reforça.

/:
Em dias de chuva, material aplicado vira
massa de lama na estrada Bananal do Sul

:S e Air-Boq, Ar-condicionado, Direçõo Hidráulico, Vidros e Trovas elétricás, pinturo sólido, frete incluso, versões o partir de R$ 59.500,00. Poro o linho 408 (todos os versões) o taxo de 0,0% o.m é válido com entrado de 55% do valor do bem

irozo em até 18 meses e ou taxo de 0,99% o.rn com entrado de 40% do valor do bem e prezo de
à 48 meses. Nõo cumulativo poro outros promoções. Poro mais informações sobre preços e

F
· - .,

I I tndiçõesespeciois, consulte o RededeConcessionáriasPeugeotporticipontes,ligueporo0800 aça revlsoes em seu velcu o regu armen e.
'32424 ou acesse www.peugeot.com.br.

'

�ajaí (47) 3344-7000
odovia Osvaldo Reis} 3200

Rio do Sul (47) 3522-0686 -

Al. Aristiliano Ramos} 1595
-

Brusque(47) 3355-4500
Praça Vicente Só} 7

MQTIQN & EMQTIQN
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PONTO DE VISTA

PRAPRAEL ROCHA LOPES,
ADVOGADO E PROFESSOR

I(

ATelevisão/Me deixou burro/Mui-
to burro demais/Agora todas

coisas/Que eu penso/Me parecem
iguais" já diziam os Titãs. Ernesto Sa
bato foi um pouco mais filosófico: "A
televisão nos tantaliza, como que nos

enfeitiça. Esse efeito entre mágico e

maléfico resulta, penso, do excesso

de luz que nos toma com sua intensi
dade. Inevitável lembrar que ela pro
duz o mesmo efeito nos insetos."

Falo sobre isso por conta de uma

discussão no Supremo Tribunal Federal
(STF). Está em andamento o julgamen
to ação contra dispositivo do Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA) que
classifica como infração administrativa
a transmissão de programa de rádio ou

televisão em horário diverso do autori
zado pelo governo federal. O dispositi
vo prevê pena de multa e suspensão da

programação da emissora por até dois

dias, no caso de reincidência.
A questão, como facilmente se perce

be, não é meramente legal. É muito mais

abrangente e há argumentos a favor e

contra este tipo de regulamentação. Trata
tanto da vontade das pessoas, quanto da

educação dos filhos. Da limitação e da li
berdade. Do poder do Estado e da respon
sabilidade dos pais.

Por enquanto quatro ministros
votaram no sentido de permitir que
as emissoras definam livremente sua

programação, sendo obrigadas apenas
a divulgar a classificação indicativa
realizada pelo governo federal. Enten
dem que é inconstitucional o disposi
tivo do ECA que impede que as emis
soras transmitam seus programas em

horários diversos 'do que o Governo
determina.

O papel de supervisão é 'dos pais, se
gundo estes ministros. Com base nas

informações sobre a faixa etária reco

mendada, os pais das crianças e ado
lescentes poderão concluir se devem
ou não deixá-los assistir aos progra
mas. A autonomia', discernimento e

poder devem ser dos pais. Acrescen
tam que não cabe ao Estado interferir
na liberdade da família sobre o que as

sistir. Se o programa for inapropriado
bastaria desligar a televisão.

Confesso, o tema é polêmico e me

fez refletirmais uma vez. Se por um lado
sou defensor da liberdade em todos os

aspectos, cabendo a cada cidadão deci
dir se faz ou deixa de fazer alguma coisa,
por outro vejo a dificuldade crescente

de se educar os filhos. Muitas razões

podem ser dadas (talvez nenhuma su-

ficientemente convincente): excesso de
trabalho dos pais, cada vez mais núme
ros de canais acessíveis, internet, consu
mismo jorrando pelas telas e autofalan

tes, crises de culpa dos pais justamente
por estarem ausentes e voltamos todos
ao círculo vicioso.

Há algum tempo alcunhei a expres
são "adulteração de crianças" para me

referir àquelas que se tornam adultas
antes da hora, que antecipam seu ama

durecimento, principalmente sexual e

principalmente as meninas, por conta
da invasão de imagens, comportamen
tos e produtos impróprios para crianças,
mas para elas direcionados. Meninas
não. queremmais brincar de pegar ou de
se esconder porque estão de salto alto
ou bolsas penduradas em seus braços.
Batons não são mais brincadeiras furti

vas' escondidas das mães; ao contrário,
as mães levam cada vez mais cedo suas

filhas aos salões de beleza para fazer
unhas, maquiar e sabe-se mais lá o quê.

A televisão tem considerável parcela
de culpa nesta história. Mas, sim, os pais
ainda são os responsáveis que devem
educar seus filhos, orientando sobre o

que podem e não podem.
O assunto ainda promete muita po

lêmica.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 380

Centro - 89251-201- JARAGUADO SUL - SC
NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato Griesbach
!\lotas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃODE I'RarESro ,

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNonnas da CGJ/SC, para a devida
ciênciaao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, parapagamento
no prazo de 3 (três) dias 'úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal, FICAMINTIMADOS
DO PROTESTO:

Apontamento: 195389/2011 Sacado: 1011 - PROJETO REAL IMOVEIS E REPRESENIA Endereço: RUA
DONAillOGEHRING, 145 - CENTRO - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-470 Credor: GUMZCONIABIU
,DADE E CONSUllDRIA EMPRESA Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 9200112724 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 430,00 - Data para pagamento: 12/12/2011-Valor total a pagar R$495,85 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 430,00 - Juros: R$1,29 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 194942/2011 Sacado: ALeIRIORONCHI Endereço: RUALUIZKIENEN251- JARAGUADO
SUL - CEP: Credor:MOLDEMAQMAQUINASE IMPLEMENTOSAGRICOIAS IlDA Portador: - Espécie:
DMI - N°TItulo: 004339 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 75,60 - Data para pagamento: 12/12/2011-
Valor total apagarR$140,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 75,60 - Juros: R$ 0,25 Emolumentos:
R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 195124/2011 Sacado: ALeIRIO RONCHI Endereço: RUA LillS KIENEN 251 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89251-630 Credor: MOLDEMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOIAS IlDA
Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 004153 02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 271,44 - Data para
pagamento: 12/12/2011-Valor total apagarR$336,99 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 271,44 - Ju
ros: R$ 0,99 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 194629/2011 Sacado:AlExANDRERICARDO SCHWARZ Endereço: RUAANO BOM 3069
- CORUPA-SC - CEP:.89280-oo0 Credor: LUCAS DUTRAME Portador: - Espécie:DMl- N°TItulo: 0117002
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 120,00 - Data para pagamento: 12/12/2011- Valor total a pagar
R$227,51Descrição dos valores: Valor do título: R$120,00 - Juros: R$ 0,40 Emolumentos: R$10,85 - Publi

cação edital: R$ 2�,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 52,21

Apontamento: 195259/2011 Sacado:ANATINACONFECCOES ITDA Endereço: RODOVIABR280KM70
GALPAO 01- JARAGUADO SUL - CEP: - Credor: FM FACTORINGFOMENTOMERCANTIL IlDA Por
tador: - Espécie: DMl- N°TItulo: 143/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.330,00 - Data para paga
mento: 12/12/2011-Valor total a pagar R$1.406,73 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.330,00 - Ju
ros: R$ 5,32 Emolumentos:R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$16,51

Apontamento: 194178/2011 Sacado: ARISTIDES ENGElliARDT Endereço: RUA HENRIQUE FUCK
181 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: PAREYMATERIAIS DE CONSTRUCAO IlDAME Portador:

,
- Espécie: DMI - N°TItulo: 22081 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 816,80 - Data para pagamento:
12/12/2011-Valor total a pagarR$923,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 816,80 - Juros: R$ 2,17
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 194641/2011 Sacado:B�CHAS JARAGUAIlDA Endereço: RAUGUSTODEMARCHI
765 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: FRAGON PROD INDDE BORR ITDA Portador: - Espécie: DMl
- N°TItulo: 47280/1-N - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 350,64 - Data para pagamento: 12/12/2011-
Valor total a pagar R$429,47 Descrição dos valores: Valor do título: R'l> 350,64 - Juros: R$ 0,58 Emolumen
tos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 23,35

Apontamento: 194625/2011 Sacado:CLARINDAREICHERTBUTTENDORF Endereço:RUAJOAODALRI
132 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-350Credor: LUCAS E 1RA ",lli Portador: - Espécie:DMl- N°TItulo:
0097 - Motivo: faltade pagamentoValor: R$ 298,00 - Data para pagamento: 12/12/2011-valortotal apagar
R$379,08 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 298,00 - Juros: H$I,29 Emolumentos: R$ 10,85 - Publi

cação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 24,89

Apontamento: 194273/2011 Sacado: COMERCIAL GLAUGUER GOMES ITDA Endereço: RUA LEO
POLDO KREU1ZFELQT 118 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89260-303 Credor: CLAUDIA FERIA Portador:
- Espécie: DMI - N° TItulo: 005 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 450,00 - Data para pagamento:
12/12/2011-Valor total a pagarR$527,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 450,00 - Juros: R$ 2,10
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 195437/2011 Sacado: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLE DU SOLEI Endereço: RUA
EXP CABO HARRY HADDCH, 817 - CENTRO - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89253-100 Credor: MARMO-

• i' I 11 \ J 11 \ 1

RARIAMULLER IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 491-02 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 854,00 - Data para pagamento: 12/12/2011-Valor total a pagarR$921,69 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 854,00 - Juros: R$ 3,13 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edita]; R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 195325/2011 Sacado: DIAS E FELLER COM MEDIC IlDA Endereço: R JORGE CZER
NIEWICZ 397 SL 1 CZERNIEWICZ - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: CERVOSULDISTRIBUIDORADE
MEDICAMENTOS IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 20708036 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 501,06 - Data para pagamento: 12/12/2011-Valor total apagarR$571,87 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 501,06 - Juros: R$ 1,67 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$21,70- Diligência: R$14,24

Apontamento: 195438/2011 Sacado: DRM COMERCIAL ITDA Endereço: RIA JOSE EMMENDOERFER
506 - NOVABRASIUA - JARAGUADO SUL-SG- CEP: 89253-000 Credor: lSAPA IMPORrACAO E COMER
CIO IlDA Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 9306175302 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 754,00
- Data para pagamento: 12/12/2011-Valor total a pagar R$825,90 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 754,00 - Juros: R$ 2,76 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ 14,24

Apontamento: 193738/2011 Sacado: GT EQUIPAMENTOS ITDA Endereço: R ANDREVOITOUNI 651
- NEREU RAMOS - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89265-700 Credor: ARTAMAMETALMECANICA ITDA
Portador: - Espécie:DMl- N°TItulo: 0004958026 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 411,93 - Datapara
pagamento: 12/12/2011-ValortotalapagarR$495,47Descrição dosvalores: Valordo título:R$ 411,93 - Ju
ros:R$I,51 Emolumentos:R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 27,13

Apontamento: 195369/2011 Sacado: INSTAlADORA MESCH LUZ DO DIA IlDA Endereço: RUA JOAO
TOZINI 2144 - CORUPA-SC - CEP: 89252-550 Credor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO IlDA Por
tador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 02163-03-BL - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 610,00 - Data para
pagamento: 12/12/2011-Valor total a pagarR$716,65Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 610,00 - Ju
ros:R$I,83 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 195132/2011 Sacado: IRENE DARADDA ROSSATO Endereço: RUA JOSE THEODORO
RIBEIRO 1920 - IlliA DA FIGUEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: DIFAC SERVICOS IlDA
ME Portador: CAXIAS ACUSTICAS HANSEN IlDA Espécie: DMI - N°TItulo: 000827,2 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 527,95 - Data para pagamento: 12/12/2011-Valor total a pagar R$600,47 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 527,95 - Juros: R$ 2,63 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência:R$14,99

Apontamento: 195168/2011 Sacado: JAIME DE MORAES Endereço: RUA BERNARDINO BRESSANI 175
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-730 Credor:MAI CONSTR, HORIZDNTE llDAME Portador: - Espécie:
DMl- N°TItulo: 01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$150,00 - Data para pagamento: 12/12/2011-Va
lor total a pagar R$232,93 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 150,00 - Juros: R$ 0,90 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 27,13

Apontamento: 194967/2011 Sacado: JANDIRADE PAULAARAUJO Endereço: RUALillS KIENEN 66 - JA
RAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-630 Credor:VAillOCIR HAASME Portador: - Espécie:DMl- N°TItulo:
28572-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ U15,00 - Data para pagamento: 12/12/2011-Valor total
a pagar R$1:l83,27 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.115,00 - Juros: R$ 3,71 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 195430/2011 Sacado: JARAGUA INDUSTRIAL IlDA Endereço: RUA ROBERTO MAR

QUARDT 138 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-330Credor: BERKELCHAPASACRIUCAS ITDA Portador:
- Espécie: DMl- N°TItulo: 000012089A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 882,30 - Data para paga
mento: 12/12/2011-Valor total a pagarR$957,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 882,30 - Juros:
R$ 2,05 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$18,05

Apontamento: 195352/2011 Sacado: JARAGUA MOTOR CLUBE Endereço: RUA WAIJHER ALBERT
BALLOCK, 131 - AMIZADE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-744 Credor: RADIO CUlTURA DE JOIN
VILLE IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 001456 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.500,00
- Data para pagamento: 12/12/2011-Valor total a pagarR$1.578,71 Descrição dos valores: Valor do título:
R$-1.5oo,00 - Juros: R$ 3,50 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 -

Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 195173/2011 Sacado: KASA DESIGN COM DE MOVEIS E DEC ITDA Endereço: AV GE
TULIOVARGAS 5 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: TRANSPORTES CRISTOFOU ITDA Portador:
- Espécie:DMl- N°TItulo:M337716 - Motivo: faltadepagamentoValor:R$ 290,03' - Dataparapagamento:
12/12/2011-Valor total a pagar R$396,88 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 290,03 - Juros: R$ 2,03
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 195367/2011 Sacado: KASA DESIGN COM DE MOVEIS E DEC IlDA Endereço: AV GE
TULIOVARGAS 5 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: TRANSPORTES RODOSUPER ITDA Portador:

DO LEITOR

p

Sol, música boa, um cheiro forte de café vindo
da cozinha, ouço o som da voz de minha mãe

me chamando para mais um dia de trabalho.
Ao longe, a buzina de um carro e o latir do Banzé;

é o carteiro parando para deixar a correspondência.
Tem carta para mim, é de uma grande amiga...

Iupiiii! Que notícia boa! Diz na carta que está com

saudades e tão logo retorne de sua viagem virá nos

visitar.
Num instante pulo da cama e me arrumo para

saborear o café 110 pontó. Pão com manteiga batida
na hora, café, leite e o olhar de minha mãe dando
uma piscadinha e anunciando a chegada do meu ir
mão que virá para passar o final de semana conosco.

Que bom é ter o conforto de um lar, quando tan
tos nem sabem onde dormir. Como poderíamosmu
dar isso? Só dar não resolve, é preciso educar, mas
por onde começar?'

Dentro de nossas casas, saboreando o nosso pão
commanteiga e, através do sabor, saber repartir o pão,
porque e a manteiga é a parte que nos cabe; orientar
e dar direção àqueles que sabemos não saberem o ca

minho. Deus, com certeza, nos guiará, se quisermos
aprender na estrada de orientação ao próximo.

Pense nisso!

lldelaide BnmiIde Dombusch Ender,
empresária aposentadá

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 5/12 às 23h45min a Sra. Mara G. Fontaneli,
com idade de 29 anos. O sepultamento foi realizado dia 6/12,
às 16h, saindo féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi, seguin
do após para o Cemitério da Vila Lenzi.

- Espécie:DMI - N°TItulo: 256361-0 - Motivo: faltadepagamentoValor:R$159,58 - Datapara pagamento:
12/12/2011-Valor total a pagarR$264,77 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 159,58 - Juros: R$ 0,37
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92
----------------------------_---------------------------------------_:._------------------------_.:.:.._-----------------------

Apontamento: 195163/2011 Sacado: KASA DESIGN E COM DE MOV E DECOR ITDA Endereço: AV
GETUliOVARGAS 05 SALA 01 E 02 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: OMEGAVIRATID MOVEIS
ESTOFADOS Portador: - Espécie: DMl - N° TItulo: 002308/03 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
2.191,09 - Data para pagamento: 12/12/2011-Valor total a pagar R$2.304,67 Descrição dosvalores: Valor
do título: R$ 2.191,09 - Juros: R$ 8,76 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 49..92

'

Apontamento: 195269/2011 Sacado: KASA DESIGN E COM DE MOV E DECORACOES Endereço: AV
, GETUliOVARGAS 05 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: BEL FIX IMPORrACAO IlDA Portador:

- Espécie:DMI - N°TItulo: 11573/1-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.039,50 - Data para pagamen
to: 12/12/2011- Valor total a pagar R$1.150,90 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.039,50 - Juros:
R$ 6,58 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 195262/2011 Sacado: KASA DESIGN E COM E DECORACOES IlDA Endereço: AV GE
TULlOVARGAS,5 SALA 01 E 02 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: OPORTUNI1YFOMENTOMER
CANTIL IlDA Portador: MEZZOMMOVEIS ITDAEspécie: DMI - N°TItulo: 1016/3 - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$1.066,56 - Data para pagamento: 12/12/2011-Valor total a pagarR$1.173,86Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 1.066,56 - Juros: R$ 2,48 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

'

Apontamento: 195270/2011 Sacado: KASADESIGN E COM E DECORACOES IlDA Endereço:AVGEro
DOVARGAS,5 SAIA 01 E 02 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: UNIVERSAL.l\1IX IMP E EXP IlDA
Portador: - Espécie:DMl- N°TItulo: 2184 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 932,98 - Data para paga
mento: 12/12/2011-Valor total a pagarR$1.057,08Descrição dos valores: Valor do título: R$ 932,98 - Juros:
R$19,28 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 194624/2011 Sacado: LUIZTREUTLER Endereço: RUATHEREZIAFERRAZA483 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89250-000Credor: SILMAQS/A Portador: - Espécie:DMl- N°TItulo: 53113*004 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 233,00 - Data para pagamento: 12/12/2011- Valor total a pagar R$313,31
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 233,00 - Juros: R$ 0,54 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 24,87

Apontamento: 194442/2011 Sacado: MARIA LUCIA BRISCHIUARI GRANDE ME Endereço: RUA UM
BERTO RENATO RUBINI 0015 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-770 Credor: DISTRIB DE BEBIDAS

JOINVIllE IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 10140346 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
705,93 - Data para pagamento: 12/12/2011- Valor total a pagar R$788,54 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 705,93 - Juros: R$ 5,88 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 21,83

Apontamento: 195333/2011 Sacado:MASSAFACILCOMEFAB PRODAL ITDA Endereço: RLEOPOLDO
MANKE 230 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO & DALL AGNOL
IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 124219/47 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.887,22 -

Data para pagamento: 12/12/2011- Valor total a pagarR$2,969,10 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 2,887,22 - Juros: R$ 17,32 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 195258/2011 Sacad�: VIEMRA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO Endereço:
RUA PREFEITO JOSE BAUER 894 SL 3 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-100 Credor: TECIDOS CASSIA
NAHAS ITDA Portador: - Espécie: DMl - N° TItulo: oo0033225C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
1.502,16 - Data para pagamento: 12/12/2011-Valor total a pagar R$1.584,41 Descrição dos valores: Valor
do 'titulo: R$ 1.502,16 - Juros: R$ 4,00 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 23,35

Apontamento: 194975/2011 Sacado: VOGARE CONSUlTORIA TREIN MARK IlDA Endereço: PROCO
PIO GOMES DE OUVEIRAAP 421149 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-201 Credor: ESCRITORIO
CONIABILBUCHMANN SC IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 1882/021- Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$150,00 - Data para pagamento: 12/12/2011-Valor total a pagarR$214,81 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 150,00 - Juros: R$ 0,25 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de
07/12/2011.
Iaraguá do Sul (SC), 7 de dezembro de2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados:'30
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Valor para investimentos no próximo ano

é 31% superior ao orçamento de 2011

ORÇAMENTO 2012 APROVA.DO

Votação aconteceu ontemà noite
JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

Polêmicas à parte, ao fim da vo

tação da sessão extraordinária
de ontem, na segundavotação que
tratou -do projeto de lei 294/2011,
relativo ao Orçamento do Municí

pio de 2012, as duas emendas en
caminhadas pela bancada petista
foram aprovadas. Por seis votos a

cinco, a Câmara de Vereadores de

Iaraguá do Sul aprovou a emenda
modificativa número 1, que su

gere à administração municipal
informações mais detalhadas so

bre a aplicação dos recursos do

Orçamento 2012 no site da Prefei
tura (www.jaraguadosul.tom.br).
Votaram pelo "não" os vereadores
Ademar Possamai (DEM), Amaril
do Sarti (PV), Afonso Piazera Neto

(PSB), José Ozório deAvíla (PSB), o
"Zé da Farmácia", e Lorival Dema
thê PSB), o Loli.

Já a emenda modificativa de
número 2, que prevê a destina

ção de parte do Orçamento de
2012 para a Secretaria Municipal

de Educação, de R$ 300 mil para
a construção de dois centros de

educação infantil foi aprovada
por dez votos.

Os vereadores foram unâni
mes ao sugerir que a Prefeitura
retire parte de uma das áreas da

administração para a abertura de
mais vagas nas creches. A estima
tiva é que existe uma demanda

reprimida de mais de 800 crianças
que aguardam vagas nos centros

de educação infantil da cidade.
A segunda votação do Orça

mento do município novamente

teve a aprovação dos dez vereado
res. Assim, o valor ficou definido
em R$ 487.632.930 - 31% a mais
do que em 2011, que fechou em

R$ 270.513.439,65. Excetuando os

percentuais destinados à educa

ção' saúde e folha de pagamentos
dos servidores, mais de R$ 81 mi
lhões estão previstos para serem

investidos em obras e outras áreas.
A partir de agora, o projeto

de lei volta para o Executivo, que
poderá ou não vetar o resultado
das votações.

Bancada petista satisfeita
com os resultados

Abancada petista da Câmara
de Vereadores foi visivelmente

surpreendida com O resultado fa
vorável para as duas emendas: de

esmiuçar e tornar mais claras as

informações no site daPrefeitura,
e amodificativa de incluir R$ 300
mil a mais para a área da Educa

ção, visando a construção de dois
centros de educação infantil com
recursos próprios do município.
Ao final da sessão extraordinária,
tanto o vereador Justino Pereira da
Luz como seu colega de bancada,
Francisco Alves, comemoravam

o que consideram uma vitória
-

da
vontade popular.

Vale lembrar que na semana

passada, durante a primeira vo

tação do projeto de lei 294/2011,
o vereador José Osório de Ávila
(PSB), líder de governo na Câ

mara, pediu vistas para avaliar as
duas propostas de emendas.

Para Francisco Alves, "o bom
senso ganhou e a sociedade ja
raguaense também". Já Justino
da Luz, que chegou a reconhecer
sua indignação quando do pe
dido de vistas, se declarou "feliz

por se demonstrar que a Câmara
é sensível com a transparência e

a causa social.

Desempenhamos nosso pa
pel como legisladores, buscando
o bem comum".

1
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FOTOS MARCELE GOUCHE

Dívergêncía de opiniões
Durante os pronunciamentos

que se anteciparam às votações
das duas emendas, Francisco Al
ves (PT) lembrou do Portal da

Transparência do governo federal
"onde se vê claramente de onde o

dinheiro está saindo e para onde
'está indo". O também petista Jus-

tino da Luz afirmou que ontem

tentou acessar dados do municí

pio por meio eletrônico, mas s-em

sucesso. "Queremos buscar cada
vez mais o acesso rápido e práti
co das informações. Quanto mais

transparência, melhor".
.
O vereador Afonso Piazera

Neto (PSD), contrário 'à emen

da, argumentou que o site da
Prefeitura já disponibiliza in

formações, mas admitiu que
existem códigos e um sistema
técnico para acessar os dados,
e foi referendado por Ademar
Possamai (DEM).
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EDUCAÇÃO E ARTE

CUI·ta "Viva Raul"
será lançado hoje
Filme é resultado de um projeto
desenvolvido com 12 jovens assistidos
pela Casa de Apoio ao-Adolescente

JAMGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

Com a vida em risco constante,
Raul sofre com a falta do pai

e a loucura da mãe. Até que um

dia, na saída da escola, ele recebe
um convite que poderá definir o
rumo de sua vida. Esta é a .sinop
se do curta metragem "Viva Raul";
projeto desenvolvido pelo Nesepa
(Núcleo de Educação Emancipa
tória e Produção Audiovisual), urn
programa de educação social do
Creas 2 (Centro de Referência Es

pecializado de Assistência Social)
- Caad (Casa de Apoio ao Ado-

.
lescente). Desde sua criação, em
2007, o Nesepa vem trabalhando
com adolescentes de 12 a 17 anos,

todos assistidos pelo Caad, O edu
cador social Nelson-de Faria Cam

pos está à frente do projeto, cujo
intuito é, segundo ele, agregar pro
fissionais interessados para que
trabalhem coletivamente em prol
de urna necessidade de uma po
pulação vulnerável. O, lançamento
de "Viva Raul", que têm 14 minu

tos, está agendado para as 20h de .

hoje, no Sesc.
Ao longo do curso, diferentes

filmes com recursos mais simples,
como câmeras fotográficas, são

utilizados. Mas, para fechar o pro
jeto, o grupo usa urn equipamento
mais sofisticado. "Nesta etapa ti
vemos a experiência de uma pro
dução profissional, com recursos
de luz, inclusive", conta. Quanto à

teoria do cinema, Campos explica'
que os jovens têm contato, mas
de forma superficial, já que este

não é o objetivo do Nesepa. "Nos
sa intenção não é instrumentali
zar, mas sim aproximar o cinema
desses adolescentes", declara. De
acordo com o educador, o uni
verso áudio visual é o que rege o

projeto.. "Mas, os' participantes
são inseridos também "no âmbito
da cooperação e em exercícios de

políticas participativas", diz. Ca
roline Corrêa, 17 anos, participou
da produção como atriz. "Adorei
a experiência e não vejo a hora de
conferir o resultado", empolga-se.

o QUÊ: lançamento do curta
metragem "VIVaRaul"

QUANDO: hOje
HORÁRIO: 20b
ONDE: Sesc - rua Jorge
Czemiewicz,633
QUANTO: entrada gratuita

Adoleséenles participam das 6lmagens
na pista do ginásio ArthurMüUer

Santa Catarina conta com o Fundo da Infância e Adolescência - FIA.

. Com ele, são viabilizados projetos de combate à exploração e ações
de educação, proteção e inclusão social de crianças e adolescentes

de todo o Estado. Com isto, eles têmmais oportunidades de aprender
e desenvolver seu potencial, transformando sua realidade .
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ESCOLARES

Handebol e futsal
.

"

estreiam nas OEs
Jaraguaenses tentam repetir o feito
do basquete masculino, campeão das

Olimpíadas Escolares em 2010

JARAGUÁ DO SUL

HENRIQUE PORTO

D"uas equipes de Jaraguá do
Sul estreiam hoje nas Olim

píadas Escolares (15 a 17 anos),
evento promovido pelo Comitê

Olímpico Brasileiro, que acon

tece até o próximo dia 11, em
Curitiba (PR). Tanto o handebol

feminino, como o futsal masculi

no, disputam a Divisão Especial.
O handebol é representado

pela Escola Duarte Magalhães,
da Barra do Rio Cerro. A equipe
treinada por Marcelo Millani dis

puta o Grupo C na primeira fase,
ao lado do Colégio Castro Alves

(ES), do Sagrada Família (RN)
e do Instituto Teorema (RJ). Os

jogos acontecem no Colégio da
PolíciaMilitar.

O futsal, do técnico Augusti
nho Ferrari, é representado pela
Escola Alberto Bauer, do Czer
niewicz. Inicialmente, os jaragua
enses compõem o Grupo B, junto
com o Recanto da Criança (AM),
o Instituto Saber (MG) e a Escola
Tancredo Neves (RR). Jogam no

ginásio da Universidade Positivo.
O sistema de disputa é simples

e objetivo. São doze equipes, divi
didas em três chaves. Na primeira
fase as equipes jogam entre si, em
turno único, dentro dos grupos. Os
campeões de cada grupo e a equi
pe de melhor índice técnico avan

çam para a semifinal.
O melhor desempenho cole-

tivo de uma escola jaraguaense
na competição aconteceu no ano
passado, em Fortaleza (CE), onde
o basquete masculino do Colégio
Evangélico Jaraguá conquistou o

ouro na categoria 12 a 14 anos.

Ouro

Quem esteve em Curitiba e

retornou com medalhas foi a

mesatenista Priscila Salvador,
representando a Escola Valdete
Inês Piazera Zindars. Ao lado
de Amanda Andreza, da Escola
Sebastião dos Santos, de Cri

ciúma, conquistou a prata por
equipes para Santa Catarina.
No individual, foi ouro.

PROGRAMAÇÃO:
• 9h15 - Sagrada lamíIia (RN)
x DuarteMagalhães (SC)
• 14h -1Uberto Bauer (SC) x
Tancredo Neves (RR)

ANA PATRÍCIAICOB
I

MesateDista jaraguaense PrisciIa Salvador, a 'Pequena Notável', comemoramedalha

Voleibol presta contas do Projeto Evoluir
O Projeto Evoluir, da Asso

ciação Desportiva Voleibol, en

cerrou seu décimo primeiro ano

de atividades no fim de semana,

com dois eventos. O primeiro foi
um encontro entre os dezoito

pólos que compõe a iniciativa,
realizado no Colégio Marista,
reunindo aproximadamente 510

crianças entre 12 e 15 anos.

O segundo foi um jantar,
que contou com a participação
de patrocinadores, professores
e imprensa. Na ocasião foram

apresentados os números e. os

resultados do ano. No total, uma
média de 1.824 crianças foram
atendidas por mês. Revelados no.

projeto, Guilherme de Oliveira e

Rodrigo Leitzke alcançaram a Se-

leção Brasileira infanto.
"Vendo esses números chego

à conclusão de que a parte mais
fácil cabe à nossa empresa. Di
fícil é fazer o trabalho que esses

professores realizam, com tanto

carinho e dedicação", comen

ta Vicente Donini, da empresa
Marisol, principal patrocinado
ra do Evoluir.

HENRIQUE PORTaiAVANTE!
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Projeto Evoluir promove a inclusão social
e também revela talentos para o vôlei

Basquete infanto
masculino é vice-campeão

Antes de partir para o hexago
nal do campeonato catarinense

de basquete infanto-juvenil mas
culino (sub 16), realizado no fim
de semana em Joinville, o técnico
Milton Mateus avisou: "Se conse

guirmos repetir o nível de jogo que
tivemos na Olesc, temos chance.
Caso contrário será complicado".

Se a intensidade de jogo dese

jada pelo treinador não veio na pri
meira partida, na derrota de 77 a 59

para Joinville, veio nas demais. Com

uma sequência de quatro vitórias,
a equipe Unimed/FME deixou os

adversários para trás e conquistou o
vice-campeonato estadual.

As vitórias foram sobre Criciú
ma (56 a 55), Xaxim (72 a 53), Flo

rianópolis (57 a 52) e Concórdia
(86 a 57). No total, os jaraguaenses
disputaram 23 jogos, dos quais
venceram 15, conquistando um

placarmédio favorável de 67 a 50.

Invicta, equipe de Joinville ficou
com o título da temporada.

A corrida de aventura Rei
do Forte é a novidade no
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Henrique Porto

Arbitragem

I BOLll DE 01:180

henriqueporto@yahoo.com.br

ci: de um árbitro carregar a insígnia da CBP no peito não o

orna infalível. Ele é tão humano quanto qualquer um de nós,
suscetível a erros.Afinal da Primeirona prova isso. Certamente em
um lance o árbitro errou e prejudicou oJoão Pessoa. No outro tenho
dúvida. Um erro capital, que poderia termudado a história. Pica a
lição para os dirigentes, que precisam entender que nossa arbitragem
não é tão ruim quanto pintam. O quefalta é respeito com esses

profissionais, principalmente por parte dos atletas.

Primeirona
Ainda falando em Primeirona, penso que o título ficou em
boas mãos. Premiou a equipe mais regular, que tinha na sólida
defesa seu ponto forte. O João Pessoa, que liderou grande parte
da competição, acabou tropeçando quando não podia: na hora
de fechar a primeira fase na liderança e decidir o título em casa.

Voltando ao Cruz de Malta, arrisco dizer que o grande herói do título
foi o treinadorAlexMoraes, que conseguiu unir o grupo na hora de
maior dificuldade. A solução estava dentro de casa, o tempo todo.

Juventus
Max no Santa Cruz (RS).
Peixoto no Camboriu. Darci
na Europa. Aos poucos, os
atletas que participaram do

Campeonato Catarinense
pelo Iuventus vão
encontrando novos caminhos.

, O técnico Rogerinho Dias,
que segurou o rojão no fim
do estadual, é outro que
busca novos horizontes. Não
assumirá a base do clube
como divulgado pela AGS
Esportes. Estranho, né?!

ia do Milan

Chico
A boa ação de hoje é

prestigiar o jogo de despedida
de Francisco Alberto

,

Gonçalves de Paula, o Chico.
Depois de 23 anos dedicados
ao futsal, o eterno camisa
15 daMalwee pendura suas

chuteiras. Para celebrar sua

I!
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Em São João do Itaperiú, ��deuEstrela no Campeonato
�Municipal de Futebol. O '�

resultado da final fez justiça à li;melhor campanha da equipe I

durante toda a competição. Teve
'

lh lh def �,o me or ataque, ame or eresa m
e o artilheiro do campeonato, �
Cleyber Stival. O São João foi
o vice-campeão. Parabéns ao
amigoAnderson Catafesta, pela
condução do campeonato.

vitoriosa carreira, reúne os

amigos para uma 'pelada'
beneficente às 20h, no
Parque Malwee. O ingresso
será um quilo de alimento
não perecível.

Na tarde de sábado dei uma passada no Dia doMilan em
Guaramirim. Evento simples, barato,masmuito bem
organizado. Uma idéia que luventus e Iaraguã poderiam tomar
como modelo para garimpar talentos pela região. Os olheiros
doMUaJl tiveram a oportunidade de analisar 300 garotos em
um único dia. E olha que veio gente de várias cidades.,

,

Fulsal
Existem diversas formas de

perder um campeonato. Perder a
final do Catarinense como aADJ I
FME perdeu foi doído, mas por
outro lado trouxe uma grande
satisfação. Satisfação de verRenato
Vieirabrilhar como técnico, de
presenciar o nascimento de

Felipe dos Santos como jogador
profissional e de saber que
temos uma equipe guerreira,
que luta até o apito final.

Ilaperiuense

, Guaramirim
O fim de semana foi marcado por decisões no esporte de
Guaramirim. Na bocha feminina, a equipe Sandra Iahn faturou
o título. No futebol sub17, quem comemorou foi oVilaAmizade I
Couve-Flor. Já a Asckvi Junior festeja a conquista do futsal sub 12.
Os eventos foram promovidos pela Secretaria de Esporte e Lazer,
que está mudando o perfil do esporte no município.

FIFA divulga lista
dos selecio'nados
Marta representa o Brasil na premiação
anual da FIFA e da France Football

AGÊNCIA FOLHAPRESS

OPOrtuguêS Cristiano Ronaldo,
o argentino Lionel Messi e o

espanhol Xavi são os finalistas do

prêmio Bola de Ouro, que aponta
o melhor jogador da temporada.
O vencedor da premiação ofereci
da pela revista "France Football" e
pela Fifa será conhecido no dia 9
de janeiro, em Zurique, na Suíça.

O atacante Neymar, do Santos,
estava na lista de 23 indicados ao

/
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i prêmio, mas não foi incluído entre
� os finalistas. Contudo, ele ainda�

�,:'; pode ser eleito para a seleção da

temporada e levar o prêmio de gol
mais bonito de 2011 - concorre

com o tentomarcado contra o Fla

mengo, em julho.
O atacante Cristiano Ronaldo

atua no Real Madrid, enquanto o

atacante Messi e o meia Xavi são
do rival Barcelona. O time cata

lão, aliás, teve sete indicados neste
ano (incluindo seus dois finalistas)
contra quatro nomes do Real. Em
2010, os finalistas foram Messi,
Iniesta e Xavi, todos do Barcelona.
O prêmio foi paraMessi.

Aos 24 anos, Messi pode ser

eleito o melhor jogador da tem

porada pela terceira vez. Ele já
soma 194 gols pelo Barcelona (se
gundo maior goleador do clube)
e é apontado como um dos res

ponsáveis pela boa fase do atual

campeão europeu e favorito ao

título do Mundial de Clubes.
A premiação da Bola de Ouro

existe desde 1956 e foi incorpo
rada pela Fifa no ano passado. A
cerimônia que indicou os atletas

finalistas também apresentou os

três treinadores que concorrem ao

prêmio de melhor da temporada.
São eles o português José Mouri
nho (Real Madrid), o escocês Alex

Ferguson (Manchester United) e o
espanhol Iosep Guardiola.

Marta
Considerada por cinco vezes

consecutivas a melhor do mun

do, a meia-atacante brasileira
Marta está novamente entre as

finalistas da Bola de Ouro. A ala

goana vai concorrer com a ja
ponesa Homare Sawa e a norte

americanaAbbyWambach.
A meia-atacante joga atu

almente no Western New York

Flash, campeão dos Estados Uni
dos. Neste ano, Marta se' consa

grou como a maior artilheira da
história da Copa do Mundo, com
14 gols marcados - mesmamarca

da alemã Birgit Prinz.

RAFAEL RIBEIRO - CBF

Quatro campeõesmundiais concorrem a prêmio
O Comitê Olímpico Brasileiro

(COB) anunciou os atletas que
concorrem ao prêmio de me

lhor do ano. Quatro campeões
mundiais estão na lista: Fabiana
Beltrame, Fabiana Murer, Cesar
Cielo e Emanuel Rego.

Entre as mulheres, a remadora
Fabiana Beltrame disputa o tro

féu com Fabiana Murer - campeã
mundial no salto com vara, que

ganhou o prêmio no ano passado
e MaurrenMaggi - ouro no Pan de

Guadalajara no salto em distância,
que venceu em 1999 e 2008.

No masculino, o nadador Cesar
Cielo, que ganhou o troféu em 2008
e 2009, enfrenta o ginastaDiego Hy
polito e o jogador de vôlei de praia
Emanuel Rego. Todos eles ganha
rammedalhas de ouro no Pan deste
ano. Cielo e Emanuel também do-

minaram suas disputas mundiais,
Diego foi bronze no solo.

A votação para a escolha dos
melhores do ano acontece por
meio do site do COB. O Comitê
também anunciou os melhores
em cada uma das 47 modalidades

que serão premiadas em 19 de de
zembro, durante a cerimônia do
Prêmio Brasil Olímpico, no The
atro Municipal, no Rio de Janeiro.
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Policiais dizem não
àOperaçãoVeraneio
Em Jaraguá e região, nenhum policial
se inscreveu para trabalhar no verão

o verão. Como ocorre todo ano,
se o número de vagas não for pre
erichida com profissionais que se

disponham a atuar na Operação
Veraneio, a Secretaria de Segu
rança Pública deve convocar os

funcionários. As três entidades

que representam o movimento,
estudam a possibilidade de en

trar com mandado de segurança
para impedir essa convocação.

JARA���:.�.� .. �.� ...

CAROLINA CARRADORE
nense, defasado há mais de dez
anos. Até agora, como as entida
des que representam a classe não
entraram em um acordo com o

Estado, a categoria lança uma cam
panha para chamar a atenção do
turista quanto à insegurançapúbli
ca do Estado. Cartazes com dizeres
"Santa Catarina não é um Estado

seguro", são fixados em pontos das
principais cidades turísticas. "A pó
pulação tem que saber da nossa

real situação", enfatiza Spolaor.
Em todo o Estado, a adesão

para a Operação Veraneio é mí
nima. Informações extra-oficiais

apontam que até o momento,
apenas 27 policiais se inscrevem

para trabalhar no Litoral durante

A falta de participação de po
liciais nas delegacias do Litoral
catarinense prejudica não

.

so

mente a população, mas o pró
prio policial. Muitos se colocam
à disposição p-ara ganhar uma di
ária que varia de R$ 90 a R$ 100.
Os trabalhos extras não podem
ultrapassar a 40 horas por mês.

I\. tendendo determinação da trí

Ilplice aliança -Sínpol (Sindicato
dos Policiais Civis de Santa Catari

na), Adepol (Associação dos Dele

gados de Polícia de Santa Catarina)
e Sintrasp (Sindicato dos Traba
lhadores em Segurança Pública) -,
100% dos policiais civis do Estado
estão firme em seu posicionamen
to: não participarão da operação
Veraneio neste verão. A informação
é do delegado da Comarca de Iara -

.

guá do Sul,Adriano Spolaor.
A medida é uma forma de cha

mar a atenção do governo quanto
ao salário do policial civil catari-

Diária'

MARCELE GOUCHE

(

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nO 199/2011

Objeto: Aquisição de espaço no Diário Oficial do Estado para
Publicação de Atos Legais.
Contratada: Fundo de Materiais, Publicações e Impressos
Oficiais.
Valor Estimado: R$ 1.500,00.
Fundamento Legal: inc. II do Art. 21 da Lei 8.666/93.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do
telefone 047 2106-9100.

Isair Moser - Diretor Presidente

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nO 200/2011

O SAMAE de Jaraguá do Sul (SC) comunica que está adquirindo
através de dispensa de Licitação,
um terreno com área de 388,50m2; localizado na Rua: 641
- Jacob da Silva, Ilha da Figueira destinado à construção de

reservação de água tratada proveniente do Reservatório 3 e

instalação de conjuntos de bomb,eamento para abastecer as regiões
de Águas Claras e Krause. Fundamento Legal: inc. X do Art. 24 da
Lei 8.666/93. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através
do telefone 047 2106-9100.

Isair Moser - Diretor Presidente

MINUTA DE ED I T A L
CARTA CONVITE N° 216/.2011

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
(

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: contratação de pessoa jurídica para prestação de

serviços de limpeza, incluído todos os materiais e equipamentos
necessários, em conformidade com o Anexo I - RELAÇÃO
DOS SERViÇOS e Anexo II - MINUTA DE CONTRATO para a

FESTA DA VIRADA - REVEILLON DE TODOS.
REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002
e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002.

DATA, HORA, LOCAL PARA ENTREGA E ABERTURA DOS
ENVELOPES: Até às 14hOO do dia 14 de dezembro de 2011,
na Coordenadoria de Finanças e Planejamento da Fundação
Cultural de Jaraguá do Sul. A abertura dos envelopes se dará
as 14hOO do mesmo dla.:'
VALOR ESTIMADO DA �QUISIÇÃO: R$ 3.000,00 (três mil

reais)
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e esclarecimentos poderão
ser obtidos no seguinte endereço: Avenida Getúlio Vargas nO

.405, Centro, município de Jaraguá do Sul - SC, ou solicitada
via e-mail paulomoreira.cultura@jaraguadosul.com.br.
Jaraguá do Sul (SC), 6 de dezembro de 2011.

MINUTA DE ED I T A L
CARTA CONVITE N° 215/2011

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL'
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços
especializados de 40 seguranças desarmados (masculino e feminino)
para um total de 12 (doze) horas cada, perfazendo um total de 480
horas a serem executadas das 17:00 horas do dia 31/12/2011 até
às 05:00 horas do dia 01/01/2012 em conformidade com o Anexo
I - Relação dos serviços a serem prestados e Anexo II - Minuta de
Contrato.
REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e

Decreto Municipal n? 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002.
DATA, HORA, LOCAL PARA ENTRE�A E ABERTURA DOS
ENVELOPES: Até às 09hOO do dia 14 de dezembro de 2011, na

Coordenadoria de Finanças e Planejamento da. Fundação Cultural
de Jaraguá do Sul. A abertura dos envelopes se dará as 09hOO do
mesmo dia.
VALOR ESTIMADO DA AQUISiÇÃO: R$ 6.600,00 (seis mil e

seiscentos reais)
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e esclarecimentos poderão
ser obtidos no seguinte endereço: Avenida Getúlio Vargas nO 405,
Centro, município de Jaraguá do -Sul - SC, ou solicitada via e-mail

paulomoreira.cultura@jaraguadosul.com.br.
.

Jaraguá do Sul (SC), 6 de dezembro de 2011.
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o CAMINHO MAIS CURTO PARA O CARRO QUE vocf:. PROCURA.

1 E 11 E
Das 9 às 19h na ARENA JARAGUÁ

NÃO PERCA O ÚLTIMO FEIRÃO DO ANO!

-.-TAXAS SUPER ESPECIAIS

MAIS DE OOVEíCULOS

Realização: WBb . DI01l
."m.III
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• FINANCIAMENTOS
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FinanCiamento com o SantanderFinanciamentos'. Condições v�lldas parailnançlamentos de carros e motos lIsooos(semí,novos comercialIZados por intermédio de IOjiSlas oorrespondentes não bancários do 8ilolanderF inanejamentos' e partlclJlantes do FeirãoWebmotors
Jaraguá do Sul. Condl� sujeítas à -análise de crédito e demais collr;Jlçôes do produto vigentes na data da contratação, P[a�o de vigência da p(Omoç.'í� é de jO/12/2011 até 11/1212011. O Santander FinanciamentOs'e a WebMotoRi não se responsabilÍZillll por quaIsquer
defettos, vlcios ou pro�lemas exfslentesnos velculosou decorrentes dos,neg9c1os reaflZados no FeirãoWebMbtolS Jaraguli.do Sul, osquais são de exclusiva responsabilidade dos loilstas.parliçipantes do evento. Q Custo Efetivo TolllJ, as faxasde juros e demais el\Cacgos
podem v�riar. de a�o com o ano do veíCulo, m<!í'Ca, valol'\ls, pra�Qs e dem$ll1 cond�ões éscoJl\idas pelo cliente, Para mais informaÇôlls consulte as lojas participantes corraspoi'identes nãobanc.arlO do Salltai'ider Fioa01:larnent,os'e o sita v.v.w.f�lraóWêbmótors,com.br.
Jmagens meramente Ifustratl�as, í') FInanciamentos com prazo .máximo de 60 meses (j cal'ê(ICla oe 60dlas válido p�ra: velculQ$ de 2003 II Okm, 'Santander Financíameflto5 é uma marc'8 da AYlnote Créd�à, Flnanclarnenfó e Inves1imel\to SA

BO S FESTAS
E UM CARRO NOVO PR.A VOCÊ

FINANCIAMENTO COM

AS 3 PRIMEIRAS PARCELAS

POR APENAS R$ 99,00
*

'Brindes '

GPS ou CD Player
"

MP3 USB

Novo GoIl.O
A partir de

R$2
linha 2012 Novo Gol16 - Linha 2012

COMPLETO,A partir de

R$3o
• Banco motorista com regulagem de altura;
• Revestiment.o interno portas em tecido;
• Porta-revistas atrás banco traseiro;
• Console central;
• Pára-sóis com espelho;
• Pneus 175/70 . aro 14".

• Ar condicionado;
• Direcôo hidráulica;
'. Vidros e travas elétricas nas portos dianteiras;
• Limpador e desembaraçador do vidro traseiro;
• Alarme
• Pacote T rend

I
I

VENHA FAZER Ufv\ BEST DRIVE SUPER VALORllACÃO DO USADO-TROCO NA TROCA
*

ENTRADA FACIUTADA 100 % FJ'NAJ\lC!AJV\ENTO ANTES DE COMPRARCOMPARE
www.vw.corn.br Promoção válida até 07/12/2011 para veículos com pintura sólida, Frete incluso. Novo Gol10 2011/2012,4 portas, código 5U11C4, com preço promocional à vista a

partir de R$27.990,00. Novo Gol 1,6 Total Flex, 4 portas, ano moo. 11/12, completo.com preço promocional à vista a partir de R$ 36.490,00. 'Financiamento com as três primeiras
parcelas de R$99,00 válido apenas com entrada de 30%. Promoções válidas apenas para v.eículos disponíveis em estoque, GPS e CD 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 Unha Volkswagen 2011/2011, 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 Voíkswaqerr autorizado, Crédito sujeito a aprovação, SAC: 0800 770 1926, Acesso às

pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800 701 2834, Veiculas em conformidade com o Proconve.

.Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita1N.(.I(;,t�o DAS

CaNCI'!s.'liIQNÁRlAlõ
tlli; \fEfc:lJtQ$
,ACUS4l.•..."VI www.uvtoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 enos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 47 3214 6000
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