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em
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A atitude é parte do movimento que visa chamar a atenção do governo do Estado para o salário da
categoria, sem reajuste há 13 anos. Em Iaraguá nenhum Boletim de Ocorrência foi registrado entremeia

.

noite emeio-dia de ontem, período que durou o protesto. De acordo com o delegado Adriano Spolaor, "o
ato é necessário para que a própria população saiba do descaso que o governo tem com a Polícia Civil".
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CANÇOES ;DE NATAL
MARCELE GOUCHE

Feiradas
Delícias em
Guaramirim
Evento começa hoje a vai até

domingo no ginásio Prefeito
Rodolfo Iahn, Além de

delícias da culinária, haverá
artesanato, acessórios,

roupas e móveis para venda.
Página 4

DESDE 1919

VIVER E MUDAR
A cada ano de vida

mudamos se... disso nos
dar conta.Mudamos

6.sicamente. mas .pouco
ou nadamudamos no
emocional. nomodo de
agir e reagir à vida.

LUIZ CARLOS PRATES
Página 3

Planejamento
deverá ser
centralizado

CAMPA

da prefeitaCecília Konell,
o Instituto de Pesquisa
e Planejamento Físico
Territorial de Iaraguá do Sul
(IPPlAN) agora é projeto de
lei complementar. Página 6

Futsalperto
da semííínal

- dasOlim.píadas
alunos da EscolaAlberto
Báuer golearam equipe

-. mineira por 10 a 1. As

Olimpíadas Escolares
acontecem em Curitiba e

"'
vão até domingo. Página 25

o grupo Estrela doOriente, criado emMassarancIuba, resgata a tradição do Temo deReis, trazida pelos portugueses. Nomês de
Natal, eles� as casas, entoando canções natalinas e despertando o espírito de confratemização que a data sugere.Página 5
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Emilio da' silva
Apesar de a economia brasileira
andar de lado este ano, há um

empresário que já ganhou todos
os presentes do Papai Noel. A
Arco- Íris Alimentos promoveu
total modificação das

embalagens da sua linha de
produtos, fortaleceu a sua atuação
no mercado mini-varejista e está

conquistando um crescimento
de cerca de 25% de suas vendas
físicas frente a 2010.
Além disto, Emilio deu asas à
sua personalidade aventureira e
desceu, de bicicleta, na Bolívia,
a Estrada daMorte, entre La
Paz (4.700metros de altitude) e
Coroico (1.200metros). Se não
fosse suficiente, foi aprovado no

.

processo seletivo para o Doutorado
em Engenharia, naUFSC, onde
defenderá aTese "Sistema de
Gestão do Conhecimento em PMEs

(Pequenas eMédias Empresas)
Brasileiras", num programa
conjunto daUFSC e Universidade
deWiesbaden, daAlemanha,
país no qual estudará durante
trêsmeses em 2012.

1 I ÍNDICE PERÍODO

N SELI,C 11% 30.1'{OVEMBRO.20 11

D TR, 0,130% 8.DEZEMBRO.20 11

I CUB 1.127,75 DEZEMBRO.20 11

C BOVESPA ... -2,18% 8.DEZEMBRO.20 11

11. POUPANÇA 0,5924 8.DEZEMBRO.20 11

D" CÂMBIO' eOMP!Ul V;E:KDA :VAR.
O DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1.8166 1.,8174 'm/r 1,5%
R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7200 1,8600
E EURO (EMR$) 2.4311 2,4353
S, LIBRA (EM R$)

Lourival Karsten Ikarsten@netuno.com.br

, Breitkaupt I.,

Dn 09 dedezembro de 1926 abriram-se as portas
DdaBreithaupt& Cia., em Iaraguâ do Sul. Com 35
metros quadrados de área de venda, comercializava
produtos do gênero alimentício, artigos de armazém em

geral eferramentas.Atualmente, a Comércio e Indústria
BreithauptS.A. está presente noNorte, PlanaltoNorte
eLitoral catarinense e dispõe de 4 supermercados, 2
hipermercados, 11 lojas, 2Auto Centers ê 1 Shopping
Centet: Comercializa cerca de 100mil ítens, entre eles

uma ampla variedade demáquinas, ferramentas,
materiais de construção, eletrodomésticos, além de
produtos demercearia e bazar dasmelhores marcas.
Situado no mesmo local onde a empresa iniciou suas

atividades, o Shopping CenterBreithaupt ocupa
'atualmente uma área construída de 40milmetros
quadrados. Possui três salas de cinema, praça de

alimentação, três lojas âncora, 70 lojas satélite,
alameda de serviços e um amplo estacionamento.

Turn-over PI�êmio na"qal
AWeg foi uma das vencedoras do 10 Prêmio Naval de
Qualidade e Sustentabilidade (PNQS), organizado pelo
Sindicato da Indústria de Construção e Reparação
Naval e Offshore (Sinaval), e pela Fundação AnO. Com
o projeto "Formação de Chefia", aWeg conquistou o

troféu na categoria "Caminho para a Competitivídade
(CCom)", correspondente à inclusão da sustentabilidade
em políticas ou processos organizacionais como estratégia
de competitividade. "Receber este prêmio émuito mais
do que o reconhecimento da eficiência e qualidade dos
nossos produtos e serviços, é a valorização de um trabalho
realizado por 25mil colaboradores que aWEG tem hoje,
espalhados pelos 5 continentes do mundo", enfatiza Helcío
Makoto, diretor deVendas daWeg Automação.

Um exame maís'apurado
dos dados do Cadastro
Geral de Empregados e

Desempregados (Caged)
revela que a rotatividade dos
trabalhadores formais em
2010 foi de 40%. Quando
considerados apenas os
trabalhadores que ganham
até dois saláriosmínimos,
a rotatividade foi de 57%.
Amaioria por decisão do

empregado. É interessante
para o trabalhador que ele
tenha a oportunidade de
trocar de emprego e, desta
forma, buscar o melhor para
si, mas, para a economia do
país, esta é uma situação
muito ruim. Há diversos anos
a produtividade de nossa

_' economia está estagnada e,
com uma rotatividade tão
alta, fica praticamente
impossívelmudar este
quadro sem investimentos
enormes em qualificação.

--- ...-Opplllg Park' uropeu li

No último dia 8, Blumenau ganhou mais este espaço de
vendas estrategicamente localizado fora da cidade, com
acesso fcidlitadopara os co'nsumidores de outros municípios
da região. Este tipo de espaço está sendo cada vezmais

procurado pelos comerciantes, pois oferece comodidades
'que.,l;lão são possíveis em lojas. de rua",

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
EXTRATO DO CONTRATO N°, 210/2011-PMS

Processo de licitação n", 146/2011 - PMS -

Modalidade Tomada de Preços n", 10/2011 - PMS

Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nO.

83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco,
n", 3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratada: INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 03.094.645/0001-29, estabelecida na Rua

Eugênio Moreira, n". 187, salas 06,07 e 09, Bairro Anita Garibaldi, na cidade
de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.202-100.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução (com for
necimento de mão <de obra, materiais e equipamentos), da pavimentação
asfáltica das Ruas Marechal Castelo Branco, 03 de outubro e Florianópolis,
no município de Schroeder/SC, totalizando extensão a de 1.707,90 metros,
conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais
anexos que fazem parte integrante do Instrumento convocatório, bem como

de acordo com a Lei Municipal nO 1861/2011, de 25 de outubro de 2011, con
forme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato,
como sé transcrito fosse.
Valor total do contrato: R$ 728.014,98 (Setecentos e vinte e oito mil e qua
torze reais e noventa e oito centavos).
Data da Assinatura: 08/12/2011 - Vigência: 01/01/2012 até 31/12/2012.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

L TERIAS
LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04612
1 ° 70.428 250.000,00
2° 43.133 22.000,00
3° 77.421 12.000,00
4° 73.007 11.000,00
5° 49.253 10.320.,00

LOTOMANIA
, SORTEIO N° 1199
01 - 08 - 24 - 26 - 28
32 - 34 - 36 - 39 - 48
59 - 63 - 70 - 72 - 77

80 - 81 - 87 - 89 - 94

MEGASENA
SORTEIO N° 1343

19 - 20 - 31 - 42 -·51 - 56

QUINA
SORTEIO N° 2765
02 - 07 - 20 - 53 - 64

.

Impressul
A empresa Impressul IndústriaGráfica Ltda, iniciou suas atividades
em 1987 com a participação dos sócios Reinaldo Correia e Péricles R.
L. Zanluca. Iniciaram as atividades naRuaUruguai, 85, com apenas
máquinas tipográficas emáquinas para fazer o acabamento como corte
e vinco. Todo trabalho era artesanal e a necessidade de funcionários
naquela época eramuito grande. Hoje, completando 24 anos no ramo, a

empresa continua em evolução e trabalha commáquinasHeidelberg de
última geração para suprir as necessidades reais domercado
e oferece uma gamamuito grande de produtos e serviços.

Trolebus
o sistema de corredor exclusivo
de ônibus BRT São Mateus
- Jabaquara, em São Paulo,
operado pelaMetra, utiliza
tecnologias de ônibus híbrido e

elétrico (trólebus). Os trólebus e

ônibus híbridos' têm a vantagem
de sermais silenciosos, além de
emitirmenos poluentes, trazendo
satisfação aos passageiros e
funcionários. Rapidamente
se tomaram referência para
representantes das cidades-sede
daCopa doMundo de 2016. A
Metra utiliza, desde 2010, sistemas
de traçãoWegmicroprocessados,
ou seja, utilizamotor de corrente
alternada acionado por inversor
de freqüência, modelo CFW-
09, versão block, especial para
a aplicação em tração elétrica
em veículos pesados. A solução
Weg conta com alto conteúdo
e alta tecnologia nacionais. A
solução oferecida pelaWeg,
pela inovação tecnológica e

robustez, tem demonstradó
ótimo desempenho na
aplicação veicular.

Itajaí e Navegantes
Estes dois portos, em especial o de Itajaí, passaram por diversos
problemas ao longo dos últimos anos em função dos estragos
causados pelas enchentes do Rio Itajaí-Açú, Estes problemas
parecem superados, pois recentemente um navio de 294 metros
realizou uma operação de reconhecimento com inteiro sucesso, e
está prevista para o final deste ano a conclusão da dragagem que
deverá elevar a profundidade para 14 metros .
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Ele tem 81 anos, pode-se dizer que madas, sim, senhoras!
é um velho. Mas ele diz que não, As mulheres se deformam com

que não se sente velho. E nesse caso, plásticas, os homens ficam ridículos,
não posso discutir com o sujeito, afi- ou mais ridículos ainda, bebendo,
nal, vivo dizendo nas minhas pales- agindo como guris e se "drogando"
tras que velho é quem se faz velho ou com comprimidos que falsamente
se sente velho. devolvem o que foi perdido no tempo:

O tal sujeito de 81 anos é Clint Eas- a potência. Os homens são tão burros
twood, ator, fez filmes inesquecíveis que morrem mais cedo e não se dão
em Hollywood e hoje diz que - "Quan- conta que foi por causa dos compri
do era jovem, era mais estressado. midos para se sentirem viris, como

Sinto-memuito mais livre hoje. Os 60, são infantis.
70 anos podem ser os melhores anos, Mudar de um dia para outro, mu-

I· desde que você mude ...
" Nesta última dar de uma semana para outra, mu

frase está o segredo da felicidade: mu- dar de um ano para outro tem que
dar, mudanças. ser a lei da vida, da boa vida. É claro

A cada ano de vida mudamos sem que é preciso entender o que significa
disso nos dar conta. Mudamos fisica- ' mudança, adequação às circunstân
mente, antes de mais nada; mas pouco cias e, acima de tudo, aceitar o inevi
ou nada mudamos no emocional, no tável, o fim ... O desespero que mata
modo de agir e reagir à. vida. E aí está o mais cedo as pessoas é o desespero da
mais rematado da estupidez humana. consciência do fim, mas é inevitável.

A obsessão da juventude eterna Querer ter 40 anos quando se tem 70
criou um grupo de mulheres defor- é ridículo e insano. Viver os 70 ou os

madas, foi o que li num artigo da re- 80 com novas propostas de vida é que
vista Época. E quem discorda? Defor- são elas, é coisa para poucos.

DO LEITOR

PES R E D

Toda ação tem uma reação. É a

lei do Universo.
É preciso préstar muita aten

ção na estrada. da vida, às vezes

com curvas sinuosas, outras bei
rando algum precipício, mas a

caminhada prossegue. O relógio
do tempo não para, apenas conta
biliza positivo e negativo, e temos
que prestar conta; ora saboreando
o sucesso, quando o saldo é posi
tivo' ora, tendo que engolir o "fel"
das nossas ações inadequadas.

Voltando ao Universo, preciso
falar a respeito do seu Criador: o
nosso Deus fiel. Ele construiu o

Universo, uma base perfeita, ca

paz de suportar o peso de tudo

que nele habita. Não há sequer
uma folha que caia sem a sua per
missão, e não precisamos alvará
ou qualquer tipo de documento

para nos ajudar em nossa cons

trução de vida.
Somos independentes, pois

ele nos deu o livre arbítrio, nossa
consciência é nosso juiz. As cor
rentes, as algemas, somos nós
mesmos que colocamos, quando
nos desviamos do caminho cer-

FALE CONOSCO

to, ou deixamos que obstáculos
obstruam as estradas, tais como

os vícios, as tentações sexuais
sem propósito e/ou sentimento,
usando pessoas como se fossem

objetos, ou permitindo ser usado

por outrem.
Nosso corpo é um patrimônio

sagrado. Um presente do Criador,
e se não soubermos valorizá-lo,
estamos possibilitando aos outros

o julgamento severo, permitindo a

destruição dos valores que nossos

pais construíram para nossa vida.
Mas, o Universo, através de seu

Criador, vem nos dar outro pre
sente; a chance de nos redimir, ir
à busca do elo perdido, um novo

caminho de reconstrução, por isto
é preciso ficar atento, pois, apesar
de tudo, não estamos sozinhos, e
de onde menos se espera, pode vir
o socorro.

Fique esperto, você é tão es

pecial quanto as pessoas que ad
mira. Não acredita? Então tente

recomeçar e verá!

.Ildelaide BnmiIde Dombusch
Ender, empresária aposentada

redac::ao@oc::orreiodopovo.c::om.br

VIDA
O livro de que tanto falo se chama Quem

Ama Não Adoece, mas esse livro bem que se

pode chamar de "Ouem Trabalha e Ama o Que
Faz Não Adoece, Não Enuelhece". Ocorre que as

pessoas anseiam por aposentadoria e não se dão
conta de quejá aposentaram, há tempos, a men
te, a cabeça. E aí não tem corpo que resista nem
cara que não fique enrugada...

MUDANÇAS
É claro que um sujeito que carregou pedras

quando jovem não vai continuar carregando pedras
depois de velho.Mas vai buscar carregar outros tipos
de "pedras; vai buscar por uma paixão, uma arte,
um trabalho voluntário, algo que lhe ocupe a mente,
dê entusiasmo, saúde e vida. Isso émudança, as mu
danças acompanham as idades. Quem não dança
esse ritmo da vida, morremais cedo.

ELAS
As mulheres vivem mais tempo que os homens

e uma das razões é que elas costumam se manter

'ativas por mais tempo. Elas cuidam da família,
vão ao centro comunitário, à igreja, organizam
festas, dançam mais, se divertem mais, elas nunca
param e vãomudando com a idade. Os homens, os
"espertos", ficam para trás, gemendo, jogando do
minó e, no máximo, trocando a água do cachorro.

CHARGE
,A

CAt>e. OS "OOCI��OS
PROS MÓSICOS 'OO
íERtJO oe !<EIS?

EDITORIAL
CONSU!I.[ISIVl.() i:
EMPBEJ:�NDEDORISMO

'

rismo
. ,iJ?'ei

iasdaAgricultura
Familiar, emGuaramirim,
aberta hojeadomingo, que
'traz u inJiriiiiáiJe de ítens,
entreprodutos coloniais,flores,
mobiliário e artesanato em geral,
somando 70 expositores. Lá

'Ó, estão não somente agricultores
familiares de Guaramirim,
mas também de outros

municípios, de Santa Catarina
e do Paraná, o que comprova a
diversidadeda proposta.

l�al,ca é ,t,�emals 1if.1JJ:llII.b1raWr
que os primeiros meses

de 20112 'r.a..�Rl contas que
'l,á", 'etllIJeINligUU&R l:u1PiUJh,I'Wiil Sere1l11.

.

pagas, como custos de
viagens de férias" IPVA,
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EDUARDO MONTECINO

Valdemiro Dalprá,
secretário de

1lgricuItura e Pecuária

II. boneca namoradeira, artesanato do Estado de Minas Gerais, é um dos produtos que IUceuWachsmann trará para a Feira das Delícias

PRODUTOS VARIADOS

Feira dasDelícias
começa nesta sexta
Evento dos agricultores familiares de
Guaramirim vai reunir 70 expositores no
ginásio municipal Prefeito Rodolfo [ahn
GUARAMIRIM

LORENA TRINDADE

anome faz lembrar diversida
de de produtos culinários,

mas a 2a edição da Feira das De
lícias daAgricultura Familiar, em
Guaramirim, terá artigos varia
dos. Artesanatos, flores, pães, ge
léias, móveis, conservas, frutas,
chocolates, acessórios, roupas, e

a lista não para por aí. O evento

começa hoje e vai até domingo
no ginásio de Esportes Prefeito
Rodolfo Iahn. De acordo com o

secretário de Agricultura e Pe
cuária do município, João Val
demiro Dalprá, a Feira terá 70

expositores. Nem todos são de

Guaramirim. Há participantes de
mais 20 cidades catarinenses e

três paranaenses. De BarraVelha
virão laticínios, sucos e flores; de
Campo Alegre, mel, e de Apuca
rana (PR), couro. Conforme Dal

prá, a Feira é totalmente gratuita
para os expositores. "Este é um
dos quase 50 projetos que temos
para estimular a agricultura fa
miliar no município", afirma. De
acordo com o secretário, a Pre
feitura de Guaramirim investiu,
aproximadamente, R$ 40 mil

para a realização do evento. A
novidade deste ano é a exposição
de diversas espécies de abelhas
do projeto da Secretaria de Agri
cultura, Abelhas Sem Ferrão.

Artesanato

Móveis e artesanatos. Alceu
Wachsmann expôs os artigos
rústicos, com os quais trabalha,
no ano passado. "Participar da.
Feira é uma boa maneira de di

vulgar meus produtos", comen
ta. Este ano, ele também terá um
estande. O forte do estabeleci
mento de Alceu são os móveis de

demolição, produzidos por ele, e
outros artesanatos em madeira,
que compra em vários Estados
do país. "Acho que participar da
Feira é bom para mim, mas tam
bém para o município que divul

ga o que produz aqui para ou

tras cidades", salienta. Segundo
o moveleiro, em 2010, as vendas
foram boas. "Espero vender ain
da mais este ano", conclui.

HISTÓRIA
Estrutura pronta na casa enxaimel
Ontem, no quinto dia de reconstrução da casa da família Friedel
(assunto de reportagem do OCP no dia 6 deste mês), toda-a
estrutura demadeira já estava pronta. A parte de tijolos e a interna
não serão feitas nesta primeira etapa. Quem quiser conferir o
trabalho e um.pedaço da história de Iaraguá, o endereço do imóvel
é ruaRoberto Ziemann, 1749, bairro Amizade.

EDUARDO MONTECINO

SUSPENSO
Cancelada Contação ae Histórias
A Fundação Cultural de Iaraguá do Sul comunica que não haverá sessão de Contação de
Histórias da Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa amanhã, devido a imprevisto que
impede a presença, nesta data, da pessoa agendada para aapresentação. Realizada sempre
no Sábado Legal, a Contação de Histórias será retomada em 10 de março de 2012.
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CULTURA

GRUPORESGATAAT DI O
NATALINA DO TERNO DE REIS
Com seus instrumentos

musicais, cerca de 16 pessoas
saem quase toda noite
entoando canções de Natal
MASSARANDUBA

ALEXANDRE PERGER

Nestes tempos modernos, em que o Natal se tor
nau uma das datas mais importantes para o co

mércio, o grupo Estrela do Oriente, formado por apro
ximadamente 15 pessoas munidas de instrumentos
musicais, saem quase todas as noites pelas ruas de
10 Braço do Norte, em Massaranduba, entoando

canções natalinas para anunciar a época em que se

celebra o nascimento de Jesus Cristo. A tradição, co
nhecida como Temo de Reis, é de origem açoriana e

foi trazida ao Brasil pelos portugueses no século 19.

O grupo nasceu há 14 anos, quando as pessoas
responsáveis por tocar a tradição saíram de lo Braço
do Norte.e fóram para Jaraguá do Sul, deixando a co

munidade sem as músicas dos dias que antecedem
o Natal. No dia 8 de dezembro de 1998, quatro pes
soas se reuniram na casa de Marcos Ranghetti para
organizar a primeira noite de Terno de Reis. IIGostá -

vamos da tradição e resolvemos continuar", lembra
Marcos. O sucesso levou os integrantes a continu
ar no ano seguinte e a oficializar o grupo, dando o

nome de Estrela do Oriente, além de receber três no
vos componentes. No começo, as músicas eram de
outros grupos, mas com o passar do tempo surgiram

as composições próprias.
Um dos primeiros inte

grantes, Marcos Ranghetti,
conta que o objetivo· sem
pre foi resgatar a tradição do
Terno de Reis. "Assumimos
a missão de manter a cultu
ra do Natal", diz. A romaria
é feita quase toda noite. O

grupo chega na casa, canta

amúsica de entrada, a famí
lia os chama para dentro e

eles entram cantando, sem
pre recebidos com quitutes.
Após a despedida, alguém
da casa acompanha o gru-
po, aumentando cada vez

mais o número de integran
tes. "Apesar do cansaço, chegar e ser recebido pelas
pessoas é uma energia que nos ajuda a continuar",
afirmaÁdimaOdair Ranghetti.

Saudosistas, os integrantes do grupo lembram-se
do tempo em que havia uma preparação para o Natal.
"Existia um preparo e nosso objetivo é resgatar isso, as

. pequenas coisas", contaÁdima. Durante o período em
que estão com essamissão, nenhuma família negou a

entrada ou se negou a ouvir asmúsicas natalinas.

Existia um

preparo para
o Natal e nosso

objetivo é

resgatar isso,
as pequenas

coisas.

Ádima 0cIair
Ranghetli

SDtVIço:
(:�il ()Ui�� 10 Encontro de Terno de Reis

ig#I,MJJ���'W#':J'��:�II;: 10 de dezembro
(��W.�lJ&:)Wt::�:: Capela Santo lIntônio, 10 Braço do
Norte,Massaranduba
QUAW7t'O: Gratuito

MARCELE GOUCHE

RECONHECIMENTO
Grupo surgiu há 14 anos e se tornou conhecido na região. Hoje,
eles são chamados para tocar em I1ÜSSas e festas de padroeiros

Compromissos quase todo fim de semana
Com o passar do tempo, o sucesso

do grupo foi aumentado e hoje eles são
chamados para tocar em missas e fes
tas de padroeiros. Os compromissos
tomam quase todos os fins de semana
ao ponto de, vez ou outra, ficar impos
sível atender a todos os convites. Mas
eles não reclamam, muito pelo contrá
rio,

IIé uma satisfação". Os filhos tam
bém já estão acompanhando os pais e

tocam seus instrumentos.
Durante o mês que antecede o Na

tal, cerca de 130 casas são visitadas. A
média é de 10 a 15 casas por noite, che
gando, em raras ocasiões, a 50. Segundo
eles, muitas pessoas acabam pedindo a

visita, mas o grupo já avisa que é tudo
feito de surpresa e as famílias não po
dem ficar sabendo antes, para não per
der a graça. Em cada casa é tocada uma
média de trêsmúsicas e sempre há uma
breve conversa. "Muitas pessoas pe-

amanhã; às 18h, na Capela Santo Antô
nio, em 10 Braço do Norte, local onde
todos os integrantes do grupo deMassa
randuba nasceram. IINós mesmos esta
mos organizando o encontro e o objeti
vo é fazer um chamado mais forte, para
manter a tradição, com a intenção de
incentivar as pessoas a montarem gru
pos ou participarem dos que já existem",
destacaÁdimaOdairRanghetti.

dem para a gente ir, mas não podemos
ir a todas, não dá tempo", afirma Fran
cisco Valmir Finassi, responsável pelo
vocal e violão. As visitas encerram no

dia 6 de janeiro, quando é comemora
do o Dia de Reis, pela tradição da Igre
ja Católica. A data é uma homenagem
aos três reis magos, que, guiados por
uma estrela, foram ao encontro de Je
sus Cristo namanjedoura.

Outras cidades

Além de manter a tradição na co

munidade, o grupo Estrela do Oriente
costuma participar de encontros reali
zados em outras cidades. Mas dessa vez,
é Massaranduba que irá receber os can
cioneiros das cidades de Jaraguá do Sul,
Penha, Luís Alves, Indaial e BarraVelha.
O lo Encontro deTemo de Reis acontece
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Novo debate na Câmara
Vereadores devem
votar projeto de lei
que concentra ações
de planejamento

JARAGUÁ DO SUL
, .. " .

DAIANA CONSTANTINO

t
f'

Demorou, mas o governo da

prefeita Cecília Konell (PSD)
apresentou finalmente uma pro
posta que atenderá a necessidade
de centralizar o processo de plane
jamento da cidade. Promessa de

campanha, o Instituto de Pesquisa
e Planejamento Físico-Territorial de
Iaraguá do Sul (lPPlAN) virou agora
projeto de lei complementar e está
na Câmara de Vereadores' desde o

começo desta semana.
Líder de governo na Câmara,

José Ozório de Ávila (PSD) quer le
var a proposta para votação ainda
neste ano. Para agilizar o andamen
to, ele sugeriu o debate do projeto
entre vereadores e representantes
da administração municipal antes
da matéria entrar na pauta. "O ob

jetivo é evitar pedidos de vistas e

polêmicas", afirma.A reunião estava

prevista para ontem no final da tar
de, antes da sessão ordinária.

Ainda segundo o vereador, co
nhecido popularmente como Zé
da Farmácia, a administração quer
que a proposta seja votada ainda
neste ano, porque a intenção é co-

,
.

MARCELE GOUCHE

Zé ela Farmácia sugere discutir antes de votar

locar o instituto em prática a partir
do início de 2012. Com a lei em vi

gor, estudos e pesquisas serão pro
movidos por meio de programas e

projetos de forma integrada, con
tínua e permanente.

De acordo com o texto do proje
to, caberá ao instituto planejar o fu
turo da cidade em perspectiva com
a visão projetada pelo Pró-Jaraguá,
o qual atua de forma dinâmica,
monitorando as diretrizes de desen
volvfinento por meio de um fórum

permanente de entidades e pessoas.
O instituto estará ligado ao Pla-

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE
ADMINISTRACAO/SETOR DE COMPRAS

ATO AVISO DE ALTERAÇAO DA LICITAÇÃO
TEX Edital: Tomada de Preço pi Obras e Serviços de
Engenharia - 100/2011

Tipo: Menor Preco - pelo total geral
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO
DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DRENAGEM
PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA BEIJAMIM GIRARDI
COM EXTENSÃO DE 454,40 Metros.

ALTERAÇÃO
INCLUSÃO DO SUB-ITEM:
11.1.1. O Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.)
compatível com o ramo do objeto da Licitação, emitido pela
Prefeitura Municipal de Guaramirim, ou atendimento de todas
as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia
anterior à data do recebimento das propostas, observada a

necessária qualificação. I.

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte
endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis de
segunda à sexta feira, das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às
16:00h, fone (47) 3373-0247, ou ainda através do site: www.

guaramirim.sc.gov.br. _

GUARAMIRIM (SC), 07/12/2011:

NILSON BYLAARDT - PREFEITO MUNICIPAL

no Diretor da cidade, pois precisa
regulamentar suas obras projeta
das. De acordo com o diretor ju
rídico da Câmara, Nilton Hening,
no final da semana que vem, deve
ser analisado o projeto que cria o

instituto. Isso porque, a prioridade
agora é avaliar as duas novas pro
postas que atualizam o Plano Di
retor da cidade. Uma delas prevê
a execução de uma ponte ligando
os bairros Rau e Amizade, e a ou

tra visa a implantação de um novo

sistema viário, com construção de
novos acessos, anel viário e binários.

FINALIDADES
DO JE'ROJETO
• Formular, executar e avaliar
as ações de PolíticaUrbana
doMunicípio, previstas na Lei
Orgânica;
• Formular, executar e avaliar
aPolítica de Desenvolvimento
Físico-Territorial e de Expansão
Urbana, prevista no Plano Diretor;
•Regulamentar os instrumentos
de desenvolvimento urbano e

ambiental, de controle urbanístico,
dos indutores de desenvolvimento
e da gestão democrática e

participativa previstas no
Plano Diretor para garantia do
cumprimento da função da cidade
e dapropriedade;
• Promover o processo de

planejamento físico-territorial
de forma integrada, contínua
e permanente, das políticas
urbanas, articuladas aos planos
de desenvolvimento sustentável
e ordenamento territorial, de
proteção aos recursos naturais
e ao patrimônio cultural e
de desenvolvimento sócio
econômico, a níveis regional,
estadual e federal;
• Celebrar a cooperação técnica
entre governos da região
metropolitanaNorte-nordeste e da

microrregião doVale do Itapocu,
associações, entidades de classe
e de ensino e pesquisa, para o
tratamento em conjunto dos temas
afetos àmobilidade urbana.

Bylaardt faz novo acordo
COID a diretoria daApae

O prefeito de Guaramirim,
Nilson Bylaardt (PMDB), afirma
que fez um acordo com a direto
ria da Apae (Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais) para
que, a partir de janeiro de 2012, a
entidade comece a receber R$ 25
mil todo o mês. Em troca, o pe
emedebista propôs que o repasse
de 3% do orçamento da Educação
do município não seja realizado,
conforme foi aprovado pela Câ
mara deVereadores neste ano.

Segundo o prefeito, repassar
3% do orçamento da Educação
do município para a Apae é in
constitucional. Bylaardt afirma
que 3% da peça orçamentária
do município pode ser destina
da para a entidade, mas somen
te a partir de 2013. "Vamos colo
car para o orçamento de 2013",
reforça.

O prefeito afirma que a enti
dade saiu satisfeita com o acor

do, mas desconversou quando
foi questionado sobre a possibi
lidade de apresentar uma emen

damodificativa ao orçamento do
município para 2012, que está
em tramite na Câmara de Vere
adores desde agosto. Mesmo as

sim, o prefeito garante que essa

foi amelhor alternativa.
Para o vereador Gilberto

Iunkes (PPS), responsável pelo
projeto que altera a Lei Orgânica,
obrigando o governo a destinar
3% do orçamento da Educação
para a Educação Especial, não
há como voltar atrás sobre o que "

foi aprovado pela Câmara. Na

segunda-feira, dia 12, acontecerá
uma reunião com a diretoria da

Apae e os vereadores para decidir
sobre o assunto.

p �,�RVAÇÃO
Iphan retorna

, . " .

CIO mlmlCaplO
Durante �tarde d� ,ii' ;"

'

onfem, os 'rep" ntanie1
do Iphan (Instituto do
Patrimôrao Histórico
e Artístico Nacional)
estiveram em Jaraguá dó
Sul O objetivo' da visita,

' ,

que continua na parte
damanhã de hoje, é ir
a locais e se reunir com
secretários e técnicos da
Prefeitura interessados no
assunto do tombamento
do bairro. De acordo

Des (representantes
do Ipban) estão pela

. cidade e &carão até I I,

amanhã (hoje). Só
depois saberemos
demais detalhes.

EDUARDO MONTECINO

Egon Jagnow,
pesquisador do

P"dfcrimônio mstóricom
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Patricia Moraes

en
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rio
2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

SEXTA·FEIRA
I

MOACIR BERTOLDI (PR)

"Entre erros e acertos, adquiri
I

uma boa experiência"
Nome: Moacir

Antonio Bertoldi .

Idade: 56 anos.

Formação: Médico - Pediatra.

Família: três filhos - Estefanie,
Henrique e Bárbara.

Cargos privados que já
ocupou: Pediatra no consultório

Dr. MoacirA. Bertoldi desde 1988,

Cargos 'públicos que já
exerceu: prefeito, de 2005 até
2008; vice-prefeito, de 2001 a

2004; e vereador, de 1997 a 2000.

ARQUIVO PESSOAL

Patricia Moraes - Por que deseja ser

novamenteprefeito de Jaraguádo Sul?
Moacir Bertoldi '- Desejo ser prefei

to porque entre erros e acertos adquiri
uma boa experiência da administração
pública. E dar continuidade ao plano de

governo municipal, com isto terminar

algumas obras abandonadas por esta

gestão como: as ponte do RaulAmizade
(no lugar onde de comum acordo ficou
combinado com a comunidade), a ponte
do Rio Cerro (que foi iniciada e precisa
ser terminada, para desafogar o trânsito
do Rio Cerro e Rio da Luz), o Complexo
Esportivo daTifa do Martins (recuperan
do a pista de atletismo e concluindo o

projeto com as demais obras, ginásio de

esportes, arquibancadas, quadras espor
tivas, etc ..), concluir o projeto do entor

no da Arena Iaraguá, cóm a construção
do estacionamento, da área de lazer e do
Parque Arena Jaraguá). Também reduzir

os cargos comissionados, que foram au

mentados pelo atual governo, em "com

paração com administração municipal
anterior.

Patricia Moraes- Qual o principal
problema do município no seu ponto ,

de vista e como resolvê-lo?
Moacir - São muitos. Urbanização,

trânsito, transporte coletivo, saúde e

lazer (esporte, cultura). Para resolver é
preciso ter equipe de trabalho, proje
tos, orçamento e ação.

Patricia - Para 2012, o Orçamen
to do município é de R$ 487.632.930,
sendo que cerca de R$ 200 nruwnões
estão reservados para folha de pa
gamento do funcionalismo público.
Tirando os percentuais obrigatórios
para investimento em alguns setores e

o pagamento de dívidas sobrará pou-

co mais de R$ 80 milhões para investi
mentos. Como avalia essa conta, o que
fazer para aumentar a capacidade de .

investimento próprio?
Moacir - Diminuir custos com a

máquina administrativa do município
para gerar mais sobra de fluxo finan
ceiro do município, com isto fazer boas

contrapartidas com parcerias no go
verno federal e estadual e também com

instituições privadas.
'

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?
Moacir - O poder Judiciário e o Le

gislativo são bem pagos para exercer o

papel de fiscalizar e guardar pelamora
lidade pública em todos os níveis.

o que pensa sobre:
• TRANSPORTE PÚBLICO
Precisa urgentemente honrar o contrato
de renovação, conforme audiência
pública de 2006 e, além disso, criar
mais horários de ônibus e rever valores
das tarifas e os 50% de desconto aos

estudantes .

• TRÂNSITO
Através do Projaraguá em sua Câmara
Temática - Trânsito e Urbanismo, mais o

Plano Diretor do município com a equipe
de engenheiros da área de trânsito,
acionar um projeto com planejamento de
curto, médio e longo prazo para desafogar
o trânsito.

• SISTEMA DE SAÚDE
Mais médicos na área de clínica geral,
ginecologia e pediatria para atendimento
à população de Iaraguá e ampliar o
número de médicos nos pronto socorros

dos hospitais Jaraguá e São José.

• QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
Investir em mais vagas nas creches
e escolas de ensino fundamental e
em capacitação para os professores
melhorando a sua remuneração.

• DMSÃO DE CARGOS

Compor com os partidos aliados,
sempre pautando pela competência,
priorizar e valorizar os funcionários de
carreira, que são aqueles que vivenciam
há anos o funcionalismo público e

sabem melhor do que ninguém como

alcançar a qualidade e a eficiência no
trabalho. E reduzir o número de cargos
comissionados em relação à gestão atual.

• FORMAÇÃO DE ALIANÇAS
A análise das possíveis alianças deve
tomar como princípio os partidos que
se identificam com a mesma ideologia,
composto por pessoas de bem e acima de
tudo que tenham vontade de trabalhar
em um projeto político e,de gestão
participativa decente.

• GOVERNO COLOMBO

Percebe-se a boa vontade do governo do
Estado em acertar a gestão pública, mas
percebem-se também suas dificuldades.

• GOVERNO DILMA

Impressão do seu primeiro ano de
mandato é estar demonstrando qualidade
no comando do seu governo.
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Orgulho de ser Catarinense
gião Norte de Santa Catarina, abrangen
do supermercados, lojas de máquinas e

ferramentas, lojas de material de cons

trução, centro automotivo e o Shopping
Center Breithaupt. Este último até 2012
terá dobrado de tamanho.

Situado no mesmo local onde a

empresa Breithaupt iniciou suas ativi

dades, o Shopping Center Breithaupt
ocupa atualmente uma área construí-

Itaucard. Além disso, desde 2005 o gru

po está investindo na importação de

ferramentas, máquinas, móveis e splits.
Produtos que, além de serem oferecidos
em suas lojas, podem ser adquiridos via
atacado. "Estamos investindo no merca

do de atacadista, com foco em São Pau

lo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul", diz o diretor-administrativo e

financeiro, Bruno Breithaupt.

o Comércio e Indústria Breithaupt
S.A. é o que se pode chamar de uma

história de sucesso que teve início em

1926 e não para de surpreender quem
conhece sua origem. No início, a Brei
thaupt & Companhia tinha 35 metros

quadrados e vendia gêneros alimen
tícios e artigos de armazém em geral
e ferramentas. Este ano, o grupo com

pleta 85 anos e é presença sólida na re-

da de 40 mil metros quadrados. Possui
três salas de cinema, praça de alimen

tação' três lojas âncoras, 70 lojas saté

lites, alameda de serviços e um amplo
estacionamento.

Somando lojas e supermercados, um
mix de mais de 100mil itens pode ser en
contrado nas unidades do grupo, muitos
deles acessíveis via financiamento pelo
BNDES e pelo novo cartão Breithaupt

ARQUNOOCP

"

Shopping Center Breithaupt
. dobrará tie tamanho

Importação
nanceiro conta que está procurando pontos
estratégicos para investir em Santa Catarina

com o objetivo de aumentar a participação
no mercado.. Para atender com excelência

esse crescimento na participação, ele diz

que já começa,ram os treinamentos e incen

tivo ao estudo com o objetivo de evitar a ro

tatividade e reter talentos.

Faz dois anos e meio que o grupo está in- para o grupo. O diretor-administrativo e fi-

vestindo em importação de ítens com qualida
de oriundos da China. "O mercado é propício
e os chineses se mostraram exímios em aper

feiçoar produtos já existentes, além de serem

bastante competitivos", destaca. A satisfação
com as importações é tanta que já se sinaliza

um aumento nas importações em 2011.

Este ano será de grandes novidades

o Shopping Center Breithaupt, com 11 anos de negócios consolidados,
vai dobrar de tamanho até 2012, passando dos atuais 40 mil para 80milmetros
quadrados. O investimento estimado é de até R$ 50 milhões, dependendo da

. configuração final do projeto. Passará das atuais 7710jas para 155.

O objetivo é chegar aos 80 mil metros quadrados com área de terreno

adicional de 4300 metros quadrados. O empreendimento terá oito pavimentos
- cínco só para estacionamento, cem 1316 vãgas.

" Breithaupt fazendo parte de muitas vidas

HOMENAGEM

��".9ô3
Cotcbões Estofados Travesseiros Espumas
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to à preservação da história da sua cidade da em vendas de materiais dê construção
e s= primeiros empreendedores, Tanto básicos, a Casa Breíthaupt, hoje, funcio
que, em,seternbEo do ano passado, con� I

na çomo.dep6sito:Q�imercad:orias. Não
cluiu a reforma de uma casa enxaimel, está descartada a possíbílídãde de, no
construída na década de 20, onde fun- futuro, tomar-se um museu. A casa é a

cíonava um moinho d� centeio. O moi- " maior construção no estilo enxaimel de
nho pertencia ao avô de Bruno e Roberto' Santa Catarina, sendo considerada pa
Breithaupt, homem do qual eles herdaram ·trimônio histórico do Estado. O estilo en
a veia empreendedora. xaímel se caracteriza por ser uma técnica

Localíaada' na Rua Gumetdifido da'Síl- arquítetôníca de ori�em a1em�:

. DIVULGAÇÃO

1
,
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Onde tem fio,
tem

Corfio®
Flos e cabos elétricos

www.(orfio.com.br
fDne:/1ax:-49156Hm r corIío@corfio'.com.br

liA Compensados .NN
parabeniza o grupo Breithaupt
pelos 85 anos de sucesso em
suas atividades. E agradece a
fl rte e

e
fi

..

Rod Alessio Gadotli - KM 01 - se 490 - Centro - Dona Emma - SC
Fone: (47) 3364-0002/3364-0338

E-mail: compensadosnn@hotmail.com
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Bruno Breithaupt
destaca o associativismo

.

Sócio e diretor administrativo do. Grupo que lados em cidades da região Norte do Estado, além
leva o seu sobrenome, Bruno Breithaupt, presi- do Shopping Breithaupt -, Bruno entende como nin
dente Federação do Comércio do Estado de San- guém o perfil do consumidor de Jaraguá do Sul e

.

ta Catarina (Fecomércio), fala das vantagens de do Norte catarinense. Discutir sobre os temas que
se ter uma empresa familiar e da importância do abordam as relações comerciais é tarefa fácil para
associativismo, uma forte característica nas em- o presidente da Federação do Comércio do Estado
presas da região. O empresário Bruno Breithaupt de Santa Catarina (Fecomércio). Casado com [cni
ajudou a construir a história de sucesso do Grupo ce e pai de Bruno Filho, Zélia e Joana, o empresário
Breithaupt. Sócio e diretor administrativo da rede fala dos projetos do grupo que emprega atualmen
de supermercados e lojas - sãol9 unidades insta- te 1,7 mil colaboradores diretos.
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Clientes fiéis dizem por
que preferem o Breithaupt

Tânia Leonita Reinke, costureira

Fazemos compras no
Supermercado Breithaupt

todos os dias há quase quatro
anos. Encontramos tudo que
precisamos e com um bom
preço. Já cumprimentamos
os funcionários pelo nome e

acabamos tendo um laço
de amizade por conta do

bom atendimento.

Élio Paganelli, empresário

Eu frequento o Breithaupt
há 36 anos. Acompanhei
a evolução da rede e

posso dizer que está cada
vez melhor. O que mais
me chama atenção é o

atendimento excelente
que recebemos dos .

colaboradores.

Frequento o Breithaupt
desde os meus 11 anos.

Fazia compras no primeiro
supermercado que funcionava

onde hoje é o shopping.
Morávamos perto e todos
os dias eu estava lá. O

supermercado acompanha
minha história de vida até hoje.

Rogério Araújo Nogueira, empresário e

Tatiane Nogueira, operadora de caixa

Há mais de 20 anos, sou cliente
assíduo do Breithaupt. Cheguei

a mudar de mercado uma
época, mas logo em seguida
voltei. Os preços são bem mais
acessíveis e encontro tudo que
preciso a todo o momento.

Carlos Albedo Emmendoerfer, cirurgião dentista

o Breithaupt emprega atualmente, cerca de 1.700 funcionários qiretos.lIma,
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equipe unidá que" recebe' cursos de qUalifica.ção êonstantes. Acompa.1me '

'1 abaixot,Gi;epoimenta�.de qu,erij: faz parte <iessa históriade sucesso'

•
"Entrei aqúI no Breithaupt atra�és'do "

projeto, Menor Aprendiz. Dentro deste
lo ,"'''',,' I

programa, trabalhei um ano e um mês, e
, assim que acabei o projeto fui convidado
para trabalhar como auxiliar de vendas.

•

Esse cargo me ajudou muito a conhecer
sobre o sistema, a lidar com clientes e

crescer como profissional. Eu acho legal
ser auxiliar de vendas, todo o dia aprendo
uma coisa nova e pretendo ser vendedor
no futuro. Por esses 86 anos, quero dar os

parabéns ao Breíthaupt, Vejo que a em

presa valoriza seus funcionários". Milton Júnior Teixeira Pistore

Uma parceria de mais de meio século
"Eu cheguei aos 60 anos de Breithaupt e

queria trabalhar por mais tempo. Comecei
ainda jovem, como vendedora na loja de

. confecções em1972. Neste ano, fui convida
da para ser gerente de lojas. Na década de

80, fui convidada para atuar como gerente
de compras, mas nada melhor do que ven
der! Acredito que para o sucesso dentro de
uma empresa, o importante é gostar do que
se faz, esse é o verdadeíro segredo. Pelos
86 da empresa meus parabéns. Que o su

cesso se repita pormuitos e muitos anos".
'

.
Renita Ruysam Mayer

A loja do coração
"Comecei aqui quando era prati

camente uma criança e nessa jornada
cruzei com várias pessoas que me en

sinaram muito. Passei por diversas lojas
e supermercados, da empresa, porém,
de tanto insistir, voltei para o setor de

Ferragens, que é a minha loja do cora

ção, que faz parte da minha vida, onde
eu adoro trabalhar: Eu devo muito a em

presa e sei que contribui bastante tam

bém. Desejo parabéns ao Breithaupt
por esses 85 anos, que a empresa dure

por muitos e muitos anos". Raquiel De Fátima S. Leoni .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



clientes e reforçam a constante necessidade da

empresa em atender bem todos aqueles que
procuram novas soluções para o ramo da cons

trução. Com 85 anos de história, a rede Brei

thaupt destaca-se através de ações diferencia
das e criativas que, além de fidelizar clientes,
contribuem para o crescimento profissional
destes.

Capacitação
Qualificar e valorizar o colaborador também

faz parte do Breithaupt. No final do mês passado,
vendedores destaque da rede' foram premiados
durante a 3° Convenção de Vendas da Rede Brei
thaupt. O evento aconteceu no auditório do Cejas
e contou com a presença de aproximadamente
400 colaboradores.

Para abrilhantar o evento, a empresa trouxe
uma palestra ministrada por um dos maiores
conferencistas do Brasil na área de varejo e

gestão de pessoas, Eduardo Tevah, com o tema

"Vendas de alto impacto com foco em resulta
dos". Além da palestra motivadora, a empresa
premiou os maiores vendedores e as lojas com

melhores desempenhos da rede.

Breithaupt capacita profissionais
e valoriza o diente

Ima história' de 89 anos cons ruí
com visão, empreendedorl
e a força de laraluá do ui.

DIVULGAÇÃO

) Apresentar aos clientes os novos produtos é
uma preocupação das Lojas Breithaupt. Recen
temente, uma palestra demonstrativa foi reali
zada para os profissionais da construção civil
e público em geral. O evento mostrou todos as

novas tecnologias da Ferramentas Elétricas
Industriais Makita. Cerca de 180 convidados
puderam atualizar seus conhecimentos e co-:
nhecer novos equipamentos da multinacional
de origem japonesa.

Após a palestra, foi servido um coquetel e
todos os participantes puderam interagir e tro
car experiências com consultores do Breithaupt
e Makita. Durante o coquetel, foi realizado o'

sorteio de brindes, além de demonstração de

máquinas e ferramentas.
Eventos como este demonstram a preo

cupação que a rede Breithaupt tem com seus

,
.

.

Por sua preocupação em sempre',
. atender.bem os clíentes, a rede Brei�
thaupt. não mede esforços parei ttei-,
llar e capacitar sue força de vendas.

Co .,'.
.'
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ÍTALO DEMARCHI DOS SANTOS,
GERENTE DE EMPRESA

PONTO DE VISTA

DE UM POVO HERÓiCO BRADO RETUMBANTE
A vontade de escrever o pre
I\.sente alvitre se funda perante
os últimos e doravante aconteci
mentos envolvendo a política no

cenano municipal. Oportuno
salientar que como em qualquer
outro local encravado no terri
tório nacional, existem políticos
sérios, e não raras vezes políticos
corruptos, contumazes na cor

rupção, concussão, prevaricação
e tantos outros lião", acumulando
bens e valores, fruto de anos de

rapinagem na qualidade do exer

cício na vida pública, onde po
sam de bons moços, mormente

pelo ano eleitoral que se aproxi
ma, com o fito de angariar votos,
sempre sorridentes e "atentos"
às necessidades do povo, que na

minha visão não passa de mero

chavão da política brasileira.
A palavra asco suscita o que

ocorre na política jaraguaense
já há alguns anos. Trabalhare
mos expondo de forma bas
tante sucinta acerca dos dois

poderes ligados diretetamente
à política jaraguaense - o poder
Executivo, representado pelo
Paço Municipal, e o poder' Le
gislativo, representado pela Câ
mara deVereadores.

O primeiro poder, ou seja, a
medíocre Prefeitura de Jaraguá
do Sul, primeiramente cumpre
destacar e lembrar da malfada
da aliança entre o DEM (agora
PSD) e o PSDB, que culminou
em nada, simples assim. Acerca
do serviço prestado, sequer al-

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBUCA FEDERATNA DO BRASIL

ESTADO DE SAN'IA CATARINA
Novo endereço: Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 380

'

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

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

cança O trivial. Nas dependên
cias do paço, pode ser encontra
do o evidenciado nepotismo, e

não me venham com desculpas
de que está previsto na Súmu
la Vinculante 13 do STF, porque
não consta explicitamente na

referida súmula que o prefeito
pode nomear membros da pró
pria família para eventual car

go. Porém, creio que nesse caso

deve-se apreciar tão somente o

texto literário da súmula, tendo
em vista os princípios da admi

nistração pública, notadamente
o da moralidade e impessoali
dade. Outro ponto de bastante
relevância a ser colacionado diz

respeito aos intermináveis es

cândalos - em breve retrospecto
nos faz lembrar a Schützenfest
de 2009, condenações em ações
civis públicas com as manuten

ções que determinam a perda
dos direitos políticos, bem como

outros com a chance de perda do
cargo, a farra das concessões da
casa da Prefeitura como forma
evidente em compra de votos, fa
cetada pelo sonho do munícipe
em adquirir casa própria, assim
como os. cargos prometidos e já
consumados em aliança futura

para o pleito que se aproxima,
tudo isso capitaneado por certas
pessoas que, sem um pingo de

escrúpulos, se acham no direito .

de enganar o povo.
A ausência de formação mo

ral instalada no Paço Municipal
por alguns, nem de longe é atri-

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

------�---------_.:.""-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 195326/2011 Sacado: ANAISE FLEISH AYAlA Endereço: R GOVERNADOR JORGE IA
CERDA 360 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89251-390 Credor: MARIAADEIAIDE FIDRES EPP Portador:
Espécie: DMI - N°litulo: 88714-02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 64,63 - Data para pagamento:
14/12/2011- Valor total a pagar�129,55 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 64,63 - Juros: R$ 0,36
Emolumentos: R$lO,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

buída somente a eles. A Casa de
Leis de Iaraguã do Sul, que se

não é a pior da história, está bem
próximo de lamentável título,
nos envergonha não só pela falta
de retórica dos ditos represen
tantes, mas especialmente pela
falta de.comprometimento e do

cumprimento do dever de um

parlamentar. Indago-lhes onde
será que anda o mendaz G-8, que
mediante conluio, se fez por de

saparecer. Eleitor! Iaraguá preci
sa de oposição. Não esqueçamos
que é um dever do vereador fis
calizar a administração pública.
Ocorre que os interesses pesso
ais e partidários falam mais alto
do que a moral.

Entra ano eleitoral e sai ano
eleitoral e quem está lá, pedindo
o seu tão precioso voto? É o mes

mo que senta no banco dos réus
nas demandas judiciais, é aque
le que tende a dar satisfações
referentes ao uso indevido da

máquina pública, bem como do
dinheiro público ao Tribunal de
Contas, é o mesmo cidadão que
aparece sorridente.

Portanto, meus amigos, lei
tores, eleitores, formadores de

opinião, cuidem, cuidem mesmo

onde irão depositar o seu im

portante voto de confiança, não
se enganem frente, aos réus, aos
ímprobos, aos liminares, com

aqueles que usam de entidades
para se promover, e tantos outros
dissimulados que só têm o inte
resse do poder.

DO LEITOR
-

lJu prego o perdão. Mas não o

Lperdão altruísta que favorece
o pecador e sim aquele egoísta
que te propicia viver sem remorso

ou ressentimento. Perdoo para
apaziguar meu eu. Perdoo para
aplacarminha fúria. Perdoo por
mim e não por você. E é esse

perdão que pretendo defender,
aplicar e propagar.

Ora, caro amigo ofendido,
guarde tu as tuasmágoas e as acu
mule neste reator que é o coração
que bate em teu peito. Aplique
doses constantes do catalisador
chamado decepção. Acrescente
pitadinhas do fermento ódio e

algumas gotas de desejo de vin

gança. Aguarde pelo tempo ne

cessário e tenha ummaravilhoso
infarto do miocárdio.

Ou faça como eu, perdoe.
Perdoe não porque o outro pediu
perdão. Não porque o teu ofen
sor mereça. Não porque o teu
devedor precise. Não porque o

teu agressor tenha demonstrado
qualquer dose de arrependimen
to. Não... Não perdoe também

por algum tipo de sentimento re

ligioso ou por alguma filosofia de
vida. Mas perdoe porque você (e
mais ninguém) merece.

Seja o mais egoísta que pude
res... Pense apenas em ti. Saibas

-

que ao perdoar estás fazendo um
bem apenas para ti. O outro, per
doado ou não, seguirá sua vida.
Mas você, sem esse ato de liberta
ção, ficará preso ao passado. Vais
então, amigo ofendido, retire do
lodo do fundo do oceano das lágri
mas de tuasmágoas a âncora do teu
ressentimento e zarpe com o barco
da tua vida, impulsionado pelos
doces ventos da felicidade que só o

perdão poderá teproporcionar.

RubensMenezes Rau,
diretor de serviço do Tribunal

Regional do Trabalho
dal�Região

FALECIMENTOS

A família de

Antonio Morsh
agradece o apoio e solidariedade apresentados por seu
falecimento, e convidam os parentes e amigos para missa
de Sétimo dia, a ser celebrada às 17:30 horas, Sábado,
dia 10 Dezembro, na Igreja Capela Santíssima Trindade
em Guaramirim. Agradecimento em especial ao Dr.Sergio
Albuquerque e Dr. Douglas C. Vavassori.

• Faleceu no dia 8/12 às 7h o Sr. Almir Roper, com idade de 52 anos. O

sepultamento será realizado hoje, dia 9/12, às 8h, saindo féretro da Capela
Mortuária De Guaramirirm, seguindo após para o Cemitério de Guaramirim.

AGRADECIMENTO E CONVITE

cie: DMI - N" Titulo: 2062-A007 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.104,00 - Data para pagamento:
14/12/2011-Valor total a pagarR$2.l78,16 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.104,00 - Juros: R$
3,50 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 195351/2011 Sacado: MARCIO PACHECO Endereço: RUA DRWALDEMIRO MAZURE
CHEN 878AP 11- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-830Credor: CENTRO FORM CONO LESITDAEPP
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 29914 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$174,OO - Data para pa
gamento: 14/12/2011-Valor total a pagar R$240,88 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 174,00 - Ju
ros: R$ 2,32 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 195604/2011 Sacado: FERNANDO APARECIDO CASTIlHO - ASSADOS Endereço: RUA
JOAO PIANINCHECK472 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-220 Credor: DJ COMUNICACOES E EXPLD
RACAO DE SERVICOS Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0000064603 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 634,00 - Data para pagamento: 14/12/2011- Valor total a pagar R$707,57 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 634,00 - Juros: R$ 4,43 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$21,70-Diligência:R$14,24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 195553/2011 Sacado:MECANICAJSKITDAME. Endereço: RUAVITOR SOTEROVARGAS,
35 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-160 Credor: BANCOVOTORANTIMSA Portador: IlNKCOMERCIAL
IMPO Espécie: DMI - N°Titulo: 48331-4/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$485,OO - Data para paga
mento: 14/12/2011-Valor total a pagarR$562,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 485,00 - Juros:
R$ 2,10 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31Apontamento: 195670/2011 Sacado: FERNANDO DE PAUIAMENEZES DA SILVA Endereço: RUA JOR

GE CZERNIEWICZ 920 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-000 Credor: ROBERIA CRISTINA BRANDAO
GIACOMINI - ME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 065 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 353,27
- Data para pagamento: 14/12/2011- Valor total a pagar R$424,17 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 353,27 - Juros: R$l,76Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di
ligência: R$ 14,24

Apontamento: 195526/2011 Sacado: METALURGICA DANSUL EQUIP. IND. ITDA Endereço: RUA
JOAO ROPEIATIO 390 GAl-PAO 4 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-300 Credor: RODECAR MOTO
RES LIDA ME Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 2284 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
127,50 - Data para pagamento: 14/12/2011- Valor total a pagarR$209,82 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 127,50 - Juros: R$ 0,29 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 27,13 'Apontamento: 194901/2011 Sacado: GILSON EDMAR GARCIA Endereço: RUA HILDA FRIDEL IAFIN

283 - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89266-275 Credor: OESACOM E REPRES ITDA Portador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: 2081313U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 191,10 - Data para pagamento: 14/12/2011-
Valor total a pagarR$282,21 Descrição.dos valores: Valor do título: R$191,lO - Juros: R$ 0,70 Emolumen
tos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 35,51

Apontamento: 195679/2011 Sacado: ODAIR JOSEMACHADO Endereço: RUA JACOB GESSER 636 - JA
RAGUA DO SUL-SC - CEP: - Credor: AUTO MECANICABAWEL ITDA Portador: - Espécie: CH - N"
Titulo: AA-OOOO88 4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 350,00 - Data para pagamento: 14/12/2011-
Valor total a pagarR$430,22 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 350,00 - Juros: R$ 5,01 Emolumen
tos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31Apontamento: 194806/20n Sacado: HIIARIOMARCOSWARGENOWSKY Endereço: RUAJOAOTOZINI

1043 - CORUPA-se - €BP: 89280-000 Credor: F M PNEUS ITDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
6-38123/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 260,00 - Data para pagamento: 14/12/2011-Valor total
a pagar R$365,34Descrição dos valores: Valor do título: R$ 260,00 - Juros: R$ 0,52 Emolumentos: R$10,85
- Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 195624/2011 Sacado: TRANSPORTES MAGAUIAES ITDA ME Endereço: RUA LEO
POlDO MALHEIRO 15 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-490 Credor: BV FINANCEIRA S/A C. E I.
Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 197000326 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 9.056,51 - Data
para pagamento: 14/12/2011- Valor total a pagar R$10.597,28 Descrição dos valores: Valor do título: R$
9.056,51 - Juros: R$1.476,21 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70-
Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 195591/2011 Sacado: JARAGUA CARGO ITDA - ME Endereço: RUA GUSTAVO FRIED
MANN 61 - VIIA IAIAU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-190 Credor: AUTO MECANICA DIESEL
lTALYITDAME Portador: - Espécie: DSI - N°Titulo: 2442/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 533,91
- Data para pagamento: 14/12/2011- Valor total a pagar R$606,17 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 533,91- Juros: R$l,60 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di
ligência: R$ 15,76

Apontamento: 195617/2011 Sacado:VIEMRACOMERCIO DEARTIGOS DOVESTUARIO Endereço: RUA
PREFEI1D JOSE BAUER 894 SL 3 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-100 Credor: EXCIM IMPORIACAO E
EXPORIACAO ITDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 346879/1- Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 163,11 - Data para pagamento: 14/12/2011-Valor total a pagar R$242,06 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 163,11 - Juros: R$ 0,70 Emo�umentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$23,35
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Apontamento: 195720/2011 Sacado: KASA DESIGN COM DEMOVEIS E DEC ITDA Endereço:AVGETU
UOVARGAS 5 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: GREBELMOVEIS LIDA Portador: - Espécie: DMI
- N'Título: 00001811-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 865,Z6 - Datapara pagamento: 14/12/2011-
Valor total a pagar R$971,52 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 865,26 - Juros: R$l,44 Emolumen
tos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 195673/2011 Sacado:VIEMRACOMERCIO DEARTIGOSDOVESTUARIO Endereço: RUA
PREFEITO JOSE BAUER 894 SL 3 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-100 Credor: EXCIM IMPORIACAO E
EXPORIACAO lIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 348388/1 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 34,17 - Data para pagamento: 14/12/2011- Valor total a pagar R$112,54 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 34,17 - Juros: R$ 0,12 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 23,35

Apontamento: 195515/2011 Sacado: KASADESIGN COM DEMOVEIS E DECORACOES L Endereço: AV
GETULIO VARGAS 5 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: HA E MANN MOVEIS ITDA Portador:
Espécie: DMI - N°Titulo: 1709/B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.150,05 - Data para pagamento:
14/12/2011- Valor total a pagar R$1.258,32 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.150,05 - Juros: R$
3,45 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92 Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de

09/12/2011.
Apontamento: 195620/2011 Sacado: MAKICILENE GONÇALVES DE AZEVEDO Endereço: R CARLOS
ZEMKE,100 LOT 04 - RAU - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: BVFINANCEIRA S/A CFI Portador:
Espécie: CBI - N°Titulo: 131042183 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 978,45 - Data para pagamento:
14/12/2011- Valor total a pagar R$1.109,66 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 978,45 - Juros: R$
59,03 Emolwnentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 17,28
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Jaraguádo Sul (SC), 9 de dezembro de2011.

Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados; 22

Apontamento: 195537/2011 Sacado: ADEMIR NERIBAlBINar Endereço: R ERMEllNATMENEL, 139
CASA - NEREURAMOS - Jaraguá doSul-se - CEP: - Credor: BVFINANCEIRAS/ACFI Portador: -Bs
pécie: CBI - N'Titulo: 540223676 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.219,30 - Data para pagamento:
14/12/2011- Valor total a pagar R$1.464,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1219,30 - Juros: R$
162,97 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 27,13

Apontamento: 195538/2011 Sacado: ANTONIO DE SOUZA Endereço: R ERMELlNATMENEL, 128 ex
2 - RIBEIRAO CAVALO - Jaraguá do Sul-se - CEP: - Credor: BVFINANCEIRAS/ACFI Portador: - Es
pécie: CBI - N°Titulo: 540220475 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.697,70 - Data para pagamento:
14/12/2011-Valor total a pagar R$2.045,42 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.697,70 - Juros: R$
258,05 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$34,77

Apontamento: 195605/2011 Sacado: BRlMAXSERVESPDEIJMPEZAITD Endereço: RUAJACOB GES
SER, 636 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-420 Credor: AUTO MECANICA BAWEL ITDA Portador: - Es
pécie: CH - N" Titulo: AA 000174 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 390,00 - Data para pagamento:
14/12/2011-Valor total a pagarR$475,48Descrição dos valores: Valor do título: R$ 390,00 - Juros: R$10,27
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 194677/2011 Sacado: DKSA HOTEL E RESTAURANTE UDA ME Endereço: RUA JOAO
WIEST JUNIOR 7777 (BR280, 7433 - KM 76) - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-500 Credor: GUMZCONTA
BillDADE E CONSUlTORIA EMPRESA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 9200111434 -'Motivo: falta
de pagamentoValor: R$162,50 - Data para pagamento: 14/ .2/2011- Valor total a pagar R$235,38 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 162,50 - Juros: R$ 0,70 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 195598/2011 Sacado:DMTINFORMATICAITDAME Endereço: REPITACIO PESSOA85 - JA
RAGUÁDOSUL-SC - CEP: 89251-100 Credor: DJ COMUNICACOESE EXPLORACAODE SERVICOS Portador:
- Espécie:DMl- N°Titulo: 0001836501- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 757,80 - Data para pagamento:
14/12/2011-Valor total a pagar R$827,66 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 757,80 - Juros: R$ 5,30
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

_Apontamento: 195402/2011 Sacado: ELIZABEI'E ELERT E CIA Endereço: RUA JOSE POMIANOVISK
246 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-000 Credor: JERRY ROBERTO BRANDES - ME Portador: - Espé-
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Regularização deve ser estudada
Lei que autoriza

-

numeraçaoe
denominação de
ruas irregulares foi
sancionada, agora
falta julgar cada caso

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

PEDROLEAL

Imóveis e vias irregulares po
dem finalmente receber en

dereço e ser regularizadas, mas
pedidos de regularização ainda

precisam ser vistos caso a caso.

A lei complementar n- 115/2011,
sancionada na quarta-feira passa
da, dia 30, autoriza o Legislativo a

denominar e numerar as ruas ir

regulares (RIs) que estejam contri
buindo com impostos nos últimos
cinco anos. "Mas cada caso precisa
ser julgado individualmente", res
salta o secretário de Planejamen
to, Aristides Panstein.

A possibilidade de regulari-

zação se aplica a vias onde já há
o fornecimento de água e ener

gia elétrica, e que não fiquem
em áreas de risco ou de interes
se ecológico. "São áreas em que
foi instalado o fornecimento de

água e luz anos atrás, por que
não havia lei impedindo, mas

não receberam numeração", ex

plica Panstein.
Mesmo que a lei já tenha sido

sancionada, o secretário ressalta

que ainda é preciso analisar o do
cumento mais a fundo. "Embora

já saibamos da essência da lei,
temos que ver as especificida
des para decidir como será feito
o processo", lembra. Entre outras

coisas, Panstein frisa que é ne

cessário verificar a possibilidade
de conversão das RIs em vias pú
blicas. Muitas delas são servidões

particulares, que não atendem as

exigências para uma rua. "Temos
várias RIs devidamente numera

das e esperando para serem ana

lisadas' mas há também o caso

de loteamentos clandestinos,
que exigem mais atenção e vio
lam outras leis", comenta.

ArisIicIes Panstein,
Secretário de,
planejamento

EDUARDO MONTECINO

qJAS"
"

O que é'necessário para regularizar
• Estarem em áreas não consideradas oe risco',
ou de especial interesse ecológico;

• Imóveis residenciais têm que contribuir com
IPTU há mais de cinco anos, sem embargos
administratívos ou judiciais.

As :vias e casas ,irregulares que podem ter
sua situação corrigida precisam atender os

seguintes requisitos:
.-' �

• Receberem fornecimento de energia elétrica,
�uminação pública, água tratada e rede pluvial;

'I -'ti, H '{

Guaramirim recebe nova

paróquia no bairroAvaí
Neste domingo, Guarami

rim recebe sua terceira paró
quia - a Santos Anjos, no bairro
Avaí. Segundo o padre Gilber
to Kraisch, que deve assumir
a liderança, a nova paróquia
reflete o crescimento popula
cional. "Temos um aumento
considerável na demanda pelo
serviço religioso, e a paróquia
vem para facilitar a vida dos fi
éis no bairro Avaí e em outras

cinco comunidades", explica.
Alocal vai atender as comuni

dades Santo Expedito (no Escoli
nha), Nossa Senhora de Fátima
(Brüderthal), São Pedro Apóstolo

(Caixa D'Água), Imaculado Co

ração de Maria (Poço Grande)
e Santa Paulina (Guaramirim),
além da Santos Anjos. "Com isso
ficamuito mais fácil para os mo

radores destes bairros buscarem
atendimento espiritual, ou agen
darem casamentos, batizados e

crismas", explica o futuro pároco,
ressaltando que a demanda_por
estes serviços tende a ser cada
vez maior. Atualmente, fiéis des
tas comunidades precisam se di

rigir até a Paróquia Senhor Bom
Jesus (inaugurada em 1950), no
Centro, ou até a Paróquia São Pe
dro de Alcântara (inaugurada em

. .. . . . .. ...... . .. '

MARCELE GOUCHE

1987), no Guamiranga.

Bispo Dom Irineu
.' -

nalnaugurac;ao
A solenidade de instalação da

Paróquia, neste domingo, contará
com a presença do Bispo de loin
ville, Dom Irineu Roque Scherer.
Conforme Kraisch, a comunidade
sede da nova paróquia já era sinal
do crescimento. "No meio do ano

passado a comunidade havia sido

ampliada, e agora está sendo con
vertidà em paróquia, para atender

. ainda mais aP9P�aç�0", declara.
Comunidade havia sido ampliada em
20tO, e agora vai se torIIar paróquia

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Seminário em Jaraguá
discute a bananicultura

Na edição do dia 9 de dezembro de 1986, o
jornal O Correio do Povo trazia em sua capa as

conclusões da primeira edição do Seminário
Sul-brasileiro da Cultura de Banana, realizado
em Jaraguá do Sul entre os dias 25 e 27 de no
vembro daquele ano. O encontro que reuniu
técnicos, produtores, comerciantes, industriais
e entidades do setor agropecuário culminou
no surgimento da "Carta dos Bananicultores",
trazendo conclusões para o desenvolvimento
e aprimoramento da cultura. A carta trazia as
seguintes resoluções: utilização da banana "in
natura" na composição da merenda escolar;
incentivo à industrialização e à utilização da ba
nana na alimentação da população; criação de
uma associação de bananicultores; locação de
técnico da Secretaria da Agricultura para apoio
às associações de produtores; melhorar o siste
ma de comercialização baseado num critério
de padronização oficial; promover cursos.e trei
namentos para operadores que manuseiam e

comercializam a fruta; aprimorar o modelo de

embalagem para a banana de exportação; com
promissos de aquisição do produto a preço justo
e obtenção de mais recursos para a pesquisa e

assistência técnica para a cultura.

PELO MUNDO

Fim do casamento real
No dia 9 de dezembro de 1992, chegava ao

fim Q casamento de LadyDiana e do Príncipe
Charles. O divórcio foi finalizado em 28 de

agosto de 1996, em um acordo que estabelecia
que Diana pudesse continuar vivendo
no Palácio de Kensington, que a guarda dos
"príncipesWilliam e Harry seria dividida
:v

entre eles e que uma quantia de 17 milhões
de libras seria concedida a Diana.

20

Cinzas de Carandiru
Nesse mesmo dia, em 2002, a Casa de
Detenção de São Paulo, mais conhecida como
Carandiru, é implodida durante o governo de
Geraldo Alckmin. A penitenciária inaugurada
na década de 20, que já chegou a abrigar
mais de oito mil presos (sendo considerado o

maior presídio daAmérica Latina), deu lugar à
construção do Parque da Juventude.

INVENÇÕES ANTIGAS

ODETE·CT R

Em 1890, o físico e matemático
estadunidense Francis Robbins

Upton, companheiro de Thomas
Edison, conquistou a primeira

patente de um detector de fumaça
da história. Já o primeiro detector de
fumaça residencial foi desenvolvido

apenas em 1967, pela empresa
estadunidense BRK Electronics.

o ato de barbear: dos dentes de
animais aos aparelhos modernos

Você sabe o. que é pogonotomia? A palavra, de origem
. grega, dá nome à ação que milhares de homens no mundo
fazem todos os dias: a arte do barbear. Antes da invenção
do primeiro aparelho de barbear, os homens pré-históricos
utilizavam conchas de moluscos ou dentes de animais afia
dos para garantir urnamelhor aparência no rosto. Por volta
de 4.000 a.C; os egípcios amenizaram parte do tormento
ao inventarem lâminas de ouro, de cobre"e bronze, que po
diam ser afiadas. Por séculos, os gregos e romanos manti
veram suas barbas, que para eles era sinal de maturidade.
Perto do ano 300 a.C., o ato de fazer a barba pela primeira
vez passou.a ser uma cerimônia de iniciação no estado de
adulto para um jovem aristocrata.

No século 17 surgiram as'navalhas: os primeiros mode
los eram uma navalha reta, com lâmina fina e faces cônca-

,

vas, que podia ser afiada numa tira de couro. 'A invenção
da navalha também trouxe um aspecto sotial ao ato .<;ie
barbear: no século 18, a barbearia se tornou um ponto de
encontro dos homens, que repetiam o ritual.todas as ma

nhãs. Foi no final do século 18 que o francês Jean-Jacques
Perret criou Q primeiro aparelho de barbear, inspirado em
uma plaina de marceneiro, além de ter escrito o livro "Po
gonotomia - A arte de aprender a se barbear". Em 1888,
os irmãos estadunidenses Kampfe, de Nova Iorque, paten
teiam o primeiro aparelho com o formato de um "T", des
crito por eles como uma navalha em que "uma pequena
lâmina é mantida em um quadro dotado de uma guarda
para prevenir que a borda da lâmina corte a.pele"

Em 1903, o caixeiro viajante estadunidense King Camp
Gillette, cansado de ter que afiar constantemente sua na

valha, cria um aparelho cuja finíssima lâmina de aço era

descartável. Os primeiros aparelhos eram vendidos a cinco
dólares. Dentro de uma década, sua empresa "Gillette Sa-

fetyRazorCompany" vendiamais de 300mil aparelhos e 84
milhões de lâminas por ano. O invento se tornou popular
de forma rápida, especialmente durante a Primeira Guer
ra Mundial: a Gillette realizou um acordo com as Forças
Armadas dos Estados Unidos para distribuir aparelhos de
barbear para cada homem alistado a caminho da Europa.
Até a década de 60, a maioria das lâminas era de aço car

bono, que enferrujavam rapidamente, exigindo uma troca
freqüente. Elas foram substituídas pelo aço inoxidável, que
podia ser usado várias vezes. A próxima inovação ocorreu
em 1974 pela empresa francesa Bic: além da lâmina, todo
o barbeador foi fabricado para ser descartáveL Já as má
quinas de barbear elétricas foram criadas pelo �mpresário
estadunidense Jacob Schíck, que patenteou o invento em

novembro de 1923.
',;: I,
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COLHER DE
PAU SEGUE
TOURPELA
CIDADE
A Colher de Pau Cia de Teatro
está fazendo uma temporada
de apresentações da peça
'Terra de ninguém', em Iaraguá
do Sul. A estreia ocorreu na
última quarta-feira, mas
quem não a assistiu tem
mais seis oportunidade de
conferir o espetáculo até o

fim da próxima semana. Hoje,
amontagem será encenada
no Espaço Cultural Casa da
Árvore, no bairro Santa Luiza,
às 20h. Já amanhã, é a vez do
Centro Cultural Scar receber a
trupe no mesmo horário. No
sábado e domingo, os atores
sobem ao palco da sede do
Gats e do Museu Emílio da
Silva, ambos no Centro.

LIVRO DA
DESIGN
EDITORA É
PREMIADO
Publicado pelaDesignEditora, do
colunistadoOCPCarlosHenrique
Schroeder, o livro 'Lata de conserva'
foipremiado pelaAcademia
Catarinense de'Letras.A obra,
assinadaporJacquelineAisenman,
é consideradaamelhor do ano
na categoria conto.A autora, que
nasceu na cidade de Laguna, no
Sul do Estado, está radicada em
Genebra, naSuíça

PUNllROCK
TequiIa Baby faz show, em

Jaraguá do Sul, neste sábado,
e, no repertório, promete trazer
toda a irreverência e energia

elasmi'sicas que viraram
sucesso ao longo ele quase
duas décadas ele carreira

SHOW

o sábado é da
eq iaBaby

Bandagaúcha sobeao palco doEspaço
Oca commuitopunk rock no repertório
JARAGUÁ DO SUL
...........................................................................................................

KELLYERDMANN

lguns dos refrãos
mais conhecidos do

punk rock brasileiro
vão ecoar do Espa
ço Oca, neste sába
o, 10. É que Duda

Calvin e companhia sobem ao

palco da casa para mais um

show da Tequila Baby no mu

nicípio. A banda, que já esteve
em Jaraguá do Sul no início
dos anos 2000, volta e apre
senta todas aquelas canções já

conhecidas pelo público.
Do set list, por exemplo, de

vem sair sucessos cheios de ir

reverência, marca do grupo,
como 'Sexo, algemas e cinta-liga',
'Chovendo corações pela cidade'
e 'Sangue, ouro e pólvora'. Isso
sem contar possíveis releituras
dos clássicos imortalizados pelos
Ramones, principal referência da .

carreira dá Tequila Baby, criada
em 1994, na capital do Rio Gran
de do Sul, Porto Alegre.

Junto do vocalista e do gui
tarrista James Andrew, também
remanescente da formação orígi-

nal, estão o baixista Davi Pacote e

o baterista Rafael Heck. O quar
teto começa o show por volta da
meia-noite, pois, antes, cabe à
HardVoltage e àAtacama animar
a plateia, que terá acesso ao Es

paço Oca a partir das 22h.
Os ingressos foram vendidos

em lotes. O primeiro com aces

sos ao custo de R$ 20, o segundo
sob o preço de R$ 25 e, por fim, o
terceiro tem entradas comercia
lizadas a R$ 35. Para outras infor
mações, basta entrar em contato

pelo telefone (47) 3370-9160. A
casa fica na RuaOlívio Domingos
Brugnago, bairro Vila Nova.

SERVIço
O QUi'.;, show da banda
TequiIa Baby
ONDE� no Espaço Oca, em
Jaraguá do Sul
'QUE 'iO/RAS: a partir elas 22h
JrfóJ,8;E:fI�/,�I"URM,,� com as bandas
lIard voltage e Atacama
'IOl'"""Tt,!',,rll/"�), '(%1,J�;WI�M,.� R$ 20
(10 lote), R$ 25 (r lote) e
R$ 35 (30 lote)
'/IJ!Ilf'Olt'lNJJl.ÇÕ'ES: (47) 3370-9160

�
...
z
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Fiesta Hatch 1.01 2012 Ford Ka 1.01
�
ti

� fi
�
1ft

AVISTA 2012� �
�R$26.900 w
a:

Entrada de R$1.000 �
w
1-;Comprou, pqa pela Ford 5
�

sanliou 8

MAIS2ANOS ' 60X DE RS 641,94
OEGARANTIA TAXA 1,59 A..
ou ovo PORTÁTil :-

OU VALE-COMBUSTfvEL R$ 24.500 À VISTA

cato FAE2

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I

Promoção "Ford Ka" (válida até 31/12/2011 I. Novo Ford Ka 1.012012 (cat. KBX2).a partir de R$ 24.500,00 à vista ou financiado com taxa de 1,59% a.m. e 20,84% a.a., com R$1.00DrQO de entrada paga pela Ford, exclusivo para financiamentos atravésdo Programa Ford Credit e saldo em 60 parcelas de R$ 647,9411a modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da 18 parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 39.876,40, Custo Efetivo Total (CET)- calculadona data de 01/12/2011 a partir de 1,83% a.m. e 24,26% a.a., através do Programa Ford Credit. Promoção Compre e Ganhe "A decisão é sua" (válida até 31/12}2011 ou enquanto durarem os estoques -100 unidades, considerando-se a data' de emissão danota fiscal). 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 censutsdos através dosite www.ford.com.br/promocao. nos Distribuidores Ford ou através do CAF 0800 703 3673. 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 selViços de despachante, manutenção ou qualqúer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer a�eração,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 CH) a data dacontratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradssco Financiamentos SA Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

CARTAo FORD ITAOCARD. SOLICITE JÁ O SEU.
Acumule até RS 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.
Capital' • reg/Oos melropolltln..' 4001-48581 DemaIS loalldodes 0800 II1 'IB58,

MORETTI
Jaraguá do Sul
(47) 3274.2800
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PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. Um doce que se come com queijo
2. Pequena elevação em uma planície
3. Conseguido I As iniciais da atriz sul-africana lhe

ron, de "Monster"
4. Ferramenta agrícola I Cada uma das oito partes

iguais em que se divide um todo
5. Precede o eme I Remorso
6. Fazer perder as forças
7. (Ingl.) Comando muito utilizado em programas de

computador I A companheira do Tarzan
8. Fechado com trava
9. índice de Desenvolvimento Humano I Abreviatura

(em português) da Armênia
10. Aparelhar uma cavalgadura I (Fís.) O símbolo do

méson
11. Interjeição que exprime dor, espanto I Qualquer

objeto de propriedade ou usufruto, natural ou ar
tificialmente ligado ao solo

12. Oleoso
13. Agradável ao paladar.

VERTICAIS
1. Base de montanha 10 compositor Richard (1825- 1 �i

1899), de "Danúbio Azul"
2. Atingir com projétil de arma de fogo I Um fator de

hereditariedade
3. Organização Mundial de Turismo I Fazer evaporar
I As iniciais da modelo Gisele

4. (Pop.) Que vai e volta repetidamente I Dono de
armazém de secos e molhados

5. Diz-se de pimenta CJ!Ie queima I Gritar o nome de
alguém

6. Erupção cutânea, acompanhada de prurido I A
cor que resulta da combinação do vermelho e do
azul

7. Uma contração comum I Movimento do peito,
quando se respira com ânsia I Pronome pessoal
da segunda pessoa do plural

8. Abreviatura de cavalo-vapor / Gigantesco
9. O atar e dançarino norte-americano Fred (1899-

1987) / (Fig.) Pessoa estúpida.
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Quer desafios
maiores?
Adquira

nossas coleções
de revistas

já publicadas.
São 5 revistos
em cada volume

por um preço especial!
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PREVISAO DO TEMPO

Temposegue
instável em se
o tempo continua instável
com nebulosidade variável
no Estado. Por isso, o sol
divide lugar com pancadas
de chuva. Elas podem vir

acompanhadas de descargas
elétricas e temporais
isolados, especialmente, na
madrugada, tarde e noite.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE
MíN: 20°C ���

MÁX: 25°C

AMANHÃ
MíN: 18°C
MÁX: 25°C

mana tel$á sol e
fe! 1 ,ti

A tendência é que a próxima semana
sejade tempo instável em Santa
Catarina. As nuvens que dividem o céu
com aberturas de sol dão condição
para pancadas isoladas de chuvas,
especialmente, entre a tarde e a

noite. A condição é típica do período.
As temperaturas seguem subindo,
inclusive no período noturno.

DOMINGO
MíN: 19°C
MÁX: 26°C

SEGUNDA
MíN: 19°C
MÁX: 28°C

Assim como hoje, no sábado e no

domingo, também podem ocorrer

pancadas de chuva no entardecer e na
madrugada. O sol aparece em alguns
momentos do fim de semana. Já os
termômetros indicam temperaturas em
elevação. Os ventos têm intensidade
fraca amoderada e sopram de sul a
sudeste, variando para nordeste.

Ensolarado

Parcialmente
Nublado

Nublado Trovoada

SUDOKU
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 .

DIVIRTA-SE
IIII I,'"

I

Um bêbado chegou ao bar que costumava frequentar, Ele tinha
as duas orelhas totalmente enfaixadas.Lá, logo que sentou ao

balcão, encontrou um velho amigo (também bêbado). Este.ao
reparar as orelhas cheias de esparadrapos do amigo, perguntou:
- O que aconteceu?
- Aminha mulher viajou e eu estava passando roupa. Um
homem ligou é, eu meio trocado das ideias, em vez de atender
ao telefone, me confundi, e acabei atendendo ao ferro de passar.
Então queimei a orelha.

d
- Mas por que a sua outra orelha também está toda enfaixada?
- Pois é, cara, é que a mesma pessoa ligou duas vezes.

SE VOCÊ VAI PARA.•.
REI O ÉRIO

A sexta·feira tem sol,
mas com aumento de

nuvens ao longo do dia.
À noite, pOdem ocorrer

pancadas de chuva. As
temperaturas oscilam
entre os 17°C e 27°C.

CRESCENTE 2/12

CHEIA 10/12

MINGUANTE 17/12

NOVA 24/12
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Elijane Jung

Detalhes ínlimos
, Jócê aí achando que organizar um jantarzinho deNatal
" é coisa simples, né? Então, vem cá, me diz: Você já fez a -

lista de convidados? E já enviou o convite às pessoas? Vai
rolar um amigo secreto?Já pensou na decoração de Natal da
casa?E o cardápio, você já decidiu? Vai ter lembrancinhas
para os convidados? Que roupa você vai usar? Você vai
faxinar a casa sozinha, ou já pensou em uma diarista? E
comprar os ingredientes da ceia, vai encomendar ou deixar
para comprar no dia? Já deixou espaço na agenda para
ir ao salão de beleza? Bom, são apenas algumas questões
bobas né?Nada para se preocupar. .. Talvez fosse melhor
você se convidar para a ceia de alguém...

-

s
universotpm@oeorreiodopovo.eom.br
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RIO NEGRINHO

Dica amaleras
Lá no blog amaleras.blogspot.com, a
Giika fez um postmuito legal sobre
tatuagens. Eu, particularmente,
gosto bastante dessa arte e sou super
fã de coisas diferentes (o que não
significa, necessariamente, coisas
grandes e chamativas). Mas tem
algumas geniais, como a de uma fita
cassete toda desenrolada, ou a da
máquina fotográfica revelando uma
paixão, ou ainda de uma asa linda
tatuada no tornozelo... Tudo cheio de
significados. Passa lá e confere.

Calendários famosos e suas
fotos espetaculares. Digo isso,
especificamente, pelo calendário
primoroso que aCampari fez,
inspirado no fim do mundo. A
marca fotografou a belíssimaMilla
Jovovich em cenas que retratavam
possíveis formas de extinção da
terra. E depois veio aPirelli com
nus que, contradizendo o que
disse o fotógrafo, ficaram bem sexy;
mas nada parecido com as velhas
folhinhas de oficinas ...

Aproveite
d�diaeo
seu amor.

• Conheço algumas
pessoas que vão viajar ao
exterior e que se programam
para ir com pouquíssima
bagagem e voltar atolados
de compras. Não apenas as

próprias compras, mas as

encomendas dos amigos
que vão ficar por aqui. ..

• Meu amigo tem pavor de
voar, verdadeira paranoia
mesmo. E, se perguntar a ele
sobre essa fobia, ele já fala
nas mensagens sub liminares
que deixamos passar, a
começar pelas expressões:
Terminal, saguão de partida,
destino final...

'

,

E ATREVA
Levar toco, fora, corte... Se forum
fora na balada é constrangedor,
um pé na bunda em uma relação
mais séria é sofrido à beça. Um
corte na sua boa vontade ou
euforia é super desagradável!
Mais oumenos quando você
tenta puxar conversa com
alguém, ou ser simpática ou
demonstrar interesse... e a
pessoa nem tchum! Nem aí
total para você. Dá vontade de se

esconder. Bem treva!

Madura. mas nem tanto
É engraçado como aprendemos a controlar nossos impulsos com o

passar dos anos. Você já não ri daquele tropeção da gostosona na rua.
Você também não ri mais quando ouve aquele papinha amoroso entre
as duas passageiras do ônibus. Você até consegue não apontar o dedo
para o sujeito que passa com o zíper aberto enquanto deixa entrever

"uma cueca de, super-homem! Ah, maturidade!
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·Garage··
Rla sério, o combinado astral nasalturas

pessoas queridasfaz, sim, das comemo
rações uma verdadeira festa, sem precisar
de atrativos extras.Aliás, mais uma vez, será
nesse clima o encontro da "Garage", dia 1O
de dezembro. SegundoBeto Fiscal, o dono da
chave, o último de2011.

Estrelada
Templo de consumo dos bacanas, aComposée
emplacou na cidade. Abriu recentemente e nas

duas primeiras semanas superou as expectativas
de vendaClaro, também, com aquelas peças do
renomado artistaplástico Romero deBrito, tudo
ficamais fácil. Bom demais!

pr.
/

moagoncalves@netuno.com.brMoa Gonçalves

MAURICIO HERMANN

- -

I�;-'SPC)RT er»
I t?)[f � �
I --=--
I

i Troféus e Medalhas,
1 3275-4044_"

SEGUROS
GARCIA

CORRETORA

47 3371-1788

·TECON'rEI .

• BárbaraAmorini
. checando osminimos
detalhes da festinha que ela
prepara em torno do filho
Davi em seu duplex. Davi,
com apenas dez anos, toca

J
• flauta e,pt protJ;Zete

.

� �" 'um 'p(lckê fiara os ,1,,:.'

".' privilegiadas.
,I

• Ontem, diaB de
dezembro, que apagou
velinhasfoi a minha amiga
KarlaHenning 'daRocha.
Mil vivl4;$l,.

• Outra pessoa que eu
gosto de rasgar elogios é
para o empresário Sandro
Wile. Ô garoto sangue bom!ABTe Bruno PedrelU e Graci remandes no almoço de dez anos da ARTe

MAURICIO HERMANN

.A confeitariaBela
: Cat(lrina ficar:á 'aberta ..

para seus comensáis todos
os domingos até na Natal.
Bola branca.

TRIO Osmeus

amigos da 105

FM, remando,
ehokito e Jailson

-

Angeli, deram
aquela força para
o sucesso da 3a
Pedalada lamosa UPPER k\d�

Fiai mobiliado
Hotel Saint Sebastían.

Área Privatíva;60,OOm2
6° andar frente para Scar
Academia moderna, Sauna,
Hídromassagem
Rua Jorge Czerniewicz, 99
Bairro: Czerniewicz
R$ 108.000,00

Todo mundo se arruma

Cá entre nós, quem disse que periguete não
namora? Pode crer quem vê cara não vê o

que se esconde por trás, aliás, por dentro
dessas figuras. O cara chega, vê uma mina
toda produzida, sensual e ainda dando
mole, quem não cai? Depois é que vem a

"fatura" para pagar. O dinheiro compra até o

amor "verdadeiro".

Abala
Me falaram que, ontem, em Jaraguá, um
garçom com alguns anos de casa, foi

flagrado quando sunipiava R$ 200 reais da
bolsa de uma empresaria. Ninguém quis
ir à delegacia. O acusado foi demitido, e a

madame e preferiu abafar o caso.

NíVER
Douglas Freitas, gerente da Profipel, que

posa com a chefe e amiga, Márcia Regina, é o
aniversariante mais festejado de hoje

Buxixo
Pelo meu fio vermelho fiquei sabendo que um

li

rapagão" conhecido
aqui da urbe, sempre acompanhado da namorada, é frequentador
assíduo da Praia do Pinho. Nada de mais. Do outro lado, dizem que
é sempre a mesma coisa, chega à praia, deixa a namorada solita na
areia e, nuzinho com a mão no bolso, sai para aventuras secretas. Fica
sempre, horas e horas caminhando. Claro, isso, até domingo passado.
Como a demora foimuita, desconfiada, a namorada resolveu procurá-lo.
Pasmém! Dizem que o "guapo" foi encontrado UNos quintos dos infernos,
como é conhecido o ponto de encontro dos coloridos na região, no maior
amasso com outro bofe. A coisa ainda ecoa.

MAURICIO HERMANN

Hora extra
Como não dormem de touca
nem nada, os lojistas de todo o

Centro da cidade e as butiques
de luxo da área querem mais
é faturar. E vão frmcionar nos
domingos até o Natal. Se joga!

Pensando bem
i'A felicidade que nós buscamos

tanto, às vezes, é uma benção,
mas, geralmente, é uma
conquista. Afinal, o segredo da
felicidade é encontrar nossa.

alegria na alegria dos outros".
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• CRÔNICA
,

CHARLES ZIMMERMAHN,
ESCRITOR

Rodando pela parte norte da Nova Zelândia, as
belezas naturais de Corupá jáme vieram à cabeça

por algumas vezes. Do Morro do Boi ao Pico da Igreja.
Das estradas pitorescas, que atravessam vales ligando
a cidade com São Bento do Sul. Ou das estradas
secundárias, por entre pequenas propriedades rurais, que
ligam a cidade com Iaraguá do Sul. Das cachoeiras; da
Bruaca à Rota das Cachoeiras. Perguntei-me: que enorme
potencial tem essa cidade para o turismo ecológico?
Mas por onde começar quando se quer desenvolver urn
turismo alternativo em urna cidade?

Meses atrás perguntei a um amigo que vive em
Corupá que é simpatizante desse tipo de turismo.

Respondeu ele, sem rodeios: primeiramente é preciso
que as pessoas realmente conheçam a cidade. E citou

exemplos. Em urna escola de Corupá perguntamos: qual
é amontanhamais alta do mundo? - Todos responderam:
o Everest. Qual o ponto mais alto de Corupá? - Poucos
souberam responder. Acredito também, se sair pelas ruas
e perguntar aos corupaenses quantas pessoas já foram
até a última cachoeira da Rota das Cachoeiras, será difícil
encontrar alguém.

Em Iaraguá do Sul também não é diferente. Saia

perguntando quem já caminhou pelo ParqueMalwee - o

cartão postal da cidade.Vamos nos surpreender; não será
fácil encontrar alguém. Assim como também será mais
fácil encontrar jaraguaenses que conhecemmelhor as

praias do Nordeste que as praias do Sul do nosso Estado.
E fácil compreender porque na Nova Zelândia o

turismo é a principal fonte de renda do país. Turismo é
uma das maneirasmais fáceis e rápidas de fazer renda. A
saída para o desenvolvimento do Nordeste foi investir em

turismo. A saída para Cuba, da crise pós União Soviética,
foi investir em turismo. As belezas naturais que vi até

agora nesse país são
indescritíveis, porém
o povo daqui vende
muito bem essas

belezas. Qualquer
árvore centenária,

qualquer área com
grandes samambaias,
qualquer vinhedo,
qualquer ponte antiga,
qualquer rio, qualquer
fazenda que possui urn
ribeirão correndo pelo
meio, transformam em

atração turística.
E as placas chamando para esses lugares, sempre com

os empolgantes slogans: - venha ter uma experiência
se hospedando em uma fazenda! - venha descobrir

P as maravilhas da vida em realizar um rafting com a
"

sua família neste rio! - venha sentir uma experiência
única caminhando por uma floresta de pinus!. Nota-se
que o neozelandês conhecemuito bem seu país. Fala
orgulhoso de sua natureza sempre em um tom de estar
em harmonia com ela. Admiram a natureza: é comum

encontrar pessoas sentadas admirando UIEmarreco com

seus filhotes. Ou olhando para uma árvore tentando ver
o pássaro que canta. Ou simplesmen., ooservando as

flores de urn jardim.
Portanto, falamos de Corupá, mas refletimos

sobre nós mesmos. Se Corupá fosse naNova Zelândia,
certamente seria uma das grandes atrações desse
belíssimo país.

'

(Este artigo foi publicado dois anos atrás. Nas férias
de final de ano porque não pensar em Corupá?)

É comum encontrar

pessoas sentadas
admirando um

marreco com seus

filhotes� Ou olhando

para uma árvore
tentando ver o

pássaro que canta.
Ou simplesmente

observando as Dores
de um jardim.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br
I

o Pudim é um mestiço de cocker todo cheio de alegria.
Mas, com uma história bastante triste. Ele vivia junto de outros quatro cães,
todos presos em correntes, alimentados com sobras de comida e tomados

por pulgas e carrapatos. Por isso, foi resgatado pela Ajapra e, agora,
espera' adoção. O problema é que o lar temporário onde está abrigado
só poderá ficará com ele até o Natal. Informações: (47) 9602-7934.
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NOVELAS
• FINA ESTAMPA

Tereza Cristina se apavora com a possibilidade
de Griselda contar para René sobre o caso com Pe
reirinha. Griselda ameaça contar para René que ele

foi traído, se Tereza Cristina não for à sua festa. íris
decide usar a foto que tirou de René com Griselda para
chantageá-Io. Baltazar ouve Solange falando de Daniel

para Amália. Teodora diz a Pereirinha que conseguirá
um emprego. Antenor e �eatriz encontram com Patrí
cia e Alexandre na pizzaria. Tereza Cristina conta para
Crô o plano para atrapalhar a festa de Griselda. René

expulsa íris e Alice do Le Velmont.

• A VIDA DA GENTE
Lúcio pede para dar uma carona para Ana e diz

que está feliz em poder conhecê-Ia melhor. Alice dá
uma câmera fotográfica de presente para Renato.

Lourenço vê Celina e Artur juntos. Lúcio confessa a

Celina que está encantado por alguém especial. Eva

conta para Ana que falou com antigos patrocinadores
e ela fica furiosa. Vitória se irrita ao saber que Marcos
está namorando Dora. Nanda tenta se aproximar de
Francisco. Lourenço pede para voltar a trabalhar na

faculdade. Ana assiste à aula de psicologia. Rodrigo
encontra Ana na faculdade e oferece uma carona

para ela.
• AQUELE BEIJO

Claudia sugere uma trégua a Lucena. Temendo que
Regina seja presa, Alberto alerta Maruschka para prote
ger a governanta das falcatruas da empresa. Iara acha

que perdeu os dons e se desespera. Cleo volta a passar
mal. Joselito discute com Iara e ela o expulsa de casa.

Raíssa chega à Comprare para pedir demissão e é des
tratada por Grace Kelly. Damiana mostra para Felizardo
as fotos que tirou dele com Juliana e promete acobertar
o irmão. Camila visita Flavinho e Ricardo propõe que eles
se separem legalmente. Rubinho pede um beijo a Lucena

@ para se vingar de Vicente e Claudia.

• VIDAS EM JOGO
A bala de Cleber atinge um vidro à prova de ba

Ias, invisível, colocado entre ele e Andrea. Cleber é

obrigado a se render. Percebendo que o Cariocas vai

perder, Fátima pede que Renato chameWelligton para
jogar. Jaqueline descobre que Ernesto é motoboy da

empresa de Divina. Welligton marca um gol. Patrícia
chora, pensando em Regina. Ela diz para Francisco

que ainda o ama e o beija. Divina vai até o motel em

que Ernesto está hospedado e pede um abraço. Carlos
visita Cleber na penitenciária.
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Batiatus compra Spartacus.
Decide colocar o escravo nos

combates de arena e tirar
vantagem financeira. Doctore,
seu treinador de gladiadores,
não gosta da ideia, pois vê
spartacus como um perigo
em razão de seu espírito de

vingança. Paralelamente aos

combates sangre,ntos, o heroi
é envolvido pela política, '

corrupção e luxúria da Roma
Antiga. O elenco conta
também com Lucy Lawless no

papel de Lucretia.

Uma notícia bombástica pega
de surpresa a população do Rio
de Janeiro: o Cristo Redentor,
uma das novas sete maravilhas
do mundo, desapareceu do alto
do Corcovado sem mais nem

menos. A notícia rapidamente
se espalha, e a mente criativa
do carioca logo cria inúmeras
versões diferentes para o

acontecimento: milagre?
Extraterrestres? Ação
terrorista? Acompanhe esta
trama fantástica criada por
Carlos Eduardo Novaes e se

surpreenda no final. O livro é um

lançamento da Editora Record.
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TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

FO,; QURNOO OESlSTiRA,{Vl {)AS PARTi,DAS, DE TRUCO.

A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHez

CINEMA

OG rODE OTAS
Antes de conhecer Shrek, Fiona, Burro e com

panhia, o Gato de Botas vivia suas próprias
aventuras. Ao lado de Humpty Dumpty e de
uma gata de rua, irá tentar roubar a famosa

gansa que bota ovos de ouro. O elenco do
filme conta com Antonio Banderas, Salma
Hayek, Zach Galifianakis e Billy Bob Thornton.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• O gato de botas' - Dub (14h10, 16h, 17h50, 19h40 e 21h30)
• Cine Breithaupt 2
• Happy Feet - O Pinguim 2 - Dub (14h30)
• Operação presente - Dub (16h40, 19h e 21h10)
• Cine Breithaupt 3
• Amanhecer - Parte 1 - Leg (14h, 16h30, 19h e 21 h30)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• O gato de botas - Dub (14h, 16h, 18h, 20h e 22h)
• Cine Garten 2
• Os especialistas - Leg (19h40 e 22h10)
• Os Muppets - Dub (13h10, 15h20 e 17h30)
• Cine Garten 3
• Noite de ano novo - Leg (14h15, 16h45,

.

19h10 e 21h40)
• Cine Garten 4
• O palhaço - Nac (15h1 O e 21 h20)
• Uma professora muito maluquinha -

Nac (13h30, 17h15 e 19h20)
• Cine Garten 5
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (21 h30)
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Dub

(13h45, 16h15 e 19h)
• Cine Garten 6
• O gato de botas - Leg (21 h50)
• O gato de botas - Dub (13h20, 15h30, 17h40 e 19h50)
• Cine Mueller 1
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (13h45, 16h20,
19h e 21h45)
• Cine Mueller 2
• Operação presente - Dub (16h45 e 21 h30)
• Happy Feet - O Pinguim 2 - Dub (14h15 e 19h20)
• Cine Mueller 3
• O gato de botas - Dub (13h20, 15h30,
17h40, 19h50 e 22h)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• O gato de botas - Leg (21 h50)
• O gato de botas - Dub (13h20, 15h30, 17h40 e 19h50)
• Cine Garten 2
• Amanhecer - Parte 1 - Leg (16h30 e 21 h30)
• Amanhecer - Parte 1 - Dub (13h50 e 19h)
• Cine Neumarkt 3
• O gato de botas - Dub (14h, 16h, 18h, 20h e 22h)
• Cine Neumarkt 4
• Não sei como ela consegue - Leg (22h10)
• Os Muppets - Dub (13h30, 15h40, 17h50 e 20h10)
• Cine Neumarkt 5
• Uma professora muito maluquinha - Nac

(15h50, 17h30 e t9h20)
• Operação presente - Dub (13h40 e 21h10)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Noite de ano novo - Leg (14h15, 16h45, 19h10 e 21h40)
• Cine Norte Shopping 1
• O gato de botas -Oub (12h40, 14h50, 17h, 19h1 O, 21 h20 e 23h30)
• Cine Norte Shopping 2
• Noite de ano novo - Leg (13h30, 16h, 18h30, 21 h e 23h40)
• Cine Norte Shopping 3
• O gato de botas - Dub (13h45, 15h55, 18h05 e 20h15)
• Um conto chinês - Leg (22h20)
• Cine Norte Shopping 4
• Amanhecer - Parte 1 - Dub (16h45, 19h20 e 21 h55)
• Amanhã nunca mais - Nac (13h, 14h55)
• Cine Norte Shopping 5

_

• O palhaço - Nac (13h45 e 15h35)
• Entre segredos e mentiras - L.eg (17h45, 20h e 22h15)
• Cine Norte Shopping 6
• Os Muppets - Dub (17h20, 19h50 e 22h10)
• Meu país - Nac (13h15 e 15h15)
• Cine Norte Shopping 7
• Operação presente - Dub (16h55 e 19h05)
• Happy Feat 2 - Dub (14h35)
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (21 h25)

Frotamostra contrato
assinado por Joana
o atorAlexandre Frota apresentou o contrato
que JoanaMachado teria assinado com ele
e o advogado PauloMariano antes de entrar
no realityAFazenda 4. No documento, de
agosto de 2010, válido por 18meses, ela tem
de pagar 20% de todo trabalho artístico que
fizer, incluindo o prêmio de R$ 2milhões
do programa.A loira teria dito que tentou
rescindir o compromisso antes do reality.

Ric rdo Pereira
mima o filho Vicente '\_

o atorRicardo Pereira, que é pai de
Vicente há cerca de duas semanas, fruto
do casamento com a atrizFrancisca Pinto,
termina 2011 extremamente feliz. "Foi um
ano maravilhoso em todos os sentidos.
E não só por ser pai de um filho lindo e

saudável- e com amulher que eu amo -

que é o ápice, mas por todas as coisas que
aconteceram nele", explicou.

Thiaguinho: como
não amar Fernanda?
o namoro deThiaguinho e Fernanda Souza

parece estar cada diamais cheio de paixão.
Depois de a atriz deAqueleBeijo aparecer em
reportagem noVídeo Show; o cantor resolveu
encher a namorada de elogios pormeio do
Twitter. "Como não amar Fernanda Souza?
Concordo,Vídeo Show! Pessoa sensacional!
Agradeço aDeus por ter colocado ela no meu
'caminho", escreveu.

Bárbara Evans está
feliz com ensaio nu
Capa da edição de dezembro daPlayboy,/"

Bárbara Evans não esconde a empolgação com
a edição.A loirausou o perfil no Twitter para
interagir com os seguidores e escreveu: "acabei
de verminha revista. Amei! Supermenininha,
né? Gostaram do peito caído?". Depois de
receber elogios e se gabar por estar entre os
assuntosmais comentados no microblog, ela
afirmou: "meu corpo é todo natural!".

,
I

HORÓSCOPO

Kadu nega romance
com ex-BBB Natália
o ex-BBB Kadu Parga negou estar emum

relacionamento comNatália Castro, que
também já participou do reality show. Ele disse
quenunca teve contato pessoal comela "Eu
nem conheço elapessoalmente. Mesmo por
telefone, nunca falei com ela", disse afirmando
que os boatos são falsos. Ele também afirmou

que atualmente está solteiro e que terminou
um relacionamento há doismeses.

Daniel Raclcliffe é

personalidade do ano
o atorDaniel Radcliffe, que se tornou

célebre ao interpretar o protagonista dos
filmes da sagaHarry Potter, foi nomeado a

'Personalidade do Ano' do showbizz pela
revista EntertainmentWeekly. A editora da
revista, Jess Cagle, afirmou que a decisão
de nomear o ator de 22 anos fazia todo o

sentido. "É um cara legal e com um futuro
brilhante em Hollywood", afirmou ela.

rn1 ÁRIES

•• No trabalho, é melhor refletir sobre o que ouve para não se

envolver em mal-entendidos. No relacionamento afetivo,
.

tente compreender melhor os pontos de vista do par.

� TOURO

I!!I Fique mais atento aos amigos. Tome cuidado com as suas

palavras para não ter que se desculpar mais tarde. Em família,
momento indicado para aprender�m os: mais jovens.

liiiI GÊMEOS •

I!!!I Não disperse a atenção em muitas atividades, mantenha o foco
nos Objetivos profissionais. Não convém deixar os parentes em
segundo plano. A dois, restabeleça a harmonia da relação.

CÃNCER
Seja discreto e poupe as energias. Selecione melhor as
amizades. Uma boa conversa em família levantará o astral. No

amor, bom período para compartilhar segredos e confidências.

LEÃO
Compartilhe boas ideias com as pessoas com quem tem
afinidade. Bom momento para desenvolver projetos em equipe.
DMrta-se com o seu amor e coloque a conversa em dia

VIRGEM
Poderá começar uma nova atividade profissional ou ainda
aprender diferentes tarefas no trabalho. Bom dia para marcar
reuniões entre amigos ou levar sua alma gêmea para passear.

.. LIBRA

� Escolha para quem irá confidenciar os Objetivos de
crescimento na carreira. A tolerância e a paciência serâo
grande aliadas para cultivar a boa convivência no romance.

•
ESCORPIÃO
No trabalho, e tempo de diVidir as expenênclas com os colegas.
A grande compreensão entre o casal pennite conversas
interessantes e bastante produtivas, mas aprenda a ceder.

11&1 SAGITÁRIO

_ No trabalho, ajude os colegas com a sua experiência e procure
aprender algo novo. No romance, é um bom momento para
refletir sobre os dois lados de qualquer questão.

i"1II CAPRICÓRNIO

... Reflita sobre aquilo que ouve no trabalho e tenha cautela
com fofocas. Já em família, é melhor resolver os conflitos.
Faça o mesmo no relacionamento a dois.

� AQUÁRIO
� ótimo período para se divertir e se distrair. Faça do trabalho6'ft'.

uma fonte de alegria. A dois, excelente momento para sair e
fazer um passeio na companhia da cara-metade.

PEIXES

Hoje, há uma tendência a se distrair com facilidade. Para dar
conta de todas as responsabilidades, estabeleça prioridades.
Reserve um tempo para estar entre familiares.

c --
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CABANA CULT @CABANACULT
" Indi:ação, d� Guns N' Rases para o hall da fama pode reunirformaçao dássica; ,

!%fJXe temático em homenagem a Jimi Hendrix será inaugurado
" Músicas novas na Rádio Cabana'

. ,
�obono

c u l T

Giques do fotógrafo Fernando Tubbs, no Clube do VInil.
Espaço este partiOJlar, onde rolam vários encontros

musicais para os amigos do Cabana Cuft!

No último mês de outubro, o guitanista Brian May
comentou sobre a possIbilidade de Lady Gaga assumir
vocais do Oueen, Ao que tudo indica, a situação sofreu
uma reviravolta e um outro cantor pode ocupar o posto

que já foi de Freddie Merrury e de Paul Rodgers.
Em entrevista à Billboan:t o baterista RegerTaylor revelou
que existem negociações bem adiantadas com o ex

American ldol, Adam Lambert para que ele seja li
cantor da banda. "Ele se tomou um grande cantor com

uma voz arrasadora e de alcance inaível. Nós
gostarfamos de trabalhar com ele de novo", contou

Taylor. Apesar de não estar nada fechado, as
negociações estão caminhando. "Não há nada assinado
ainda, mas estamos falando sobre shows", completou.
,O Oueen tocou com Lambert durante uma premiação,
no último mês novembro, e parece que o jovem cantor

agradou e impressionou todos os músicos que
partióparam da apresentação�

"

O Nesepa (Núdeo de Educação Emandpatória e
Produção AudiovisuaO lançou, no dia sete de

dezembro, no teatro do SESC, o curta metragem
VIVA RAUL, uma homenagem ao etemo "maluco
beleza" fatecido em 21 de agosto de 1989 depois

de lançar 21 dscos em 26 anos de. carreira
Sinopse do curta:

Com a vida em risco constante/ Raul sofre com a

fafta 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.

Depois da apresentação do curta, a banda Opala
69, comandada pelo queridíssíruo Rodrigo Seixas
(Míojo para os íntimos) detonou as estruturas do

palco do Sesc, relembrando sucessos de Raul.

Chegou dezembro, Natal, Papai Noel e férias!
luuuuhhuuuu! A felicidade está no ar: Parece que a maioria

das pessoas está envotta em um véu de bondade. A

magia do Natal faz com que as pessoas abram um pouco
mais o coração/ pois o simples fato de presentear e

receber um presente, por mais simples que seja, fortalece
laços de amizade I famma, relacionamento. Sei que o foco

principal do Natal é o nascimento de Jesus, o amor
disseminado em todas as suas formas, mas o mundo
consumista inventou o presente de Natal, as festas de
Natal e o feriado de Natal, e o Brasil inventou as férias

coletivas, aproveitando o gancho do Natal. Bom, dito isso,
façam seus pedidos. Fui até o shopping da nossa cidade
para pedir um presente para o papai Noel, pedi uma

guitarra da marca Gibson, falei pra ele até em ,que loja ele

podia conseguir, mas-ele me disse que vem lá do PoIo
Norte, fiquei com medo, pois' tão dizendo que Papai

Noel está importando os presentes da China, e aí não é a

mesma coisa. De qualquer forma vou esperar.

AGENDA
./ HOJE - SEUCEl50
lico Bar - 23h
./ HOJE - U ses e Thirra • DESERTA
Sacramentum - 23h
./ AMANHÃ - Paulo Henri ue
Sacramentum - 23h
- -- -

./ 10.12 - Show Nadonal TEaUILA BABY
-

Espaço OCA - 23h
-

__

-

_-_�_----"I
, .

"

Quer ver sua sugestão de conteúdo aqui? Então mande seu material para viniciuscabana@gmail.com ou paulicocabana@gmail.com
,

'

,
. '
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DIFICULDIlDE Jaraguaenses doDuarteMagalhães perderam para um forte adversário e agora precisam contar coma competência e a sorte para da'iSificar

OLIMPÍADAS ESCOLARES

Futsal jaraguaense
perto da semifinal
Garotos do Alberto Bauer se classificam
com um empate. Meninas do Duarte

Magalhães dependem de resultados

JARAGUÁ DO SUL

HENRIQUE PORTO

Ofutsal de Jaraguá do Sul está
muito próximo da semifinal

das Olimpíadas Escolares (15 a

17 anos), competição promovida
pelo Comitê Olímpico Brasileiro,
que acontece até domingo em

Curitiba (PR). Na tarde de on

tem, os alunos da Escola Alberto
Bauer golearam os mineiros do
Instituto Saber, por 10 a 1.

Agora, a equipe precisa ape
nas de um empate no jogo de

logo mais (14h), contra os ama

zonenses do Recanto da Criança,
para ficar com uma das vagas na

semifinal. Em caso de derrota,
os jaraguaenses ainda podem se

classificar pelo índice técnico.
"Ontem o time se portou muito
bem. Apesar da violência inicial
do adversário, conseguimos co

locar a bola no chão e fizemos
os gols, que podem ser decisivos

para a nossa classificação pelo
índice técnico", avalia o técnico

Augustínho Ferrari.
Já o handebol feminino per

deu a segunda partida, mas ain
da tem chances de se classificar.
Desta vez, as garotas do Duarte

Magalhães foram superadas pelo
Colégio Castro Alves, do Espíri
to Santo, por 23 a 11. "Perdemos

para uma equipe muito qualifi
cada, que vai representar o Brasil
no campeonato mundial escolar
sub 17", comenta o técnico Mar

celo Millani. "Foi uma experi
ência nova pra gente. Estamos

vendo como são os times para no
ano que vem, quem sabe, brigar
pelo título", diz a atleta Adriele

Kanigoski.
Mesmo com as duas derrotas,

as jaraguaenses ainda podem se

classificar para a semifinal pelo
índice técnico. É verdade que
a missão não será fácil, já que a

equipe precisa vencer o Institu

to Teorema (PA) - por uma larga
margem de gols (às 14h) - e tor

cer por uma derrota das potigua
res do Sagrada Família. "Não tá
morto quem peleia. Enquanto.
tivermos chances, vamos lutar",
comenta Millani.

Equilíbrio
na final do
futsal subI5
Um grande equilíbrio marcou

o turno do quadrangular final
do campeonato catarinense de
futsal sub lf masculino, realiza
do até ontem em Jaraguá do Sul.

Quem se saiu melhor foi o repre
sentante de Forquilhinha, que
somou seis pontos em três jogos.

Os jaraguaenses do Clube Es
colar Evangélico Jaraguá soma

ram quatro pontos e precisam de
outros sete para ficar com o títu
lo. Nos jogos realizados naAren
Iaraguá e naArsepum, os coman
dados de Luís Dalprá venceram

.

Balneário Camboriú (4 a 2), per
deram para Forquilhinha (3 a 2)
e empataram com Lages (3 a 3).

"O campeonato está muito

equilibrado e os jogos mostram

isso. Os treinadores conseguiram
dar um excelente padrão de jogo
às equipes", analisa Dalprá. Na

opinião do treinador, o jogo chave
será contra Forquilhinha, onde a

vitória é essencial. O returno acon

tece nos dias 11 e 12, em Lages. I •
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Henrique Porto

Freio
Depois de correr o ano inteiro atras
dos campos, quadras e canchas
da região, chegou a hora de
puxarofreio. Confesso que vai ser
complicado esseprimeirofim de
semana em casa, dando descanso
ao carro, ao bloco de anotações
e àmáquinafotográfica.Por

Jaraguá'
Se existe urn ponto onde o Sport
Club Jaraguá fci bem sucedido na

temporada, foi no projeto de sócio
torcedor. Inclusive, pode servir de
modelo paraJuventus eADJ. O que
é bom pode e deve ser copiado.
Não é demérito algum, além de ser
urnamostra de humildade. Este

provou ser urnmodelo que dá certo
em nossa cidade. Para comemorar,
a diretoria do clube realizou urn

jogo de confraternização com
alguns sócios, capitaneados por
Paulo Bortolini, � primeiro é!
acreditar na idéia.

Olympya
Vice-campeão estadual, o Olympya
desafiou a imprensa para urn jogo
de confraternização no domingo, às
lOh, no estádio SigolfSchünke (SER
Menegottí), Depois dabrincadeira
haverá urna costela fogo de chão,
oferecida pelo amigo Barrabaxo,
que dias atrásme ensinou como se

bate uni pênalti com perfeição. Ah,
o time demeninas é patrocinado
por O Correio do Povo.

Sesi
A delegação jaraguaense
garimpoumedalhas nos
Jogos Sul Brasileiros do Sesi,
realizados em Maringá (PR). A
nadadora Elisângela Zalaewski,
da Menegotti Metalúrgica,
conquistou uma prata (SOm
livre) e um bronze (SOm
,

"borboleta). AWeg retornou
com dois ouros: no bolão e no
tênis de mesa feminino, que
classificou Alessandra Dias aos

Jogos Nacionais do Sesi. .

avanteesportes@gmail.com

outro lado, afamília agradece o
tempo que vou terdisponível.Mas
2012 está logo aíe tudo começa
novamente. Possome considerar
um cara realizado, porfazer o
quemaisgosto, tero apoio da
minhafamília e ser reconhecido

profissionalmente.

I. Fulsal
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O jogo entre Olympya e i
Imprensa não vai ser o �

�
único evento festivo na SER � ,

Menegottí. Durante a tarde '

acontece no locall o Grenal de q

O leitor Gelásio Campestrini
questiona o fato das finais
do Campeonato Catarinense
de Futsal não terem sido
transmitidas pela Record
News, conforme anunciado
durante os Jogos Abertos de
Santa Catarina. Desconheço
o motivo. Só sei que eles

possuem uma determinada

quantidade de horas de

programação local para
colocar no ar. Mas que ficou
chato, ficou!

Grenal

Jaraguá do Sul, uma partida
festiva e solidária. Para'

participar, cada atleta deve
doar uma cesta básica ou um

brinquedo. Uma iniciativa
bem legal, que também
poderia ser seguida por outras
torcidas do município.

Tiro

o IaraguéBreakers divulgou os allfovados no tly-out do sábado.
São eles Joel Santos,Regínaldo Lanosa, Pablo FachineUo, Cristían
Andrade,RogerW�mderwegen,AÍldré Becket,Valdernir Csuz, Jorge
Santos"WagnerDarlis e EmersonMarchelek Outro aprovado foi
JuniorKruger, que ficou famoso ao defender o gol doMaga na .

-Ierceironadeste ano, COIn seus 130kg.

KashiwaReysol bate
I o Auckland City
I Japoneses, treinados
I por Nelsinho

� Baptista, vencem
�
� por 2 a O e avançam
� no Mundial de
�

� Clubes da Fifa
�
�'t:"
"

AGÊNCIA FOLHAPRESS

DIVULGAÇÃO/SANTOS FC

Sem muito brilho ou gol de
brasileiros, o Kashiwa Reysol

venceu ontem com tranquilida
de o Auckland City, da Nova Ze
lândia, por 2 a O, em Nagoya, na
abertura do Mundial de Clubes
da Fifa e garantiu-se nas quar
tas de final.

O primeiro gol até demorou a

sair. Aos 37 minutos do primeiro
tempo, o lateral esquerdo Hashi
moto tocou atrás para Tanaka. O
atacante, o mais habilidoso do

time, protegeu a bola, girou dian
te de dois marcadores, e, dentro
da área, em posição de cruzar,
chutou por entre o goleiro Spo
onleye a trave para abrir o placar.

O gol pareceu relaxar os japo
neses que, em dois minutos, fize
ram o segundo. O meia Leandro

Domingues levantou a bola na

área e Sakai cabeceou na trave.

No rebote, Hashimoto tentou o

1, chute e, sem querer, encontrou

Kudo, na linha da pequena área.
O atacante dominou e, de bico,
bateu para ampliar. .

'

Leandro Domingues teve

duas chances de fazer o tercei-
(wO tiro olímpico talvez seja roo Na mais clara delas, o capitão

o esporte mais prejudicado :'1 Otoni fez o desarme no meio e

nesses tempos de violência f: Kudo avançou pela direita com

gratuita. Basta ver a dificuldade \1 só um rival à frente. O brasileiro
que é liberar a prática na � recebeu livre, mas tentou, com

Schützenfest. Para piorar, i um leve toque, fazer bonito e

assaltaram a Sociedade � mandou para fora.
Alvorada e levaram as armas, 'li O A kl d t

�

t t

que eram usad�,'��'lnm fins �!�,', uc an a e en ou uma

,�,,",,_\;v !i reação no- segundo tempo, quan-
esportivos. Nunca é demais W d K h' R 1�! o o as rwa eyso pareceu
lembrar que nossa primeira ti dar o resultado como garantido.
medalha de ouro olímpica foi � Os neozelandeses' perceberam a .

conquistada na modalidade. I ��;::=;: t��;j!�:�oe��������

_ lo. Mooligan, na melhor chance,
� acertou a trave.m,
� O próximo adversário do atu-

;;' al campeão japonês será o Mon

� terrey, do México, no próximo
domingo, às 8h30. O vencedor
será o rival do Santos, na quarta
-feira, llo,II_l��m9 9���r;io'j � ,:)

ESTADO DE SANTA CATARINA .

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N°, 10/2011-PMS-
O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe
são conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal n". 8,666/93
e suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exárado pela
comissão de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Ab
ertura e Julgamento e seu resultado da Tomada de Preço n°. 10/2011 - PMS,
Processo de licitação n". 146/2011 - PMS, adjudicando em favor da empresa
abaixo o objeto da licitação por ter apresentado o menor preço global, deter
minando que seja dada ciência aos participantes:

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução (com for
necimento de mão de obra, materiais e equipamentos), da pavimentação
asfálticâ das Ruas Marechal Castelo Branco, 03 de outubro e Florianópolis,
no municípi'o de Schroeder/SC, totalizando extensão a de 1.707,90 metros,
conforme projetos, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais
anexos que fazem parte integrante do Instrumento convocatório, bem como

de acordo com a Lei Municipal n? 1861/2011, de 25 de outubro de 2011, con
forme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato,
como se transcrito fosse.

Empresa vencedora: INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMEN-
TOS LTDA.·

.

Valor da proposta vencedora: R$ 728.014,98 (Setecentos e vinte e oito mil e

quatorze reais e noventa e oito centavos),
Schroeder, 08 de dezembro de 2011.

Felipe yoigt - Prefeito Municipal
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Polícia Civil
realiza nova
paralisação
Da meia-noite até o meio-dia de ontem

apenas emergências seriam atendidas

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Quem procurou as delega
cias de Jaraguá e região na

manhã de ontem para registrar
Boletim de Ocorrência, precisou
voltar para casa sem realizar seu
intuito. Isso porque, seguindo
determinação dos representan-

,

tes sindicais, policiais da região
deflagraram mais uma a Opera
ção Padrão. Da meia noite até ao

meio-dia de ontem, apenas casos

emergências seriam atendidos.
Os braços ficaram cruzados para
qualquer outro tipo de atendi
mento ao público.

A atitude faz parte do movi

mento que visa chamar a aten

ção do governo para o ___salário
da categoria, sem reajuste há
13 anos. Em Jaraguá, a comarca

cumpriu a determinação dos re

presentantes sindicais e nenhum
Boletim de Ocorrência foi regis
trado até o meio-dia. "Como não

tivemos nenhuma ação emer

gencial, ninguém foi atendido
na delegacia. O ato é necessário

para que a própria população
saiba do descaso que o governo
tem com a Polícia Civil", enfatiza
'o delegado Adriano Spolaor.

Essa não é a primeira vez que
os trabalhos nas delegacias são

suspensos. No mês passado, fo
ram três dias de Operação Padrão.
Na paralisação de ontem, tanto
a Delegacia Regional de Jaraguá
quanto o Detran, realizaram os

trabalhos de atendimento ao pú
blico normalmente. Ao contrário
da posição tomada na manifesta

ção passada em que as portas fica
ram fechadas por três dias.

Reivindicações
Enquanto não há um acordo

entre a categoria e governo do
Estado, a Polícia Civil continua
com ações que visam chamar

atenção também da população.
A falta de policiais civis na Ope
ração Veraneio é uma delas. O

presidente da Adepol (Associa
ção dos Delegados de Polícias)
de Santa Catarina, Renato Hen

degs, enfatiza que, além do mo

vimento em prol da categoria, as
diárias recebidas não são atraen

tes ao policial. "Um profissional
de Chapecó que se desloca para
o Litoral, receberá R$llO,OO de

diária, quer dizer, terá que ficar
em uma espelunca. Recebe para
almoçar R$10,OO e para jantar,
R$6,OO. Ele tem o direito de recu

sar, sim", enfatiza.

IflIIUl{II/PllllJJlldIllPIIIIJ/IIIIIIIIIJI/IIIIJJlIIIIII/lIIf/Ul1II11II1J//lliJIIflII�
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. dentro de tudo
fique por

no regióo-
que acontece

tUJi'C\:er .

@ocorre\odopovO

FOTOS EDUARDO MONTECINO

DELEGACIA
DA MULHER

Ribeiro assume
como interino

ACIDENTE DE TRABALHO

Agricultor é atropelado
pelo próprio trator
Permanece internado no hospital São José, em Jaraguá do
Sul, o agricultorAdalberto SeU, 57 anos. Ele foi atropelado
pelo próprio trator, namanhã de ontem, em Corupá.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros da cidade,
Adalberto preparava o trator para o trabalho no campo,
momento em que colocou o veículo em ponto morto, na
localidade de Ribeirão dos Corrêa. O trator passou por
cima do agricultor. Ele foi encaminhado primeiramente
ao Pronto Atendimento de Corupá, pelo Corpo de
Bombeiros. Em seguida, a equipe médica decidiu pela
transferência do paciente para Jaraguá do Sul. Adalberto
foi encaminhado com suspeita de fratura no fêmur e
hemorragia interna. O estado de saúde do agricultor não
foi informado pela equipe do hospital.

O titular da Regional de
Jaraguá do Sul, Uriel Ribeiro,
assume a partir de segunda
feira, a Delegacia de Proteção
àMulher, ao Menor e ao Idoso
de Jaraguá do Sul. Ribeiro
deve permanecer no cargo
até início de janeiro, quando
deve ocorrer a chegada
da nova delegada, Milena
Fátima da Rosa.

Desde a exoneração do

delegado Marco Aurélio
Marcucci, a Delegacia da
Mulher está sem titular. De
acordo com o delegado da
DPL (Delegacia de Polícia do

Litoral), Arthur Nitz, a nova
delegada deve assumir em
meados de janeiro, após seu
desligamento do Fórum da
Comarca de Curitiba, onde
está lotada atualmente.
Milena luta na justiça para ser

chamada em Santa Catarina
há 10 anos. Ela passou no
concurso da Polícia Civil e até

agora estava na espera. A vaga
foi garantida pela'justiça. I I

CORUPÂ
M,,: __ :sta dorme
e atropela mulher
Gerli Cristina Gramn, 46 anos, foi atropelada durante a

madrugada de ontem, enquanto caminhava pela calçada
da ruaAno Bom, localizada no bairro de mesmo nome, em

Corupá. Segundo informações da PolíciaMilitar, o motorista
da Parati, placas, MDO-0535, de Corupá, informou que
trafegava pelo local, por volta das 3h30, quando dormiu ao

volante e seguiu em direção à calçada. Ao tentar voltar para
a via, acabou atropelando amulher. Gerli foi encaminhada

pelos Bombeiros da cidade ao hospital São José com suspeito
de fraturas em diversas partes do corpo. O hospital não
informou o estado de saúde da paciente.
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o CAMINHO MAIS CURTO PARA O CARRO QUE VOCÊ PROCURA.

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

NÃO PERCA O ÚLTIMO FEIRÃO DO ANO!

--II- TAXAS SUPER ESPECIAIS

MAIS DE OOVEíCULOS
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Realização:

BO S FESTAS
E UM CARRO NOVO PRA VOCÊ

FINANCIAMENTO COM

AS 3 PRIMEIRAS PARCELAS

POR AP�NAS R$
*

Brindes

GPS ou CO Player
MP3 USB
Novo GoI1.6
A partir de-

R$3
Linha 2012.
COMPLETO

Qm,ãO• Banco motorista com regulagem de altura;
• Revestimento inferno portas em tecido;
• Porta-revistas atrós banco tt'C�ê'iro;
• Console central;
• Pára-sóis com espelho;
• Pneus 17SnO - aro 14",

• Ar condicionado;
• Direção hidráulica;
• Vidros e trevos elétricas nas portas dianteiras;
• Limpador e desemboraçador do vidro traseiro;
• Alarme
• Pacote Trend

�:' ._:
.

S'ÁBADO ATÉ ÀS 17 HORAS
VENHA FAZER Uf\A BEST DRIVE SUPER VALORIZAÇÃO DO USADO TROCO NA TROCA

ENTRADA FACtUTADA 100 % FINANCiAMENTO ANTES DE COMPRAR COMPARE
www.vw.com.br Promoção válida até 09/12/2011 para veículos com pintura sólida. Frete incluso. Novo Gol1.0 2011/2012,4 portas, código 5U'11C4, com preço promocional à vista a

partir de R$27.990,OO. Novo Go11.6 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12, completo,com preço promocional à vista a partir de R$ 36.490,00. 'Financiamento com as três primeiras
parcelas de R$99,OO válido apenas com entrada de 30%. Promoções válidas apenas para veiculas disponíveis em estoque. GPS e CD Player meramente ilustratlvos. IOF,
Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações inclusas na operação e no CET Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2011, sem ílmtte de

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

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

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

Caràguá Auto Elite
A escolha perfeita#'Il�a>DAS

�0HAruAs
mvac.ulOS
AO,IS-N'M BANCO VOlKSWAGEN •

, I I �

www.outoeUte.com.br Grupo Auto Ente 40 anos de credibilidade.
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