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SUSTO E ALAGAMENTOS
MARCELE GOUCHE

o temporal que caiu na região no 6naI da tarde de ontem assustou a comunidade.
Por volta das 171130 tudo escureceu e o dia mais parecia noite. A chuva forte foi su&ciente

para alagar vários pontos e causou prejuízos para alguns moradores. Página 17

Procuradorquersolução
para moradores lesados
NA ÚLTIMA SEMANA, FOI PROTOCOLADA UMA REPRESENTAÇÃO
junto ao Ministério Público do Tribunal de Contas do

Estado, com o objetivo de responsabilizar os gestores da

construção de 70 casas nos loteamentos Heise 1 e 2.

A obra apresentou problemas estruturais. Página 6

"Feminin]a]" tem sua

última apresentação
NESTA QUINTA.FEIRA, O TEATRO DO SESC SERÁ PALCO

para o espetáculo da atriz, diretora e roteirista Sandra
. Baron. A peça, que inicia às 20h e tem entrada gratuita,
traz mudanças baseadas nos roteiros anteriores e

sugestões da plateia. Página 9

Dha da Figueira
quermelhorías
estruturais

RR É SP P i.OSO

da cidade, com 10.009

moradores, conforme o

IBGE. Sistema de esgoto
sanitário e desassoreamento
dos rios estão entre as

principais reivindicações.
Páginas 20 e 21

Armas e drogas
são recolhidas
de delegacia
Polícia recolheu na tarde
de ontem, mais de 100

.

armas e cerca de 100 quilos
de droga - a maior parte
maconha - apreendidas
durante operações policiais
nos últimos dez anos em

Guaramirim. Página 19

POLÊMICA
Apesar da teimosia do governo.
discussão sobre Ponte do Rau

depende da Justiça.

Página 7
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Lourival Karsten Ikarsten@netuno.com.br

Lez a Lez chega a Chapecó

-

A Lez a Lez inaugura nesta

quinta-feira a sua sexta loja em

Santa Catarina. A mais nova

franquia da grife com sede em

Guaramirim está localizada no

Shopping Center Pátio Chapecó,
onde os empreendedores recebem
convidados em coquetel às 19
horas. A loja já estará aberta
no horário de funcionamento

'Trevo da BR-I0l

do shopping, apresentando
aos clientes o perfil da marca,

seguindo o conceito urban beach,
com 'design alegre e inovador.
Além da coleção de alto verão,
uma das novidades é a sacola da
marca, em tecido (ecobag) para
incentivar a sustentabilidade
ambiental com a reutilização
pelo cliente e evitar desperdício

de papel.
Para marcar a chegada à maior
cidade da região Oeste de Santa

Catarina, a campanha de

apresentação tem como tema
.

"Lez ama Chapeco". Com a nova

unidade, a marca passa a estar

presente em Iaraguâ do Sul,
Ioinuille, Blumenau, e

Balneário Camboriú.

Empresa' nucleada
Com o objetivo de desenvolver um modelo de excelência
em gestão, os núcleos Acijs/Apevi instituíram o concurso

para a escolha dos destaques do ano nos diversos quesitos
avaliados. Estas empresas, mais que ganhar prêmios, contam

com uma ferramenta para melhorar a sua performance
nos negócios e, de quebra, podem ganhar um diferencial

competitivo. Na noite de segunda-feira, na última reunião

plenária do ano, foram homenageadas as empresas:
Comércio: Receituário e Bela Pizza, Indústria: Baumann e

Tornearia Guida; Serviços: Episteme. Todos terão agora o

direito de utilizar este destaque para apoiar seus negócios.

Inadimplência
Os números do Serasa Experian apontam
para um crescimento da inadimplência no

mês de novembro de 17,4% em relação ao

mesmo mês do ano passado. No entanto,
há motivos para comemoração, pois no

acumulado de janeiro a novembro, a

inadimplência neste ano cresceu 22,4%.

O presidente da Acijs - Durval Marcatto Junior - trouxe

a boa notícia de que a partir de março do próximo
ano, o trevo no entroncamento das BR-IOI e BR-280
finalmente contará com iluminação e sinalização
melhor. O trabalho será realizado pela concessionária que
administra este trecho da BR-I O 1. Reformas e mudanças
nos acessos, no entanto, ainda vão ter de esperar.

Homenagem
o Senai/ SC foi um dos

homenageados na solenidade de

entrega do Diploma e Medalha
do Mérito Catarinense 2011,
evento promovido pelo Conselho

Regional de Engenharia,
Arquitetura, Agronomia de Santa
Catarina (Crea-SC). A homenagem
é feita aos profissionais, empresas
públicas e privadas e instituições
de ensino do setor tecnológico
que obtiveram destaque por meio
de ações, projetos e atividades
em benefício da engenharia,
da arquitetura e da agronomia
e do desenvolvimento
sustentável no Estado.

QUINll
.

SORTEIO N° 2769
20 - 53 - 58 - 66 - 72

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 1200

01 - 09 - 11 - 14 - 17

31 - 34 - 40 - 42 - 43

44 - 49 - 55 - 56 - 61

67 - 78 - 80 - 83 - 92

Sinapse da

Inovação
Caminha para as fases mais
decisivas o processo de

premiação das melhores
iniciativas em termos de inovação
inscritas para este prêmio. Até
o momento em que escrevi esta

nota, havia 21 projetos de Iaraguá
do Sul na disputa. Alguns, muito
bem em relação ao volume de

; comentários postados.

Governo
eletrônico
o avanço do "grande irmão"
é tão grande que o fisco
brasileiro já acena com o

envio de declarações pré
preenchidas para 17 milhões
de contribuintes. Até agora,
ninguém perguntou ao povo
se queria tanto controle
de sua vida por parte do

governo, seja a que título for.

o Senqi/SC foi um dos homenageados na solenidade de
entrega do Diploma e Medalha do Mérito Catarinense

2011, evento promovido pelo Conselho Regional de

Engenharía, Arquitetura, Agronomia de Santa Catarina

(Crea-SC). A homenagem é feita aos profissionais,
empresas públicas e privadas e instituições de ensino

do setor tecnológico que obtiveram destaque pOI
meio de ações, projetos e atividades em benefício
da engenharia, da arquitetura e da agronomia e do
desenvolvimento sustentável no Estado.
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ARQUrvOOCP

BI-eithaupt
Para comemorar seus 85 anos de existência esta que é
uma das mais antigas empresas de' Iaraguã do Sul utilizou
o espaço empresarial da Aci_jslApeví apresentando
algumas inforrnações sobre seus negócios e brindando
os presentes COIU um ótimo coquetel. Parabéns à família
e todos os colaboradores Breithaupt que estão levando

longe o legado Idos innãos Arthur e Walter Breithallpt.

OCDE alerta
A Organização para Cooperação
e Desenvolvimento Econômico
concluiu que a atividade
econômica dos países-membros
preocupa muito mais que o

esperado, pois estão atingindo o

menor nível dos últimos dois anos.

Está dando nos nervos
Os europeus estão mostrando toda a sua arrogância e em alguns
momentos parece que não querem solucionar seus próprios
problemas. É claro que os ingleses têm mais a perder do que a

ganhar recusando as reformas, mas os velhos hábitos falam mais
alto e mostram o tamanho da divergência. Perto deles, o

Mercosul é um exemplo de convivência pacífica.

Monitoramento do crédito
Com a alegação de necessidade de acompanhar a evolução do
mercado de crédito no país, o Banco Central anunciou que a

partir de abril todas as operações acima de R$ 1.000,00 serão

monitorados pela autoridade monetária. Só resta saber se não

estão mais preocupados com as ,folhas do que com a floresta.

Eleiç'ões Acijs
Embora a eleição da nova diretoria já tenha data marcada - 27 de fevereiro
- e até data para a posse - 22 de março - o nome que encabeçará a chapa
ainda está sendo mantido em sigilo. Articulações já estão em curso.
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/\ conteceu em São Paulo, podia ter

r\acontecido aqui. Aliás, acontece todos
os dias em todos os lugares. Preste atenção
ao fato que vem a seguir e depois me diga
se o mundo não está acabando, vivendo
seus últimos dias de Pompeia...

A notícia, de dia destes, estava na Folha
e contava que um guri de 14 anos "roubou"
um carro e saiu apavorando em bairro da
zona sul. Bateu com o carro várias vezes e

acabou atropelando e matando um cida
dão. Tentou fugir e foi preso pela polícia.

Na delegacia, a mãe do jovem bandido
disse que não viu o filho pegar o carro, car

ro que pertencia ao namorado dela. Tudo

aconteceu por volta das 4 horas da tarde, e

a tal mãe, de 34 anos, disse que nessa hora
estava dormindo...

Desde quando mãe tem namorado?
Mãe tem marido, não namorado. Se o pe
queno vagabundo "roubou" o carro do na

morado da mãe enquanto ela dormia, logo,
o carro estava na casa dela e, por consequ
ência, infere-se, o namorado também. Se
a niãe dormia, o namorado também devia
estar dormindo, e se dormiam na mesma

casa, dormiam juntos... É isso?

Como é que tudo acabou? Bolas, como

tudo acaba no Brasil quando um vaga
bundo de menor idade comete um crime:

deu em nada. Um cidadão foi atropelado
e morto, e com o ladrão assassino nada
aconteceu.

A Folha termina a notícia dizendo que
- 110 adolescente foi detido em flagrante e

.

encaminhado à Fundação Casa. Ele irá res

ponderpor ato infracional, já que, por não ter

18 anos, não pode ser incriminado porhomi

cídio, lesão corporal e tentativa de fuga".
É isso, o safado fica numa boa, um ci

dadão perde a vida e a mãe do bandido
assassino deve continuar dormindo com

o namorado... De fato, é o fim dos tem

pos, duvido que Sodoma e Gomorra fos
sem piores.

SELEÇÃO
Quem procura por emprego tem que botar na cabe

ça que a aparência pessoal conta muito. O candidato tem

que cuidar do cabelo, sem essa de que na minha aparência
mando eu, não manda não... Cabelos presos, bem penteados,
homens com calça de homem, sapatos tem que ser sapatos
e não tênis, bermuda nem na praia, tatuagens só nas partes
íntimas, escondidas, ou então rejeição sumária. Tudo em or

dem ou que o candidato vá cantar em outrafreguesia.

EMPRESAS
E é preciso que os candidatos a emprego sai

bam que as empresas não são casas de "tolerância;
quero dizer, não são casas de caridade, são institui

ções que visam ao lucro e precisam de colabora
dores que joguem o jogo da empresa em tudo. Da

aparência à competência tudo tem que ser 100%
lucropara o empregador. Caso contrário a empresa
vira uma instituição de assistência social. ..

QUEBRADEIRA
Com o crédito faci

litado, o "desgouerno"
Lula levou, está levan

do, centenas de famí
lias à inadimplência
e ao fim de seus casa

mentos. Eu avisei; ah,
se avzsez...

s

DO LEITOR

SP L

Mais uma vez a imprensa munici

pal e estadual mostra o descaso
de muitos administradores com o di
nheiro público.

Aqui em Santa Catarina é possível
verificar que a consciência política tem

evoluído tanto na classe representativa
quanto dos representados.

Observa-se que a fiscalização dos

órgãos competentes tem se efetivado

positivamente nos últimos tempos, no

entanto é lamentável que o rombo das
diárias seja tido como prática natural
nos diversos ambientes das adminis

trações públicas.
Ministros que viajam particular

mente com verba pública, secretários
de Estado, comissionados das Prefei
turas, Câmaras de Vereadores e mui
tos prefeitos que exercem o poder de
usufruir dessa benesse de forma per
dulária e irresponsável. Já é tempo de

repensarmos a sustentabilidade e a

eficácia da prestação dos serviços pú
blicos de qualidade e competência.

Prover as condições de viagens
a qualquer servidor público tem ra

zão na própria legalidade de custas

para deslocamento, hospedagem e

alimentação.
Mas não se trata disso, o que se

verifica são viagens corriqueiras, sem

fundamento ou propósito de interesse

público. Tratar com desdém algo tão

importante requer dos eleitores mais
critério ao eleger seus representantes.

De outro modo, os servidores co

missionados e os de confiança pre
cisam atentar aos pedidos para par
ticiparem de: "palestras, seminários,
congressos, reuniões intermináveis"
fora de seus municípios e Estados.

Os prefeitos precisam dar o exem

plo de moralidade, e nesse sentido

registro meu apreço pelo prefeito Fer
nando Reinke, de Massaranduba, que
demonstra austeridade, conveniência
e economia. Não fazendo do dinheiro

público seu bem particular.
É preciso consciência acima de

tudo. Na soma geral das diárias desse

país poderíamos construir um hospi
tal aos moldes do Sarah Kubitchek em

cada Estado brasileiro por ano.

Se os prefeitos precisam tanto ir à

Brasília, ou à Florianópolis é porque
os representantes legislativos não

estão fazendo o dever de casa. E as

secretarias regionais não funcionam
como deveriam.

Niura Sandra Demarchi dos
Santos, secretaria

de Educação do mwúcípio
de Massaranduba

CHARGE'

CONTAGEM REGRESSIVA •••

tJÃo,fll..HO! O NATAL �ÃO
(;\-\e(:,Â MAIS �Plt)O se
A1<l<.AAc..ARMOS AS

FOL.\-\I�;'{AS!I

'RQfl'ii
a cris I

de ética wileira persistir
de manéira preocupante. O
caso mais recente envolve o

ministro Fernando Pimentel
do PT. Mas simboliza um

ve17dJul!iin atuário para a

politiCa
,.,

niqútrn:
,

Ogoverno dizque Pimentel

praticou lobby empresarial,

14
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Contagem regressiva
para o Natal

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

Paltam dez dias para o Natal! E
não importa se você é cristão,

muçulmano, hinduísta, budista,
ou mesmo se é ateu: a data que
celebra o nascimento de Jesus
Cristo, há mais de dois mil anos,
é sinônimo de troca de presen
tes' mesmo que seja uma simples
lembrancinha. E como ninguém
consegue fugir da tradição dos

presentes, o comércio de rua e os

shoppings se esmeram em ofere
cer as mais tentadoras ofertas.

A movimentação no Centro
de Jaraguá do aumentou signi
ficativamente desde o início da

.semana, com a movimentação
contínua de lojistas, artesãos e

consumidores. À noite, a ilumi

nação e a decoração natalinas
enchem os olhos e reforçam a

Comerciantes e consumidores finalizam preparativos
para a data mais comemorada do ano

FOTOS EDUARDO MONTECINO

,
,,' 1,

atmosfera lúdica. O CDL (Clube
de Dirigentes Lojistas) de Iara
guá do Sul prevê um incremento

1 médio de até 10% nas vendas em

comparação ao mesmo período
do ano passado, dependendo do

segmento. Com a perspectiva do

pagamento da segunda parce-
,la do 13° salário, as expectativas
aumentam ainda mais.

Basta percorrer as principais
ruas do Centro e dos bairros

para constatar o olhar atento

para as ofertas de móveis, ele

trodomésticos, eletroeletrô
nicas, brinquedos, artigos de
beleza e perfumaria, roupas,
calçados e artesanato. É a con

tagem regressiva para as aqui
sições para a família, amigos e

"amigos secretos". A maior pre
ocupação, nesse período, é não
deixar tudo para a última hora e

evitar contratempos.Movimentação no Calçadão mostra consumidores atentos às ofertas natalinas

1Ii1

I PERFOMARl& Sandr,o Morelti destaca a prOClWcl po� Játs

Inúmeras opções para os pés
Na loja Tranze o Pé 'do Calça

dão, as vitrines estão lotadas e no

interior há muita pesquisa de pre
ço. Mas há também os prevenidos,
que procuram garantir modelos

que se adaptam ao próprio estilo e

numeração de calçados antes que
acabem os estoques. É o caso do
menino Gabriel Alex Cipriano, de

dez-anos, que trocava a numeração
de um tênis. "Acho importante que
ele (Gabriel) venha escolher o que

quer", resume a mãe, a dona de casa

.

,

Cristiane Wolf, 30.

A gerente Natália Piotto, 38, con

firma que o grupo dos que não gos- .

tam de deixar tudo para a última
hora já está abrindo a carteira. "Já es

tão antecipando as compras até por
causa da numeração, principalmen
te as mulheres", afirma. "Homem, em

relação a calçados, compra somente

o básico", garante a gerente Natália,
, sorrindo. "A gente acha que vai ven

der a mais de 5% à 10% este ano, pela
variedade de produtos", estima.

o empresário s®âro .Nbér Moret'C,.; ,

t(; 'ptopr4etádo. de duas lojas fJ;(tl1quéatlas
'n J30ticário, no CalçadãQ (fél, Marechal
Deodoro e na Getúlio VaI;gas, .díz que as

vendas crescem gradativamente. i� gepte
nota que estão saindo mais presentes e

acessõrios para o amigo secreto, e alguns
ántecípados de Natal". ,Otimist�, Sandro
acredita quê a partir de agora a procura
aumentará. Ele sugere os kíts, com estojos

, que .atendem as expectativas de ôensurno
nas linhas infanto-juvenil, teen, masculina,
e femiríina.

O l()jista exernplifíca dom os kíts Nativa

Spa, com oito ítens; a R$ 291, e com três
ítens, ,por R$ 92. A linha Ploratta já ofere
ce nove opções em fragrâncias, e o estojo
com colônia, óleo e sabonete' está à venda
por R$ 119. A linha masculina Conexion,
com €lois ítens, custa R$ 62. l�creditam,ps
'que as vendas irão melhorar 8% até o Na-
tal", opina Sandro Moretti.

.

,

-A ca,beleireira Delse Radünz, ,45' anos,
na segunda-feira comprou quatropreseri.
tes, para a família e destinado ao amigo' se-.

creto, e gastou cerca de R$ zoo no cartão. I

"Gosto de presentear com perfume por
que quem conheço gosta também, e aqui
tenho opção de troça."

�esãocouneunora
as boas vendas

O artesão Silvano Schappo, 36 anos, que
há 15 anos mantém 'uma microempresa fa
miliar para a produção de produtos de pe
lúcia e de tecido - como bichinhos, persona
gens infantis, chinelos e papais-noéis - não

para de sorrir com o movimento de sua bar

raca, localizada na praça Ângelo Piazera, em

pleno Calçadão da Marechal Deodoro.
Em função do período natalino, desde o

início de dezembro ele passou a oferecer seus

produtos diariamente e as vendas crescem à
medida que o Natal se aproxima. Os papais
noéis decorativos são os mais procurados,
mas ele prevê que agora a procura por ursos,

sapos, panteras cor-de-rosa e corações depe
lúcia deve aumentar. Para reduzir os custos e

oferecer produtos mais acessíveis, compra a

matéria-prima diretamente dos fabricantes,
em São Paulo.

São 25 ítens disponibilizados, com preços
que variam de R$ 15 a R$ 75. Para atender
a demanda, a família, composta por quatro
pessoas, mais três empregados, tiveram de
aumentar a jornada diária de trabalho, que
não tem hora para terminar. A expectativa é

vender 10% a mais do que no ano passado,
apesar de trabalhar com a imprevisibilidade:
"Na rua é imprevisível. É que nem pescar,
nunca se sabe o que vai dar".
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MAGIA DO NATAL

no.no.no,
PapaiNoel!

Ele tem barba branca natural,
olhar sereno e está à disposição
da criançada diariamente no an

dar superior do shopping Brei

thaupt. É o Papai Noel, ou Santa

Klaus, personagem inspirado em

São Nicolau, que nas noites de 24
dezembro entra nas casas pelas
chaminés e deposita presentes
embaixo da árvore de Natal.

Sentado em seu trono, Papai
Noel já perdeu a conta dos anos

que passou a percorrer o mundo
em cima de seutrenó, conduzin
do as renas com uma mão e ace

nando com a outra, sem esque
cer a sua saudação característica,
Ho, Ho, Ho! O "bom velhinho"
conta que aterrissou em Jaraguá
do Sul no dia 11 de dezembro, e

que sempre reserva o horário das
11h30 às 13h30 para ouvir os pe
didos das crianças. É o segundo
ano consecutivo que ele colocou

Jaraguá do Sul no seu roteiro.
"Nem sei dizer quantas crianças
já atendi. Foram. milhares, mul

tidões, principalmente nos finais
de semana.".

"O sorriso das crianças e de
muitas mães me fortalece. À noi

te, quando estou em silêncio, me

conforto". E quais são os presen-

Comércio de rua

• 14.,a 16/12- Até' as 21h
• 17/12 -;: sábado -Até as 17
horas

·18/12- domingo-16hàs 20h
• 19 a 23/12- Até as 21h
• 24/12- Até as 13h
• 25 e 26/12- FECHADO
• 27 a 30/12 - Até as 19h
• 31{12 e 1/1/12 - FECHADO
• 2/12 -Até as 19h

Shopping Breithaupt
• 18/12 -:- domingo -15h às 21h

tes mais pedidos? "Computa
dores, lap tops, videogames. As

meninas, 99% pedem a boneca
Barbíe" Papai Noel esclarece que
nunca diz "não" a um pedido,
sempre deixa uma esperança no

ar: "Digo que vou botar o pedido
na lista de presentes, que o meu

trenó está muito lotado, mas que
vou ver se é possível".

As crianças são estimula
das a depositarem seus bicos
na árvore natalina para serem

atendidas."Gostaria de ter poder
aquisitivo para atender a todos, e

primeiramente digo às crianças
para que tenham forças para se

guirem pelo bom caminho."
A professora Maritânia Kis

tennacher, 35, acompanhou três
turmas de jardim e Iv ano de
uma escola municipal de Schro
eder. "Eles se programaram bas
tante para estarem aqui, hoje. É
muito gratificante. As crianças
ainda têm muito forte o espírito
de Natal".

Os sorrisos e o brilho nos olhos
da meninada comprovam a emo

ção vivenciada por eles. O menino
Pedro Gabriel Batista, de seis anos,

pediu um carro de controle remo

to: "Espero que ele traga."

Clójas) e 10h às 22h (praça
alimentação)

� 24712 - sábado - 9h às 15h

(lojas) e 10 às 16h (praça
. alimentação)
• 25/12 - domingo - FECHADQ

."

-,
• 26 a 30112 -10h às 22h
·31/12-sábado-9hàs 15h'

(lojas) e 10h às 16h (praça
alimentação)

·1/1/12 - domingü-- FECHADO

* Supermercados têm horário

próprio.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

PERSONAGEM Papéd Noel do Shopping interage e leva encantamento à criançada

Artesanato sem fronteiras
Viver das artes manuais há

11 anos passou a ser a opção do
amazonense Rodrigo Alberto,
mais conhecido como "Chulé",
de 28 anos. Nascido em Humai

tá, antes de decidir levar uma

vida de "hippie", Chulé trabalha
va como office boy. De lá para
cá, ele já rodou praticamente o

Brasil inteiro com a mulher, Vi

viane, e o cachorro "Ligeirínho"
Já foram 26 Estados percorridos
para vender seu diferenciado ar

tesanato. Antes de aportarem no

Vale do Itapocu, eles passaram
por Brusque. Depois, a meta é
conhecer o Rio Grande do Sul.

Sua criatividade faz surgir
carteiras em - couro com apli
ques' pulseiras, anéis, brincos,

pingentes e colares feitos com

sementes, pedras semipreciosas,
madrepérolas e penas de aves

raras. A matéria-prima é originá
ria principalmente do Norte do
Brasil. Viviane, grávida de cinco

meses, conta que além de artesã
é massoterapeuta.

Há pouco mais de uma sema

na, o acaso os trouxe a Iaraguã, e a

partir daí o casal decidiu mostrar

seu trabalho em pleno Calçadão
. da Marechal Deodoro da Fonseca.
''A gente ia para a praia do Rosa,
em Florianópolis, e aí o carro es

tragou", conta o artesão, enquan
to confecciona mais um produto.
Das andanças pelo país, gostou
especialmente das terras nordesti
nas e do Estado de São Paulo.

A originalidade das peças está
chamando a atenção dos apres
sados jaraguaenses que andam

pelo Calçadão. Os preços prati
cados são a partir de R$ 5. Eles

começam cedo, por volta das 8h
e vão até o final da tarde. ''As pes
soas estão presenteando para o

Natal e gostando porque o traba
lho é diferente", constata. "Já es

perava vender bem, porque épo
ca de Natal é bom em qualquer
lugar", entende Rodrigo Alberto,
que permanecerá na cidade até o

sábado. Interessados em conhe
cer melhor o artesanato do casal
amazonense podem contatar

pelo viviane-maluca@hotmail.
com ou nas redes sociais pelo
vivi - massoterapeuta.

ORIGINALIDADE Ambulantes Rodrigo e Viviane vendem artesanato do Norte do país
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Repres,entação busca solução
para famílias de Rio da Luz

- ,�

Procurador Diogo
Roberto Ringenber
solicita a identificação
dos responsáveis pela
construção das moradias

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

Uma representação solicitando a verifi

cação dos gestores responsáveis pela
condução das obras das 70 casas popula
res nos loteamentos Henrique Heise 1 e 2,
no bairro Rio da Luz, de Jaraguá do Sul, foi

protocolada no Tribunal de Contas de Santa
Catariha, na última semana.

Autor da ação, o procurador do Ministé
rio- Público do Tribunal de Contas de Santa

Catarina, Diogo Roberto Ringenber, afirma

que o objetivo é buscar uma solução para os

moradores que foram lesados por causa dos

problemas estruturais que acometeram seus,

imóveis e que por consequência colocaram
suas vidas em risco.

No início de 2010, de acordo com Rin

genber, uma denúncia foi feita ao Ml; mas

somente neste ano documentos foram en

tregues por moradores relatando o estado
das residências. A manifestação dos donos
das casas foi essencial para a mobilização
da ação.

�

Agora, o processo será distribuído entre

os conselheiros do Tribunal de Contas que
irá determinar as providências a serem to
madas acerca do caso. Não há prazos para
as próximas movimentações. O procurador
declarou ainda que uma auditoria pode ser

feita em programas habitacionais em an

damento 'na Prefeitura. "Verificamos novos

projetos residenciais e solicitamos uma ava

liação como ação preventiva para que situa

ções parecidas do Henrique Heise não vol
tem acontecer", esclareceu Ringenber.

- Parecer técnico

Segundo o procurador do Mp, o Tribu
nal de Contas de Santa Catarina conta uma

equipe técnica especializada na área de aná
lise do solo que poderá fornecer um laudo

completo da situação da área dos lotea
mentos Henrique Heise 1 e 2. A população
já havia solicitado uma avaliação técnica da
Defesa Civil da Prefeitura, mas até agora não

obteve respostas.
'

O investimento de dinheiro público
nas.construções das casas é um dos fatores

que contribuiu para justificação da inves

tigação do caso, de acordo com Ringenber.
Com a representação protocolada, a inten

ção ainda é resolver o problema dos mora

dores garantindo a eles condições seguras
de moradia.

iii

Loteamentos,Henrique Reise 1 e 2 são alvo d� uma representa�o ,Cio 'MP do Trib�de COntas
.

'. I
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Petista pediu vistas ao projeto que prevê construção de pontes
MARCELE GOUCHE

ti

"J� da Luz quer analisar

ri afuali?.a� no Plano Diretor
f"I. !

Não estava na pauta da sessão
da Câmara de Vereadores de Iara
guá do Sul de ontem à noite, mas

a pedido do líder de governo José
Ozório de Ávila, chamado popu
larmente de Zé da Farmácia, o

projeto de lei que prevê um novo

Sistema Viário no Plano Diretor
do município entrou em discus
são. A solicitação foi aceita pelo
presidente do Legislativo, Jaime
Negherbon (PMDB), que já havia

antecipado a intenção de colocar
a proposta em votação.

No entanto, o projeto de lei
recebeu pedido de vistas do ve

reador Justino da Luz (PT) que
alegou ser necessário discutir
melhor a proposta. "Quero me

debruçar sobre o projeto e levá
lo ao conhecimento das asso

ciações de moradores da cida
de", afirma. O petista alertou
ainda sobre o parecer dado pela
Diretoria Jurídica da Casa, que
orienta os parlamentares a es

clarecer as dúvidas sobre o mapa
anexo ao projeto.

De acordo com o advoga-

do da Câmara, Nilton Hening, o

mapa anexo à proposta marca

as 50 obras previstas no projeto
anterior enviado pelo Executivo.
O diretor explica que é preciso de
marcar somente as 19 pontes pro
jetadas nesta nova matéria apre�
sentada pelo governo municipal.

Ávila, o líder de governo na

Câmara, lamentou a ação do

petista. "Estamos diante de uma

situação complicada no trânsito
,

da cidade, precisando de obras

para desafogar a passagem de
veículos", pontua. "Já basta o

projeto da ponte entre o Rau e o

Amizade que não podemos votar

por causa da liminar da justiça",
enfatizou.
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Homenagem mais que justificada
"Rodolfo Huffenüssler é exemplo de dedicação e seriedade, tanto como

empresário, como voluntário. A homenagem é justa", do deputado Carlos
Chiodini (PMDB) ao entregar a Comenda Catarinense ao empresário. O nome

do Huffenüssler foi lembrado pelas suas ações realizadas frente à presidência
da Associação Comercial e Industrial de Iaraguá e direção da Federação
das Indústrias de Santa Catarina, e também na presidência do Conselho de

Administração do Hospital Iaraguá, cargo que exerce há quatro anos.

Construção no Rau impedida de ir à votação
Dn reunião com promotor do Meio

DAmbiente, Alexandre Schmidt dos

Santos, o presidente da Câmara de

Vereadores, Jaime Negherbon, foi orientado
a não colocar em votação projeto do
Executivo que regulariza a mudança de
local para construção de uma ponte no

Rau. Uma liminar daJustiça, atendendo
a solicitação de moradores, foi concedida

pela juíza substituta Karina Müller, em

agosto, determinando a suspensão da

Encerramento
A solenidade de encerramento
do Curso de Formação Política

promovido pelo PMDB, por meio
da Fundação Ulysses Guimarães

(FUG), em Jaraguá do Sul, acontece

nesta sexta-feira, no Botafogo. O
momento também vai marcar o

encerramento das atividades de
2011 da sigla no município.

on05,

deb idos
O deputado estadual Ioares
Ponticellí (PP) ainda não

apresentou o seu parecer
ao Projeto de Leí 081, que
incorpora abonos salariais
aos servidores da Segurança
Pública, diz que está sendo
feito um esforço a várias mãos

para melhorar a proposta
do governo, Abriu o debate
com os representantes
das categorias envolvidas.

-

Sendo assim, as comissões
de Constituição e Justiça se

reúnem em conjunto hoje, às
9 horas, para deliberar sobre
os projetos e limpar a pauta de
2011. AAssembleia entra em

recesso nesta sexta-feira,

R$ 84 milhões
o Orçamento de Guaramirm
foi aprovado pela Câmara em

primeira votação na sessão de

segunda - feira. A estimativa
de receita é de R$ 84 milhões

para o período, R$ la milhões a

mais do que no ano passado. A
maior fatia vai para Educação,
que receberá R$ 21 milhões, a

Secretaria de Infraestrutura fica.
com R$ 19 milhões. O Fundo

Municipal de Saúde terá aporte de
.

R$10 milhões e o Hospital Santo
Antonio receberá R$ 6,6 milhões.

votação do projeto de lei que atualizava o

Plano Diretor deIaraguá do Sul, prevendo
a construção de 50 novas pontes ou

viadutos, incluindo a do Rau.

O governo não engoliu a decisão e na

semana passada enviou dois novos

textos à Câmara, um prevendo a

construção de 19 pontes e outro tratando

especificamente do Rau, que chegou a ter

sua construção iniciada em 2008 em uma

servidão perto do Mercado Rau. Mas, no

ano passado, a administração decidiu

erguer a ponte entre as ruasAnna Enke, e

Vista Alegre, o que dividiu os moradores.
Os pilares construídos no governo
anteriorforam abandonados. Esse é um

dos pontos questionados pela Justiça,
o abandono de uma obra pública. A

.

Prefeitura, mesmo com tantas manobras,
terá que esperar aJustiça definir sobre
a legalidade ou não da mudança, antes

disso vai ficarfalando sozinha.

A disputada presidência
Sobre nota da coluna de ontem, que afirmava que Francisco Alves não é unanimidade hoje
nem dentro do próprio PT para eleição da presidência da Câmara, o vereador diz que o acordo
firmado em 2008 estabeleceu nomes, e não partidos que assumiriam o comando do Legislativo.
Sendo assim, Justino da Luz não seria uma alternativa lógica para o cargo. Ontem, Francisco
foi pedir voto ao vereador AdernarWinter (PSDB), que provavelmente será quem vai definir a

conta. Mas o tucano continua dizendo que só divulga sua decisão na hora do vamos ver.

E que reajuste!!!
Os vereadores de Campinas tiveram
a audácia de aprovar um aumento

saíaríal de 126% ]108 próprios saláríos,
válido a partir de 2013. O piso sobe
de R$ 6,61nil para R$ 15 mil. Para
manter os 33 parlamentares da cidade
a partir de 2013, serão necessários
R$ 5,9 milhões por ano, contra os R$
2,6InUhões gastos atuahnente, Ern

Iaraguã, o reajuste deve ser votado
somente no próximo ano.

Apelo
o procurador da Fazenda Nacional
em Ioaçaba, Mauro Evaristo Junior,
encaminhou solicitação ao Ministério
da Fazenda para que seja revista a

desativação da Procuradoria Seccional de

Iaraguá do Sul, determinada por portaria
no dia 30 de novembro, deixando
mais uma vez o município e a região
dependentes de Joinville. No documento,
Mauro Medeiros pede a reabertura
do órgão que executa a cobrança
executiva (judicial) e administrativa

(parcelamentos) dos débitos
tributários e previdenciários federais.

Batendo cabeça
A ponte do Rau e a demolição do

ginásio Arthur Müller têm gerado
insatisfação da comunidade e desgaste
ainda imensurável ao governo, que
parece não ter aprendido a recuar.

O desrespeito à Lei Orgânica do

Município, principalmente do artigo
que veda a contratação de parentes, é
outra demonstração de teimosia, além
de ilegal.

Aproximação
Lauro Frohlich, presidente do PSD em

Guararnirim, está entusiasmado com os

rumos da aproximação entre seu partido,
o PSDB, PC do B, PSB, PR, PSC e PDT para
as eleições de 2012. Reuniões estão sendo
realizadas com frequência. O candidato
do grupo deve ser Frohlích, que já se

apresentou às urnas em 2008. PP e PT
ainda podem se aliar ao frentão.

Repa$se de RS 550 mil
O secretário de Saúde do Estado, Dalmo
Claro de Oliveira, estará em Guaramirim
nesta sexta-feira para fazer uma nova

visita ao Hospital Santo Antonio e

concretizar o convênio que beneficiou o

município com o repasse de R$ 550 mil

para a compra de equipamentos para.
o Centro Cirúrgico Ana Maria de
Souza Nicocelli.
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Santa Catarina prestes a ganhar noVos lDunicípios,
"SC poderá ter mais seis mutuei

pios." Essa era uma das matérias da

edição do dia 14 de dezembro de 1986
do jornal O Correio do Povo. "Repre
sentantes das' Comissões Pró-Emanci

pação dos distritos de Iporã (Mondaí);
Lindóia (Concórdia), Itapoá (Garuva),
Santa Rosa (Sombrio), Vitor Meireles

(Ibirarna) e José Boiteux (lbirama) se

reuniram dia 25 de novembro na As
sembleia Legislativa com os deputados
Dércio Knop, Iraí Zílio, Hugo Biehl, Ivan

Ranzolin, Gilson dos Santos e o deputa
do eleito João de Mattos, com o objetivo
de antecipar procedimentos, visando
a emancipação política dos distritos

citados", dizia a publicação. Segundo
depoimento do deputado Dércio Knop
ao semanário' OCp, novos municípios
somente poderiam ser criados no perí
odo de dois anos antes da eleição mu

nicipal, por exigência da lei federal. O

jornal anunciava que no início da nova

legislatura os projetos para a criação

Hoje, o município de Piçarras
comemora seus 48 anos

de emancipação política e

administrativa. O município
teve suas origens étnicas nos

colonizadores paulistas e na

povoação da Ilha de Nossa
Senhora da Graça, em São
Francisco do Sul. Na segunda
metade do século 18, pescadores
portugueses vindos de São
Francisco do Sul desceram
a costa em busca de baleias,
matéria prima da principal
atividade econômica da região
naquela época.
Alguns desses desbravadores se

fixaram na Ponta do Itapocorói,
o pedaço de terra do Litoral .

catarinense que mais avança
pelo mar, que era habitada pelos
índios Carijó. As condições
marítimas e geográficas ideais '

foram decisivas para a fundação
de um povoado. Em 1777, nascia

dos municípios seriam encaminhados

para a Assembleia, contendo informa

ções de população, área territorial e ar

recadação dos distritos. A análise para a

aprovação aconteceria a partir de mar

ço de 1987. Hoje, todos os antigos dis
tritos estão emancipados e se tornaram

municípios de Santa Catarina, com al

gumas mudanças: Iporã se tornou Iporã
do Oeste, Lindóia passou a ser chamada
de Lindóia do Sul, e Santa Rosa agora se

chama Santa Rosa do Sul.

-

INVENÇ ES ANTIGAS

o voleibol
Criar um esporte de equipes sem contato físico entre

os adversários para minimizar os riscos de lesões. Foi
com esse objetivo que o estadunidense William George
Morgan inventou o voleibol no dia 9 de fevereiro de
1895. Antes de ser popularizado como "volleyball", o

esporte era chamado detMintonctte" e jogado com

uma câmara de ar da bola de basquetebol.

PELO MUNDO

1911

Viagem ao Pólo Sul
No dia 14 de dezembro de 1911, o Pólo
Sul da Terra é atingido pela primeira vez

pela equipe do explorador norueguês
Roald Engelbregt Gravning Amundsen.
O ponto mais ao ,Sul do planeta foi

alcançado em uma tarde ensolarada,
com temperatura ambiente de -23°C. A

bandeira vermelha e azul da Noruega foi
.

fincada em uma planície branca.

1939

Expulsão da URSS
Nesse mesmo dia, em 1939, a União
Soviética (oficialmente União das

Repúblicas Socialistas Soviéticas)
é expulsa da Liga das Nações -

,

organização internacional (idealizada
no dia 28 de abril de 1919 na cidade de

Versalhes, na França) formada pelas
potências vencedoras da Primeira
Guerra Mundial para a negociação de
um acordo de paz. A URSS foi expulsa
da Liga por ter atacado a Finlândia no

dia 30 de novembro daquele ano.

I

B�lneário Piçarras festeja 48 anos de emancipação
Armação do Itapocorói, núcleo
inicial dos municípios de Penha
e Piçarras. Armação era o nome

que os portugueses davam

para o local onde se erguiam
estruturas próprias para o

manuseio da baleia. A região
passou a ser visitadacom mais

freqüência por comerciantes

que vinham do porto do Rio de
Janeiro e retornavam com seus

navios carregados de azeite,
barbatanas e outros derivados
da baleia.
A ebulição econômica atraiu
muitas famílias entre o fim do
século 18 e início do século 19.
Com a extinção progressiva
da baleia, Armação perdeu
espaço econômico e político

-para Penha. A região hoje
.

compreendida pelo município
de Piçarras passa, em 1839, a '

integrar a freguesia da Penha,
subordinada a São Francisco do

Sul. Mais tarde, em 1860, Itajaí
assume o distrito de Penha e,

consequentemente, Piçarras.
A emancipação política de
Penha aconteceu em 1958 e na

mesma época Piçarras inicia
um movimento para também
se emancipar, o que consegue
cinco anos depois. A instalação
da sede do novo município
ocorreu no dia 14 de dezembro
de 1963. Em 2005, a população
decidiu, por meio de um

plebiscito, acrescentar' o termo

"balneário" ao nome da cidade,
com o objetivo de aumentar a

visibilidade turística da cidade. O
nome Balneário Piçarras vem das
rochas de argila que se encontram

em grande quantidade no

subsolo do município: a piçarra,
conhecida também como

piçarra. A cidade é conhecida
como liA namorada do Atlântico"
e "Capital Brasileira do Iet Ski".
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TEATRO
• •

Inlno
•

•

comais

Apresentaçãofinal ocorre nesta

quinta-feira, com mudanças
baseadas nos roteiros anteriores

Agora você tem o ndereço certo

para sua receita de chocolate.
Em Jaraguá você encontra as Coberturas de Chocolate em Barra Selecta aqui:

JARAGUÁ DO SUL

PEDROLEAL

sta quinta-feira, se en

erram as apresentações
o projeto de pesquisa
eatral "Ferníninlal ", da
triz, diretora e roteirista
andra Baron. Uma rari

dade na região, a peça busca as rea

ções e opiniões da plateia para de
senvolver cada nova apresentação.
"Normalmente o que temos por
aqui são montagens teatrais fe

chadas, não projetos de pesqui
sa", explica a autora, adicionando

que o conjunto reações, críticas e '

sugestões do público deve servir
de base para uma montagem fi
nal da peça. A apresentação final
ocorre às 20h no Sesc.

Dispensando um visual realista,
optando por um tom surreal, as mu

danças de personagens propõem uma

dinâmica de transformação contínua'
aos olhos do público, que nem pis
ca para não perder nenhum detalhe.

Quanto ao texto, uma dramaturgia
recheada de histórias de mulheres fa
mosas e anônimas desfilam entre o

cômico e o trágico, trazendo temáticas

do universo feminino em suas mais di
versas facetas. "Todas as personagens
são interpretadas por mim, e vão se

mesclando e intercalando, algo pareci
do com um sonho", conta Sandra.

A proposta é pesquisar o feminino
em obras de mulheres artistas e criar'
uma cena curta para ser apresentada
na forma de ensaio aberto, onde o pú
blico colabora opinando e interagindo
na criação de novas cenas. "O públi
co é quase como um segundo diretor
da peça, podendo dar sugestões para
novas cenas, novos diálogos", explica.
Além das sugestões em cada apre
sentação, a peça foi debatida através
do blog ofemininonacena.wordpress.
com. "É uma peça bem única, em al

guns pontos é como um Stand-up,
com interação direta com a plateia, e

em outras é uma peça mais padrão,
onde eu faço uma personagem, dis
tante do 'mundo' do público", resume.

Agora, Sandra está fechando o

roteiro da última apresentação de
"Ferníninlal ", antes de concluir o pro-'
jeto. A ideia começou como parte de
umaoficinade teatro da diretorae atriz
Deborah Filocchiaro, de Porto Alegre.
E agora a autora se prepara para tirar
da pesquisa os resultados finais.

As histórias
dessas mulheres

me fizeram
refletir o mundo

e a visão da
sociedade sobre

o feminino.

Sentimentos
de algo que

está dentro das

mulheres. mas

nenhuma tem

coragem de

expor.

Emoção, muita

emoção.
Todas as histórias

estavam bem

representadas,
consegui

perceber todas
as trocas de

personagens.
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU

HORIZONTAIS
1. As iniciais da romancista e novelista Lispector

(1920-1977) / Ângulo exterior formado por dois

planos que se cortam
2. (Med,) Dermatite com lesões vesiculosas ou bo

lhosas / O símbolo químico do rutherfórdio
3. União de uma coisa com outra
4. (Speed) Filme baseado em desenho de sucesso

nos anos 60/ O meio da ... varanda
5. Um método específico de coloração bacterioló

gica / Nome de uma famosa música de Dorival

Caymmi
6. Elemento germinal masculino
7. Parte que divide as ventas de um quadrúpede
8. Acrobacia do avião
9. Qualquer coisa / Aspecto
10. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo / Comuni

car por contágio
11. Em que há atrito
12. Precede Corbusier (1887-1965) no nome do

famoso arquiteto suíço / Trazer para si
13. (Fig.) Amparo, apoio / Desacompanhado,

VERTICAIS
13

1. Cartum cujo objetivo é a crítica imediata de um

fato / (Ingl.) Bolo de massa fluida, assada em

forma elétrica, que pode ser comido com mel,
manteiga, geleia, etc.

2. Lutar / Entre os antigos romanos, almas dos ante

passados que, divinizadas, protegiam a casa

3. Aquele que se fixa, mas apenas temporariamente,
no Japão, para trabalhar

4. Lançamento / Comissão de Assuntos Econômi
cos

5. Esmigalbar aos poucos com os dentes / Abrevia
tura de mitologia / Peixe de água doce, também
chamado piracatinga

6. As iniciais de Pelé / (Naut.) Um aparelho utilizado
em navegação

7. Relação de datas e acontecimentos históricos
8. Fazer a escolha de / Uma ambicionada taça de

tênis internacional
9. (Gir.) Passar a mão em / De pequena estatura.
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No jogo de fútebol•••
,

'

�

,

Um homem tinha dois ingressos preferenciais para a final do Mundial de Futebol.
Quando ele chega ao estádio e senta, um outro homem nota que o lugar ao lado

"

dele estâvazio. Ele se aproxima e pergunta seo 'assento está ocupado.
- Não, não estáocu:@ado - responde.
Assombrado (;) outto'llomem diz:

,e

. - É inorível! QUem, efuseu jUízo.Re
"

'ãl tl�fgt�
,
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DIVIRTA-SE
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NAS BANCAS

SEXTA

MíN: 17°C

MÁX: 25°C

A RECREATIVA

PI. �

SE VOCÊ ACHA
QUE SABE TUDO,

MATE ESTA!

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.

Instabilidade

vai persistir
o tempo segue instável
com muitas nuvens, que
alternam com períodos de
sol. Em boa parte do dia
ocorrem pancadas de chuva
e descargas elétricas da
Serra ao Litoral, devido ao

sistema de baixa pressão
na Região Sul.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
AMANHÃ
MíN: 17°C

MÁX: 25°C

SÁBADO
MíN: 18°C

MÁX: 27°C

\1'•

"
SÃO JOAQUIM

.....
\, 90 210

(i)�\
SE VOCÊ VAI PARA.•.

ARROIO TRINTA

Devido à influência do sistema
de baixa pressão no sul do país,
a previsão para grande parte do
Estado é de chuva intensa ao longo
do dia. Nas regiões do litoral e do

planalto norte, os acumulados
devem ficar entre 20 e 40 mm,

podendo causar alagamentos e

deslizamentos isolados.
t 1111.'1

ratura
-esta

Apesar de ainda não estarem de fato
elevadas na maior parte do Estado,
permanecendo na faixa dos 25 aos

30°C, o calor deve causar desconforto
nesta quarta-feira, principalmente
no litoral e no planalto norte, onde a

sensação térmica pode chegar a

faixa dos 29°C. A chuva pode
amenizar o desconforto.

Ensolarado

"I&'

Parcialmente
Nublado

-�
-1.1.1

IMBITUSA
......
18° 26° "

#""'"�;.fi
CRICIÚMA
T ....
19° 270

o dia começa com chuva
fraca, diminuindo ao

longo da manhã. Tarde
ensolarada, mas nuvens

voltam a se formar
com o cair da noite.,As
temperaturas oscilam

entre os 12°C e os 25°C.

NOVA 24/12

1/1

CHEIA 9/1
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Moa Gonçalves

Macarronada
doMoa
Benelicente
f"'bm o apoio de O Correio do Povo e da
URevista Nossa já está a mil a organi
zação da 4a Macarronada do Moa. Evento

filantrópico que terá como entidade be

neficiada a Comunidade Terapeuta Vida
Nova, que trabalha voluntariamente com

a recuperação de dependentes químicos do
sexo masculino, de 12 a 18 anos. Ano pas
sado o CWfoi o parceiro e recebeu mais de
R$ 3.500. Volto ao assunto.

,Alegria, alegria
Na minha casa ontem, a maior alegria,
depois do meu filho Joaquim de dois meses,
é a presença da figura querida do Gariba.
Está pintando e bordando, como diria o

espirituoso Zuza.

aleu!
Não sabia que tinha tantos amigos.
Fiquei impressionado! Valeu mesmo!

BELAS Joana Pradi e PaJoma

Delagnolo nos corredores da moda Luxo
Depois de um longo período fora
de moda por culpa dos celulares,
o relógio volta a ocupar posição de

destaque entre os objetos do desejo
dos consumistas de plantão. É só
observar nos braços dos bacanas
Renato Koslowski, Beta Kuhnen,
Orlandinho Stolko Ir, Tino Duwe,
Volnei Pitbull e Marcelo Mueller.
Só jóias raríssimas.

'

Pensamento do dia
'Amar é o mesmo que exercitar-
nos na simplicidade. O amor não

complica, porque seu único desejo
é resolver. E não se preocupe, não
tenha pressa. O que é seu encontrará
um caminho para chegar até você.
Deus não demora, ele capricha!"

Rede
Rolando na rede: "homens pensam
mais em sexo do que em comer".
Se bem que a ordem dos fatores não
altera o produto. Não, é?

EVENTO A amiga Márcia lUberton com o

piloto Felipe Massa, ein Balneário Camboriu

moagoncalves@netuno.com.br

•. Outra mulher que é
sinônimo de beleza na

minha opinião é: Betina
Driessen. Serena, educada
e muito elegante. .

ii Seja voluruâriô.doe
sangue.

Bela Catarina
BALADA Bruna Buzzy {IéI The Wav

:Pé 1fl.í6tUl'tt jJPrfeíta
3371·3412

UPPER k\d�
� -� �. . -��_ ... � .. � _. ,,� � -�--��

Sangue bom
Uma pessoa que merece todo o

respeito dos jaraguaenses é o senhor

Edinelson, diretor da Caraguá ,

Veículos. Além de ser uma pessoa
maravilhosa, trabalhadora, sempre
participa das ações sociais da cidade.

Bolso
Você sabe quanto custam a cerveja
e o peixe nas praias do litoral
catarinense? A Itaipava long neck
sai por R$ 5 e o peixe, uns R$ 90. E o

verão ainda nem chegou. Dá-lhe!

Fuel Living
Hoje à noite, na Fuel Living, rola a

Quarta do Champanhe. Rodadas de

champanhe para elas e show com

, da dupla Elton e Fernando e mais a

presença do Dj Bibbe Andreatta. O que
é melhor: elas free até as 23h.

Por enquanto
Roberta Mara Ferreira promete que
pode até entrar 2012 solteira, mas

antes do Carnaval já estará de novo

namorado. Gostei da segurança.
Dá-lhe, garota!

nsaraz

conta agora com um

novo espaço, Restaurante com

culinária lusitana, onde não
falta o famoso pastel

de Belém. '

j

,

SAÚDE Os médicos Rodrigo Agacy e Ana
Paula Passini estampam a capa da Revista

Nossa, edição de dezembro. Falam dos
cuidados especiais que uma plástica exige

Casal destaque
Já o casal Neni Iunkes e

Mariana Marcatto está sempre
feliz e de bem com a vida,
curtindo as melhores baladas.

Beleza, amigos!

Loja
o empresário Renato Koslowski,
proprietário da Menina Linda,
está ultimando detalhe para
inauguração de uma loja show, em

Jaraguá do Sul. Volto ao assunto.

sua reserva

SEGUROS
GARCIA

CORRIn'OftA

47 3371 ..1788

Mais de
360 Rótulos

de vinhos de todo
mundo

Rua XV de Novembro, 1833 • Centro • Pomerode • adegamonsaraz@gmail.com 47 3387-1406
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CRÔNICA
AMA
A

ELYANDRIA SILVA.
ESCRITORA

Durante o que se pode cha
mar de breves segundos

os pensamentos esquadrinha
vam-se aleatórios em sua turva

mente. Quadrados coloridos
mexendo-se para lá e para cá
numa dança desalinhada de sen

tidos ocultos, o perfume do vago,
o cheiro do nada esvaziando a

caixa de luxo de sentimentos do

coração ressentido pela saudade,
da dúvida entre querer esquecer
e sumir e a certeza de desejar fi
car para confirmar o que se quer,
o que se ama, o que se anseia

viver na agonia do tempo que
nunca chega, mas se mostra tão

perto como os dois olhos que vez

ou outra enxerga o perfil do nariz

logo abaixo.
Talvez eu pudesse puxar a

mala de cima do móvel mofado e

escurecido e enchê-la com papéis
picados e confetes aveludados do .

carnaval que agora reina na ale

gria de sua' chegada. É tudo um

equívoco cintilante no momento

que a mala desce porque também
eu quisera devolvê-la e ficar ali só

. cultivando as laranjas que azeda
ram por mãos que as plantaram

de forma inadequada. Não porque
se quis, obviamente, e sim porque
não sabia a técnica, não pesquisou
e quando se começou a desco
brir como as plantava de forma
correta teve preguiça de fazer

direitinho, pensando que iriam
nascer doces e perfeitas, laran

jas limas, laranjas frescas, laran

jas até mesmo sem casca. Doces

ilusões de alguém que já viveu
de tudo e não viveu nada, sabe-se
lá como são esses pensamentos
em mentes que passam pela vida
como nuvens teimosas que nunca

se evadem para outros céus.
A decisão vai sendo adiada a

cada semana e a mala dorme tran

quilamente o sono dos justos, na

versão mais enfadonha de A Bela
Adormecida. Um mexer de mãos

aqui, um piscar de olhos ali. A

festa triste de não se saber o que
fazer e de se chorar quando o dia

pede e a noite implora vai revelan
do que a coisa mais difícil desse
mundo injusto é trazê-la ao chão
e enchê-la, digo, a mala. Pode ser

que a cor não ajude, é preta. Se fos
se vermelha seria mais convidati
va pelos sentidos, se fosse colorida

A decisão vai sendo
adiada e a mala dorme

tranquilamente o sono

dos justos, na versão
mais enfadonha de A

Bela Adormecida.

seria mais leve que a dor de ter e

não ter, ou talvez nem sequer des
confiar que num futuro próximo
se terá.

As folhas das palmeiras ba

lançam através dos vidros lustra
dos transparentemente cegos e

meu olhar pula de um para ou

tro' das palmeiras para a mala, da
mala para as palmeiras. Quando
o dia foge e a noite o pega com

todas as forças não há mais o que
pensar. Se alguém ali estives

se, não se teria mais o que dizer
também. Chega agora! Num vago
clique de lucidez gostosa e mo

lhada decido que é tempo de pa
rar e de pensar, um tempo curto, /

é verdade; e que amanhã decidi
rei se trarei a mala para pertinho
de mim e encherei. E se assim é
vai ficar sacramentado na hora

porque Deus estará ali perto,
fará com que eu decida da me

lhor maneira possível com o que
aquela mala será enchida. Até a

borda, até que haja dificuldade

para fechá-la e, nessa pacífica e

doce hora, terei paz e recomeça
rei a viver. Um sorriso de gueixa
me abranda.

NOVELAS
• FINA ESTAMPA

Ferdinand reage, incrédulo, à exigência de

Tereza Cristina. Griselda combina de se encontrar

com Renê. Tereza Cristina acusa Ferdinand de ser

a pessoa que Crô recebe em sua casa e ameaça
contar para todos se ele não cumprir o trato. Walla

ce recebe seu primeiro pagamento como agente.
Griselda ajuda Renê a arrumar suas coisas no hotel.

Baltazar proíbe Celeste de contar para Griselda que
Renê se separou. Esther e Guaracy se beijam. Ante

nor reage com despeito ao ver o carro que Amália

ganhou de Griselda. Renê e Griselda se beijam.

• AQUELE BEIJO
Raul se oferece para investigar Regina. Iara

tenta se reconciliar com Joselito. Felizardo vê Ma
risol e Eveva confrontando Locanda e manda Age
nor resolver a situação. Joselito volta para casa e

exige que Iara resolva o problema do diário de sua

mãe. Ricardo visita o salão de Ana Girafa e Berna
dete demonstra interesse pela médico. Lucena se

muda para a casa de Vicente. Sebastião planeja se

casar com Raíssa no mesmo dia do casamento do

primo. Sebastião pede Raíssa em casamento,

• A VIDA DA GENTE
Nanda sugere que Rodrigo esqueça Ana e invis

ta em Manuela. Ana pede para trabalhar na ONG de
Lúcio. Rodrigo chama Manuela para viajar. Eva não
aceita que Ana queira trabalhar na ONG. Ana fala para
Manuela sobre suas expectativas com Lúcio e com o

trabalho na ONG. Júlia decide ficar com Ana durante
o fim de semana em que Rodrigo e Manuela viajarão.

• VIDAS EM JOGO

Regina parte para cima de Augusta, mas é
contida por Adalberto. As duas começam a discutir e

Augusta fala sobre o HIV. Adalberto retira Regina do

quarto à força. Ela cospe no rosto de Adalberto, que
retribui com um tapa. Divina afirma que não sabe

quem é o pai porque foi para a cama com Ernesto

e Severino no mesmo dia. Alterado pela bebida, Se
verino chora nos braços de Margarida, temendo que
Jaqueline realmente seja filha de Ernesto.

(Q resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).

ANIVERSARIA TES
14/12 Henrique R. da Cruz Matheus T. Vieira

Alexandre Boddenberg Hilário M. Wagernowsky Miqueias N. Bienert

AmarioZech lgor Martins Moacir v. Vegew
Bryan da Costa Jeovana Pechebilski Odete Campregher:
Carla F. Picolli Jhonatan A. dos S. Pelens Otilia Schwirkowski
Daniel H. Boncowski Jonatan G. Trentini Rosangela L. Correa
Daniel S. Pereira Josiane L. Macedo Roseli Selke
Evanir Nonato Julio C. M. Floriane Silvia P. Vieira
Fabiana Draeger Leticia Rossito Soraia C. N. Kellner
Gabriel Rossito Luana Macedo Tiago R. Bachmann

Gabriela Volpi Marcelo Fabiani Viviane K. Dzonek
Gretiza Rangletti Maria Raimundi

Curta a nossa página no FacebOok e

fique Informado também na sua rede social!

facebookicom/ocorrelodopovo

Jaraguá do Sul (47) 3274-1900

R. Reinaldo Rou, 414

Promoção Mega Operação de Natal Peuqec c , Peugeot 207 H B XR 1Al Flex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12. Preço público sugerido para venda à vista a portir de R$ 31.727,54. Frete incluso. Peugeot 207 Passion XR 1Al Flex, 4 portas, pintura sólida, ano/mo

11/12. Preço público sugerido poro venda à vista a partir de R$ 36.397,81. Frete inclusa. A taxa de 0,99% a.m. é válida poro toda linha 207 independente da versão, entrada a portir de 50% dei valor do bem e prazo em até 24 meses. Peugeot 307 HB Presence 1.6l 16V Fle

portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12. Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 46.289,35. Frete incluso. Estoque Nacional das Concessionárias Peugeot: Peugeot 207 HB XR 1Al F.lex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12 - 30 unidades; Peugeot
Passion XR 1Al Flex, 4 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12 - 20 unidades; Peugeot 307 HB Presence 1.6l 16V Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12 - 20 unidades. Consulte os preços das revisões com preço fixo poro toda a linha Peugeot. Prazo de vigê
da oferta para pedidos firmes fechados: entre 03/12/2011 e 03/01/2012 ou enquanto durarem os estoques. Peugeot Hoggar XR, pintura metálica, 10/11, com direçõo hidráulica a partir de R$ 29.746,00 com 1 unidade em estoque. Peugeot 408 Allure Mecânico, 11/12, Fr

url
�.�If19)..�..bt

Blumenau .(47) 3331-4500

Rep. Argentina} 2077
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JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaúpt 1
• O gato de botas - Dub (14h10, 16h, 17h50,
19h40 e 21 h30)
• Cine Breithaupt 2
• Happy Feet - O Pinguim 2 - Dub (14h30)
• Operação presente - Dub (16h40, 19h e 21 h1 O)
• Cine Breithaupt 3
• Amanhecer - Parte 1 - Leg (14h, 16h30, 19h e 21 h30)

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 19h20)
• Operação presente - Dub (13h40 e 21 h1 O)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Noite de ano novo - Leg (14h15, 16h45, 19h1 O e 21 h40)
• Cine Norte Shopping 1
• O gato de botas -Dub (12h40, 14h50, 17h, 19h1 O, 21 h20 e 23h30

- somente sábado)
• Cine Norte Shopping 2
• Noite de ano novo - Leg (11 h, 13h30, 16h, 18h30, 21 h e 23h40

- somente sábado)
• 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 - Leg (17h45, 20h e 22h15)
• Cine Norte Shopping 6
• Os Muppets - Dub (17h20, 19h50 e 22h1 O)
• Meu país - Nac (13h15 e 15h15)
• Cine Norte Shopping 7
• Operação presente - Dub (16h55 e 19h05)
• Happy Feat 2 - Dub (12h20 e 14h35)
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (21 h25)

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 (13h1 O, 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 21 h45)
• 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)

Fox negocia
com Balinha
A direção do Grupo Fax no Brasil confirmou

que está em negociações com o humorista
Rafinha Bastos. A empresa ressaltou que
nada foi acertado até o momento. Segundo
o site P5, a Fax pretende usar Rafinha no

canal FX, voltado para o público masculino.

O grupo de mídia está antecipando a

mudança de leis de conteúdo na Tv, e Rafinha
faria parte de um novo conteúdo nacional.

HORÓSCOPO·

Filha de Bill Clinton
estreia como repórter
Chelsea Clinton, filha única do ex-presidente
dos Estados Unidos Bill Clinton e da atual
secretária de Estado, Hillary Clinton,
estreou na noite desta segunda-feira como

repórter nos noticiários da emissora NBC.
A matéria de estreia dela foi um perfil de
Annette Dove, a criadora de um programa
de educação extracurricular para alunos

pobres no estado de Arkansas.

ÁRIES
Bom momento para lidar com atividades criativas, mas -

leve seu trabalho com seriedade. Não é um dia para
correr riscos. No amor, expresse a sua paixão.

TOURO
Dificuldades no setor profissional não estão descartadas.
É tempo de dar um passo a mais nos assuntos do

coração. Curta os momentos na companhia do par.

G�MEOS
É recomendável refazer as suas contas antes de prometer
novas aquisições aos seus familiares. Tempere a sua

relação a dois com mais paixão e entusiasmo.

CÂNCER
Controle o impulso de sair comprando tudo o que vê pela
frente. A paixão toma conta do seu astral: compartilhe a

intensidade dos seus sentimentos.

LEÃO
Hoje, você contacom enorme vigor e vitalidade. Deixe a

insegurança para trás e torne a sua vida mais alegre. No

amor, o clima é de muita intensidade.

VIRGEM
No emprego, a discrição será a melhor arma que tem

para ficar longe da inveja dos outros. Tudo de bom no

relacionamento afetivo, curta sua alma gêmea.

LIBRA
Desenvolva projetos em equipe apenas se puder expor as

suas próprias motivações. Do contrário, é melhor realizar
o seu trabalho sozinho(a).

ESCORPIÃO
Suas responsabilidades profissionais podem atrapalhar
um pouco seu contato com sua cara-metade. O clima

esquenta no campo afetivo.

SAGITÁRIO
Bom momento para buscar novas oportunidades profissionais.
Atitudes bondosas abrem portas para a realização de seus

desejos. No amor, compartilhe os seus sonhos.

CAPRICÓRNIO
Aposte em sua habilidade de vencer desafios, pois neste

momento você contará com uma energia adicional para
deixar qualquer dificuldade para trás.

AQUÁRIO
No trabalho, colabore com os seus colegas para obter

ajuda em suas tarefas. Aproveite para comprar artigos
para o lar. Contagie seu par com sua alegria.

PEIXES
O caminho para conseguir o que quer é trabalhar duro

sem se impor sobre os demais. Momentos em familía
serão valiosos. No romance, a paixão está no ar!

r e Air-Bcq, Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e Travas elétricas, pintura sólido, frete incluso, versões a partir de R$ 59.500,00. Para a linha 408 (todas as versões) a taxa de 0,0% o.rn é válida com entrada de 55% do valor do bem

[,azo em até 18 meses e ou taxa de 0,99% c.rn com entrada de 40% do valor do bem e prazo de
.

à 48 meses. Não cumulativa para outras promoções. Para mais informações sobre preços e

F
-. - ,

I I tldiçõesespeciais, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot participantes,liguepara0800 aça revlsoes em seu velcu o regu armen e'.

12424,"
ocesse www.peu••ot.corn.br

lajaí (47) 3344-7000 Brusque (47) 3355-4500 Rio do Sul (47) 3522-0686

xíovio Osvaldo Reis, 3200 Praça Vicente Só, 7 AL. AristiLiano Ramos, 1595 PE U C EOT
MOTION & EMOTION
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SEU CARRO
USADO VALE
COMO ENTRADA .

...

CITROEN C4
GLX 1 ..6 Flex 2012

À VISTA

CITROEN
C4 PALLAS
GLX 2.0 Flex 2012

CITROEN
AIRCROSS
GLX 1.6 Flex 2012

-

KM 10.000 20.000 30.000 40.000 50.COO

UNHAC4 3xR$110,OO 3"R$170,OO .3 "R$ 175,00 3dt$170.00 3 " ft$ 110 00

A,lRCROSS 3xR$99,00 3xR$160,OO .3 '.I( ft$ 175,00 � :3 "R$1tj/IVlO 3 Í(i ff$1{ii.ffi:,OO

CONHEÇA TAMBÉM
A VERSÃO 2.0 16V 151CV
E CÂMBIO AUTOMÁTICO
SEQUENCIAL.

. APROVErrEllPVA �

E EMPLACAMENTO GRATtS ..
2

59.990' 56.990'
À\i1STA À VISTA

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

1- Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên C4 GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 53.990,00 e COC realizado pelo Banco PSAcom entrada de 60% + 24 parcelas
com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Citroên C4 Palias GLX 2.0 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 59.990,00 e COC realizado pelo Banco

PSA com entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Citroén AirCross GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$
56.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% + 30 parcelas fixas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) +·IOF. TC de R$ 846,00.
Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Finance. Financiamento simulado para Pessoa Física. 2- IPVA e Emplacamento grátis na compra os

mod.el?s: Citroén �4 Pall�s e Citroén C4 Okm. Benefícios não podem ser conv�rtido� em , ""a"r.' ""I' W;'''''��.!' I�c..�"""''"e,,�) e" �'� (:';,:'E�-l� "�J!D.;, lflrc'''' &J�tO'"'' Ik"""t:.';!;.('" � � rr'l1'··� I/, '"'ltdl;�
\...-

especte. Ofertas validas ate 17/12/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens Ilustrativas. "':$'1(, M 'I0".."Il' s-::;;, ,,. VI 'f. � m -c» ,. '1/",.", I ,#'\ ! I � '\,.,py lIi.JDI � I 'm \',J

CRÉATNf TECHNOLOGIE CITROE:n
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CONTRATA·SE
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO

para Setor de Planejamento
Tributário. Formação: Ciências
Contábeis ou Direito. Enviar

currículum para leia@cassuli.
com.br ou entrar em contato

pelo fone (47) 91833010.

,DOA·SE.
• CACHORRO raça boxer, macho,

de aproximadamente 01 ano.

Tr: 9919-2412

• REFLETOR de lâmpada
florescente. Tr: 3370-1064

• PINCHER fêmea. Tr: 3370-
8657

PROCURA·SE

• CUIDO de pessoas idosas
no horário noturno. Tr: 3370-
5644 / 9989-3205

• TRABALHO como prestação de

serviços de construção civil do
fundamento ao acabamento.
Tr: 9103-0933/ 8438-3862
com Marcio ou Ivo.

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

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

COMPRA·SE

• COMPRA-SE Carretinha p/
transporte de moto com

documento. Tr: 3376-1484

VENDE ..SE

• GELADEIRAS comercial uma

de 4 portas por 800,00 e outra

de 3 portas por 1.000,00. Tr:

9112-3947

·JOGO DE SOFÁ 2 e 3 lugares.
R$ 200,00. Tr: 3371-7593/
3275-6205

·VENDO GUARDA-ROUPAS,
AR CONDICIONADOS,
LAVAM ROUPAS Electrolux
turbo 11 kg, BICICLETA

ERGONOMÉTRICA,TV, ARTIGOS

P/ PISCINA E MÓVEIS EM

GERAL.T�3367�8581/
8823-8539 com Valy

• XBOX 360 Árcade,
Desbloqueado, com HD de

60 GB + 2 CONTROLES + 20

JOGOS. R$ 550,00. Tr: 8408-

3265/ 3371-0682 Vera

• LEITÕES limpos p/ final de ano.

Tr: 3370-4924/ 9934-4300
com Luciana

• EQUIPAMENTOS RECREAÇÃO:
Cama Elástica, Piscina de

Y'ENDE·SE

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

10 x de R$2.500,00 ou a vista

R$22.500,00. Tr: 9192-0169

• ESTEIRA ELÉTRICA, semi- nova,
marca FITNESS. R$ 500,00. Tr:

3370-2530

• TEtEVISÃO PHILCO 29, cor

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

• FREEZER vertical Consul, 180

litros, 1 ano de uso. R$ 500,00.
Tr: 8832-8264 com Sonia.

'ti CD PLAYER da Pionner. R$
100,00. Tr: 3373-1900

• PORTA alumínio 2 x 2,4 folhas,
com vidro fumê. R$ 750,00. Tr:

3373-1195 com Adriane

• FILMADORA SONY Vende-se

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

• FRALDAS Vendem-se da Mônica

Jumbo, EG c/ 24 unidades. R$
10,00 o pacote. Tr: 3273-5233

• FILHOTE de Pincher macho.
Valor a combinar. Tr: 9915-

5616/ 9205-0398

IMÓVEIS

APARTAMENTO
• ALUGO apartamento no Rau

com 2 quartos. Tr: 9993-2131
com Sandra.

CASAS
• VENDO casa com 170 m2, área

central. R$ 370.000,00 (aceita
AP. em Itapema). Tr: 9929-1715

CHACARA

• CHÁCARA de 12.800 m, no

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

9118-5474/9662-0895
• CHÁCARA com 50.000 m-,

lagoa de peixes, cachoeira e

nascente. R$ 100.000,00. Tr:

3376-0726

• VENDE-SE 2 galpões, um

com 15 x 8 e outro de 70 m-',
estrutura metálica. Valor a

combinar. Tr: 3370-0719/
9953-3878

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

SAlA COMERCIAL
• VENDO Vídeo Locadora (antiga
fênix vídeo locadora) com

mais de 5.000 filmes entre

lançamentos e catálogos,
e acompanha também 36

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

• VENDO COMÉRCIO de

pescados com 15 anos de
clientela fixa. Tr: 9988-6649
ou 3370-1142

• VENDE-SE comércio de

pescados, 15 anos de clientela
formada. Valor a combinar. Tr:

9998-6649

TERRENO

·TERRENO com 600 m2 ecasa

mista de 70 m2 na Barra. R$
120.000,00. Tr: 3273-1546

• TERRENO DE PRAIA Vende-se
em Piçarras 12 x 30 ou troca

se por terrenos em Jaraguá. Tr:

3371-2575

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

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

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

galpão. Valor a combinar. Tr:

3376-0726

LOCAÇÕES
• ALUGO quarto p/ pensionista

com família. Tr: 8826-2565

• ALUGO casa em Piçarras p/
temporada, com 120 m2, 2

quartos. R$ 300,00 diária. Tr:

3370-5603/9973-5780
• Casal sem filhos procura casa

p/ alugar que seja murada e

quintal próprio, preferência
pela Vila Rau. Tr: (41)

'98611255/96652447
• ALUGA-SE apartamento no

bairro Rau com 1 quarto com

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

• ALUGO Apartamento com 1 e 2

quartos na Rua Max Wilhelm,
837, prédio azul. Tr: 3371-6021

VEíCULOS

CHEVROLET
• CELTA 2002, Prata, 02 portas,

desemb. Límp.traseiro, ar quente.
Tr: 3370-1193/ 9938-6789

CHEVROLET
• VECTRA CD, 2000, prata,

completo com teto solar,
relíquia, 28.000 km rodados. R$

23.000,00. Tr: 9997-0791 ou

aecbartz@ibest.com.br

• KADETT ano 1996, ótimo estado.

R$ 6.900,00. Tr: 9625-8805

• FIAT 147L ano 1979 modelo

1980, cor bege, aro original +

ljogo de rodas cruz de malta.

Tr: 3376-6022 após 18 hrs.

• STILO Vende-se vermelho,
2003, bancos em couro,

teto solar, pneus novos. R$

37.000,00. Tr: 9928-3119 /
8496-7800

• CORSEL ano 1972, todo

original. R$ 5.300,00. Tr:

9625-8805

• PEUGEOT 206, ano 2003,
2 portas, completo. R$
16.500,00. Tr: 9931-9410/
3275-3538

VOLKSWAGEN

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

RENAULT
• CLlO AUTENTIQUE 1.0, vermelho,

2004, alarme, trava vidros

elétricos, legalizado baixo
com xênon, com muito som (4
sub Pioneer 10" 4 pares 6x9

Pioneer). R$ Entrada + assumir
financ. Tr: 9132-7771 com Bruno

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

9937-0655

• HILLUX SRV, automática,
top .de linha ano 2008. Valor

a combinar. Tr: 3370-7144

• OPALA cor tijolo, ano

1979/1980. Valor a

combinar. Tr: 3055-8262

MOTOCICLETAS

• MOTO TITAN, ano

2004/2005. R$ 3.500,QO.
Tr: 3273-3127

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

• MOTO DAFRA 100, ano

2009, O km. R$ 2.500,00.
Tr: 3375-1915/ 3375-1039

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

R$ 4.500,00. Tr: 84983986

• MOTO HON DA modelo CB
I

500 ano 2001 na cor preta.
Tr: 9172 9175.

• HONDA SIZ Vende-se 125

cc, preta, ano 2007/2008,
com partida elétrica,
R$4.200,00. Tr: 9164-8315

com Aline 3371-9604 com

Elisa.

Playstation 3, com 4 controles
Sony sem fio, 3 jogos (Gran
Turismo 5 - Medal of Honor,
SOCON), Headset 2.0 Oficial
?ony No Blister Pode Retirar,

Kit Resistance 3 Ps3 Com'
Move + navigation + camera +

arma Controle Ps3 Sem Fio
Dualshock 3 Wi Fi Bluetooth +

Cabo Usb, R$ 1800,00-
91826934 ou após as 18hs

n030552934

"'I
3273-2347 I 8853-9716

Venha conferir a super
gata Claudinha Menezes

que vem do Rio de Janeiro

para encantara sua noite!

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h às 04h. '

Rua Joaquim Francisco
de Paula, 1058.

-

Chico de Paula
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o mercado de automóveis que andei num conversível o estreante GTi, lançado em câmbio de 4 marchas (e não

antigos vem tomando foi na minha adolescência, 1988, fez história: trata-se 5) a exclusiva cor azul e, no

proporções cada vez maiores, nos Estados Unidos, num frio do primeiro modelo nacional caso dos exemplares brancos

com inúmeros clubes e que chegava a -10cC. Apesar a ser equipado com injeção e vermelhos, bancos na cor

eventos inéditos - tome do tempo nada favorável, me eletrônica, dando início ao fim vinho.

como exemplo o 1° Salão encantei em andar sem a da era dos carburadores.
Chevrolet Opala 1992

Internacional de Veículos capota. Desde então, sempre Outras cores viriam nos anos

Antigos (SIVA), entre os dias quister um conversível",
seguintes, mas esta azul

Há quem ofereça, e tome

24 e 27 de novembro, em conta o proprietá rio. um estrondoso "não" como

São Paulo. Mas quem deseja
Mônaco tem gosto especial

resposta, até R$ 45 mil por
para os colecionadores. Para

- -I

entrar para esse nostálgico um Chevrolet Opala Gran Luxo
os fãs do carro que não fazem

mundo talvez não tenha
questão da esportividade do

1974. A saída é.apelar para

muitas opções. Isso porque exemplares mais novos: ainda
GTi, uma opção é o modelo

os carros colecionáveis, há no mercado um número

concentrados em exemplares
1981, ainda refrigerado a ar, razoável de Opalas ano 1992,
que é o primeiro Gol a receber

vindosdos Estados Unidos últimos antes da chegada do
a desejada placa preta.

e Europa e produzidos nas Omega, o sucessor. E se você

décadas de 1950, 1960 e Fiat Uno 1.SR achar um da série Collectors,

1970 predominantemente, O modelo foi encontrado
Hoje em dia o Fiat Mille se gaba

limitada a 100 unidades,

dificilmente sairão das acidentalmente, depois de
por ser o carro mais barato agarre.

mãos de seus atuais donos. Hilton e sua esposa mudarem
do Brasil, mas seu passado já Volkswagen Santana Executivo

A saída é buscar novos o trajeto de uma viagem foi mais glorioso. Afinal, quem
modelos, encontrar uma nova ao interior de São Paulo

diria que o popular já teve
Eis outro modelo que foi

geração de carros veículos para visitar um encontro de
uma versão esportiva, com

divisor de águas na indústria

colecionáveis. carros antigos. "O valor pago direito a motor 1.5, cintos
automobilística: Volkswagen

neste carro não chegou a Santana. Foi o primeiro

R$ 20.000, e hoje ele está-
de segurança vermelhos

modelo considerado de

fora do mercado. É o meu
e tampa do porta-malas luxo a ser equipado com
totalmente cinza, destoando

carro de passear nos finais
agradavelmente do amarelo

motor de injeção eletrônica,

de semana, e não pretendo utilizando o mesmo conjunto
e vermelho do restante da

vendê-lo", avisa Hilton. Outro carroceria?
do Gol GTi. Sua chegada .1

fator que torna esse exemplar incomodou sensivelmente

ano 1992 de pouco mais que Volkswagen Passat .Iraque o Chevrolet Monza, que não

70.000 km colecionável é o Mas não são somente os
via dificuldades em superar

Mo�lvo: I!� � \I'�"!1f'$lãIO '�lI!ipClrllN'a dlii!ll.J!m Cí!ilrrt)
origlmJMr:l\fi)!/iil!e popular Para a National Automotive fato de ele ser um Fórmula, esportivos que figuram na

o Passat, então o carro mais
;

sofisticado da Volkswagen.!�'I1I,"rJ!IwmlmfrrlfflJ11lf1nmlll/ll1_!lflitlUmlllJflm/flll1l!1f1ml/!lIIll1inllfm!l!l1!JIff!mltl!fIIrIIffl1!ff!J1!IIIf1/IJtlf1!m!f1fJI�llfIIIflmHff!í!fl/lfPIitII1IIIPf!RHI!!/IItIlI!1/1!lJf!I!.rrtml'1l."l!mllflill

History Collection, já é versão com amortecedores de lista dos novos colecionáveis.

possível prever quais carros controle eletrônico - recurso Lançado no Brasil em 1974, Numa época que sedãs
desfilarão em 2035: as que depois se estenderia ao o Volkswagen Passat foi por se permitiam ter apenas
novas gerações de Chevrolet resto da linha, muito tempo uma referência duas portas, o Santana
Camaro e Ford Mustang, Ford

KadettGSi entre os sedãs (apesar do rapidamente se tornou

Flex, Dodge Challenger, Dodge desenho Fastback), sendo referência de desempenho
Viper SRT10 e até mesmo Na época em que era um dos -,

um modelo de vanguarda e status. Sua fabricação no

Chrysler 300C. E por aqui? carros mais desejados do
da marca. Todos eles Brasil foi de 1984 a 2006,

Algum candidato' nacional?' mercado nacional, o Escort
são colecionáveis: dos que não mais habitava as

XR3)tinha como principais mais antigos ao Pointer,
-

garagens da elite brasileira,O campeão de votos na opinião rivais os também esportivos
de especialistas ouvidos esportivo, que durou até a mas sim os pontos de táxi.

Kadett GSi e Gol GTi. Assim
pelo G 1 é o Ford Escort aposentadoria do modelo, em As versões Executive, com

XR3: o antigo esportivo foi
como o Ford, o exemplar da

1988. Mas um deles é ainda cores exclusivas e rodas
Chevrolet também oferecia

prontamente citado por
uma versão cabriolet, que

mais: num esforço de abrir um douradas, e Sport, disponível
Ariel Gusmão, presidente do canal comercial com o Oriente também na perua Quantum,

Automóvel Clube do Brasil,
tinha como destaques motor

Médio, a Volkswagen exportou são raras e, portanto, mais
2.0, painel digital, bancos Li

pelo leiloeiro especializado versões LSE do Passat para o colecionáveis.
Recaro e desenho assinado

em automóveis antigos pelo famoso estúdio italiano
Iraque, entre 1983 e 1988, o

Marcelo Azevedo, além que naturalmente lhe rendeu
Bertone.

dos colecionadores Boris o apelido "Passat Iraque".

Feldrnan e Flavio Gomes. E Gol GTi
Em 1986 a montadora passou

se for conversível, como o do Já o hatch da Volkswagen a oferecer o carro também
economista Hilton (que pede teve vida mais longa, uma no mercado nacional, com as

para não ter o sobrenome vez que sua variante GTi mesmas características do'

revelado), será ainda mais se estendeu até a segunda modelo de exportação: para-
Mo,trhxo,; fl:,�r;;JitJ$iVlirjli!llj�" lÍ1aSi'iIlTlplinillhlO" I!i) 'o.?l1fol1o : valorizado. "A primeira vez geração do Gol, de 1995. Mas barros, motor menos potente,
,"�"••,_"",_"",",.""_""..'m.""",'",",�"'m,"'",,",,"",,,,"._"",,.'m'""'""'''"'."..r..'"","""m..",,_..._.,J,
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1I6eê �, 1I6eê �.
onlatos: 3372-1070 •

207 XR SPORT 1.4 FLEX BV
5P 2011

FOX PLUS 1.0MI TOTAL
FLEX BV 4P 2005·

FIESTA 1.0 BV FLEX 5P
2009

SCÉNIC RXE 2.0 2001

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

3370-4714 • 912 ·2008

CLlO SED. EXPRESSION 307 SED. PRESENCE LOGAN AUTHENTIQUE HI-

HI-FLEX 1.0 16V 4P 2007 1.6 FlEX 16V 4P 2009 FLEX 1.0 16V 4P 2010

ASTRA ELEGANCE 2.0 SANDERO EXPRESSION HI- GOL TRIO ELÉTRICO 2001

MPFI FLEX 8V 5P 2005 FLEX 1.6 8V 5P 200B

���CI�
.•·.��mvCl�
G����

CORSA HATCH 03 4P COM
OPCS + VIDRO E TRAVA

ELÉTRICO

UNO FI RE 2004 4P 2004
SEM ENTRADA 60X 495,00

I •

I

CELTA 1.0 VHC 2005
COM OPCS

CORSA SEDAN 2004 C4 SEDAN 2010
EXCLUSIVE ATU.
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... NOEl?

... BÔNUS?

Que trenó, que nada!
Até o Noel passou na Javel! E tem

A .

de até R$4.500.oo pra você!

o Papai Noel
ficou tão satisfeito

com a compra que fez,

que não para de rodar

pela cidade

distribuindo
bônus-presentes!

Fique ligado no roteiro

do bom velhinho

e garanta
uma chance inédita

de comprar

seuzerokm!

NOVOUNO I

WAY1.04P
R$29.670.oo

/
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TUDO QUE ACONTECE EM JARAGUÁ DO SUL, GUARAMIRIM,
MASSARANDUBA, CORUPÂ E SCIiROEOER VOCÊ lÊ AQUI!

......

LOCAÇAO DE
IMPRESSORAS
E COPIADORAS
HP Office Jet 8500 .

Impressão em PB e COR,
scanner e fax, com franquia
de 2000 páginas, no valor
de R$ 100,00 mensal;

Matrículas aberta:
* Técnico em Enfermagem
* Técnico em Alimentos
* Técnico em Análises Clínicas
* Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica
* Balconista de Farmácia

* Excel Básico
* Autocad 20 e 3D: Documentação e Projetos
* Solidworks
* Programação Básica
* Adobe ln Designer

* Boas Práticas em Manipulação de Alimentos
* Matemática Financeira com HP 12C
* Desenvolvimento de Equipes
* Custos e Formação de Preço de Venda
* Rotinas de Departamento Pessoal

Clio Campus 1.0

Corolla Xei 1.8 At

59.500,00
24.800,00 Corsa Hatch Maxx 1.4

2009 - 4 portas - Preto - Flex - Ar-condicionado, Aquecimento, Limpador e

DesembaçadorTraseiro, Travas Elétricas, Alarme. 32.000,00

··,1-"

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

2010- Prata - F1ex - Ar-condicionado Digital, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Nebtina, Piloto Automático, Computador de Bordo, Cd Ptayer,
Bancos em Couro, Câmbio Automático, Freios Abs, Air Bag Duplo.

Palio Weekend
Adventure 1.8

47.500,00

810 Executlve 2.4

64.000,00
2010 - Branco, - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Travas
Elétricas, Alarme, Limpador e Desembaçador Traseiro, Aquecimento.

Fielder Xei 1.8 At

45.500,00 26.200,00
Civic Lx 1.7 MI

2010 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

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

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

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

2003 - Prata - Gasolina - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Desembaçador Iraseíro, Air Bag Duplo.
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Nova loja com os melhores preços e

melhores marcas!

Astra Sedan �
11'11,Advantage 2.0

Flex I
De R$ 40.900,00 '·1"':,R$ 35.900,00 � PROMOÇÃO RELÂMPAGO

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

�FIESTA 1.0 FLEX HATCH 2008 PRATA

1120
DONO AL+TRAVA+LT+DT BAIXA

KM. R$22.900,00. À VISTA
,

i, FlESTA HATCH 1.0 - 4

i P 2011 TRAVA+AL.

I R$26.990,00. À VISTA I� FOX 1.04 PTS FLEX 2005, ÚNICO
DONO. DIRECAO+VlDROS+TRAVAS

li
+ALARME+RODAS.

� R$ 21.900,00. À VISTA

ClTROEN XSARA PICASSO

GX 2.0 COMPLETO 20 DONO

60.000KM. POR APENAs
, R$23.900,OO Á Vista.

I C 4 PALLAS EXCLUSIVE 2.0

I PRETO �NO 2008 COMPLETO

I UNICO DONO.

I R$ 39.900,00. À VISTA.

II
;
�
� PEUGEOT 206 PRESENCE
� 1.4 FLEX 2008 UNICO DONO
�
� COMPLETO.

� R$ 22.900,00 - À VISTA

I
'II

�
i
�
�
�

I
I CELTA LI FE 1.04 PORTAS PRATA i CORSA SEDAN LlFE 1.0 - 2008COM

\� ANO 2009. � ARCOND.+TRAVASELETRICAS

�l R$ 19 900 00
' �+REVlSADO+GARANTlAPORAPENAS

�, .,. A VISTA � R$21 900 00
'

� j. , AVista.
II

CELTA LlFE 1.0 ANO 2010

BASICO 4 PORTAS PRATA.

� POR APENAS:
,

W R$ 21.900,00. À VISTA

ECOSPORT XLT 1.6 FREESTYLE

I; ÚNICO DONO, PRETA, 2009.

� POR APENAS:

� R$ 42.900,00. À VISTA

** 3 meses de motor e câmbio e 9 meses somente troca de óleo

***Promoção válida somente com este anúncio em mãos

1:1fllj"""""'''I"'fijJ);''''1!,,,,;gI'''''"''''h·�.i'!'iim!''''"n,mm'·''''''''i"'''''",'',.,mU;",,!"iimm"'Hi"lml',ml""I�I!"'''NI'''I'I r
Ym!JHijjjlll!fl/#tWiIiilii'; .. IP iIll/!ljj�\ !ilIil, '_' ,/II#!!Iii!lr.8!nlliij/.I_,!!I1ii!;1t, d!l1!JIi!I.q[J!iWili�HmmllfJ!l!ifl" .JIJij'I!!II, liIIIi!ff,m/!iIIMJJ!ili,

� PEUGEOT 3072.0 FELlNE

�AUTOMAllCOllPTRONIC ANO 2006

Ir: PRETO + COURO. POR APENAS

� R$ 27.900,00. À VISTA

� STRADA FIRE 1.4 FLEX CABINE

� EST. 2011 KM 3.000 PRATA BAS.

'�ff1.,'� $,,! R 33.900,00. ÀVISTA

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

Revisado, Garantia de 1 anol"

Atendimento:
Segunda à Sexta 8h às 19h

Sábadó das 9h às 18h

*Ofertas válidas até 16/12/2011

speedvcmultimarcas@gmail.com.
Rua Bernardo Dornbusch - 743 - Fone: 3054.1071 - 3054.1072 - 9669.2178

,
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CELTA LS 2p 1.0 - 2012 CLASSIC LS 1.0 ... 20

-Novo volante'
-Alarme sonoro de faróís fígados
·Para-choque na cor do veículo
·Bra/(e fight
-Novo grafrsmo do painel

'Porta-mafas de 390 litros
'Alarme sonoro de faróis ligados
'Desembóçador do vidro traseíro
.Pora-choque na cor do veículo

À VISTA À VISTA

PRISMA LT 1.4" 2012 ,�WJjjJj)1;';{!L4( CORS HATCH �X - 2012 �rmKY/jI[ifil�

\

À VISTA

Faça revisões em seu veículo regularmente

-Ar qfjente 'Desembaçador do vidro traseiro
-Instrumento do painel com conta-giros e relógio dígital

• direção hidráulica· trio elétrito

Cella LS tO, R9A, 2 parlas, Flexpower, ano/fabricação 2011, ano/modelo 2012, com preço promocional à visla de R$23.990,00 ou através de plano de financiamento com entrada
de 52,00% (R$12.990,OO) e saldo financiado em 60 prestações de R$273,37 com taxa de 0,99%a.m. e CET: 18,37%a.a. Tolalizando R$29.392,32. Classic LS 1 O, Flexpower, (config
R8A), ano/modelo 2011/2012, com preço promocional á vis la a partir de R$25.990,00. Prisma LT 1.4, 4 portas, Econo.flex (config R7R), ano/modelo 2011/2012, com preço
promocional à vista de R$29.990,00. Corsa Hatch Maxx 1.4, EconoJlex (config R7C), ano/modelo 2011/2012, com preço promocional à vista de R$29.990,00. Ofertas válidas para o

GMAC período de .12 a 18 de dezembro de 2�11 no Estado de Sanla Catarina para veículos Che�rolet O km adquiridos n�s Concessionárias �hevrolet. Ofertas nã_o válidas ou cumulativas
____ com modalidade de venda direta da fabrica, taxistas e produtores rurais. Consulte condições em sua concessronana Chevrolet. Os veicules Chevrolet estao em conformidade com

o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. www.chevrolet.com.br-SAC: 0800 702 4200.
Ouvidoria GMAC - 0800 722 6022.
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FOTOS MARCELE GOUCHE

AIJlGllMENTO Rua Waldemar G� próximo à Weg 2, tomada por água DESLIZAMENTO Chuva provocou queda de barranco no Jaraguá Esquerdo

CHUVAS

Tempestade
causa estrago
e alaga ruas
Na tarde de ontem, choveu 70 milímetros
em uma hora e meia, o equivalente a toda

a chuva registrada no mês de novembro

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Cerca de meia hora de chu
va forte foi o suficiente para

causar estragos em vários pontos
de Jaraguá do Sul. O temporal
começou por volta das 17h30 de
ontem e provocou alagamentos,
queda de árvore e deslizamento.
De acordo com a Defesa Civil,
choveu 70 milímetros em uma

hora e meia, o equivalente ao

total de chuva registrada no mês
de novembro. O balanço aponta
quatro casas destelhadas, 30 cha
madas por alagamento, dez que
das de árvores e um chamado de
erosão na margem do rio.

Um dos casos mais graves
aconteceu na rua João Manoel Lo

pes Braga; bairro Jaraguá Esquer
do. Com o temporal, os proble
mas causados pela construção de
um prédio no local se agravaram.
Parte da rua, que já havia caído,
sofreu mais deslizamentos e a casa

na qual mora o trabalhador autô
nomo Ionathan Alves de Quadros
foi totalmente tomada pela lama.
A construção do prédio exigiu que
fosse cortada uma parte do morro,

mas a terra cedeu e uma barreira
foi colocada para evitar mais des

lizamentos, o que não solucionou

completamente o problema.
De acordo com o morador, o

problema foi ocasionado pelo ater

ro da obra e pelos canos de água
que estouraram. Com isso, a grande
quantidade de água que desceu não

teve por onde escoar e se misturou
com o barro, invadindo a residên
cia. O prejuízo inclui geladeira, má

quina de lavar roupa e outros uten

sílios que foram perdidos. "Moro
com a mulher, duas crianças, nora e

enteada. A água entrou aqui e perdi
muita coisa", lamentaJonathan.

O empresário proprietário do

empreendimento, Arno Beber,
esteve no local, causando a in

dignação dos moradores. "O meu

engenheiro sugeriu que colocás
semos trilho para segurar o bar

ranco, fizemos tudo o que estava

ao nosso alcance", explica Beber, O
secretário da Defesa Civil, Jair Al

quini, e o geólogo Normando Zit
ta estiveram no local e afirmaram

que pretendem reunir os técnicos
da Prefeitura e os engenheiros res

ponsáveis pela obra para discutir o

que será feito.

PREJUÍZo o autônomo Jonathan.lUves de Quadros mostra os estragos causados em sua casa

PERIGO Rua Getúlio Vargas teve vários pontos alagados e árvore provocou curto circuito

DNULGAÇÃO
48

GUARAMIRIM Rua Jerônimo Correa, bairro Avaí, &cou alagada após dez minutos de chuva
'
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Pode ser que pra você não tenha
nenhum problema/Mas pra mim

tem, mas pra mim tem". Ouvi dia
desses na rádio a banda Biquini Ca
vadão cantando essa música. E con

tinua a música: "Pagar caro um con

serto qualquer /E na mesma semana

o troço volta a estragar/Enfrentar
milhões de filas de atendimento /

Não ter telefone que funcione/E

quando a chuva entra em casa/Inun

da a sala sem ser convidada/Será que

alguém. se lembra em quem foi que
votou .. ./Viajar num ônibus lotado/
Tomar remédio falsificado".

Pode ser que para algumas pesso
as não tenha problema algum. Mas

para mim tem. E muitos problemas.
Em uma visão das mais simplistas,
talvez o problema todo esteja con

centrado em dos trechos da música
acima transcrita: "Será que alguém
se lembra em que foi que votou?"

Mas não e só isso. A culpa não é
só do voto, pois se errar é humano,
votar errado também o ·é. O que de
veria é aprendermos com os erros.

Infelizmente muitas vezes isso não

acontece.

De todo modo, pode ser que para
algumas pessoas não tenha proble
ma algum encabidar a família no

poder público sem ,concurso. Pode
ser que para algumas pessoas não

tenha problema algum se desfazer

>

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

de ambulâncias enterrando-as na

surdina. Pode ser que para algumas
pessoas não tenha problema algum
falar meses mal da prefeita e de
uma hora para outra passar a fazer

parte de sua base política e aceitar

cargos comissionados na adminis

tração municipal.
Mas para mim tem.

Pode ser que para algumas pes
soas não haja problema ficar pro
metendo duplicar uma rodovia e

sempre postergar o cumprimento
da promessa. Pode ser que para al

gumas pessoas não tenha problema
ver trabalhadores tendo que esperar
meses para fazer um exame médico
ou clínico pelo sistema público. Pode
ser que para algumas pessoas não

exista problema na falta de médicos

nos postos de saúde.
Para mim tem, e muito.
Pode ser que para algumas pes

soas não tenha problema construir

com dinheiro público um ginásio
para um time particular e deixá-lo às

moscas anos depois. Ou se esquecer
de dar manutenção em outro. Pode
ser que para algumas pessoas não te

nha problema construir uma pista de
atletismo que descola pouco tempo
depois, ficando abandonada. Pode

ser que para algumas pessoas não

tenha problema construir um abate
douro fora dos padrões necessários,

deixando seus equipamentos carís
simos enferrujando por falta de uso.

Pode ser que para alguns não tenha

problema começar a construir pon
tes e nunca terminá-las. Ou prome
ter zilhões delas.

Se tem problema? Ah, para mim

tem!!
Pode ser que para algumas pes

soas assinar contratos e não cumpri
los não tenha problema. Pode ser

que para algumas pessoas não tenha

problema não exigir de concessio

nárias públicas que cumpram suas

obrigações legais e contratuais. Pode
ser que para algumas pessoas não te

nha problema proferir uma decisão
judicial com o esdrúxulo fundamen
to pouco jurídico de que "tempo é
dinheiro". Pode ser que para algumas
pessoas não tenha problema deixar

processos parados em gabinete por
anos e anos, a despeito dos jurisdi
cionados. Pode ser que para algumas
pessoas não tenha problema esque
cer das nossas polícias e do nosso

sistema judiciário.
Para mim tem.

A notícia boa é que ouvi essa mú
sica em uma rádio da região que não

toca o tal do sertanejo universitário

que não cola grau nunca ou aqueles
chorogodes sem criatividade ou in

teligência. Ou seja, o mundo ainda
tem salvação.

_

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPUBliCA FEDERATIVA DO BRASll.

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

Centro - 89251-201- JARAGUA DO SUL- SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PRarESTO
Nos termos do artigo 15 da lei 9.492/97, ele o artigo 995 do código de Normas da CGJI
Se, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados ii pro
testo neste Cartório, para pagamento noprazo de3 (três) dias úteis, a contardestapubli
cação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito
os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

,

Apontamento: 195929/2011 Sacado: CINDER COMERCIO E TRANSPORTES Endereço: RUAJOAO
JANUARIO AYROSO 2185 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-295 Credor: lAGB ACESSORIOS E PE

CAS IlDA ME Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0000019196 - Motivo: falta de pagamentoValor:

R$1.750,00 - Data para pagamento: 19/12/2011- Valor total a pagar R$1.830,22 Descrição dos va

lores: Valor do título: R$ 1.750,00 - Juros: R$ 11,08 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

UOVARGAS 05 SAlA oi E 02 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: TRANSPORTES CRlSTOFOU

ll'DA Portador: - Espécie: DMl- N'Título: M333379 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 789,79
- Data para pagamento: 19/12/2011- Valor total a pagar R$897,76 Descrição dos valores: Valor do

� título: R$ 789,79 - Juros: R$ 3,15 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 196114/2011 Sacado: ClAUDIA LUANA STOLFI ME Endereço: R. JOAO JANUARIO
AYROSO 2050 - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89253-100 Credor: JOUMODE ROUPAS SIA Portador:
- Espécie: DMl - N" Titulo: 077895C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 488,88 - Data para

pagamento: 19/12/2011- Valor total a pagar R$558,99 Descrição dos valores: Valor do título: R$
488,88 - Juros: R$ 0,97 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$14,24

Apontamento: 195950/2011 Sacado: KASA DESIGN E COMERCIO DE MOVEIS E DE Endereço: AV

GETULIOVARGAS 05 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: M S SCHMIDT & ClA LIDA-ME Por

tador: - Espécie: DMl- N' Titulo: 001401112 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$1.049,70 - Data

para pagamento: 19/12/2011- Valor total a pagar R$1.l56,96 Descrição dos valores: Valor do título:

R$ 1.049,70 - Juros: R$ 2,44 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 49,92

.

Apontamento: 195713/2011 Sacado: ESPACO 1 COMUNlCACAO VISUAL II Endereço: RUA JOAO
SAMlTAVARES, 88 - BARRADO RIO MOIRA - Iaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: ARTES GRA

FICAS RlOSUL lIDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N''Titulo: 17256 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 600,00 - Data para pagamento: 19/12/2011- Valor total a pagar R$668,76 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 600,00 - Juros: R$ 4,20 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 195944/2011 Sacado: lAIRTON JOSE ALMEIDA Endereço: RUA WllLY GUNTHER

2 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89261-010 Credor: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SIA. Por

tador: - Espécie: NP - N" Titulo: 4232457707 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 12.871,19 - Data

para pagamento: 19/12/2011-Valor total a pagar R$16.298,69 Descrição dos valores: Valor do título:

R$12.871,19 - Juros: R$ 3.350,79 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 21,81

.

Apontamento: 195919/2011 Sacado: FERNANDO RUSCHE-ME Endereço: RUA ALBERTO SCHI

NAIDER 450 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-300 Credor: MARCIO ENKE Portador: - Espécie:
DSI - N° Titulo: 092011002 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 170,00 - Data para pagamento:
19112/2011-Valor total a pagar R$245,83 Descrição dos valores: Valor do título: R$170,00 - Juros: R$
0,62 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 196117/2011 Sacado: MARlNATY CONFEC COM DEARTVES Endereço: VERONICA

DEMARCHI ROSA 75 - JARAGUÃDO SUL-SC - CEP: 89260-376 Credor: INDUSTRIA DE PLASTICOS

LUZ ll'DA-EPP Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 4202.3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
326,66 - Data para pagamento: 19/12/2011- Valor total a pagar R$402,63 Descrição dos valores:

Valor do título: R$ 326,66 - Juros: R$ 0,76 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Con

dução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 196107/2011 Sacado: FLOR DE LIZ IND E COM DE CONFECCOES LIDA Endereço:
FEliCIANO BORTOUNI 389 SAL 03 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-180 Credor: FIOREUA PRO

DUTOS TElITEIS LTDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 006722 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 946,40 - Data para pagamento: 19/12/2011- Valor total a pagar R$1.024,13 Descrição dos

valores: Valor do título: R$ 946,40 - Juros: R$ 2,52 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 196120/2011 Sacado: MARlNATYCONFEC COM DEARTVES Endereço: VERONICA

DEMARCHIROSA 75 - JARAGUÃDO SUL-SC - CEP: 89260-376 Credor: INDUSTRIADE PLASTICOS

LUZ ll'DA-EPP Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 4202.1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
326,67 - Data para pagamento: 19/12/2011- Valor total a pagar R$402,64 Descrição dos valores:

Valor do título: R$ 326,67 - Juros: R$ 0,76 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Con-

dução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31
-

Apontamento: 196123/2011 Sacado: GISELE CARIA BUZZI Endereço: RUAWAlTER MARQUARDT
130 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-070 Credor: MARJ..A 'DEL'\IDE FLORES EPP Portador: - Es

pécie: DMI - N" Titulo: 90561 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 77,98 - Data para pagamento:
19/12/2011- Valor total a pagar R$149,1O Descrição dos valores: Valor do título: R$ 77,98 - Juros: R$

0,46 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 196121/2011 Sacado: MARlNATY CONFEC COM DEARTVES Endereço: VERONICA

DEMARCHI ROSA 75 - JARAGUÃDO SUL-SC - CEP: 89260-376 Credor: INDUSTRIA DE PLASTICOS

LUZ IIDA-EPP Portador: - Espécie: DMl-,N° Titulo: 4002.2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
326,67 - Data para pagamento: 19/12/2011- Valor total a pagar R$402,64 Descrição dos valores:

Valor do título: R$ 326,67 - Juros: R$ 0,76 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Con

dução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na

data de 14/12/2011.

Apontamento: 195963/2011 Sacado: KASADESIGN E COM DE MOVE DEC Endereço: RUA GETU-

Jaraguá doSul (SC), 14 de dezembro de 2011.

Apontamento: 195968/2011 Sacado: KASA DESIGN COM MOV E DEC lIDA Endereço: AV GETU

uo VARGAS 05 SAlA oi E 02 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: NOVALINEA MOVEIS lIDA

Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 1776-2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.070,47 - Data

para pagamento: 19/12/2011- Valor total a pagar R$1.l78,50 Descrição dos valores: Valor do título:

R$ 1.070,47 - Juros: R$ 3,21 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$

21,70 - Diligência: R$ 49,92
Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 13
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Certos problemas que ocorrem em nossas vidas nos fa

zem acreditar que nada irá resolvê-los. Quanto maior

o problema, mais poderoso ele se toma. Mas urn enorme

problema simplesmente exigirá urna solução mais sutil.
O que significa urn problema? Significa a falta de so

lução. Por exemplo; escuridão quer dizer falta de luz, ou

melhor, ausência de luz. Paraisso não devemos lidar com o

problema escuridão, mas sim, encontrar a solução "luz". Ao

lidar com a ignorância, os problemas não serão resolvidos,
devemos buscar a inteligência, esta com bastante entusias

mo. Ao lidar com a fraqueza, devemos saná-la com a força,
a fraqueza iráemborasem sombrade dúvidas. E como lidar

problemas de doenças? Com muita calma, tranquilidade e

humildade. E problemas com ódio, como resolvê-los? Logi
camente com muito amor.

O amor profundo resolve qualquer problema de ódio.
Com amor verdadeiro, puro e sincero os problemas serão

mais facilmente resolvidos.
Para todos os problemas existe urna solução, quem

sabe você a encontre em seu coração!

Adelaide BnmiIe Dombusch
Ender, empresário aposentada
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Caro leitor, desejo a todos um Natal com muita re

flexão, paz e alegria. E qué o ano de 2012 nossas mentes

sejam mais férteis e sinceras, pois será um ano de mui

to trabalho e realizações. Temos que pensar no melhor

para todo cidadão guaramirense. Precisamos melhorar a

desigualdade social, não adianta tapar o sol com a pe
neira, temos que viver a realidade. Porém ganhamos urn

presente antecipado, a volta do concurso público muni

cipal. Desejo a todos boas festas e lembre-se álcool com

volante não combinam. Feliz Natal e próspero ano novo.

'Luis Carlos Oliveira (Carioca), comerciante

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 12/12 às 20h30 a Sra. Dileta B. Kruger, com ida

de de 80 anos. O sepultamento foi realizado dia 13/12, às 15h,
saindo féretro da Capela Mortuária Da Vila Lenzi, seguindo após
para o Cemitério de Nereu Ramos.

• Faleceu no dia 12/12 às 15h a Sra. Cacilda M. Nunes, com idade

de 78 anos. O sepultamento foi realizado dia 13/12, às 16h,
saindo féretro da Capela Mortuária Da Vila Lenzi, seguindo após
para o Cemitério da Vila Rau.

• Faleceu no dia 11/12 às 21h10 o Sr. Valdir Berndt, com idade

de 48 anos. O sepultamento foi realizado ontem, dia 12/12, às

15h30, saindo féretro da Capela Mortuária Cristo Salvador, se

guindo após para o Cemitério Rio Da Luz I.

Prefeitura Municipal de

Jaraguá do Sul
Estado de Santa Catarina

Avrso DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

A Prefeitura Municipal deJaraquá do Sul, em cumprimen
to ao princípio da transparência e nos termos que dispõe
o artigo 19, § 5° da Lei 11.445/2007, convoca a comu

nidade em geral para participar da Audiência Pública de

divulgação do Plano Municipal de Saneamento Básico,
que se realizará no dia 14 de dezembro de 2011, a partir
da 19h (dezenove horas), junto ao Plenário da Câmara

Municipal de Vereadores.

Jaraguá do Sul 07 de dezembro de 2011.

Cecília Konell
Prefeita Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



MARCELE GOUCHE

Armas e drogas são recolhidas
Mais de 100 armas

e cerca de Il0kg de

droga - material de

inquéritos antigos -

foram levadas pela
Corregedoria

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

CAROLINA CARRADORE

Há cerca de dez anos, a dele

gacia da comarca de Guara
mirim armazenava uma grande
quantidade de armas e drogas
apreendidas durante as opera
ções. Para evitar um possível
furto, a Corregedoria Geral da
Polícia recolheu na tarde de on

tem, mais de 100 armas e cerca

de 100 quilos de droga - a maior

parte maconha.
A ação foi um pedido do de

legado de Guaramirim, Daniel

Dias, que temia o armazena

menta das armas sem origens.
UÉ perigoso e para evitar algo,
pedi para recolherem", afirma.
A delegacia de Guaramirim fun
ciona em um prédio com mais
de 60 anos e não tem seguran
ça suficiente. A Corregedoria
irá abrir inquérito para apurar a

procedência das armas. Ao fim
do procedimento, todas serão

arquivadas e, em seguida, serão

destruídas pelo Exército Brasilei
ro. Já a droga, material recolhido,
em apreensões ao longo de uma

década, será incinerada. Segun
do informações da Corregedoria
Geral da Policia Civil do Estado, a

mesma medida será tomada em

outras delegacias do Estado.

Ação cIesenvoIvida em Guammirim 5eI'á feita em delegacias de todo Estado

-' .. - . ,.

ITQm mscnçoes para.f�.g�ntestemnoranos
As inscrições para o ingresso de

Agentes Temporários na Polícia
Militar foi prorrogada até o dia 6

de janeiro.
Agora, pelo termo

aditivo, poderão também se
, inscrevet, 08 deficientes físicos

'I '
.. .'1;
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'
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que possam exercer atividades

compatíveis. Os aprovados irão

"

atuar na Central Regional de

Emergência de Jaraguá do Sul
como telefonistas no atendimento
ao público e também no

monitoramento das câmeras 'de
segurança. Os interessados deverão
ler o edital no site da Policia Militar"
através do www.pm.sc.gov.br. O
candidato deve ter no mínimo 18

anos e no máximo 23 incompletos.
·0 turno de trabalho é de seis
horas com escalas alternadas e o

salário é de R$ 765. Na região, estão
abertas 34 vagas para Iaraguá do
Sul e duas para Guaramirim. Mais

Informações através do 47 - 3276-
9100 (Jaraguá do Sul) ou 47- 3373-
0447 (Guaramirim) .Candidatos devém ter no núnimo 18 anos

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/1a Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP:

89.259-300 Jaraguá do Sul-SC - E-mail: jgsvar1@tjsc.jus.br
Juíza de 'Direito: Karen Francis Schubert Reimer

Chefe de Cartório: Manoel Itamar Rodrigues·
EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS

Execução Por Quantia Certa Contra

Devedor Solvente n° 036.09.008324-0

Exequente: Artefamollndústria e Comércio
. de Artefatos de Móveis Ltda.

Executado: Vieira Comércio de Móveis
e Eletrodomésticos Ltda.

Citando (a) (s): Vieira Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda,
CNPJ 82.2109.026/0001-37, atualmente em lugar incerto e não sabido.

Valor do Debito: R$ 53.542,91. Data do Cálculo: 28/07/2009. Por

intermédio do presente, a pessoa acima identificada, atualmente
em local incerto ou não sabida, fica (m) ciente(s) de que, neste juízo
de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como

CITADA(.S) para, em 3 (três) dias, contados do transcurso do prazo
deste edital, efetuam(em) o pagamento do principal, ·acessórios,_
honorários advocatícios e despesas processuais. Não ocorrendo
o pagamento, proceder-se á à penhora de bens do executado. O.
executado poderá opor-se á execução por meio de embargos, no

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do término do prazo de citação.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi

expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e

publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 13 de dezembro de 2011.
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Homem engole crackpara despistar policiais
Ao ser abordado pela Polí

cia Militar no fim da tarde de

segunda-feira, um homem engo
liu pequena quantidade de era

ck para poder esconder a droga.
O rapaz foi levado ao hospital e

passa bem. Ele estava em um gru
po com mais três pessoas. Um foi

enquadrado por tráfico de drogas
e conduzido ao presídio. Os outros

três foram enquadrados por con

sumo de entorpecente e liberados.

o flagrante
A operação iniciou há alguns

dias pela Agência de Inteligência
da Polícia Militar que monitora
va um possível ponto de venda
de droga, na rua João Planins
check, bairro Nova Brasília. No
fim da tarde de segunda-feira,
policiais seguiram dois homens

que saíram do local. Um deles

foi flagrado nas proximidades
entregando droga a uma terceira

pessoa. Poucos metros do 'local,
mais um homem foi flagrado en

tregando dinheiro e recebendo

droga em troca. Ao serem abor
dados pela PM, um deles tentou

se desfazer de uma pedra de era

ck. Ao ser questionado, alegou
que comprou G droga de um

homem conhecido como Ceará.
Durante a abordagem, um dos

suspeitos começou a passar mal
e confessou que havia engolido
algumas pedras de crack. Todos

alegaram que ve_ndem crack para
sustentar o vício.

A operação da Polícia Mili
tar continuou na casa situada
na rua João Planinscheck, local
onde os suspeitos apontaram
como ponto de tráfico. Na resi

dência, foi apreendida uma pe
quena quantidade de maconha

e materiais utilizados para o

consumo de crack e outros ob

jetos de procedência duvidosa.

Apenas uma adolescente de 15
anos estava no local.

Segundo a PM, os homens
detidos na segunda-feira são os

mesmos encaminhados à dele

gacia no último sábado, quando
foram abordados na rua Felipe
Schmidt com 85 gramas de crack
e R$ 280 em notas miúdas.
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Os moradores mantêm expec
tativa para o cumprimento do cro

nograma de obras pontuais progra
madas pela administração, como

a implantação de galerias para o

escoamento das águas pluviais e

pavimentação asfáltica e de lajotas.
O último censo do IBGE (Insti

tuto Brasileiro de Geografia e Esta

tística) apontou que em 2010 a Ilha
da Figueira contava 10.009 habitan
tes. Dados do setor de Protocolo da
Prefeitura indicam que existem 763

empreendimentos registrados.
Para os moradores, apesar de

ser um bairro com boa estrutura

em comércio e serviços, ainda há
realidades distintas

-

que convi
vem no mesmo espaço. Umà das

conquistas _

da comunidade é a

nova ponte, que faz ligação com o

bairro Centenário e passou a aju
dar no fluxo contínuo de veículos,
desafogando a rua José Theodoro

Ribeiro, principal via do bairro.

ILHA DA FIGUEIRA, O
POPULOSO DA CIDADE
São mais de dez
mil moradores que

passam a usufruir
de melhorias

gradativas na

infraestrutura urbana

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

Obairro mais populoso da
cidade começou a ser po

voado ao final da implantação
da "Colônia Jaraguá" por Emílio
Carlos Iourdan, quando parte de
seus trabalhadores rumou para
lá. Com área de 3.182.367,65 me

tros quadrados, faz ligação com a

Vila Nova e o Centro e é um dos
bairros de Iaraguá do Sul que
passa por melhorias em sua in
fraestrutura urbana.

.l� 4111
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PAVIMENTAÇÃO Rua Felipe Olímpio Junckes deverá receber

tubulação pluvial para depois ser feito o asfaltamento

Moradoras apontam mau

cheiro e desassoreamento
A dona de casa Edite Diedri

eh, 57, moradora há sete anos no

número 475 da rua Nossa Senho
ra Aparecida, na esquina com

a .Gabriel Oeschler, se ressente

com o esgoto a céu aberto e com

o terreno baldio ao lado da casa,

propício para a proliferação de

insetos, cobras, sapos e roedores.
"Esses dias a minha cachorra qua
se morreu por causa de um sapo
envenenado", conta. Desanimada,
diz que há três anos tenta vender a

propriedade por causa desses pro
blemas. "Foi feito um abaixo-assi
nado para asfalto e tubulação, mas

até agora, nada", desabafa Edite

Já a dona de casa Roseli Gon

çalves, 49, residente no número
100 da rua Lilia Ayroso Oeschler,
há 30 anos no local, reclama que
as enxurradas carregaram parte do
terreno. A Prefeitura providenciou
a colocação de tubulação, saibro,
pedra e areia para conter a ação
da s águas. "Quando vim para cá,
o rio era bem longe. Precisamos
concreto para calçar os canos, se

não a água leva tudo", alerta. Por

causa das características da área,
ela e os demais moradores espe
ram por pavimentação de lajota.

s

FOTOS EDUARDO MONTECINO

LAZER Local destinado à área de lazer está à espera de
obras de terraplanagem, tubulação, parquinho e alambrado

Edite Di�ch,
dona de casa

O presidente da Associação
de Moradores do Bairro Ilha da

Figueira, Mauro de Paula, 35

anos, está em campanha junto
à administração :ql;utlicipal para.
que a área de lazer, que tota

liza 1.350 metros quadrados,
seja viabilizada. "Lutamos para
termos essa sede há três anos",
ressalta. O projeto, encaminha
do à Secretaria Municipal de

Administração, já foi aprovado
pelo ComCidade (Conselho
Municipal da Cidade) em 2010. ,

A comunidade aguarda que a

Prefeitura providencie o parqui
nho infantil, o campo de futebol
e o alambrado.

O projeto também prevê
outros ítens, como a sede da

Associação de Moradores, dois
vestiários, uma choupana com

churrasqueira, rádio comuni
tária e cancha de bocha. Outra

reivindicação é a colocação.

de galerias de 3 metros por 1,5
metros de diâmetro, no riacho

que corre na rua Felipe Olímpio
lunckes, Após a instalação, a rua

também deve receber asfalto.

"Quando chove, chega água até

aqui em ciina", aponta Mauro.
A rua também tem projeto que
ligaria com aAntônio Pedri.

Uma terceira preocupação
é com o loteamento Schmidt,
em área de 15 mil metros qua
drados, com acesso a partir da
rua Antônio Bernardo Schmi
dt. Lá estão mais de 20 famílias

OBRAS

Cronograma
da Prefeitura
Segundo o secretário municipal
de Obras e Serviços Públicos,
Odimir Lescowicz,
já foram instaladas 30 galerias
de 3 metros por 1 metro na

José Theodoro Ribeiro, e

devem ser instaladas "mais
15 galerias de 2 metros x 1,50
metro na rua Mathias Ruysan
e 24 galerias de 3 metros x 2

metros na rua Olímpio Iunkes,
O cronograma de pavimentação
contempla as ruas Padre Donato

Wiermes, Antônio Kochella
e Rosa Ribeiro Kochella. Já
estão sendo pavimentadas as

vias Santa Clara, Santa Júlia,
João Bachmann, Eugenio
Kaiser, Antonio Pedri e Arturo

Giovanella. As ruas que estão

com ordem de serviço para
pavimentação são Assis

Chateaubriand, Angelo Julio
Baruffi, Bertoldo Drews e 917

(sem nome). Já foi concluída
a colocação de 80 tubos de

0,40 na rua Rinaldo Bago, e

executado o rebaixamento

(preparação) para pavimentação
com lajotas, nas ruas Ernesto

Bruns e Martim Kochella.
Recentemente foi realizado o

recapeamento asfáltico em um

trecho de 1.567 metros da rua José
Theodoro Ribeiro. Vale lembrar

que a Secretaria Municipal de

Planejamento Urbano implantou
nesta gestão uma equipe de cinco

pessoas para tratar dos cerca de
100 loteamentos irregulares no

município, dos quais 25 estão

sendo trabalhados.

que ainda aguardam ligação
de energia elétrica. "Dentro do
bairro, temos uns dez lotea
mentos irregulares", atesta.

,
"Urna das grandes cone

o

quistas foi a ponte, que bene-
ficiou muito, principalmente
os empresários do bairro", opi
na. Dentre outros pontos po
sitivos, cita o asfaltamento de

, dez ruas e a decoração nata
lina e ajardinamento, no trevo

,

.

da rua José Theodoro Ribeiro,
próximo a um posto de com

bustíveis. "Perto do Homago
(Escola Holanda Marcelino

Gonçalves) é totalmente dife
rente, urbanizado. São 'duas

Figueiras' que fazem parte do
mesmo bairro".

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



NA FOJl DE ESPERll Loteamento Sclunidt

aguardéi regularização junto à Prefeitura

o bairro Ilha da ngueira está
localizado na margem direita do

:' rio Jaraguá, abaixo da conOuência

; com o rio Itapocu.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

; NÚMERO DE HABITANTES

2000: 7.732

NATAL Trevo situado na rua 'osé Theodoro

Ribeiro este ano recebeu decoração

Curiosidades históricas
o bairro Ilha da Figueira está

situado na margem direita do rio

Jaraguá, abaixo da confluência
com o rio Itapocu. Consta nos re

gistros-históricos que os primei
ros moradores foram alguns dos
trabalhadores de Emílio Carlos

Jourdan, na então "Colônia Ia
raguá", que para lá se mudaram

após o fechamento do Estabele
cimento Jaraguá, em 1888.

Os pioneiros da localidade
eram imigrantes europeus e afro-

descendentes. Mudaram-se para
lá porque as terras de Jourdan
ainda pertenciam à princesa Isa
bel. Já as terras à margem direita
do rio Jaraguá eram estatais, fa
tor que permitiu mais segurança
aos pioneiros da Ilha da Figueira.

O nome "Ilha da Figueira" vem

do nome dado a uma ilha existente
no rio Itapocu, que segundo relatos

abrigava uma grande figueira, loca
lizada próxima ao Bailão do Chicão.
Com o assoreamento de um braço

do rio Itapocu, hoje nem a ilha, nem

a figueira existem mais.

A extensão do bairro é grande,
com área de 3.l82.367,65 metros

quadrados. No início era ainda

maior, porque englobava o Águas
Claras e Morro da Boa Vista, hoje
bairros independentes. Para o

Morro do Boa Vista rumaram

principalmente os negros, e por
essa razão a localidade passou a

ser chamada, pejorativamente, de
"Morro da África".

AÇOUGUEIRO· Não é necessária experiênCIa na função (UR
GENTE)
ATENDENTE DE AÇQUGUE • Vagas para diversos bairros
ATENDENTE DE PADARIA - Vagas para diversos bairros
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO. Para atuar com manutenção predial.
AUXILIAR Df MOTORISTA - Não é necessana experiência. Dispo
nibilidade para atuar em Nereu Ramos.
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS - Vagas para diversos bairros.

CONFEITEIRO (A) • Vagas para diversos bairros.
ESTOQutSTA· Disponibilidade para atuar em Nereu Ramos,
EXPEDIDOR - Necessário ensino médio completo.
MECÂNICO - Para atuar com manutenção veicular.
MOTORISTA - Desejável conhecimento na cidélde de Jaraguá do
Sul. CNWC
OPERADOR DE CAIXA - Nâo é necessária experiência na função.
Desejável ensino Médio êursando ou completo,
PADEIRO - Não é necessária experiência na função
REPOSITOR - Para atuar com reposição de mercadorias
VENDEDORES - Para atuar em diversos setores.

VENDEOOftES EXTt:iRNP - Necessário habifitação,
VIGILANTE - Necessário curso em dia.

BACK RH em parceria com o Grupo Breithaupt está selecio
nando Pessoas com Deficiência (PCD).

��BREITH UPT
ALMOXARIFE - Desejável vivência na função.
ANALISTA DE ENCAIXE· Vivência no ramo de modelagem têxtil, co

nhecimento com sistema Audaces,
AUXILIAR DE LABORATÓRIO - Desejável curso técnico têxtil completo
ou em andamento e vivência na função.
AUXILIAR TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO - Desejável vivência na área.
CONTROLADOR DE QUALIDADE - Necessário formação técnica, sen

do desejável vivência no ramo metalúrgico.
DESENHISTA - Necessário curso superior em Moda completo, sendo

desejável noções de costura, modelagem, criação de bordados e es

tampas e Photoshop.
DESENHISTA I DESIGNER GRÁfiCO TÊXTIL - Desejável conheci

mento nos programas Corei Draw, lIIustrator, Photoshop e vivência

no ramo Têxtil.
ELETRICISTA - Para atuar com montagem de painéis,
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO - Necessário curso técnico em elé

trica, automação industrial ou eletrotécnica (completo ou que esteja
finalizando), Desejável curso de NR-10 e vivência na área.
ESTILISTA· Necessário curso superior completo, sendo desejável
noções de costura, modelagem, nos programa Kaledo, Corei Draw e

inglês nlvel intermediário.
MECÃNICO DE MALHARIA - Necessário curso técnico em mecânica

ou eletromecânica, sendo desejável vivência com manutenção de má

quinas do segmento têxtil.
MODElISTA - Necessário ensino superior em Moda ou curso técnico
em modelagem
MONTADOR MECÂNICO AUTOMOTIVO - Para atuar, com balancea

mento, geometria, montagem de peças de automóveis e borrachana.
OPERADOR DE CALDEIRA - Necessário curso na área.
TÉCNICO DE REfRIGERAÇÃO - Necessário formação técnica em re

frigeração
VIGILANTE - Necessário curso de vigilante com a reciclagem em dia.

_--------,"' ....,._.-----

PROMOTOR (A) DE VENDAS - Necessário ensino médio completo,
para atuar com vendas de celulares.
VENDEDOR - Necessário ensino médio completo, possuir habilitação
categoria A, para atuar com vendas de alimentos.

ACOPLADOR • Desejável vivência em gráfica. Para atuar em Mas
saranduba.
AJUDANTE DE ENCANADOR - Não é necessário vivência, disponibi
lidade para atuar em Guaramirim.
AUXILIAR DE ACABAMENTO - Para atuar com acabamento de peças
em fibra de vidro.

'

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO - Desejável ensino médio completo
ou cursando.
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO - Desejável ensino médio completo e co

nhecimento em informática.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (URGENTE) - Para atuar em Nereu Ramos.
AUXILIAR DE PRODUÇÂO - Para atuar nos bairros: Jaraguá Esquer
do e Vila lalau.
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS - Para atuar COIII jardinagem e

limpeza de pátio.
CONFERENTE - Desejável ensino médio completo, vivência na área,
conhecimento com informática e noções de allquotas.
ENCANADOR - Para atuar na cidade de Guaramirim.

GARÇOM - Necessário disponibilidade para atuar nos finais de semana.

LAMINADOR - Desejável vivência com laminação manual e spray-up
LEITURISTA - Para atuar em Guaramirim, Schroeder e Corupá. Ne
cessário possuir habilitação categoJia A,
MARCENEIRO'· Desejável vivência na função.
MONTADOR· Para atuar com montagem de máquinas e equipamen
tos elétricos.
MONTADOR DE GUINCHO DE COLUNA - Necessário conhecimento
em leitura e interpretação de desenho técnico.
PINTOR INDUSTRIAL - Desejável vivência com pintura de pistola.
PRENSISTA - Não é necessário vivência na função.
SERVENTE DE LIMPEZA· Para atuar em diversos bairros de Jaraguá
do Sul, ambos os sexos.
SERVENTE • DeSejável ensino fundamental em andamento, para
atuar com calhas.

2007: 8.654

2010: 10.009
* Dados do mGE

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Área de 3.182.367,65 m2
• 763 empreendim�ntos
• Mais populoso da cidade
• Localizado entre o Centro e a Vila Nova
• Posto de saúde com ESF
• 100% cobertura da água tratada
• Três escolas: Rolando Marcellino Gonçalves

(Romago), Waldemar Schmitz e Lilia Avroso Oeschler

PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES
• Infraestrutura para área de lazer
• Legalização dos loteamentos irregulares
• Galerias e asfalto na rua Felipe 'unckes
• Limpeza de terreno na rua Nossa Sra. Aparecida
• Pavimentação da rua Gabriel Oeschler
• Pavimentação de lajota na rua Lilia Oeschler
• Asfaltamento das ruas Eugênio Kaiser, Antonio Pedri,

Santa Clara, Ilrturo Giovanella, Santa 'ulia, 'oão
Bachmann e Ângelo Baruffi

OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO

• Ponte de ligação com o Centenário
• Galerias na 'osé Theodoro Ribeiro,

Olímpio 'unckes e Mathias Ruysam
• Asfaltamento das ruas Eugênio Kaiser, Antonio

Pedri, Santa Clara, Ilrturo Giovanella, Santa 'ulia, 'oão
Bachmann e Ângelo Baruffi

• Contenção de três encostas
• Contratação de empresa para estabilizar encostas

, I", II"

Confira a listagem completa de vagas e se cadastre:

C .1U.b

(47) 3376-9700
Arthur Muller - 78

Centro I Jaraguá do Sul I se

Vagas para ambos os sexos.

SOLDA_DOR - Desejável vfvência com na função.
TECELAO - Vivência na funcão.
TORNEIRO MECÃNICO - Desejável vivência na função.
ZELADOR (A) - Para scrroecer e Jaraguá do Sul.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Necessário ensino médio completo e

disponibilidade para atuar 4 horas diárias.
AUXILIAR DE COMPRAS· Desejável curso superior e vivência na

função.
ANALISTA FISCAL - Desejável ensino superior completo ou cursan

do e vivência com tributações fiscais.
ASSISTENTE FINANCEIRO • Desejável Formação em Administra

ção, Ciências Contábeis, Finanças (completo ou cursando) e Excel

Avançado.
AUXILIAR DE VENDAS - Desejável curso superior completo ou cur

sando e vivência na área de pós-vendas industrial.
ASSISTENTE DE COMÉRCIO EXTERIOR - Desejável curso superior
e vivência na função.
COMPRADOR - Necessário curso superior completo ou cursando,
sendo desejável vivência na função.
CONTADOR - Necessário curso superior completo e vivência na área.
COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Necessário vivência
na função e gestão de equipe.
E�CARREGADO DE SETOR - Vivência com liderança no ramo têxtil.
MEDICO DO TRABALHO - Para atuar em empresa do ramo têxtil.
RECEPCIONISTA - Necessário curso de Vigilante, 2° Grau completo
e conhecin ..mto em informática.

_

TELEfONISTA - Desejável ensino médio completo, conhecimento
com o sistema PABX.

.
.

Back RH seleciona para seus clientes as seguintes
vagas: Estamos com 200 vagas em aberto.

Contrata,mos profissionais de todos os níveis e escolaridades para todos os cargos e segmentos da indústria e do comércio. .

,
: Traga seus documentos e venha realizar seu cadastro conosco. Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 12h, 13h30 às 18h.
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COMENDADORES

Umajusta
homenagem
doesporte
Ariovaldo dos Santos, Sílvio Ewald e Sesi
recebem a primeira honraria esportiva

J.ARAGuÁ DO SUL

HENRIQUE PORTO
1

(

1 Criada na Idade Média, a co

menda é uma condecoração
concedida para pessoas que se

destacam em suas áreas de atu

ação. Inicialmente os comenda
dores recebiam títulos de pro
priedade de terras. Como tempo,
a honraria tornou-se simbólica e

passou a ser representada por di

plomas ou medalhas.

Independente da forma que a

homenagem tomou com o pas
sar dos anos, conquistar o reco

nhecimento por sua atuação em
.

determinado segmento sempre é

algo relevante. Que o digam Ario
valdo Xavier dos Santos, Sílvio
Roberto Ewald e a Regional do
Sesi de Iaraguá do Sul, que nesta

noite recebem a Ordem do Méri
to Desportivo, em cerimônia no

Clube Atlético Baependi.
Eles serão os primeiros a se

rem distinguidos pela comenda
criada neste ano pelo Conselho

Municipal 'de Desportos (CMD).
A homenagem é composta por
um diploma, uma medalha, uma

placa e um distintivo de lapela.
Conheça na sequência um pouco
mais sobre a história dos home

nageados e suas contribuições
ao esporte local.

I '

I· •

Ariovaldo Xavier
dos Sanlos

Popularmente conhecido

por Arizinho, é natural de Tau
baté (SP) e reside em Jaraguá
do Sul desde 1968. Professor de

Educação Física, chegou à cida
de por intermédio do Padre Ele
mar Scheid, para defender um

recém-fundado Juventus. Entrou

para a história do clube como

seu maior artilheiro, com 254

gols. Também atuou como atleta
nas modalidades de judô, tênis e

futsal. Como técnico, comandou '

equipes de judô, natação, saltos
ornamentais e voleibol.

Silvio Roberlo
Ewald

Jaraguaense nato, Sílvio
Ewald fez história no ciclismo,
modalidade onde acumulou
478 medalhas e 84 troféus. En
tre suas conquistas, destaca-se
a medalha de ouro no campe
onato brasileiro, onde também

conquistou quatro pratas e

quatro bronzes. Foi medalhista
de prata nos Jogos Pan-ame

ricanos de 1983, realizado em

Caracas, na Venezuela. Também
venceu o campeonato catari
nense em.três ocasiões.

Regional
do Sesi

A Regional do Sesi de Iaraguá
do Sul será homenageada por sua

atuação e apoio às atividades des-
,

portivas e de lazer, desde a sua ins

talação no município, há 36 anos.

Atualmente, a unidade mobiliza
cerca de oito mil industriários
em suas promoções. A fase local
dos Jogos do Sesi, por exemplo,
envolve diretamente 4,2 mil par
ticipantes. Além disso, atende 3,8
mil crianças através do Programa
Atleta do Futuro, em parceria com

Prefeituras e empresas da região.

DIVULGAÇÃO IDIFUS(

Paratleta Maria Helena em

quarto na Travessia da Lagoa
Patrocinada por O Correio do

Povo, a paratleta Maria Helena

Eggert conquistou o quarto lugar
na 29a edição da Travessia Inter
nacional da Lagoa da Conceição,
realizada no domingo. .

IIFoi cansativo, mas cheguei
bem", analisa a guaramirense de
54 anos, que acabou superada
por três atletas bem mais jovens:
Lediane Joaseiro (16 anos), Ana
Paula Fernandes (16) e Ema
nuella Pereira (14). "Fiquei feliz
com o meu desempenho, onde

superei outros dez atletas mais

Jovens, sendo seis deles ho
mens", festeja.

Quem também participou de
evento - que abriu o 7° Circuite
de Maratonas Aquáticas de San
ta Catarina - foi a equipe Arroz
Urbano/FME. Representada poi
15 atletas! conquistou dois ou

ros (com Bianca Ewald e Nicól
Boico), uma prata (com Lohanr
Souza) e um bronze (com Luizs

Riegel) nas provas por categorias
Nicóli foi a segunda colocada ns

categoria Livre, onde Bianca ter

minou em terceiro.
ARQUIVO PESSOAl
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Henrique Porto

Divertido
Uma experiência diferente e

divertida. Assim posso classificar
o amistoso quefizemos contra

o Olympya no domingo. Pude

comprovar na prática que o

Time de Meninas'joga tão

bem quanto qualquer equipe
masculina. Tá certo que meu

golaço contra manchou um

Orgulho
Jaraguá do Sul foi o município
do interior do Brasil que
classificou o maior número
de modalidades coletivas para
as Olimpíadas Escolares. Na

categoria 12 a 14 anos, fomos

representados no basquete
masculino (Evangélico) e

feminino (Jangada). Na 15 a

17 anos, o futsal masculino
(Alberto Bauer) e o handebol
feminino (Duarte Magalhães)
marcaram presença. Destes,
Jangada (prata) e Alberto Bauer

(ouro) subiram ao pódio. Nas

modalidades individuais,
brilhou a mesatenísta Priscila

Salvador, representando a

Valdete Piazera.

Mudança
o esporte de Massaraduba passa
por um momento de transição.
Depois de quase doze anos

de dedicação, Miriani Milda

Jacobowski deixa o comando da
CME. Popi, como é conhecida,
não quis divulgar os motivos
de sua saída, mas deixa como

legado as reformas do ginásio
Alfredo Jacobowski e do estádio
Erich Rode, além da implantação
do Programa Atleta do Futuro.

I
•

avanteesporíes@gmail.com

pouco a minha atuação, mas o

pior é saber que certas pessoas
que se dizem amigas apostaram
caixas de cervejas na nossa

derrota. Brincadeiras à parte,
marquei um gol a favor e no

final o jogoficou 4 a 4. Pior para
o 'muy amigo'Barrabaxo, que
ficou sem beber.

Exemplo
A Associação dos Torcedores
do Clube de Regatas do

Flamengo de Iaraguá do Sul

(Flajaraguá) realiza hoje a

doação de brinquedos na

creche Waldir Thailacker, no

Jaraguá 84. Aproximadamente �
90 crianças serão agraciada e,��

.

receberão as visitas de Papai �
e Mamãe Noel. Um belo

-<,

exemplo de como as torcidas

organizadas podem ir além da

simples paixão por um clube.

1111 lJIlII

ararnlrlm

Bastante positivo o balanço
do esporte de Guaramírím
neste ano. Foram 39
eventos promovidos pela
Secretaria de Esporte e

/

Lazer, que contaraIU COIU

a participação de 25.433

pessoas (18.340 delas no

Dia do Desafio). Além dos

campeonatos municipais,
325 atletas receberam

apoio para p,a,rddpar de

competições COlno Iastí,
Parajasc, Ioguínhos,
Olesc e Iasc,

Bomba
Aqui não é a coluna do amigo Moa Gonçalves, mas vou me dar ao

luxo de fazer uma fofoca esportiva. Pelo meu telefone de camelô

fiquei sabendo que uma bomba está prestes a explodir no esporte
de Iaraguá do Sul. É coisa boa, no meu ponto de vista. Não posso
entrar em detalhes no momento, mas acredito que muita gente
terá um natal mais feliz neste ano.

MtJl�;rl)IAI,j llE C:;l:OBES

Santos escalado
para à semifinal
Elano e Durval serão titulares contra

os japoneses do Kashiwa Reysol
AGÊNCIA FOLHAPRESS

............................... . . "" "" "" " " .

bem para o Mundial", afirma
.

Muricy. Além de Elano, 6 técnico
confirmou o zagueiro Bruno Ro

drigo como titular.
Com isso, Durval será impro

visado na lateral esquerda, na

vaga de Léo. 110 Léo saiu do time

porque teve uma contusão e con

tinua com dificuldade", explica
o treinador, negando qualquer
problema com o jogador.

O Santos está escalado com

Rafael; Danilo, Bruno Rodrigo,
Edu Dracena e Durval; Henrique,
Arouca, Elano e Paulo Henrique
Ganso; Neymar e Borges.

Neymar
Sobre Neymar, Muricy vê o

atacante pronto para assumir

LEANDRO AMARAL/SANTOS FC

Muricy escalou o Santos sem novidades

a responsabilidade de liderar o

time. Para o treinador, o atleta -

apesar de novo - tem o que pre
cisa para não sentir a pressão de

disputar o torneio.
IIEle é um jogador que já tem

uma experiência no futebol. Foi
formado para esse tipo de com

promisso", diz. "Essa responsa
bilidade não o afeta, está acostu

mado com esse tipo de pressão".
Muricy disse que Neymar

deve aproveitar a participação
no Mundial para conquistar mais

experiência internacional. Mas
crê que a decisão do jogador de
continuar atuando no Brasil -

apesar do assédio europeu - será
benéfica para quando ele decidir
atuar no Velho Continente.

I'No Brasil ele vai se prepa
rar melhor para ir para a Europa
após a Copa. Acho que esse será
o momento. Quem cuida da car

reira dele tem sido perfeito nessa

questão", conclui Muricy.

SHIWIl

Japoneses,
confiantes
o meia Jorge Wagner,
apontado pelos santístas
como a principal arma

dó Kashiwa Reysol,
afirmou que o favoritismo
-brasíleíro na semifinal
do Mundial de Clubes
termina assim que o juiz
iniciar o jogo. "Agente
sabe que o Santos está
em evidência, por conta

do Neymar e do Ganso,
é um elenco que venceu

a Libertadores, tem o

Borges que foi artilheiro
do Brasileiro. Mas o

importante é estarmos

confiantes", declarou o

meia do campeão japonês.

Muricy Ramalho confirmou
o meia Elano e o zagueiro

Durval como titulares do San
tos para o jogo de hoje, às 8h30,
contra o Kashiwa Reysol. A par
tida acontece em Toyota e é vali
da pela semifinal do Mundial de
Clubes da Fifa.

Elano teve sua vaga entre os

titulares ameaçada após sofrer
uma contusão muscular em ou

tubro. Se recuperou antes do tér
mino do Campeonato Brasileiro
e ganhou a posição após o volan
te Adriano sofrer uma lesão no

tornozelo e ser cortado.
110 Elano não teve muito tem

po para se preparar e a parte fi
sica não está 100%, mas chega

��
�
��
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Novo Goll.O - linha 2012
A portir de

R$ 7. 9
Novo Goll.O - Linha 2012
A partir de COfV\PlETO

R$33.9 O

DE 12 A 17 DE DEZEMBRO,
NA COMPRA DE NOVOS OU USADOS

VOCÊ ESCOLHE O BRINDE:

._

>

• Banco motorista com regldagem de altura;
• Revestimento interno portas em tecido;
• Porta-revistas atrás banco traseiro;
• Console central;
• Pára-sóis com espelho;
• Pneus 175/70 . aro 14".

• Ar condidonado;
• Direção hidráulica;
• Vidros e travas elétricas nas portas dianteiras;
• Limpodor e desembaraçador do vidro traseiro;
• Alarme
• Pacote Trend

SÁBADO ATÉ ÀS 17 HORAS
VENHA FAZER UM SEST DRIVE SUPER VALORIZAÇÃO DO USADO TROCO NA TROCA

ENTRADA FACIUTADA 100 % FINAf\lCfAIv'ENTO ANTES DE COMPRAR COMPARE

WWw.vw.com.br Promoção válida até 15f12/2011 para veículos com pintura sólida. Freie incluso. Novo Gol 1.02011/2012, 4 portas, código 5U11C4. básico, com preço
promocional à vista a partir de R$27.990,00. Novo Gol1.0 Total Flex, 4 portas, ano mod. 11/12, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 33.990,00. Promoções
válidas apenas para veículos disponíveis em estoque. GPS e CO Player meramente ilustrativos. IOF, Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das

operações inclusas na operação e no CET. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2011, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em

componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais

informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeíto a aprovação. SAC: 08007701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala:
08007701935. Ouvidoria: 08007012834. Veículos em conformidade com o Proconve.

NÚCUlOOAS
CONCESSIONÁRIAS

DE VEíCULOS
ACI1S·AI'M www.outoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN _

Caraguá Au!o Elite
A escolha perfeita

47 3274 6000

LJ0\700 GLJC?000
• ARQUITETURA E URBANISMO

• ENGENHARIA CIVIL
• ENGENHARIA QUíMICA

Seu histórico escolar
garante a sua vaga no

maior grupo de
• •

ensmo superior
de Santa Catarina.

11.1.1.1.111111 -FÂIIIIG

Administração - Comércio Exterior I Administração - Finanças I Administração - Marketing
Administração - Recursos Humanos I Arquitetura e Urbanismo ".,.

Ciências Contábeis I Design - Moda I Dir�ito I Engenharia Civil Me,. I Engenharia de Produção

Engenharia Qufmica ..e,. I Psicologia I Publicidade e Propaganda

Grad. Tecnológica em Análise e Des. de Sistemas I Grad. Tecnológica em Redes de Computadores
,

GRUPO

URIASSILVI
FAMEG

47 3373-9800

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




