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DESCENTRALIZAÇAO
Estado faz repasse
de R$ 3 milhões para
entidades da região.

LOURIVAL KARSTEH
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MOTIVAÇÃO
A infelicidade

.

de quem trabalha

pelo dinheiro.
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Os agitas e as novidades da agenda
de eventos dofim de semana.

,,� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

"ç:J ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. A VIDA ACONTECE AQUI

Na redeou fora dela?
Apenas dois prefeitos da região utilizam asmídias socíaís para interagir com os

eleitores. Mas, a professora especialista na área da comunicação, MaríliaMaciel,
avisa, quem não propaga suas propostas e ideias na internet está atrasado.
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SAÚDE E BDDA Cuidados com a pele fazem parte da rotina de quem quer estar linda nos dias mais quentes do ano
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DESDE 1919

Pesquisa deve
ser analisada
após as férias
deficiências do transporte
coletivo deveria ter sido

entregue na segunda-feira
à diretoria de Trânsito pela
empresa responsável. Com
atraso, análise de dados
deve ficar para 2012, depois
das férias coletivas da
Prefeitura. Página 6

Chuva destrói
Circo Escola
naVila Lenzi

alagadas em Iaraguá, a
tempestade quecaiu na
região na tarde de terça
feira destruiu a estrutura
do Circo EscolaTico Tico.

Reconstrução custarámais
de R$ 20mil. Página 19

Casa tombada
é derrubada
em Iaraguá
setor de Patrimônio
Histórico da Fundação
Cultural foi derrubado

ilegalmente na tarde de
terça-feira. Uma denúncia
será encaminhadaao
Ministério Público. Página 6

marlsolsa.com.br
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Lourival Karsten

D,!,VULGAÇÃO

Petróleo
Está em queda a demanda
por petróleo, mesmo em um

momento em que os países
do hemisfério norte, pleno
inverno, precisam de muito
combustível paramanter suas
casas aquecidas. As previsões
daAgência Internacional de
Energia são de uma redução
de 200mil barris diários no
consumo para 2012. São
sinais de desaceleração na

economiamundial.

REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS

ZOCÃTELLI LTDA.

Informa que foram
extraviados blocos de

notas fiscais de serviço de
números 1001 á 2000.'

DUPLA SENA
SORTEIO N° 1028
Primeiro sorteio

07 - 09 - 13 - 17 - 25 - 47

Segundo sorteio

03 - 11 - 20 - 23 - 34 - 40

QUINA
SORTEIO N° 2770
22 - 28 - 51 - 58 - 75

Ikarsten@netuno.com.br

IELEBSM
E'Stão abertas as matrículas

.

para o Programa de
Desenvolvimento Empresarial
lEL eHSMEducação, que
qualificará gestores em Santa
Catarina. A iniciativa irá focar
temas que englobam os desafios
e obstáculos enfrentados pelas

ÍNDICE PEBioDO ifr!

SELIC 11% 30.NOVEMBRO.201l

TRS 0,130')10 l4.DEZEMBI\O.20l1
CUB 1.127,75 Dfl,zEMBRO.20 11

·BOVESPA " -1.47% l4.DEZEMBRO.20ll

POUPANÇA 0,5819 14.DEZEMBRO.2011

CÂMBIO COr.,;PRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1.8727 1.8740 'IUlr 1,24%
DÓLAR l'tlRISMO (EM R$) 1,7700 1,9100 'III 1,06%
EURO (EM R$) 2',4415 2.4;440 "IIIi' 0,64%

,

LIBRA (EM R$) 2,9089 2,9113 111� 0,84%

empresas para a execução de
estratégias. Com nove meses

de duração, o programa terá

capacitações em gestão com
horas dedicadas à prática
empresarial, visando o

diagnóstico de problemas e a

busca de soluções personalizadas

al;�f1��i!n'
Depois da incorporação dos ativos.da BHFoods, a
controladora dia Seara informa que seus investiInentos
en12012 serão nlÍnhnos, pois os novos ativos

incorporados têm uma ociosidade eu: torno de
20%. Portanto, se antes já havia motivos para fechar
algumas unidades, esta possibilidade só aumentou,

Bancos europeus
As agências de classificação de risco estão constantemente
revendo as notas dos bancos europeus, mas, no momento,
o maior alvo são dos bancos espanhóis. Amaioria deles, ao
contrário do Santander, não tem unidades em países como
o Brasil que podem fornecer aportes para a matriz.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nO 206/2011

Objeto: Crédito Vale Transporte.
Contratada: Viação Canarinho Ltda
Valor Estimado: R$ 45.840,00
Fundamento Legal: inc. II do Art. 21 da Lei 8.666/93.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do
telefone 047 2106-9100.

Isair Moser
Diretor Presidente

de acordo com a demanda de
cada empresa. As capacitações
trabalharão conteúdos nas
áreas de estratégias e execução,
liderança e gestão de pessoas,
instrumentos financeiros para
tomada de decisões, marketing e

gestão de operações.

Fechado
aos domingos
Apesar de o domingo ser

considerado o segundo melhor
dia da semana em vendas

pelas concessionárias de. .

automóveis - só perde para o

sábado - a pressão do sindicato
dos comerciários da capital
paulista conseguiu a redução
para apenas dois domingos por
mês e seguem as negociações
para que nos <?utros municípios
paulistas o domingo deixe
de ser um dia de vendas.

Estado faz repasse de
R$ 3 milhões à região
Aconteceu ontem, no gabinete do secretário regional Lia
Tironi, ato de assinatura de convênios entre o governo do
Estado e entidades e Prefeituras da região. Foi repassado pelo
governo do Estado um total de recursos que ultrapassa os

R$3,l milhões. Projetos dos cinco municípios que integram a

SDR (Jaraguá do Sul, Guaramirim, Schroeder, Massaranduba
e Corupá) nas áreas de esporte, assistência social, saúde e

infraestruura foram contemplados. Um dos destaques é o

repasse de R$ 500 mil para o Projeto Básico de Adequação,
Duplicação, Melhoramento e Restauração da Rodovia BR-280,
em Guaramirim, iniciativa daAmvali, que beneficiará toda a

região. Ainda em Guaramirim, outra entidade contemplada foi
aAssociação Beneficente São Camilo - Hospital Padre Mathias
Stein, que recebe R$ 550mil para aquisição de equipamentos
e materiais permanentes. Em Jaraguá do Sul, a Associação
Desportiva Iaraguá (ADJ), garantiu o repasse de R$ 167mil

que serão investidos na participação de campeonatos. Já a

corporação de bombeiros do município foi contemplada com
R$ 131 mil que serão aplicados na compra de equipamentos
de rádio-comunicação. Em Schroeder, o destaque é a obra de

ampliação e reforma da unidade mista de saúde do Centro,
que acaba de confirmár aporte de R$ 400 mil. O município
também recebeu incentivos para a realização do Projeto Natal
de Cantos e Encantos (R$ 25,6 mil) e para a aquisição de uma
ambulância (R$ 88 mil). Em Massaranduba é a construção
da nova sede da Secretaria de Saúde e do Ambulatório geral
que terá apoio do governo do Estado. Para esta obra, foram
repassados R$ 400 mil. Além disso, também foram repassados -

recursos para os Bombeiros Voluntários do município. E por
fim, Corupá, foi contemplada com recursos para a aquisição
de uma ambulância, R$ 81 mil.Representantes das .entidadcs
beneficiadas, prefeitos, servidores públicos e a imprensa local
estiveram presentes no evento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
.

OFíCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

�unicípios que compõem a comarca: Jaraguá do Sul e Corupá
OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do sul/se
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de

Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que LAURO HERCULA
NO SCHMITZ, CPF n° 103.914.109-97, CI n° 48.778-SSP-SC, brasileiro, musico,
separado judicialmente, residente e domiciliado na Rua José Theodoro Ribeiro n°

244, bairro Ilha da Figueira; REQUER com base no artigo 213, inciso II, da Lei n°
6.015/73, com as modificações introduzidas pela Lei n° 10.937-; de 02.05.2004, a

RETIFICAÇÃO DA ÁREA do imóvel consiste em um terreno situado nesta cidade
na Rua 10-José Theodoro Ribeiro, transcrição n° 35.479, fls. 223, Livro n° 3-R, a

ser retificado conforme planta e rnemorial descritivo arquivado neste Registro de
Imóveis, sendo que, nos termos dos §§ 2° e 3° do mencionado dispositivo legal,
FICA NOTIFICADA A CONFRONTANTE A SEGUIR NOMINADA para, querendo,
se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias (a contar da presente publicação):
CONFRONTANTE - CEcíLIA MITSUKO ENDO NISHIMORI, brasileira, casada,
do lar, residente e domiciliada na Rua Alagoas n° 106, bairro Ilha da Figueira, nesta
cidade, CEP: 89258-030 Jaraguá do Sul-SC; Se for o caso, a manifestação deverá
ser feita na forma de impugnação fundamentada, dirigida ao endereço deste Re

gistro de Imóveis (situado na Rua Barão do Rio Branco n° 414, Sala 02, Centro, na
cidade de Jaraguá do Sul-SC, expediente das 09:00hs ás 12:00hs e das 14:00hs
ás 18:00hs), advertindo-se desde já que presumir-se-á a anuência do confrontante

que não apresentar impugnação no prazo da notificação.
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redacao@ocorreiodopovo.côm.br
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Diz um consultor de carreiras, num
jornal, que "as pessoas, cada vez

mais e mais, trabalham sem motivação,
sem propósito, só para pagar contas". E

digo eu que por isso vivem doentes, de
pressivas, para baixo.

Ando por muitas e diferenciadas em

presas e o que mais me pedem para falar
nas palestras émotivação. De fato, sem um

motivo não atravessamos a rua, nem da
cama sairemos pela manhã, muito menos

iremos com prazer para o trabalho. É pre
ciso uma bandeira para lutar na vida, um
entusiasmo, um projeto, um sonho, uma
paixão. Sem isso a vida se liquefaz.

Trabalhar só para pagar contas é de
uma estupidez sem par. É uma cova que

FILA
A fila da infelicidade é enorme, haja

vista a concentração de candidatos em

certas áreas do vestibular. Você acha que to

dos os candidatos à Medicina têm vaca tão
para o sacerdócio da cura? Uma ova. Estão

nafila pelo status, pelo possível salário, por
isso, por aquilo, raríssimos por vocação.
Eles estão em busca da infelicidade.

r

DO LEITOR

as pessoas cavam para si mesmas. E essas

contas, aposto, não resultam de necessi
dades das pessoas, duvido que seja isso.
As contas, mais das vezes, vêm dos capri
chos' das compras geradas pelos desejos,
não pelas necessidades.

Sejamos realistas, precisamos de muito

pouco para viver e ser feliz. Um canto para
dormir, comida namesa, alguns roupas para
ir e vir e alguns poucos objetos, o mais vem
das fantasias da vida em sociedade, onde so
mos avaliados pelo ter e não pelo ser.

Ou você já ouviu algum pai ou mãe

perguntar se a namorada ou o namorado
das filhas é uma boa pessoa, bom filho,
filha, honesto, cumpridora dos deveres,
obedientes à disciplina, essas coisas?

OS PAIS
Mais das vezes atrapalham, não

ajudam. Em vez de dizerem aos filhos
que escolham a faculdade pelo coração,
mandam escolher pelo bolso. Não que
rem afelicidade dosfilhos, querem exibi
los como troféus. Dá no que anda por aí,
carreiras abortadas e profissionais in

competentes e infelizes.

E I

Quando
se viaja pela América

Latina é impossível perceber
um rosto típico de um país. Um
exemplo claro disso é a perfilação
dos jogadores na hora de entoar o

hino nacional. Observa-se que não
há uma fisionomia padrão, pois a

distinção está presente nos tons da

pele, do cabelo, do portê físico.
O mosaico latino-americano

é composto por diversas etnias
como: índios, mestiços, negros,
caboclos, claro que também os

caucasianos. Essa rica diversidade
étnica e cultural que forma o rosto

daAmérica Latina.
Essa riqueza é fruto de muito

sangue derramado quando os con

quistadores europeus abarcaram
nas nossas costas litorâneas, impu
seram sua cultura, tradição, costu
mes e religião. A ideologia racista

europeia "descartou" literalmente
a cultura de cada população nativa
que era conquistada ao longo de
descobrimento de "novos" territó
rios. Pode-se dizer que foi "tudo jo
gado no lixo" e substituído por um

FALE CONOSCO

ElisaMoretti PavaneUo,
cientista social

Claro que não, perguntam é o que fa
zem os pais, se têm dinheiro, se moram

numa boa càsa, se isso ou se aquilo, mas
tudo no plano material. Ninguém quer sa
ber de caráter. Dá nisso que anda por aí,
pessoas vazias, desorientadas da vida, so
frendo no trabalho ou desonestas no que
podem. Mas é claro, não gostam de nada, só
trabalham por dinheiro, não têm alma nem
vida. O trabalho precisa ser para as pessoas
a grande diversão da vida, e só elas podem
desfraldar essa bandeira da felicidade, gos
tando de algo e casando por amor com esse

algo. Caso contrário, o trabalho vira trabalho
e aí é sofrimento puro.Motivação é porta que '

só abre por dentro. E a chave está no nosso

bolso, no bolso do coração.

FEELING
Todos temos esse sentido especial, o

feeling para o que nos é bom e nos serve.

O diacho é que a sociedade direciona a

maioria, as coisas são feitas não pelo que
de fato 'é desejado, mas pelas conveniên
cias da aparência. E jamais alguém po
derá serfeliz silenciando a si mesmo para
atender aos de "fora':

CHARGE

GLOBO TRANSMITE SANTOS X KASHIWA
SOMENTE PARA sao PAULO!

'�Ml pA.S�el NOVt:kI"rA
MIt-JUi'OS F'e.NSAlJ00 Que Â
A� lw'1A�lA BRECóA
tOSSi o (\'}5'1MAR t!

A última reviravolta da

situação dos loteamentos
HenriqueHeise 1 e2) no
'Rioda�uZj êemblemátida,

"i

dosproblemas comuns à
administrçção pública. Ofato
do procuradordoMinistério
Público do Tribunal de
Contas de Santa Catarina,
DiogoRobertoRingenber,
termovido uma ação para
identificar os responsáveis
pelas obras das 70 casas

deve ser elogiado.Amera

existência de uma ação
como esta revela situações
perturbadoras - como afalta
de abertura da informação
a respeito das ações do
poderpúblico.
Emesmo tendo se em

conta que aPrefeitura
nãofoi responsáveldireta
pela construção das casas,
omunicípio ainda tem

umagrande parcelade
culpa pela situação.Afinal,
não apenas a liberação
dos terrenos passou pela
administração municipal
mas as casas também tiveram
investimento público.
Já vêm de2008 os problemas
cercando os loteamentos,
e oHenriqueHeise 1 foi
interditado após as
enchentes-daquele ano.

padrão europeu "às avessas". A di

zimação total de uma cultura, que
não foi compreendida e, tampouco,
respeitada pelos "invasores".

Os métodos utilizados pelos
conquistadores europeus para sub
jugar os indígenas eram a fé e a uso

da violência física. Aqueles tinham

legitimidade para usar tais métodos,
porque, além de ser "superiores" a'
qualquer cultura, a fé respaldava, os
seus atos, mesmo quando incluíam
chacinas. Essa conquista poderia ter
ocorrido porummétodomais pacífi
co, em que houvesse o respeito pelas
tradições e costumes nativos, sem

sombra de dúvida.

Contudo, hoje, somos o que so

mos, devido à soma do nosso pas
sado, sendo ele alegre ou trágico. O
mosaico de rostos que compõem a

,

cultura latino-americana pertence
a nós. De certo modo; exclusivo a

nós, tornando-nos tão peculiar. Em
cada rosto, uma bela surpresa!

J�s'tes loiea1"1:�.ell;lt.40/)S lião
são mais Ultma questão
de Ilabitc"lção: sã.o

ta.rabém um p'IItoblema
da Defif!sa, Ci"il'JJI e 'tiReM':

ilm'l· IIII!!lii; lifl,iliJIJI.OI1IIIIW;II�"fniIJI'/l.Gh,.'I/IfI1 qtIiil�r ",:IIJUj�NIiIiíiJI/1IlIf!llI1/Jljil':!!l;�'lIIlii!IllpllJi

A situaçãojápassou doponto
demeramente seencontrar

responsáveis, eprecisa de
medidas urgentespara
garantira segurançadaquelas
Jamílias.q�nãn têm como
sairdalocal=mas isso não
émotivopara se ignorara
culpabilidadepelo caso, claro.
Estes loteamentosnão sãomais

ulJUl questão de habitação:
são também um problemada
Defesa Civil, e uma questão
dejustiça.Eomínimo que se
espera éque os culpados diretos
sejam punidos.

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

fone$! (47) 2106-1919· Fax: 2106-1945 • ASlf.dg�al«!ras: 2106-1936 • f��a5'&tã�» Redaw;;lo: 9221-1268· C��.nercjal: 9107-6932· Plantão Ent�'fl9'1iJ{S: 2106-1919· 9132-5491 /8446-6817
Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av, Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul • se Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda
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MEIOS DIGITAIS
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INTERA O PElA INTERNET
VEM CRESCENDOAOS POUCOS
Mas dos cinco prefeitos da
região, apenas dois utilizam
as núdias sociais para

. -

comurucar as suas açoes
JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

/\ pesar do uso da internet fazer parte da
rlrealidade atual, alguns políticos da região
ainda resistem à comunicação pelas mídias
sociais e às possibilidades de interação. Uma,
pequena parcela dos prefeitos do Vale do Ita

pocu e dos vereadores de Jaraguá do Sul até

possuem perfis, sites próprios, blogs, mas não
interagem com o público cotidianamente.

Na região, apenas os prefeitos de Corupá,
Luiz CarlosTamanini (PMDB), e deGuaramirim,
Nilson Bylaardt (PMDB), utilizam os recursos do
meio digital. Dos 11 vereadores de Jaraguá do
Sul, Natália Petry (PMDB), Ademar Possamai

'

(DEM), FranciscoAlves (PT),Amarildo Sarti (PV)
e Jean Leutprecht (pC do B) estão conectados na
rede.Amaioria se tomou adepta ao uso da inter
netmais frequentemente de 2009 para cá.

Porém, a parcela de representantes políticos
que possui um endereço virtual não mantém
contato com seus eleitores. Tamanini, por exem
plo, procura se inteirar sobre ações de parla
mentares e dos governos, mas não há o intv,ito
exclusivo de estabelecer um contato com o pú
blico até porque muitas pessoas da cidade têm
acesso restrito à internet em casa. "Acho ainda

que o contato pessoal com o eleitorado deva
sermais valorizado para conseguir conquistar a
confiança e o voto", opina.

No Estado, o representante político da

região Carlos Chiodini (PMDB) desde a sua

campanha eleitoral possui endereços virtuais
e ainda hoje utiliza as ferramentas díaríamen-:
te. Os senadores catarinenses Paulo Bauer

(PSDB), Casildo Maldaner e Luiz Henrique da
Silveira (PMDB) também estão conectados
com seus eleitores pela internet.

De acordo coma professora especialista na
área da comunicação do Ielusc de Joinville, Ma
rília Maciel, não há como escapar do uso da in
ternet atualmente, pois a prática já faz parte da
rotina dos brasileiros. "Então, o político que não
utilizar esses meios para comunicar suas pro
postas e ações já está fatalmente atrasado em

relação aos demais", afirma.
Na leitura de Marília, os políticos devem uti

lizar os recursos que as novas tecnologias ofere
cem para mostrar serviço, ou seja, informar as
ações, interagir com o eleitor, solicitar opinião
dos eleitores acerca de determinado assunto, di

vulgar gastos públicos e opinar.
Mas, é preciso evitar exageros. "Já vi políti

co que passa o dia todo postando futilidades
no Facebook ou no Twitter. Ora, é sinal de que
o sujeito não faz nada na vida, tem tempo para
ficar o dia todo na internet". Para saber mais
sobre o assunto, confira a entrevista completa
com a especialista ao lado.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

gama de redes e mecanismos de conta
to com o eleitor pela web. Os assessores
precisam auxiliar, mas, para que isso

funcione, é necessário um perfeito en

trosamento da equipe. A comunicação
interna (entre político e assessores) pre
cisa ser sólida o bastante para saber exa
tamente o que o político responderia ou
como trataria determinado assunto. Do
mesmo modo, as informações para a as

sessoría precisam ser atualizadas cons

tantemente. É importante ser honesto
éom o eleitor e deixá-lo ciente de que
existe uma assessoria que ajuda o políti
co na tarefa de atender os cidadãos.

IJyIaardt e Tamanini estãomais conecI:ados na rede que representantes de outros partidos na região

,

"E importante 'serhonesto com o eleitor'
o Correio do Povo: Quais os cui

dados que os políticos devem ter ao

expor sua imagem na internet, pois
muitas vezes se envolvem em discus
sões polêmicas?

Marília Maciel: O bom senso deve

prevalecer em qualquer situação de co

municação, mas com relação à internet,
o cuidado deve ser ainda maior, afinal,
é um modo de rápida disseminação das

informações e de longo alcance. Um -

dos principais riscos é a propagação de

mensagens fora do contexto, ou seja, re
cortes de falas ou situações que, deslo
cadas da situação completa de enuncia

ção! adquirem significações prejudiciais
ao seu emissor. Assuntos complexos de
mais, por exemplo, são de difícil abor

dagem no twitter. Resistir à tentação
de efetuar comentários ou postagens
instantâneas, sem reflexão, é um hábito

que os políticos precisam adquirir, pois
é sempre mais complicado tentar corri
gir o que já foi veiculado na rede.

OCP: No período de campanha elei-

torai, é mais frequente o uso da inter
net pelos candidatos. Qual sua opinião
sobre isso?

Marília: O uso da internet deve ocor
rer durante todo o mandato, não só em

época de campanha eleitoral, pois isso
causa o mesmo efeito daquele candi
dato que só cumprimenta os mais hu
mildes alguns meses antes da eleição.
O eleitorado tende, naturalmente, a

rejeitar mensagens de candidatos ou a

desconfiar delas, por isso é preciso con
quistar o interesse desse eleitor bem an

tes das eleições. É claro que, no período
eleitoral, as informações e apelos por
meio da internet se acentuam - isso é
normal - mas só surtirão efeito se a re

lação com esse usuário das redes sociais
tiver se construído com antecedência.

OCP: Muitas vezes não é o político
que participa das redes, 'mas seus as

sessores. É correto esse tipo de ação?
Marília: É praticamente impossível

ao político (assim como aos artistas ou

esportistas famosos) monitorar toda a

o político que não utilizar
esses meios para comunicar
suas propostas e ações já
está fatalmente atrasado
em relação aos demais.

MaríliaMaciel
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CONECTADOS Desde a campanha eleitoral de 2008, CIüodini e Bauer
., utilizam asmídias sociais para se comunicar com o púb6co

Sugestões enviadas pela rede
queviraram projetos de leis

o deputado Carlos Chiodini
(PMDB) e o senador Paulo Bauer

(PSDB) tornaram sugestões en

viadas por eleitores nas mídias
sociais em projetos de leis. A in

dicação dada ao peemedebista
tem a ver com fixação da nota do
Ideb (Índice de Desenvolvimen
to da Educação Básica) nas es

colas de Santa Catarina. Já a dica
aceita pelo tucano veio de um

eleitor de Chapecó, que pediu
a inclusão de micro e pequenas
empresas de comunicação no

Programa Simples Nacional.
A possibilidade de estabe

lecer uma ponte com o eleitor

é vista com bons olhos pelo de

putado e pelo senador. Mas,
eles sabem que o cuidado deve
ser dobrado com o que se diz e

mostra na rede. Por isso, tucano
e peemedebista contam com as

sessores quemonitoram o conte

údo e os comentários postos no

Facebook e no Twitter.
Os dois aderiram ao uso da

internet na campanha eleitoral
de 2008 e desde então se fazem

presentes nos meios digitais.
"Tenho utilizado bastante as

mídias sociais porque são mui
to eficientes para comunicação
com a sociedade. Mas é preciso

ainda estar mais presente nos

diversos mecanismos", destaca
Paulo Bauer.

Chiodini afirma que seu

mandato deve ser interativo, por
isso mantém as redes sociais
ativas para receber críticas po
sitivas e negativas. "Acho impor
tante ter essas ferramentas para
interagir com o público, saber, o
que as pessoas pensam sobre vá
rios assuntos. Não tenho receio
de me envolver em discussões

polêmicas. O político precisa se

posicionar, mas sempre ouvindo
a opinião dos eleitores", ressalta

. o deputado. '�.,...

Eles preferemo contato

pessoal e não o virtual
José Osório de Ávila (PSD), conheci

do popularmente como Zé da Farmá
cia, e AdernarWínter (PSDB) admitem
preferir o contato pessoal com o elei
torado. Os dois não utilizam os recur

sos da rede e seus e-mails da Câmara de

Jaraguá do Sul ficam sob a responsabili
dade de seus assessores.

"Uso apenas o telefone por ser mais

prático. Não tenho interesse em aderir

ARQUIVOOCP

a ferramentas virtuais. Acredito que é
mais interessante uma visita na casa

do eleitor. O povo gosta da visita do
candidato", afirma o vereador Winter.
Zé da Farmácia, que compartilha da
mesma opinião do tucano, fala que
é preciso ter muito cuidado ao usar a

internet porque o conteúdo postado
pode ser usado a favor e também con

tra o político.
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latório, vamos discutir os dados
com a prefeita Cecília Konell e

com a empresa Canarinho, para
decidirmos o que deve ser feito",
conta Schmitt, ressaltando que a

Prefeitura não pode tomar me

didas sem a ação da Canarinho ,

- concessionária do transporte
coletivo no município.

Ainda há uma chance de que
o relatório seja entregue-nesta
semana, diz Schmitt. "Porém,
mesmo que seja entregue até
sexta - feira, provavelmente só
vamos ter como discutir os re

sultados em janeiro", aponta,
lembrando que tanto a Prefei
tura quanto a Canarinho já es

tão começando a parar algumas
atividades em função do perío
do de férias. "Isso vai depender
da disponibilidade da prefeita e

da Canarinho, não só do nosso

setor, agora estamos no aguar
do das informações", explica.

O Correio do Povo não con

seguiu entrar em contato com o

IPC - que no dia 29 de novembro 'i
'

alegou que o relatório seria en

tregue naquela semana.

Prazo encerrou na
última segunda
feira, dia 12, mas
documento ainda
não foi entregue à
diretoria de Trânsito

JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

Üprazo encerrou nesta segun
da-feira, dia 12, e o relatório

da pesquisa sobre o transporte
coletivo - iniciada no dia 2 de
setembro - ainda não. foi entre

gue para a Prefeitura. Segundo
o diretor municipal de Trânsito,
José Schmitt, a empresa respon
sável, o Instituto de Pesquisas
Catarinense (IPC), alegou que o

processamento dos dados levou
mais tempo do que o esperado.
"Agora o relatório deve ser entre

gue na semana que vem, ou no

começo de 2012", conta.
Com um investimento de R$

75 mil, a pesquisa reúne quase
2.900 entrevistas, sendo 1.200

residenciais, 700 nos pontos de
fluxo e mais 974 dentro dos ôni
bus. O objetivo é traçar um perfil
dos problemas e dos pontos for
tes do sistema de ônibus jaragua
ense. "Quando tivermos' esse re-

A Prefeitura está instituindo o programa "Adote um ponto de ônibus'eínicíativa gue permite
celebração de termo de cooperação com empresas e particulares (:f3J.oradoresY pára promover
a limpeza, conservação e manutenção dos pontos de ônibus de Jaraguá do Sul. As normas'
e instruções técnicas necessárias para implantação do programa ainda serão definidas pela
Secretaria do Planejampqto Urbano,�As empresas ou particulares inte,ressado� e.w partici_Rar
deverão manifestar o interesse pormeio de requerimento protocolado na Prefeitura.

I •

.

MARCELE GOUCHE

Casa tombada é derrubàda
no bairro Chico de Paulo

Mesmo tombada pelo setor

de Patrimônio Histórico da Fun

dação Cultural de Iaraguá do Sul,
uma casa localizada na rua Maria
Umbelina da Silva, bairro Chico'
de Paulo, foi derrubada no fim da
tarde de terça-feira. A ação acon

teceu em meio ao temporal e foi
denunciada pelos vizinhos que ou
viram os barulhos. De acordo com o

fiscal do Patrimônio Histórico, Car
los Baratto, foi utilizado um trator
para colocar o imóvel abaixo.

A Fundação Cultural já fez o

auto de constatação e a notifica

ção' que deverá ser entregue aos

proprietários da casa. De acordo
com Barato, a denúncia será en

tregue ao Ministério Público, que
fará a autuação. A demolição se

enquadra na Lei Municipal 1854,
que prevê multa e ação criminal.

..

.
# Ainda não há a confirmação dos

Imóvel, no Chico de Paulo, foi consInúdo em 1921 emantinha estilo da época nomes dos responsáveis, mas, de

acordo com Baratto, Ilhá suspei
ta de que seja alguém ligado aos

proprietários da casa".
O imóvel foi construído em

1921 e possui uma série de ele
mentos que representam a co

lonização alemã em Iaraguá do
Sul. I� casa tinha várias caracte

rísticas do estilo da época", conta
o fiscal. O tombamento foi feito
contra a vontade dos donos, que
chegaram a entrar na justiça para
impugnar o processo. Mesmo as

sim, a decisão estava mantida
pelo setor de Patrimônio Históri
co da Fundação Cultural.
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Natalia terá direito à delesa
ojuizNelsonMaiaPeixoto, do Tribunal

RegionalEleitoral, indeferiu liminar
propostaporClaudioPiotto, que visava
assumir imediatamentea cadeira ocupada
pela vereadoraNatáliaPetry, na Câmara
deVereadores.A alegação dePiotto é de

queNatáliafoi infiel ao trocaro PSB pelo
PMDB, em outubro deste ano. Porém, o juiz
do TRE lembrou que, conformeassentou
o TribunalSuperiorEleitoral, é incabívela
antecipação da tutelajudicial nesse caso,
sendo necessário o cumprimento do rito
habitual, dando oportunidade de ampla

- defesa à vereadora.
Natália terá cinco diaspara apresentar

.

seusargumentos após ser notificada, o que
ainda não aconteceu, e depois o relator terá
outros 60 dias para semanifestar.Ao saber
da decisão, a vereadora não escondeu o
alívio. "Ésempre um risco. Pormais que eu
tenha plana consciência de que em nenhum
momentofui infiel, pelo contrário, luteipor

muitos anos para organizaro PSB, fizemos
mais de novemil votos nas eleições de 2008.
O que aconteceu éque o partidofoi tomado
de assalto peloPSD e seeu continuasse teria

quemealiaraosmeus opositores.EIaraguá
sabe que uma aliança entre adversários não
dura nem um ano. Tiveque ser coerente com
tudo o que defendi, com tudo queacredito
e com todos quemeajudaram a conquistar
omandato.Nãomudei, foi o partido que
mudou'; argumenta a tereadora quefoi a .

mais votada nesta legislatura, obtendo 2.861
sufrágios. QualqUer pessoa que acompanha
o noticiáriopolítico sabe que seriamesmo
impensável uma aliança entreNatáliaPetry
eCecília e IvoKonell. Os desentendimentos
entre eles iniciaram já no início deste

governo eforam seacirrando cada vezmais.
Foi nomandato deNatália como

presidente da Casa que aconteceram duas
Comissões Processantes contra a prefeita
Cecília, uma da Schützenfest e outra do

Refis. TambémfoiNatáliaa presidenteda
Comissão que revisou aLei Orgânica do
Município, incluindo o artigo queproíbe
o nepotismo para todo equalquer cargo,
equeacabougerando descontentamento
público do governo. Sobre as Comissões
Processantes, vale lembrarquemesmo sendo
uma das vozes da oposiçãomais atuante, .

Natália votou contra o processo de cassação
da prefeita no episódio da Schützenfest.
"Votei tecnicamente, poderia ter votado
politicamente, mas seria irresponsável. O
que investigamosfoi o repasse deR$150
milda Fundação Cultural paraFábrica de
Showe, comofui presidente da Fundação no
governo anterior, sei que ela tem autonomia

para tomar esta decisão. Fuimuito

questionada na época, chegaram a dizerque
eu tinhame vendido'; recorda. Com estes
e outros argumentos,Natália acredita que
terá seumandato assegurado pelo Tribunal
RegionalEleitoral.

Também é alvo
Se Natália Petry é uma das vozes
mais atuantes da oposição,
também é um dos maiores alvos
do governo, que a acusa de

fraudar o ponto como servidora
pública e de ter superfaturado a

obra do Centro Histórico. Natália
abriu processo por calúnia e

difamação contra os responsáveis.

IOlaIJizarf,d�o
O passe
AdemarWinter (PSDB) vai fazer
de tudoparaaproveitaraondaa
seu favor.Como serávoto decisivo
naeleição parapresidênciada
Câmara, acreditaqueo certo é ele
mesmo ficarcomacadeira.No
andardacarruagem,não seria

nenhrunagrande surpresa.

Galeria na 280
oDepartamento Nacional de
Infraestrutura deTransportes
(DNIT) iniciou ontem o trabalho de

topografia para instalar uma galeria
pluvial na BR-280, no Ribeirão
Cavalo. A previsão é que hoje
mesmo funcionários da Infrasul
comecem a implantar os tubos de
dois metros de diâmetro no local.
O trabalho deve ser concluído
antes do fim do ano, com
investimento de R$ 150mil. A

galeria deve evitar alagamento na
região, fortemente atingida pelas
enxurradas deste ano, o que
gerou protestos dos moradores.

MARCELE GOUCHE

Imposto sobre leasing
Projeto de lei complementar aprovado
em primeira votação pela Câmara abre .

possibilidade para que omunicípio
possa recolher o ISS decorrente das

operações de Ieasíng feitas na cidade.
A intenção é aumentar a arrecadação
municipal, a partir de uma decisão do
STF (Supremo Tribunal Pederal), que
validou a incidência do imposto sobre
o leasing, O vereadorAdernar Possamai
(DEM)manifestou irrestrito apoio ao

projeto, alegando tratar-se de uma
"briga antiga" e de tuna possibilidade
amais de receita aos cofres públicos,
(iQuem paga o Imposto é o contribuinte,
mas ele acaba sendo recolhido na
matriz do banco, que está financiando
o projeto", explicou. O texto ainda

passará por segunda votação antes de
ser devolvido ao Executivo.

Contas desaprovadas
o Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina decidiu, por unanimidade,
desaprovar as contas do exercício financeiro
de 2007 do diretório estadual do Partido
da Social Democracia Brasileira (PSDB)
e suspender o repasse de cotas do Fundo
Partidário por seis meses, a partir do trânsito
em julgado da decisão ou do cumprimento de
eventual sanção já imposta nessa jurisdição
eleitoral. A Corte também determinou que a

sigla devolva R$ 8.399,29 aos cofres públicos,
valor referente a problemas detectados na
documentação das despesas custeadas com
recursos do Fundo Partidário.

Adote um ponto
Foi sancionada pela prefeita Cecília Konell
a Lei N° 6.290/2011, que autoriza o Poder
Executivo a instituir o programa "Adote um

ponto de ônibus". O que na prática quer dizer
que empresas interessadas podem firmar uma

parceria com a Prefeitura se responsabilizando
pelamanutenção 'do local por dois anos, tendo
com isso seu nome divulgado.

Chuva e sugestão
E os pontos de ônibus foram tema de

manifestação do presidente da Câmara,
na sessão de terça-feira. Jaime Negherbon
(PMDB) lembrou que, em dias de chuva,
os usuários do transporte coletivo precisam
fazer malabarismos para não se molhar. E
ainda sugeriu que a Prefeitura construa novos

abrigos ao estilo alemão, com tijolinho a

vista e telhado enxaimel. Para ele, amudança
diminuiria o vandalismo nos abrigos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



RAFAEL. ENDAS. MODELO DE

t'
•

I
••

I

José Augus,o
Caglioni

redacao@ocorreiodopovo.com.br

ERTOL o ZKE
o .Clube Atlético

Baependi
f}Jssui um dos maiores emelhores complexos sócio e esportivo de
.rSanta Catarina. Isto se deve à aglutinação de sociedades esportivas
criadas pelos imigrantes e colonizadores que aqui se estabeleceram,
queporforça de leifederalforam extintas, e por homens que souberam
preservar e administrar este legado de valor inestimável. Criou-se
um novo clube sem, no entanto, perder a identidade trazida do Velho
Continente: preservaram-se costumes e tradições. Da Schiazeruerein
Iaraguá (Sociedade deAtiradores Iaraguâ) fofherdada a modalidade
de tiro rei. Do Sport Club Germânia foram incorporados: ginástica,
atletismo, voleibol, punhobol, dança, escola demúsica e o teatro.DoEsporte
ClubeBrasil emergiu ofutebol e o bolão. Foram incorporadas também
modalidades que trazem a marca registrada da diversidadesócio-cultural
esportiva que existe no Baependi de hoje: tênis, bolão, bocha e natação.

Desfile cívico de 7 de setembro • Bertoldo
desfilando pelo Clube Baependi

lilhobo s e rn

No início da década de 60, Bertoldo mudou-se para Iaraguá do Sul
com a família. Aqui o casal teve a incumbência de implantar a filial .

da Rede de Lojas e-Supermercados Miner, cujo slogan era, "Miner, a
mina da economia". Trabalhou neste segmento até se aposentar.

OJARAGUAENSE
rtoldo Klitzke nasceu no dia 17 de se-

embro de 1925, na localidade de Três
.

os do Sul, na época Jaraguá do Sul era
distrito de Joinville. Bertoldo é filho 1:1e

Alberto e Bertha Grützmacker Klitzke. O casal
teve doze filhos: Emílio, Bertoldo, Ricardo,Paulo,
Edmoodo,.)2wald, Erwino, Al'Vino, Tecla" Selma," -':J .. , ,"i-, ;� 'i, r :''1;,

J

"

-r:, ,,,., ,p. "ri- "

',,_

Emília e Celi. A família dedicava-se à agricultura

e à pecuária. Aos sete anos Bertoldo ingressou
na Escola Particular Alemã de Três Rios do Sul,
tendo como primeiro professor Benjamin Riedt

mann, Lembra-se dos coleguinhas de aula: Bru
no Mahnke, Elza Kisner e Alfredo Grützmacker.
A escola localizava-se em terreno de sua família,
pr6Xim� à J?o�te onde hoje se lO,cali�ª o CTG. Em-
1942 os Klitzkemudaram-se paraRio Negrinho.

Dos p imór ios aos dias de hoje
A excelência de comando sempre foi o fator determinante dos
presidentes e diretores do Clube Atlético Baependí.Muitos
ultrapassaram a excelência para se tornarem "lendas". Ente eles está
Bertoldo Klitzke, que presidiu o ClubeAzurra no período de 1967 a
1969. Bertoldo émembro do Conselho Deliberativo dede o início da
década de 60 até os dias hoje. Integrou a comissão para a construção
do campo, sede, piscina, pátio, parque infantil,quiosques, sauna e

cancha de bocha. Durante dois anos permaneceu em tempo integral
no clube coordenando a construção destas benfeitorias. Com o

dinheiro arrecadado de uma rifa e as contribuições dos sócios, o
Baependi quitou todas as dividas e escriturou o terreno onde se

encontra todo o complexo esportivo e social.

Na terra da Oberlandlest
Bertoldo optou pela profissão de alfaiate. Após três anos como
aprendiz, tornou-se oficial, montou seu próprio negócio,
sendo sua alfaiataria conceituada como amelhor da região
serrana. Atuou neste ramo durante 20 anos, depois migrou
para a atividade de supermercadista. Na cidade conhecida
mundialmente pela Indústria de Móveis Cimo, Bertoldo flechou
o coração damoça mais bonitada região, a jovemVera Zipper.
Casaram e tiveram três filhos: José Alberto, Gerson e Eunice; sete
netos: Marcelo, Eduardo, Alessandra, Roberto, Fernanda, Fred e

Martin; dois bisnetos: Henrique e Catherine.

Seleção de Bolão • 'araguá do Sul nos 'ase de 1973
em São Bento do Sul· Ia Fila (no alto) • Ivo Kaufmann,
GeraldoWeminghaus, Luiz Carlos Ristow, Curt Bürkner

e Ingo Pett • �a Fila • Sabará, Ingo Siebert, Nelson
Tamawski, Bertoldo Klitzke e Arno Henschel

Bertoldo Klitzke •

presidente do Baependi

Nos meios sociais
Bertoldo sempre gostou do
convívio social. Na cidade Rio

Negrinho fazia parte do Clube de
Bolão da Sociedade Recreativa
e Desportiva Ipiranga, integrou
a diretoria e presidiu o clube
por váriosmandatos. Na nossa

Jaraguá, associou-se ao Baependi
e integrou-se do Clube de Bolão

Guaquari, que faz parte do
departamento de bolão do Clube
Azurra. Bertoldo representou
Iaraguá do Sul nos JogosAbertos
de Santa Catarina namodalidade
de bolão em três edições.

Fica aqui a
homenagem
E a gratidão, de todos os
desportistas do Norte
Catarinense, em especial
dos baependianos, pela sua
dedicação e amor ao Clube
Azurra. Bertoldo transcendeu
os limites da excelência para se

tornar uma lenda azul e branca.
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Pereira inaugura a anhã a quadragésima quinta
loja da re e, a 13ª 'em Santa ataelna.

rup

Amanhã, dia 16 de Dezem

bro, o Grupo Pereira inau

gura na cidade de Jaraguá d�
Sul, sua quadragésima quinta
loja. A nova unidade, com a

bandeira FORT ATACADIS

TA, estará instalada no Bair
ro Baependi, na antiga sede
da empresa Max Wilhelm.
Com 12.000 metros de área
construída e investimento de
35 milhões de reais, oferecerá
15.000 ítens, geração de 150
empregos diretos e 50 indire
tos.

Esta será a primeira loja do

segmento na cidade e a rede

espera atender mais de 3.000
clientes diariamente entre co

merciantes e donas de casa, da este ano. Ao todo, a rede Sul, Mato Grosso.. Distrito mais opção de boas compras,
uma vez que este perfil de conta com 13 lojas FORT Federal, Goiás e Santa Cata- mas geração de empregos,
loja atende perfeitamente aos ATACADISTA e 32 lojas de rina. Em Santa Catarina, a tributos e um importante
dois públicos, operando com Supermercado com a marca rede está presente nas cidades parceiro nas questões sócio
o mesmo preço de atacado. COMPER, espalhados nos de Joinville, Blumenau, Ita- ambientais.
Será a oitava loja inaugura- estados de Mato Grosso do jaí, São Jose e Florianópolis.

O Grupo Pereira que atua

também como ATACADO
DISTRIBUIDOR nos estados
de São Paulo, Mato Grosso
e Mato Grosso do Sul, tem
em seu quadro de fun
cionários aproximadamente
9.000 colaboradores. Quatro
novas lojas éstão confirma
das para abrirem já no próxi
mo .semestre. Jaraguá do Sul

ganhará com esta loja não só

Já na inauguração, entregará
para a cidade a antiga casa

de Max Wilhelm restaurada,
lançamento da Campanha
Troco Fort Solidário em

prol da Rede Feminina de
Combate ao Câncer e a

campanha NATAL DO CO-
-

RAÇAO, que consiste na
.

.
,

arrecadação de alimentos que
serão distribuídos pelas enti
dades beneficentes da cidade,
na véspera do Natal.

GRUPO

PEREI
Trabalho, orgulho e crescimento.
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SUDOKU

HORIZONTAIS
1. Ato de ir a cavalo pelos campos em busca do gado

ou para tratar dele
2. (Med.) Inflamação das glândulas do aparelho repro-

2dutor feminino
3. O principal rio da África, o segundo maior do mundo; 3

O cineasta norte-americano de origem turca, Kazan
(1909-2003), de "Vidas Amargas 4

4. Oito mais um / Elem. pref.: fogo
5. Perseguido pela má sorte 5
6. O símbolo químico do frâncio, elemento alcalino

muito raro / Provido dos órgãos aptos ao vôo 6
7. Força Expedicionária Brasileira; Velho, em inglês
8. Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial; Os 7

extremos do ... extremo
9� O "E" da OEA a
10. (PaI. ingl.) Sistema que permite ao usuário do celu-

f lar utilizar seu aparelho quando estiver fora da área 9
de abrangência da operadora; A poetisa de Souza
(1876-1901), de "Horto" iO

11. Roedor, semelhante à preá, de carne apreciada;
Disposição dos carros na largada de uma corrida 11

de Fórmula 1
12. Juiz de futebol 12

13. Andar apreensivo.
1::1

, r VERTICAIS
1. Compositor, músico e maestro Ray (1916-2002) ;

Lugar desabitado, deserto
2. Preparativo; Ato de repercutir, ecoar
3. Planta medicinal emoliente / Sistema de gravação,

edição e reprodução de imagens e sons para TV e

vídeo
4. Ato de bravura; O escritor português contemporâneo

Fernando, de "Minas de San Francisco"
5. (lnterj.) Um chamamento / Sobrenome de famosos

violonistas paulistas, que formam um duo reconhe-
cldo internacionalmente / Sufixo do Brasil, nos en-

dereços da internet
6. Árvore de frutos comestíveis e saborosos; Conven-

cer à força
7. De pouca espessura; Epidemia
8. Tendência característica / (Pop,) Investigador de po-

lícia
9. O mês das noivas / Aquele que consigna uma renda,

um patrimônio, etc,

P. LAVRAS CRUZADAS
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EVISAO DO TENrO

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.

erro

-Seublstigo vai ser fi orrentada com. ' ornem pelo resto
.

A terceira, que não era idiota, ficou parada e, portanto, não pisou em nenhum pato.
Um ano depois, chega o anjo comum gostoso, sarado, maravilhoso e acorrenta
na mulher.

.

Amulher, sem entender nada, vira para o homem e diz:
-Por que você está aco��eptado em mim? .

. -Perque eu pisei mim Rafo!
. .

, I·

"

i'áHI'
JARAGUÁ DO SUL

/

Chuvas
continuam
As áreas de instabilidade

seguem atuando sobre o

Sul do Brasil, provocando
pancadas de chuvacorn
trovoadas na madrugada
no Litoral eVale do Itajaí e a
partir da tarde nas demais
regiões. Mantém-se o risco Uif,,#ll�
de temporal isolado com
granizo.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 17°C
MÁX: 26°C

AMANHÃ
MíN: 17°C
MÁX: 27°C

JOAÇABA
....
15° 280

SÁBADO DOMINGO
MíN: 20°C
MÁX: 27°C

""

.� $ ,,"

BlUMENAU
T ...
180270

A passagem de uma frente fria pelo
Estado nesta terça-feira foi responsável
pelas fortes chuvas acompanhadas de
granizo que atingiram o leste catarinense
no começo desta semana. O fenômeno

meteorológico devemanter o tempo
instável e o risco de temporais hoje,
embora com menos força.

O tempo chuvoso não é desculpa para
se descuidar da proteção solar, e os
índices de radiação ultra violeta sobre
Santa Catarina estão aumentando.
A recomendação é evitar exposição
direta ao sol nas horas de pico,
utilizar protetor solar, e dar
preferência para as áreas de sombra.

MíN: 19°C �
� �ti

(J
Ensolarado Instável les

SE VOCÊ f\t fAR�t.,
SA r TEREZINHA
O RO ESS
Dia tranquilo, com sol

encoberto por poucas nuvens

e sem as chuvas que atingem
boa parte de Santa Catarina. Na
sexta-feira, pancadas isoladas.
As temperaturas oscilam entre

os 20·C e os 30·C.

MINGUANTE 17/12

NOVA 24/12

1/1

C�EIA 9/1

Parcialmente
Nublado

Chuvoso

Nublado Trovoada
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contato@poracaso.com @poracaso /poracaso

Réveillon e Jaraguá
Sendo promovidamais uma edição do Réveillon paraTodos na
cidade, fica o destaque para a novidade que é a ceia a ser servida na

noite, que sairá sob a responsa da equipe da Confraria do Churrasco.
Teka e Leandro organizaram o cardápio e estão amil para garantir
que todos tenham uma ótima festa de virada de ano. Os cartões para
o jantar já estão à venda naConfraria e redeMime, liguem no (47)
3275 1449 paramais informações ou reserva de camarotes.

DIEGO JARSCHEL

�
í�'.

�:�iÍ{..'�"
� �(��

Os promoters ThiagoMattos e l1ávio "Pépe" Narloch,
celebrando o sucesso demaiswn evento e o grande
ano ela produtora FIlei Eventos em Jaraguá do Sul
...............................................................................................................................

ELTON MELCHIORETTO

DJ Gi BoneW e a pausa paramn refresco

na balada Dubai Enjoy, que rolou em
Guaramirim no último sábado
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :••••••••••••• t •••

•••••

Quais seus três points
favoritos em Iaraguá do Sul?

''Acho que pramim, os 3 tops
são ,pra
tomar um cerveja e encontrar os

amigos, a eo

aonde sempre
rolam oficinas,
cursos, palestras,
.shous e espetáculos
em geral que valem
a pena participar."

Taís Urquizar,
fotógrafa e.

cinegrafista.
Em Schroeder
Opa, dia 21 de dezembro tem
balada com Fabrício Peçanha no

.

club Moving Up! Será a primeira
festa de três dias seguidos,
uma celebração massiva que
vai marcar o encerramento
da casa para 2011. Reservas e

informações pelo (47) 88568389.

Só de branco
Grande evento do calendário de
baladas da cidade, neste sábado
rola outra edição da imperdível
baladaWhite Feelings, famosa
"cria" de nosso colaborador
Marcelo "Tíba' Odorizzi. O agito
vai ser na PatuáMusic, confiram os �,\\\.�\
detalhes na agenda desta edição,

CONTATOS:Armazém Pub - 9124 7449· Arriba Mexican Bar - 33711160· Banana Jue - 8852 2252 . Chuperia Scundidinho - 33731299 . Confraria do Churrasco - 32151449· �aço do Oca - 3370 9160 . London Pub - 3055 3065
. Madalena Chopp e Cozinha - 30553059· Patuá Music - 3055 0064,·,Molling Up. r 999.8.6.691 . Mr lIeef r !lijQ8,�6(j • Sac,,ªro�ntum Pub - 88321524 . Seven Choperia- 9122 7190 . The Way - 8433 0083

Anotem aí, que estes fins de tarde de verão precisam de
referências: de segunda a quinta, das 17h às 19h, nosso grande
amigo EnéiasRaasch estámandando um instrumental

caprichado de violão na varanda do Madalena Chopp &

Cozinha, um acompanhamento perfeito para o

pôr-da-sol e as delícias do cardápio da casa.

AuroraSnow

para download
Lançado oficialmenteno último
dia lO, o EP "IealousysManual', da
bandaAuroraSnowestádando

sopa na rede!Trabalho afinado
e intenso, confiram e façam
download acessando o canal
soundcloud.com/aurorasnow-l

ERICDELIMA

�
Os parabéns da cobma à querida
Ana Paula PeUin, que com os amigos
comemora neste sábado, na Patuá
Music, o sucesso ela apresentação de
suamonografia à banca do curso de
Direito ela Cató6ca se
........................................................................................

r

No Facebook
Você recebe sete

notificações, e quando vai
olhar vê que marcaram seu nome

em sete flyers de festas diferentes.
Isso me lembra o quão eficiente o

Orkut era para divulgar eventos no começo, até que
avacalharam com a ferramenta. Promoters, estudem
a execução de seu trabalho. Ter o recurso à disposição
implica em também usá-lo com responsabilidade.
Flood, além de indesejável, é demonstração de
amadorismo. E no Orkut as coisas podiam ser lentas,
mas no Facebook o botão de denúncia realmente
funciona. Quando os usuários iniciarem um

movimento, vocês quem vão sair perdendo.

Bazar no

domingo
Essa é pro pessoal antenado
emmoda, teatro e boamúsica
marcar na agenda: domingo
acontece mais uma edição do
BazarExtranóica. O evento

começa às 16h com Fashion

Vintage Demodé, e lá pelas 18h
esquenta com o petit show da
bandaAurora Snow. Pra deixar
aindamelhor, às 20h terá a
apresentação da peçaTerra
de Ninguém, do grupo Colher
de Pau Cia de Teatro. O Bazar
ExtranóicaDemodé seráno nO

170 damaCarlosMay, Baepencli,
pertinho do terminal rodoviário.
Mais infos comVicky, pelo
telefone (47) 99064077.

ii
Da sua

• A • '"

consciencia so

você sabe. Da
sua atitude,
todosficamos
sabendo.

De placa próxima a

lixeiras em Jurerê
Internacional, um
toque legal para

compartilhar por todo
nosso litoral. O que

você leva para a praia é

responsabilidade sua,
inclusive a sujeira.

"

DOMINGO 18/12
• 18h -1 a BatucadaMoving Up I Costela Fogo
de Chão / Shaw com grupo Desejo Constante,
Levando um Lera, SoulAssim 'e Léo Lima & Banda /
Elas free até as 19h30 / Caipjrihha free para elas
e C'fi0PP para eles, at� as 19h�O, ."'

..

'

"

)' "

toeij: MovingUp, f'em Schroedet 1,47 8856 �389
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Clica Voigt
Quem esqueceu como esse desmemo

riado colunista, ainda está em tempo
de "desculpar-se: a arquiteta Clica V_oigt,
herdeira do grupo Weg e na hora de fol-/

ga, socialite, dona de casa e colunista, foi
a aniversariante mais festejada do dia 13
de dezembro, emFloripa. Parabéns, amiga.
Obrigado pela força de sempre e que Deus
reserve para você e toda sua belafamília a

eterna felicidade.Mil vivas!

33711 88

Duas notas
•A amiga Elaine Kuhnen, esposa do amigo
Beta Fiscal, recebe hoje o carinho dos

amigos e familiares pela estreia de mais um
aniversário. Parabéns!

• RosaneVailatti é outramulher com quem
o tempo tem sidomuito generoso.
Os dias passam e ela cada vezmais bonita!

f\

Hoje à noite, para fechar o ano com
chave de ouro, o meu camarada Ivo,
o popular Camarão, abre as portas
de sua paradisíaca churrasqueira, no
champangnat, para bebemorar em torno

do grupo de futebol Cowboys. Tô nessa!

PRÊMI II agência
CMC, de Jaraguá

.

do Sul, recebeu o
Prêmio Manchester
Catarinense de

Propaganda. Na
foto: Liz Toniazzo

(mídia da CMC), Nibet
DeuscherMendonça
(diretor da ERBE

Construtora) e Daniel
MaffezzoUi

moagoncalves@netuno.com.brMoa Gonçalves

MAURICIO HERMANN

��2hRI7;
�f..X!7,

:Troféus e Medalhas:I
I 3275-4044

'

I
_. _ ..... _

EVENTO O Presidente do Conselho
da Marisol Vicente Donini e a

esposa norilda, na abertura do
NatalMarisol, terça-feira

UPPER k\df!,

�
474; 1td.� tu r a jH� rfi'! i t a

j�11 ..M12

Siebel&
Haisi

1S 3055-0024

• O bazár com preço d,e
fábricadaMenina 'Linda
vai até dia 23 de dezembro.
A loja fica anexa,àfábrica,
em Guaramirim.

• Ontem, dia 14, quem
recebeu merecido coro de
parabéns, foi o respeitado
jornalista Ronaldo Corrêa.

o meu amigo e advogado
Eduardo Fogaça será capa
da revista Nossa, edição de

·

janeiro de 2012.

1��ÔVIHS '

I
faze ocê fe 7

Rio Molha.

Apto decorado, mobilicdo.
Área privativa: 96,OOm2
O 1 voga de garagem.
01 sude,02 dormitórios,
bwc soda! lavanderia,
safo de estar e jantar,
sacado com churrasqueira.
Próximo a Golena Vosel.

Perseguida
Rir para não chorar, Uma leitora da c-aluna

ligou para um consultório médico, em
Iaraguá, para agendar ginecologista e,
ao saber que só tinha vaga em janeiro,
perguntou se poderia antecipar a consulta.
Resposta da atendente ... pode acreditar
- "Não tem, não, querida, todas querem
entrar o próximo ano, 2012, com ... a

"perseguidinha' em ordem.

Composée
Os artigos para decoração de Natal da

Composée Decoração & Presentes são
muito lindos. Um verdadeiro desfile de
obras de arte. Dá só uma espiadinha na
vitrine da loja!

Pensando bem

Onde comer bem
em Jaraguá
No Restaurante do Posto Mime.
Mais de 60 pratos diferentes.

"Aproveite bem cadaminuto
de sua vida, pois o tempo não
volta. O que volta, apenas, é
a vontade de voltar no tempo.
Então viva, mas sempre com
Deus no coração!"

NíVER CUca Voigt, a grande aniversariante
da semana, na Oba de Santa Catarina

Pampas
Tato Branco, sua esposa
Elaine e a filha Bárbara, na
próxima semana, dia 20,
trocam o sol escaldante
de Iaraguá, pelo calor
humano da família nos

pampas gaúcho.

Sorvetes
O meu amigo Iulmir Rozza, um dos
chefs de cozinhamais festejados
da região, está com novidades no

quesito sorvetes. Ummais delicioso

que outro. Torta de Sorvete e Petit

Gateau, bom demais. Que saber
mais? Ligue 9993 3404.
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CRÔNICA
ALEXANDRE PERGER.

JORNALISTA

DES
L

ULPA.
E R M

Durante anos, ele foi ummistério, um
tabu para várias mulheres. Falar sobre tal

assunto sempre foimotivo de constrangimento.
Mas ele nadamais é do que o símbolo máximo
do prazer feminino. Para encontrá-lo e alcançá
lo, elas utilizam inúmeras artimanhas. Enfim, o
orgasmo, assunto do qual estamos falando, aos
poucos vai ganhando sua devida importância
no cotidiano feminino. Tanto é que hoje já
é possível encontrar tratamentos para as

mulheres que não o alcançam. Até manuais
surgiram para explicar quais posições são as

melhores para se ter o orgasmo.
O prazer feminino foi definido como

orgasmo por volta dos anos 1960, por dois
pesquisadores estadunidenses, que montaram
um laboratório com o intuito de pesquisar as
modificações corporais durante o ato sexual
humano. A partir desse estudo, ficou definido
o Ciclo da Resposta Sexual Humana, que
tem como primeiro estágio o desej o, depois
vem a excitação e, por último, o tão desejado
orgasmo, o ápice do prazer de uma mulher na
relação sexual. Ele dura poucos segundos e

também pode ser sentido durante a famosa e

marginalizada masturbação. Mas nem s'empre
ele vem e aí algumas mulheres, para satisfazer

o parceiro ou

parceira, optam
por fingir e no
final da transa
afirmam ter

tido inúmerosQuando estão
apenas tapeando
a si próprios, na
falsa Uusão de ter

proporcionado
momentos

orgasmos.
. Porém, por

mais natural que
ele seja, durante
décadas foi
assunto proibido
dentro dos lares.

incríveis a
parceira.

Hoje, com o volume de informação maior do
qual as mulheres têm acesso, o assunto está
sendo desmistificado. As adolescentes cada vez
mais estão conhecendo o próprio corpo. No
entanto, o preconceito cercado de ignorância
ainda insiste em permanecer. Dizer que teve

orgasmo continua sendo tão difícil quanto ter
de fato um momento intenso de prazer.

Os homens.seres tão menos complexos
que as mulheres, pouco entendem sobre
esse momento sublime e se limitam a teorias
falhas e são facilmente enganados pelas
mulheres. Eles, de fato, não sabem sobre o

que estão falando e confundem com outras

coisas, dão nomes errados e acham que
sabem tudo, que são capazes de maravilhas.

Quando estão apenas tapeando a si próprios,
na falsa ilusão de ter proporcionado
momentos incríveis a parceira.

CLICD
.

Envie sua foto para
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Essa descansando com um ar contemplativo é a

Sabrina, que hoje completa sete aninhos, cercada
de carinho pela sua dona, Márcia Vieira.

Contabilidade
Consultoria Empresarial
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• FINA ESTAMPA
íris e Alice invadem o quarto de Tereza Cristina

e a fotografam com Pereirinha. Griselda hesita, mas
dorme com Renê. Esther e Guaracy passam a noite

juntos. Solange conta para Celeste que assinou con

trato com uma gravadora. Guaracy garante que as

sumirá o filho de Esther. Antenor desconfia de que
Griselda esteja namorando. Ferdinand avisa a Tereza
Cristina que fará o que ela pediu depois da festa de
Griselda. Wallace vê Teodora trabalhando no hotel.

• A VIDA DA GENTE
Eva diz para Júlia que ela passará a morar com

Ana. Rodrigo e Manuela ficam animados ao chegarem
ao hotel. Júlia pede para Ana levá-Ia de volta para
casa. Ana fica desapontada quando Júlia pede para
falar com Manuela. Manuela fala com Júlia e decide
voltar de sua viagem. Renato agradece a companhia
de Alice. Ana chora ao ouvir Júlia dizer que não quer
mais ficar em sua casa.

• AQUELE BEIJO
Maruschka e Sarita se enfrentam. Maruschka

se consulta com Iara e pergunta à vidente se Alberto
voltará para ela. Vioiante recebe mais um telefonema

suspeito. Belezinha rompe com Agenor. Sebastião Ru
binho avisa que vai se mudar com Claudia e Marus
chka não se conforma. Raul apresenta um dossiê so

bre Regina e Vera cogita pedir a prisão preventiva da

governanta. Felizardo demite Odessa. üamíana recebe
uma carta anônima revelando seu verdadeiro nome.

Maruschka se encontra com Henrique e lhe mostra as

fotos de Sarita com Alberto.

• VIDAS EM JOGO
Falsa, Regina começa a se aproximar de sua

empregada. Ela se faz de vítima e afirma que Marta
deveria processar Marizete para que a milionária
deixe de ser um problema. Joaquim chega à confei
taria. Francisco e Jorge se aproximam do garçom.
Regina chega à confeitaria para conversar com

Raimundo. Ela não percebe que Francisco conversa

com Joaquim e Jorge. Raimundo e Regina começam
a discutir. O garçom se vira para saber o que está

,

acontecendo. Francisco e Jorge tentam fazer uma

proposta para Joaquim, mas ele se assusta, foge e

é perseguido pelos dois.

SARIA TES
15/12
Adriana Murara
Alexsandro Moraes
Alvaro Bertoldi
Barbara C. Pianezzer
Beatriz E. Lunelli
Catia S. Welter
Claucia Schwàrdz
Claudimir A. Gonçalves
Crístane Martins
Cristiano Nurinberg

Eduardo Muller
Estela M. R. Parma
Everton F. Linemann
Fernando Martins
Filomena Sogliato
Graziela da Costa
Hilton J. Gorris

Monica S. E. Lemes
Paulo da S. Ramos
Rildo Ruediger
Rodrigo J. Herr

Rodrigo Ortiz
Ruth B. Zimmermann
Thais Bublitz
Thalissa H. Fagundes
Valcir S. Wendorff
Wilson Kanigoski

Iria Isberner
Irineu V. Alves
Jonathas da Silva
Maria E. Hindlmayer

CAPITÃO AMÉRléA
O PRIMEIRO VINGADOR

Capitão América comanda
a luta pela liberdade, neste
supersucesso cheio de ação,
estrelado por Chris Evans,
como a arma definitiva contra o

mal! Quando uma aterrorizante
força ameaça toda humanidade
em todo o planeta, o maior
soldado do mundo declara
guerra contra a diabólica
organização HYDRA, liderada
pelo vilão Caveira Vermelha
(Hugo Weaving, Matrix). Tanto
a crítica quanto o público
aclamaram Capitão América
- O Primeiro Vingador como
"emoção pura, ação pura e

diversão pura!" (Bryan Erdy -

CBS-TV/Movie)

O remoto resort de Fjãllbacka
viu a sua cota de tragédia,
embora talvez nenhum pior que
o da menina encontrada morta
em uma rede de pescador.
Mas a autópsia revela que este
não é um caso de afogamento
acidental. O detetive local
Patrik Hedstrom acaba de se

tornar pai, e é a sua árdua
tarefa descobrir quem poderia
estar por atrás do assassinato
metódico de uma criança que
tanto ele quanto sua parceira,
Erica, conheciam bem. O que ele
não sabe é como esse processo
vai provocar o coração escuro

da Fjãllbacka e desgastar sua
fachada terna, talvez para
sempre.
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TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

OS ESPECIA&ISTAS
Embora quisesse desistir de seu profissionalismo
na arte de matar, o agente especial Danny (Jason
Statham) foi forçado a fazer um último serviço para
garantir a sobrevivência de seu antigo parceiro de
missões secretas Hunter '(Robet De Niro). Para isso,
ele deverá vingar um poderoso xeque do petróleo que !

teve seu três filhos assassinados por três agentes
das forças especiais britânicas SAS. Contudo, Spike
(Clive Owen), um poderoso ex-membro do grupo, está

disposto a defender seus antigos parceiros e não
medirá esforços para eliminar seu novo oponente.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 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, 19h10 e 21h40)
• Cine Norte Shopping 1
• O gato de botas -Oub (12h40, 14h50, 17h, 19h1 O, 21�20 e 23h30

- somente sábado)
• Cine Norte Shopping 2
• Noite de ano novo - Leg (13h30, 16h, 18h30, 21 h)
• 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 22h10)
• 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 22h1 O)
• Os Muppets - Dub (13h10, 15h20 e 17h30)
• Cine Garten 3
• Noite de ano novo - Leg (14h15, 16h45,
19h10 e 21h40)
• Cine Garten 4
• O palhaço - Nac (15h10 e 21h20)
• Uma professora murro 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)

Filho de atriz chora -

ao ver Fina Estampa
CarolinaDieckmann acabou proibindo o filho
mais novo, José, de 4 anos, de assistir à novela
"Fina Estampa': onde interpreta apiriguete
Teodora. Isso porque omenino saiu aosprantos
quando viuumacenaem que apersonagem
esbravejavacomQuinzé (Malvino Salvador).
'''Mamãe, você estámuito brava naTV', eleme
disse. E, nessa idade, não dá para explicar que
aquela não é amamãe", contou.

. ,

Maria Fernanda Cândido anunciou que
pretende voltar a fazer novelas em 2012,
trabalho que não faz desde 2007. Ela deve
voltar aos folhetins no segundo semestre
do ano que vem."Deixemeu filho menor
crescer um pouco mais que volto a fazer
trabalhosmaiores", afirmou durante bate
papo com a imprensa para promover a
minissérie "Brado Retumbante" (Globo).

..

Ai. se eu te pego·· é
sucesso na Grécia
Depois de Cristiano Ronaldo fazer os
passinhos damúsica para comemorar
um gol, teria chegado a vez dos gregos
dançarem ao som de Michel Tela. O sucesso

"Ai, se eu te pego" virou hit até na Grécia,
segundo o colunistaAncelmoGois, do
jornal "O Globo". Em entrevista recente, o
cantor já havia revelado que a dancinha de
Cristiano Ronaldo mudou a sua vida.

Claudete Troiano
faz uma confusão
ClaudeteTroiano parece ter gostado de ver
suas gafes no "ManhãGazeta" fazerem sucesso

noYouTube. Depois de mandarum beijo para
a finada Leila Lopes, a apresentadora errou o
nome da jornalista FátimaBernardes."Olha
a receita daFátima Fernandes, eu adoro!",
comentou ao ver a ex-apresentadora do "Iornal
Nacional" ensinando a fazer uma receita de
bacalhau emuma revista.
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ÁRIES
Não se iluda com promessas. Trabalhe por seus objetivos
e tenha cuidado para não dispersar sua atenção. ótimos
momentos com os familiares.

TOURO

Conseguirá manter o foco em suas atividades profiSsionais
e desenvolver um bom ritmo de trabalho. Seu piqllll também
dará ânimo à pessoa amada.

GÊMEOS
Não fique chateado(a) se não conseguir realizar os seus
desejos neste dia. A manhã começará meio amarrada, mas
com paciência conseguirá driblar os problemas.

CÃNCER
Aproveite sua autonomia para cuidar de seus interesses.
Você e a sua cara-metade estão com objetivos diferentes,
mas isso não é sinal de conflitos.

LEÃO
Seus desejos podem bater de frente com as suas

obrigações. Aproveite este dia para superar obstáculos. No
campo afetivo, vocês não estão falando a mesma língua.

II I

VIRGEM

Ur:n forte senso de realidade pode até fazer com que adote
um pensamento pessimista .. É um bom períodO para fazer

planos ao lado da pessoa amada.

Eriberto Leão faz
critica à ministra
Após gravar um depoimento para o
movimento "GotaD'Água", o atorEriberto Leão
disse que está decepcionado.Acampanha foi
ridicularizadapelo ex-CQCRafinhaBastos, que
recebeu elogios daministradoMeioAmbiente,
IzabellaTeixeira."Estoumuito decepcionado
com este governo.Mas ébom veruina
ministra elogiando o Rafinha Bastos para
gente ter noção de como o país está".

Produção temia que
drogamatasse Sheen
Charlie Sheen foi demitido do papel de
protagonista da série "Two andAHalf
Men" porque os produtores temiam que
ele morresse ou causasse amorte de

alguém devido ao consumo desenfreado de
cocaína, segundo o produtorChuck Lorre.
"Não seríamos complacentes. Havia uma
tragédia se desenrolando à nossa frente.
Havia violência e apagões.", disse.

LIBRA
Pode conhecer pessoas influentes, aproxime-se! Um clima
de alegria toma conta de sua casa e de seus familiares.

Exponha a sua paixão na relação a dois.

ESCORPIÃO
Siga em busca de seus objetivos e não permita que os

demais interfiram em suas atividades de trabalho. Reflita
sobre quem são seus verdadeiros amigos.

SAGITÁRIO
Dia favorável para uma entrevista de trabalho ou para obter
benefícios profíssionais. Use a sua criatividade para resolver

pequenos problemas familiares.

CAPRICÓRNIO
Siga em busca de seus desejos com a certeza de que irá

alcançá-los em breve. Isso vai ajudar você a fazer um convite

especial à pessoa amada.

AQUÁRIO
Não se deixe levar apenas por sonhos, pois poderá cometer
enganos. Incentive os seus familiares a seguir em busca de
seus desejos. Na relação afetiva, seja sincero(a).

PEIXES
Não dê ouvidos a tudo o que escuta, há sinais de muita
fofoca no ar. Nos assuntos do coração, o momento é
indicado para ajustar os planos com o par.
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BENEnCENTE

Adelig realiza evento

r

CAMPANHA'

.Imposto Solidário
AAdefig (Assqciação d0S Defi

.

entes I

Físicosidé fiuciramirimfpJ;Qm . néste
sábado, dia 17, um evento beneficente
às 19h30, no salão da Paróquia Sintas
Anjos, no bairro Avaí, em Guaramirim. Os
recursos arrecadados com a atividade serão

destinados amanutenção da associação.
No localhaverá serviço de lanchonete, com

:, , cachGtror�q�nte, pastel, et:e.I�)f\:���gse reÚQ�.
,

todo o segundo sábado do mês na Igreja ".

Senhor Bom Jesus, no Centro. Pata colaborar
com a entidade entrar em contato pelos
telefones (47) 3373-1468 ou 9613-5005.

.
ARede Marista de Solidariedade realiza

.

'/I :'e�rhp�ha nadonalpata:�ncentivar empresá
e contribuintes de todo o Brasil a doar parte
do Imposto de Renda devido em 2011 ao

Fundo para a Infância e Adolescência (FIA).
O FIA financia projetos sociais cadastrados
pelos Conselhos Municipais e Estaduais
qes Direitos da Criança e· doAdolescente

"

,}fg o país; Tb.tjt41ªd�J�'fmpqst� de .

diaSolídãrío'; a iniciatiVa tem como

principal canal a internet, através do site

www.impostosolidarío.org.br, com todas as

informações sobre as doações.

Estão abertas até o próximo dia 6, as

inscrições para o Programa de Bolsas
do Fundo de Apoio àManutenção e ao

Desenvolvimento da Educação Superior.
O program�estadual prevê a coàcessão

" I
,,, AI! .. ,

,

de bolsas integrais de estudo ti alunos
da pós-graduação, economicamente
carentes, incluindo matrículas e todas as

mensalidades do curso, sendo que o valor
mâximo do benefício não pode superar dois
salários mínimos. Informações sobre como
concorrer a.Uma bolsa podem ser obtidas
f".

"

il
" I, .. ,,::' i" "1 '� r:

I,
I 1,1, ' "

através do site: www.sed.sc.govit>r.
.

o Centro de Referência do Idoso está com

inscrições abertas para a Colônia de Férias
2012. As inscrições estão abertas para idosos
pãrticipantes de algum grupo de idosos ou

.

aJguma oUpina do �RIle devem ser fej\a;s
pessóal�ente no centro fae referêíícía até'
o dia 13 de fevereiro. Mas. a coordenação
recomenda que não se deixe para a última

hora, pois as vagas são limitadas. A colônia de
férias acontece nos dias 14 e 16 de fevereiro.na

.

Recreativa do Stiv. Também haverá três ônibus
à dísposição para lyvar e buscar os idosos. Mais

,

mfqrmações pelo telefone (47) 3370-7562',:
"

'

FESTA DE ATAL
BEATRIZ SASSE

o Natal está chegando e, para comemorar, aRádio
lOS IM, deGuaramirim, em parceria comoGrupo

UniasseIvi/ Iameg, promove neste sábado, dia 17, uma
festa para a comwúdade. O evento acontecerá das 15h
às 17h30 no estacionamento do supennercadoRancho
Bom, em Schroeder (ruaMarechal Castelo Branco,

5120), e faz parte da últimaMaxiAção de 2011. O Papai
Noé) vai chegar de helicóptero e distribuirá presentes
para as crianças, que também poderão se divertir nos
brinquedos infláveis e fazer pinturas nos rostos. A festa
será animada pelaBanda Brilha Som, por FemandoLima
e Banda e porHenrique Lemes, (foto), vencedor desse

ano do programa Ídolos, da Rede RecorcL
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POLPA DE FRUTAS

Garibaldi
terá unidade
de produção
Vinte produtores participam da
arrancada. Intenção é atrair parte
dos agricultores parceiros da Seara

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

Aesperança volta a acenar

para os produtores rurais de

Iaraguá do Sul. Está tudo pronto
para a inaugúração da Unidade
de Processamento de Frutas do
Garibaldi, que acontecerá às 10h
da próxima terça-feira, no local
revitalizado que já sediou a usina
de leite, fechado desde setem

bro de 2010. Vinte integrantes
do recém criado Condomínio de
Produtores Rurais fazem parte
da arrancada das atividades, e a

intenção é reunir perto de 200 as
sociados da macrorregião Norte.
A rede municipal de ensino, com
14 mil alunos, será beneficiada
com os produtos.

A Prefeitura investiu cerca

de R$ 80 mil na reforma das ins

talações, adaptações dos equi
pamentos da antiga usina e na

compra de frutas. A nova despol-

padeira já foi testada e aprovada
e os demais equipamentos rece

beram adequações técnicas. O

processo de aprovação junto ao

Ministério da Agricultura iniciou
em março. ,

A administração municipal
entrou com a infraestrutura do
local e a assistência técnica aos

produtores. O Banco do Brasil
ficará responsável pelo gerencia
mento e comercialização, através
do Programa DRS (Desenvolvi
mento Regional Sustentável).

A intenção é que a unidade de

processamento de frutas passe a

produzir polpa de açaí, abacaxi,
acerola, goiaba e amora preta.

A unidade terá capacidade
para processar 300 quilos de
frutas por, hora, e a expectativa
é atrair parte dos 198 produto-

.

res que deixaram de fornecer
matéria - prima para a unidade da
Searade Jaraguá do Sul, desde a

última sexta-feira.

REUTILIZAÇÃO
Espaço
aproveitado
Segundo o secretário de
Desenvolvimento Rural e

Agricultura, André Cleber de
Melo, com a entrega da unidade
de processamento de frutas,
acaba a preocupação com o

espaço ocioso da antiga usina
de leite, que começou a operar
em 2005! chegou ao auge em
2007, com a produção de 90
mil litros/mês e que ao fim não

superava a marca de 20mil
litros mensais, inviabilizando
sua continuidade.

André Cléber explica que os

produtores passarão a utilizar
como matéria-prima o fruto
chamado "açaí catarinense" da
palmeira juçara, que tem safra
de abril a agosto e é abundante
na região. Nos meses de
entressafra, a saída é processar
as demais frutas. Outra
novidade é que a Prefeitura

lançou o projeto para dar
suporte técnico para estimular

.

a produção de amora preta.

JIndré Cléber
Melo, secretário de

Desenvolvimento Rural.

Passo a passo da produção
O inspetor agropecuário da

Secretaria Municipal de Agricul
tura, Daniel Peach, explica que a

polpa de frutas pode ser utiliza
da para sucos, doces, sorvetes e

pode ser até mesmo consumida

pura. Ele aponta os caminhos

percorridos pela fruta: primei
ro vai para a mesa de seleção e

pré-limpeza. Depois passa ao

segundo laboratório, na lavado
ra de frutas, e em seguida ficará
de molho em água quente, numa
temperatura de 50 graus, por 30
minutos. "A água quente faz sol
tar a cascá", esclarece. Só então a

fruta vai para a despolpadeira.
'A semente é separada da pol

pa e depois será destinada ao
.

hortoflorestal, o que permitirá
"que germine mais rápido nos

canteiros, aumentando a produ
ção de frutas". Já a polpa refinada

vai para dois tanques (de mil li
tros cada um) para ser pasteuri
zada. Nesse estágio, a polpa está

pronta para ser armazenada na

câmara fria, em 18 graus nega
tivos, e dali a produção sai por
uma abertura, diretamente para
o caminhão frigorífico.

Daniel conta que o processa
mento permite aproveitamento
de 50% da fruta. Cada cacho de

açaí rende de cinco quilos a dez

quilos de semente, e cada pal
meira, três cachos em média.

O custo da produção é esti
mado em R$l o quilo da semen
te bruta, e de R$ 8 a R$ 10 o quilo
da polpa de frutas. Detalhe: Os
20 associados que iniciam. no
Condomínio dos Produtores Ru
rais de Iaraguá do Sul, criado em

abril, passaram por capacitação
em Urussanga, no Sul do Estado.

1

NATAL MARISOL
FOTOS DIVULGAÇÃO

)

<

J
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AMarisol promoveu na nqite de terça-feir!J, dia
13, a tradicional festa natalina com a chegada
do PapaiNoel em Jaraguá do SuL Esse ano os
participantes ela comemoração assistiram à

apresentação do coral iIIfantiI, composto poI' &lhos.
de colaboradores ela show�;_empresa" ....v�-.v,

CoralMarisoI e participação dos personagens
infantis '.DicaRipilica e Tigoi- T. Tigre. I

f
I
I
I
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FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 13/12 às 17h30 o Sr. Ivo Schultz,
com idade de 67 anos. O sepultamento foi realizado
dia 14/12, às 16h, saindo féretro da Capela Mortuária
Bom Jesus de Guaramirim, seguindo após parao Ce
mitério Municipal de Guaramirim.

PONTO DE VISTA

O ESPÍRITO NIt
CRIS
WATZKO.ESTUDANTE

DE DIREITO LIMO!
• Faleceu no dia 13/12 às 09h a Sra. Geni C. Hort,
com idade de 88 anos. O sepultamento foi realizado dia

14/12, às 14h, saindo féretro da Capela Mortuária Da
Vila Lenzi, seguindo após para o Cemitério da Vila Rau.Quando eu tinhameus 15 anos de idade,

ganhei de presente de aniversário de
meu pai, o livro "Uma História de Natal" de
CharlesDickens, e admito que aprofundida
de e amensagem da história forammarcan

tes paramim. Este pequeno romance, escri
to por um dos mais populares romancistas
ingleses, me ensinou que o espírito natalino
deve estar no coração de cadaum de nós.
O próprio Charles Dickens descreveu este li
vro como seu "livrinho de Natal".

Na época em que Dickens escreveu esta
história, a Inglaterra era considerada amaior
potência capitalista do mundo. Os ingleses
buscavam constantemente a avareza (apego
excessivo às riquezas) e a solidariedade pra
ticamente não estava no meio da vida dos
mais abastados. Os ricos tinham a crença
queDeus os protegia, e que eles eram os elei
tos do Senhor, por isso, Dickens resolveuuti
lizar espíritos no seu conto de Natal, e com
isso procuroumostrar que Deus espera a so
lidariedade de qualquer pessoa, não impor
ta, sua crença, raça ou situação econômica.

O personagem central deste romance é
Ebenezer Scrooge, um homem muito rabu

gento e avarento. Só pensava em trabalhar

para guardar dinheiro, vivia em função de
sua e única ganância.

Próximo do Natal, seu funcionário Bob
Cratchit, acredita que não terá que trabalhar

no dia 25 de dezembro, porém Scrooge o

obriga a trabalhar. Ele não gosta do Natal e
não considera uma data que se deva come
morar. Bob é pai de quatros filhos, pobre, um
de seus filhos sofre de paralisia, mas mesmo
assim, Bob é feliz e gostamuito do Natal.

No dia do Natal, logo que chegou em
casa, Scrooge encontra o espírito do seu

ex-sócio Jacob Marley, que também ti
nha sido um homem tão avarento quan
to Scrooge. Jacob diz que seu espírito
ainda não conseguiu descansar em paz,
porque levou muita amargura e avareza

para o túmulo. Então diz a Scrooge que
ele receberá a visita de três espíritos, e

que irão mostrar o passado, o presente
e o futuro, e que depois das visitas, ele
aprenderá a ser mais generoso.

Scrooge pensa estar sonhando, porém
depois de um tempo, recebe a visita do Es

pírito do Natal do Passado, e que o leva para
ver seu passado, onde ele era jovem e feliz
e para ele o Natal era uma data especial. As
lembranças o fazem sentir um mal estar e
com isso o homem rabugento manda o es

pírito embora.
Logo após um tempo, o espírito do Na

tal do Presente, o leva para fazer um pas
seio pela cidade de Londres, e mostra as

comemorações entre as famílias e o que
Scrooge está perdendo.

O terceiro e último espírito, o do Natal
do Futuro, mostra a Scrooge o triste fim

que o está aguardando caso ele continue
sendo avarento.

Assim que o último espírito desaparece,
Scrooge decide que tem que mudar. Assim

que acorda é outro homem. E a generosida
de faz parte do seu dia a dia.

Esta singela obra de Dickens já teve

diversas adaptações para o cinema, para
o teatro, musicais, desenhos e até os qua
drinhos. O mais famoso Scrooge talvez

seja o Tio Patinhas, e sua característica

principal é a sua avareza, e seu amor pelo
seu dinheiro. A última adaptação da obra
foi feita pela Disney, em 2009, com o filme
"Os Fantasmas de Scrooge".Vale a pena ver
esta adaptação e também vale a pena ler
este pequeno conto de Charles Dickens.

Que o espíritoNatalino esteja no coração
de cada um de nós!

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JARAGUÁ DO SUL

ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE AUDIÊNCIA
PÚBLICA PLANO MUNICIPAL
DE SANEAMENTO BÁSICO

A Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, em cumprimento ao princí
pio da transparência e nos termos

que dispõe o artigo 19, § 5° da Lei

11.445/2007, convoca a comunidade
em geral para participar da Audiência
Pública. de divulgação do Plano Mu

nicipal 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, 7 de dezembro de 2011.

Cecília Konell
Prefeita Municipal

EDITAL DE INTIMAÇÃODEPR0fF5TO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/co artigo 995 do código de Normas da
CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresen
tados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto
e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM
INTIMADOSDO PROTESTO:

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - S'AMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nO 205/2011

Objeto: Aquisição de espaço no Diário Oficial do Estado para
Publicação de Atos Legais.
Contratada: Fundo de Materiais, Publicações e Impressos
Oficiais.
Valor Estimado: R$ 25.000,00
Fundamento Legal: inc. II do Art. 21 da Lei 8.666/93.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do
telefone 0472106-9100.

Isair Moser - Diretor Presidente

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380

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

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

Apontamento: 195445/2011 Sacado: DAIANE APARECIDA GAMA Endereço: RUA RIO
GRANDEDO SUL, 34APTO 102 - CZ - Jaraguá do SuI-SC - CEP: - Credor: RODRIGO OU
VElRAAGACY Portador: - Espécie: NP - N° TItulo: 1101 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 4.000,00 - Data para pagamento: 20/12/2011-Valor total a pagarR$4.l90,47Descrição dos
valores: Valor do titulo: R$ 4.000,00 - Juros: R$ 121,33 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

---------------------------------T------------------------------------------------------------------------
Apontamento: 195891/2011 Sacado: KATlAREGANEWILLE Endereço: RUAEMILIO STEIN
205 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-020 Credor: MARMORARIAMULLER IIDA Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 543-02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 122,00 - Data para
pagamento: 20/12/2011- Valor total a pagar R$187,00 Descrição dos valores: Valor do titulo:
R$122,00 - Juros: R$ 0,44 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 196023/2011 SaCado: DEZZANO COM MOVEIS P/ESCRITORIO Ende
reço: R. MARECHAL DEODORO DA FONSECA 930 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC
- CEP: 89251-701 Credor: NASCISUL TRANSPORTES IIDA Portador: - Espécie: DMI - N°
TItulo: CR61519110 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 57,30 - Data para pagamento:
20/12/2011- Valor total a pagar E$122,29 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 57,30 -

Juros: R$ 0,43 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70-
Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 196126/2011 Sacado: LEANDRO ROBERfO SANTANA Endereço: AV MA
RECHAL DEODORO DA FONSECA 406 ex 05 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-700 Credor:
BANCO SANTANDERBRASIL S/A Portador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 331243860000003370
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 9.764,67 - Data parapagamento: 20/12/2011-Valor to
tal a pagar R$11.206,04 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.764,67 - Juros: R$1.376,81
Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 195980/2011 Sacado: FILIPE BOlDO Endereço: EXP ANTONIO CARIDS
FERREIRA 224 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-101 Credor: MAURIK COSMETICOS IIDA
ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 15798/02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
375,00 - Data para pagamento: 20/12/2011-Valor total a pagar R$440,43 Descrição dos vaia
res: Valor do título: R$ 375,00 - Juros: R$ 0,87 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 196181/2011 Sacado: LRZCOMERCIALIIDA Endereço: AVMARECHALDE
ODORO DA FONSECA 694 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-700 Credor: RITZ CAMISARIA
ITDAME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 594/1001 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 720,20 - Data para pagamento: 20/12/2011- Valor total a pagar R$787,16 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 720,20 - Juros: R$ 2,40 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

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

Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 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

Apontamento: 196050/2011 Sacado: LUCIANO GARNICACAMARGO Endereço: RUAJOAO
MARCATO 260 SL 302 - Jaraguá do Sul-Sr - CEP: 89251-670 Credor: PRO VISTA IMPORTA
CAO ECOMERCIODEMATER Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1062/5 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 397,60 - Datapara pagamento: 20112/2011-Valor total a pagarR$463,35
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 397,60 - Juros: R$I,19 Emolumentos: R$1O,85 - Pu

blicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 195908/2011 Sacado: FlAVIO RODRIGO DE OUVEIRA E ClA IIDA - EPP

Endereço: RUA BERNARDO DORNBUSCH 700 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-100 Cre
dor: RICHIER SCHNAPS COMERCIO DE BEBIDAS IIDA ME Portador: - Espécie: DMI
- N° Titulo: 006582 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 458,58 - Data para pagamento:
20/12/2011- Valor total a pagar R$535,66 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 458,58
- Juros: R$ 7,94 Ernolumentos-Bâ Iüêã - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70-
Diligência: R$14,24

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.
Apontamento: 196002/2011 Sacado: MAISON DU QUIlJ TECIDOS lIDA Endereço: RUA
FRANCISCO FISCHER, 90 -t:ENTRO - Jaraguá dOSul-SC - CEP: 89252-070Credor: FERNAN
DO MALUHY EClA lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 031710/03 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 719,14 - Data para pagamento: 20/12/2011-Valor total a pagarR$785,37
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 719,14 - Juros: R$ 1,67 Emolumentos: R$10,85 - Pu

blicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 196180/2011 Sacado: IND. ECOM. DEUNIFORMESMR lIDAME Endereço:
AV. PREFEITOWAlDEMARGRUBBA 2490SAlA03 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-501
Credor: UNISPORf INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS Portador: - Espécie: DMI -

N° TItulo: 2732 02 03 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 858,63 - Data para pagamento:
20/12/2011- Valor total a pagar R$930,34 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 858,63

.

- Juros: R$ 2,57 Ernolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 -

Diligência: R$14,24

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 (rn) 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 advocaticios 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.

Apontamento: 195979/2011 Sacado: MARCONDES DE ALENCAR POlZIN -ME Ende
reço: R AFFONSO BARTEL 233 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-110 Credor: FER
RAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S A Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 214931-29 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 5.339,10 - Data para pagamen
to: 20/12/2011- Valor total a pagar R$5.417,13 Descrição dos valores: Valor do título: R$
5.339,10 - Juros: R$ 8,89 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 196052/2011 Sacado: INDAIAL REFEICOES LTDA Endereço: RUA MAX
WILHELM 258 - BAEPENDI - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: Credor: BANCO COOPERA
TICO SICREDI SA Portador: CARLITOSAUMENTOS LTDA EPP Espécie: DMI - N°Titulo:
22800 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 255,75 - Data para pagamento: 20/12/2011-
Valor total a pagar R$325,91 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 255,75 - Juros: R$
1,02 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligên
cia: R$14,24 Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo",

na data de 15112/2011.
.

Apontamento: 196045/2011 Sacado: JARAGUA CARGO LOGISTICA E TRANSPORTES
II Endereço: RUA GUSTAVO FRIEDMANN 61 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-190 Cre
dor: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 0201690201 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 414,37 - Data para pagamento:
20/12/2011- Valor total a pagar R$487,37 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 414,37
- Juros: R$ 2,34 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 -

Diligência: R$15,76

Jaraguá do Sul (SC), 15 de dezembro de2011.

ManoelGustavo Griesbach
Tabelião Substituto

Jaraguá do Sul (SC), 13 de dezembro de 2011. Total de títulos publicados: 13
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Hora de contabilizar os prejuízos
Em Jaraguá do Sul, 17 ruas ficaram
alagadas com tempestade de terça-feira
JARAGUÁ DO SUL

-

................................... , .

CAROLINA CARRADORE

Depois dos estragos causados'
pela enxurrada na tarde de

terça-feira, o dia de ontem serviu

para contabilizar os prejuízos e

colocar a casa em ordem.
Em Iaraguã do Sul, o bairro

Santo Antônio foi o mais atin

gido. Segundo o secretário de
Obras, Odimir Lescowicz, que
não soube informar o número
exato de casas afetadas, o pro
blema maior foi causado por
conta da construção de um lo
teamento no bairro. "Deixaram
de fazer contenção o que fez a

água barrenta descer e invadir
as casas das pessoas", reforça.
No bairro Barra do Rio Cerro,
o estrago maior foi provocado
nas ruas laterais. Segundo o se

cretário, os macadames coloca
dos em vias não pavimentadas
foram arrastados pela chuva
e levado até as ruas de asfalto.

"Já iniciamos a limpeza, pois o

SEGURANÇA

Um homem de 24
anos foi -flagrado I

na tarde de ontem

portando uma pistola
nove milímetros
de uso restrito das

Forças Armadas. A
ocorrência atendida

pela PolíciaMilitar foi
registrada prõsímo ao

Posto Mime, no bairro
Vila Nova.

Policiais seguiram o

Vectra azulmarinho,
placas, MDC- 2210,
de Tijucas e, ao

abordar o condutor,
descobriu que ele já
tinha três passagens
pela polícia. Objetos,
possivelmente usados
para arrombar carros,
também foram
localizados no veículo.

material prejudica o trânsito",
ressalta. Ele acredita que até

amanhã, os consertos e limpe
zas sejam finalizados em Iara
guá do Sul.

Defesa Civil

Segundo dados da Defesa Ci

vil, a enxurrada, acompanhada
de queda de granizo, chegou a

70mm em uma hora e meia. Fo
ram 17 pontos de alagamento
no município. Além do Santo

Antônio, também foram afe
tados os bairros Nereu Ramos,
João Pessoa, Vieira e Ribeirão
Cavalo. Não há registro de desa

brigados. A Secretaria de Obras
ainda não tem um levantamento
dos prejuízos.

Foi contabilizada a queda de
três árvores- além de outras três

que atingiram residências-, um
vazamento de óleo, dois pontos
de deslizamento, 70 casas afeta

das, 350 pessoas atingidas. '

CIRCO ESCOLA

Estrutura loi
toda danilicada
A chuva forte de terça-feira destruiu
também o CircoEscolaTico Tíco,
naVila Lenzi. Parte da estrutura
de metal foi retorcida e a lona foi

rasgada. Segundo a coordenadora
do circo, Rosani Buzzi, não há o
que fazer com o que sobrou. "Não
temmais como recuperar a lona.

Já os ferros podem ser cerrados
e soldados,mas seriaperigoso
usá-los", lamenta. De acordo com
Rosani, o barracão foi comprado
com dinheiro próprio e o projeto
de ensinar as artes circenses foi

contemplado no último edital da
Fundação Cultural. O apoio não
foi conseguido para o próximo
ano.A escola atendeu em seis
meses 76 crianças, das quais 38
realizavam atividades no projeto. O
encerramento aconteceu naúltima

quinta-feira. No próximo sábado, o
circo iria promover uma celebração
de Natal, com entrega de presentes
para as crianças. "Agora é esperar
pra ver o que fazer, se vai ter ajuda .

de alguém ou do poderpúblico",
explica. Segundo ela, uma estrutura
semelhante custa em tomo de R$
22mil aR$ 25mil. Para ajudar na
recuperação do Circo Escola ligue
para (47) 9188-5757.

EDUARDO MONTECINO

Circo Escola fico fico teve parte da esIndura
de naetaI retorcida e a loba fo� ..-asgada

Água se acumulou rapidamente nas vias

Principal via
deGuaramirim
ficou alagada
Bastou alguns minutos de chu

va para, mais uma vez, a rua 28 de

Agosto, no Centro de Guaramirim,
ficar completamente alagada. O

problema vem causando reclama
ções porparte dosmoradores.

Leila Wacholz Mantau enca

minhou vários fotos ao Correio do
Povo, pedindo que uma solução
seja tomada com urgência. "De

que adianta asfalto se não temos

tubulação adequada, vamos que
brar depois? Quem vai pagar?",
pergunta, indignada.

Segundo o vereador Jaime de
Ávila o alagamento na 28 deAgosto
é causado por conta da tubulação
antiga. "Eles asfaltaram, mas deixa
ram a tubulação velha. Poderiam
ter realizado a obra aos poucos,
mas bem feita", enfatiza. Ele acres
centa que foi aprovado um proje
to na Câmara de Vereadores que
proíbe a colocação de tubos com
menos 60 centímetros. "Coloca
ram de 30 centímetros na rua em

frente ao Corpo de Bombeiros. É só

chover, que alaga", diz.
O secretário de Obras de Gua

ramirim, Dietmar Roveder, não

descarta a possibilidade de trocar a

tubulação na via. "Vamos estudar e
ver qual amelhor solução", enfatiza.

Balanço
Em Guaramírim, foram regis

trados pontos de alagamentos, uma
queda de barreira e desabamento
de um muro. O maior incidente foi
a queda de uma barreira na rodovia
SC-413 que interditou parcialmente
a pista. Segundo o coordenador da
Defesa Civil, Edvar Pereira de Mello
Filho, a recuperação foi imediata e

em cerca de umahora a pista estava
totalmente liberada.

IMPRUDÊNCIA

Motoqueiro lica gravemente lerido em acidente
Uma colisão envolvendo umamoto Bizpreta e uma
van escolar, pouco depois das 17h de ontem, deixouum
motociclistaem estado grave. Os veículos, com placas de
Jaraguádo Sul, se chocaramnaesquinadas ruasAntônio
Cunha eWillyBartel, próximo àRodoviária, no bairro
Baependi. Segundo amotoristadavan,MarilzaTavares,
o homem teria cruzado semparar.Amato trafegavana
WillyBartel, sentidoRodoviária, quando atingiu em cheio
alateraI esquerda davan.ABiz ficou coma roda torta e

<,
várias peças quebradas. Dentro do capacete, havia sangue
davítima, que aparentava terem tomo de 30 anos.A

suspeita é que tenha sofrido traumatismo craniano. "Ele
estava acordado,mas nãoconseguia falar, só resmungava,
pois haviamuito sangue naboca", contaMarilza. "A
motoveiomuito rápido, não conseguiver nada". O
motociclista foi socorrido pelo Samu e encaminhado

para hospital São José.Além damotorista, duas jovens
estavam naVan. Ninguémmais e feriu.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Como seprepararpara.o verão

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

Overão ainda não começou ofi

.
cialmente, mas a secretária

administrativa Rosane de Souza,
45 anos, já fez algumas visitas à sua
casa de praia em BalneárioPiçarras.
Mais do que aproveitar sol, mar e

areia, Rosane tem ido para organi
zar a residência. Levar roupas de

cama, fazer a limpeza e ajustar os
últimos detalhes antes que ela, o

marido, o filho, seus pais, sogros e

sobrinhos se instalem para curtir a
alta temporada. Há 12 anos, a famí
lia adquiriu o imóvel em Piçarras e,

desde então, o destino para vera

neio é certo. O dia na praia come

ça cedo, às 7h30 ou 8h, quando ela
e o marido saem para caminhar.

Quando retornam, tomam café da

manhã, acordam os outros vera

nistas da casa e preparam guarda
sóis, cadeiras, água e livro. "Adoro
ficar debaixo do guarda-sol lendo",
conta Rosane.

Há outros ítens que não podem
faltar na ida para a praia. "Toalhas,
TV; o aparelho de DVD e, claro, a

Luna", afirma. Luna é a cachorrinha
da família e ela sempre acompanha
os donos na viagem. Rosane tam

bém não abre mão de levar tênis e

bicicleta, já que o período no Litoral
serve para descansar e continuar

praticando exercícios físicos. A fa
mília costuma ir para a praia no dia
25 de dezembro e só retorna em 7

de janeiro. "Ficamos direto entre

estes dias, depois vamos aos fins de

semana", diz. Como o objetivo de
Rosane é relaxar, cozinhar não faz

parte da rotina. Na praia, segundo
ela, a família opta pelo almoço em

restaurantes. "De noite preparamos
algo para comer, mas durante o dia
eu não faço", acrescenta. Na mala
de Rosane sempre cabe uma roupa
de frio. Ela explica que é para caso o

tempo mude. A cestinha de cosmé
ticos também sai de Jaraguá e chega
"completinha" a Piçarras. "Protetor
solar não pode faltar", comenta.

.

o protetor solar é
item primordial não
só neste período
do ano, mas é no .

verão que devemos
acentuar o uso, que
deve' ser diário.

Especialistas falam sobre cuidados com a pele e dicas

de moda para a estação mais quente do ano
FOTOS EDUARDO MONTECINO

. BAGAGEM Cestinha
de cosméticos vai
até a praia e Rosane

não abre mão do

foloprotetor

Se protegendo da força do astro-rei
Embora se saiba sobre a importân

cia do uso do protetor solar, há quem
não se importe. Os mais descuidados
acabam sofrendo as consequências da
exposição imprudente ao sol. O pro
tetor solar é item primordial não só
neste período do ano mas, é no verão

que devemos acentuar o uso, que deve
ser diário. De acordo com a dermatolo

gista Márcia Rocha Galli o fatormínimo
recomendado é o 15. De acordo com ela,
depende do tom de pele do veranista. I�
cada banho de mar é importante reapli
car o produto para estar, realmente, pro
tegido", afirma. Há outros aspectos do
"se cuidar" que a maioria desconhece.
Por exemplo, os guarda-sóis de algodão
protegem 70% dos raios solares, en

quanto os de tecido sintético protegem
35%, ou seja, os de algodão têm prote
ção 50% maior que os sintéticos.

O uso de roupas de cores claras e

tecidos leves e a ingestão de bastan
te água também auxiliam na hora de
evitar as incômodas queimaduras.
"Tomar sol ao meio-dia nem pensar",
comenta a dermatologista. Ela ressalta

que, para quem deseja aproveitar o bri
lho do astro rei, os horários ideais são
antes das 10h e depois das 16h. É in

dispensável utilizar óculos de sol com

proteção UV (ultravioleta).
IiEvitar per

fumes emaquiagem. Esses produtos po
dem causar alergias", lembra. De acordo

com Márcia, não há necessidade de

maquiar-se para ir à praia. Caso o vera

nista não consiga dispensar pelo menos
um pouco da maquiagem, hoje existem
os protetores solares com base. Para as

peles mais oleosas, ela recomenda os

protetores livres de óleo (oíl free). É
importante, também, diferenciar o

produto utilizado no rosto e no cor

po. Segundo a dermatologista, o fa
tor de proteção solar deve ser diferen
te. "Se a pessoa tiver manchas no rosto,
ela deve usar um fatormaior do que no

.,

corpo", explica.
Contato com as frutas cítricas

(laranja, limão, tangerina e abacaxi)
deve ser evitado. A ação desses ali
mentos dura 15 dias, ou seja, não se

recomenda tomar sol até duas sema

nas depois do contato. Para as crian

ças, Márcia esclarece que há produ
tos "Kids" no mercado. Eles possuem
substâncias como óxido de zinco, que
reforçam a fotoproteção nos peque
nos. Os tratamentos de bronzeamento
artificial com máquinas também não

estão na lista de procedimentos sau

dáveis. Segundo amédica, estamáqui
na pode desencadear o câncer de pele
caso a pessoa já tenha propensão à

doença. "Os bronzeamentos a jato e os

autobronzeadores funcionam como

um tinta, portanto não existem restri

ções", conclui.

Tratamentos para,
receber o verão

Nesta época do ano, as clínicas de es

tética ficam cheias de clientes querendo
se preparar para receber o verão "com
tudo em .címa", Os tratamentos mais pro-

c '
.

curados são aqueles que preparam a pele'
para receber os efeitos dos raios solares,
como renovação celular por meio da es-

, foliação ,g banho de lua, I1tí)c�diment�
que também clareia' os pêlos. Conforme
a tecnóloga em cosmetologia e estética,
Letícia Heizen, na clínica em que traba
"IHa, afkl1a�ssagens,môdeladb�as' �." ;Çt. dre�":
nagem linfática e outros tratamentos com

aparelhos, também são muito "procurado�.
.

",O bro entQ' o está e âlta e,
.,,/1 "-, 'ii ," .:-" '. ',' . :."".IJ '"I,,' I

gulido Ia, não'
, .
êstdço .

. Aráalo

quêncíapromete reduzir a gordura e a flací-
. dez, além de rejuvenescer a pele. "Sempre

�lj,.�XpliG par�ta01iente qu"e �ão,fazemos "I
fi

milagres. Os tratamentos estétiêos devem
estar aliados a exercícios físicos e boa ali-

Se a pessoa tiver
_ manchas no rosto,
ela deve usar um filtro
solar com fator de

proteção maior do que
o usado no corpo.

MárciaGaDi

CUIDADOS A dermatologistaMárcia GaIIi
recomenda o uso do protetor solar sempre
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Amoda dapraia
é

o conforto
Protetor solar: não dá pra não

colocar na mala. Mas, que roupas
levar para a praia? Ou quais os

modelitos usar para fazer bonito
no Natal e Ano Novo? O oCP con

tou com as colunistas Carina Eger,
da Blush, e Michele Camacho, da
"Com que roupa eu vou?", para dar
algumas dicas aos nossos leitores.
As duas concordam em um aspec
to: verão tem que ter conforto. De
acordo c�m Michele, biquíni, toa
lha de praia e guarda sol não tem

como deixar para trás. Os chine
los de borracha também são peça
chave da estação, principalmente
por causa do conforto. Substituir
a saída de praia pelo vestidinho e

pelo short pode ser uma boa alter
nativa. "Assim a pessoa pode sair

da água e já está pronta para um

passeio", complementa. Ela lem
bra que uma peça coringa para o

frio deve ficar em um cantinho da

As peças como
saias longas e

calças pantalona
tem tudo para ser

a sensação
deste verão.

Michele Camacho

mala. "O tempo podevírar e é bom
estar preparado", diz.

Segundo Michele, a praia não

exige regras. "É o lugar onde você

fica livre", diz. A maquiagem não

pode ser carregada e, se a noite

pedir uma balada, ela lembra que
o bronzeado já deixa a mulher
bonita. As roupas para a noite

também não precisam ser muito

justas ou as mesmas usadas em
'

baladas na cidade e dá para abusar
das sandálias com salto anabela e

meia pata, desde que possua salto
mais grosso. Michele afirma que o

shortinho jeans bastante surrado
é urna opção fashion e combina
com tudo. As peças como saias

longas e calças pantalonas pro
vavelmente serão sensação desta

estação. Michele elege o azul royal
como a cor do verão, enquanto
Carina acredita que o dourado é o

hit deste ano.

EDUARDO MONTECINO

gas e pantalonas, mas não só. As

estampas geométricas e de flores
também são resqufcíos dos anos

1970. Os anos 1980 não ficaram

perdidos e sua moda pode ser

vista nas peças de color blocking
ou bloco de cores. "Brincar com

as cores. Jogar o pink com o la

ranja, por exemplo", ensina. As

estampas e tendências também

podem ser vistas nos biquínis.
O modelo deste ano será o top
tomara que caia, que se esta

beleceu no verão 2011. Para os

homens, explica Carina, as tradi
cionais sungas e bermudas que
não saem de moda. "A única coi
sa que não está mais na moda é
'torrar' no sol", finaliza.

Parabrilhar nas noites deNatal eAno Novo
Branco. Segundo Carina, as

roupas brancas imperam nas

festas de fim de ano. A maioria

prefere usá-las noAno Novo, mas
há quem não abra mão do bran
co no Natal. "Normalmente se

mistura o branco com outra cor",
destaca. Os tradicionais verme

lho e dourado também não saí
ram da lista das cores mais pro
curadas para a chegada do Bom
Velhinho. Para o Réveillon, de
acordo com Carina, o prata saiu
das vitrines. "A grande onda des
te Ano Novo vai ser o branco com
acessórios dourados", conta. É
possível sair às ruas e notar os

sapatos, brincos, colares, pulsei
ras e mesmo roupas com estam-

pas douradas. A colunista alerta

para o exagero no uso das peças
de renda. "A renda dá volume,
por isso é importante equilibrar
e mesclar com elementos lisos",
acrescenta. O jeans branco deve
vir com força total. "Sempre alia
do a uma camisa mais chique",
ressalta.

Que tipo de roupa usar? De

acordo com Carina depende do
local onde se vai passar as festas.
Clubes sempre pedem um mo

delo mais refinado. Estando com

família e amigos, convém optar
por algo mais à vontade. Quanto
às cores do verão 2012, o nude e

o coral estão em alta. As referên
cias hippies estão nas saias lon-

TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODutO
BOLíVIA-BRASIL - TBG

TBG CNPJ/MF N° 01.891.441/0001-93
RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Torna público que recebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
.

Renováveis - IBAMA a Licença de Operação N° 1056/2011 com validade até 24/11/2015 para a

Estação de Entrega Guaramirim Tipo IV, localizada no Km 614+ 600 do Trecho Sul do Gasoduto

Bolívia-Brasil, município de Guaramirim/SC.
Luciana Bastos de Freitas Rachid - Diretora Superintendente

MARCELE GOUCHE

TRADiÇÃO De acordo com Carina, as roupas brancas
continuam sendo as estrelas das festas de 6m de ano

A renda dá

volume, por isso
é importante
equilibrar e
mesclar as

peças com
elementos lisos.

Carina Hobold Eger
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Priscila Salvador em Concórdia
Reclamando falta de apoio, mesatenista
passa a defender cidade do Meio-Oeste

J.�����C>..���. Zindars. "É uma pena que urna atle
ta nascida aqui, que há dois anos fi
gura na seleção brasileira, não esteja

Üesporte de Jaraguádo Sul acaba recebendo a devida atenção pelos '

de perder urna de suasmaiores nossos dirigentes", finaliza.
promessas. A mesatenista Priscila "A Priscila pode até sair por ter

Salvador, de 16 anos, anu-nciou recebido rnna melhor proposta,
que irá defender o município dê mas fizemos tudo o que estava ao

Concórdia apartir do próximo ano. nosso alcance", comenta o técnico
Bastante chateado Marcos Sal- Israel Santos. "laragua do Sul inves

vador, pai da atleta, explica que a te nela desde os 10 anos de idade.

Fundação Municipal de Esportes Neste ano ela recebeu bolsa atleta
não cumpriu com o acordo feito no municipal e federal", completa. "Ela
início do ano. Sequer arcaram com treinou normalmente 'conosco nes

as despesas para a disputa da sele- ta semana, mas já sentia que isso
tiva para a seleção brasileira, que iria acontecer", lamenta Santos.
acontece em São Paulo.

"Quando os dirigentes de Con
córdia souberam de nossa situação,
bancaram todas as nossas despe
sas", afirma. 'Acertamos que no ano
que vem ela continuará morando

aqui, mas eles irão contratar urn

técnico para treiná-là", completa
Salvador.

Neste ano, a 'Pequena Notável'

•
foi campeã das Olimpíadas Esco

lares, defendendo a Escola Valdete

HENRIQUE .PORTO

Seletiva

Em São Paulo, Priscila Salvador
disputa hoje a seletiva para com

por a seleção brasileira juvenil em
2012. São três vagas em disputa,
sendo uma na mesa e duas por
índice técnico. Dezesseis mesate

nistas disputam essas vagas. Suas

principais adversárias são Karina

Hayama e BrunaAlexandre.
Descontente, Pequena Notável irá treinar aqui e jogar por Concórdia em 2012

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

no octógono. Além deles, são

esperados atletas de São Paulo,
Minas Gerais e Rio de Janeiro.

A organização aguardada
um público de 1.200 pessoas
no evento. Para isso, colocou

ingressos antecipados em seis

pontos de vendas, com preços
promocionais (R$ 15 a arqui
bancada e R$ 20 a cadeira).

A pesagem - que funciona
como um pré-evento, onde cos

tuma haver provocações entre os

competidores - acontece ama

nhã, no hotel Andardac.

Guaramirim recebe

evento deMixedMartialArts
Os eventos de Mixed Martial

Arts (MMA) vêm se populari
zando com grande velocidade.
E o Vale do Itapocu entra na

rota da modalidade ao receber
a primeira edição do Sucuri Fi

ght Championship, no sábado,
em Guaramirim.

Serão doze lutas realizadas
no ginásio Rodolfo Iahn, com

início às l8h: duas deMMA ama
dor, quatro demuay thai e seis de
MMA profissional. Marcelo Dra

go e Maurício Souza são os prin
cipais representantes da região

Expulso, pivô Charuto desfalca a ADJJFME na final do Catarinense Sub20 DIVULGAÇÃO I

Sub20 pode ser campeão catarinense hoje
o futsal de base de Jaraguá

do Sul pode conquistar mais um
título hoje. Comandada por Re
nato Vieira, a equipe sub20 mas
culino entra em quadra às 20h,
na Arena Jaraguá, para ratificar
a melhor campanha do campeo
nato catarinense até aqui.

Em quinze jogos, os jaragua
enses somaram treze vitórias e

dois empates, marcaram 76 gols e

sofreram 25. No primeiro jogo da

final, realizado terça-feira em Join
ville, a ADJ /FME goleou o Krona

por 7 a 3. Os gols foram marcados

por Charuto - por duas vezes, Fa

xinal, Assis, Beli, Renan e Daniel.
Com o resultado conquistado

fora de casa, basta um empate
para que a equipe conquiste o

título da temporada. Charuto,
expulso no primeiro jogo da de-

.

cisão, é desfalque certo. Edu é o

artilheiro do time, com 13 gols.

Subl7

Campeões por antecipa
ção, os garotos do Clube Escolar

Evangélico Iaraguá encerram

sua participação na fase final do

campeonato catarinense às l lh,
quando enfrentam os criciumen

ses do Colégio São Bento, naAre
na Jaraguá. Após o jogo a equipe
receberá a premiação. .

Pesagem coloca os competidores
cara aeaea e .origina provocações

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Muricy diz que precisamelhorar
Irritado, treinador
santista acredita

. .-

que improvisaçao
na esquerda
prejudicou a

equipe na semifinal

AGÊNCIA FOLHAPRESS

Otécnico Muricy Ramalho ad
mitiu que o lado esquerdo

da defesa do Santos foi o ponto
fraco da equipe na vitória sobre
o Kashiwa Reysol, na manhã de

ontem, pela semifinal do Mun

dial de Clubes, com gols de Ney
mar, Borges e Danilo.

Foi pelo setor em que Durval
atuou improvisado que o time

japonês criou suas melhores

oportunidades de gol. "Acho

que são dificuldades que não

estamos acostumados a ter. A

gente marca bem nesse sistema

com o Durval na lateral esquer
da, mas marcamos mal", avalia
o técnico.

O Kashiwa teve ao menos

duas chances claras de gol que
foram iniciadas pela direita

de seu ataque. Foi por ali que

, Botalogo tenta
Anclrezinho

I ." I
,.1 ,

O Botafogo se movimenta

para reforçar o elenco
" para 2012; o. nome
mais forte pretendido
gor enQuanto,é q dp �
meiaAhdrezinho, do
Internacional. A diretoria

jãteria acertado as Bases
salariais com o jogador,
mas faltaria ainda o

aval do clube gaúcho.
,

Andrezinho vem sendo

pouco aproveitado em,
Porto Alegre, já que
D'Alessandro e Oscar são

os titulares da posição.
Outro jogador que
pode chegar a General
Severiano é o zagueiro
brasileiro naturalizado

japonês Marcus Túlio
Tanaka, que atualmente
está no Nagoya Grampus.

.,'

1'1.

Santos venc:;eu o Kashiwa,ReysoI com três bonltos gols, um deles de Neymar
� w

AFP

Sakai - que chegou a ser son

dado pelo próprio Santos, apa
receu mais no apoio. "Quem
tinha que marcar a subida do
lateral era o Arouca", explica
Muricy, que descartou a possi
bilidade de Neymar ajudar na
marcação.

IIEle é atacante, não marca

dor. Tem que jogar livre, como

jogou hoje. Assim ele se dá me

lhor", declara o treinador, apa
rentemente irritado durante a

coletiva após a partida.
Projetando a final contra o

Barcelona, que estreia no tor

neio hoje, contra o AI Sadd, Mu
ricy demonstrou preocupação.
O Santos terminou a partida
com posse de bola menor do

que o Kashiwa, que finalizou

quase o dobro de vezes do San
tos (14 contra 5).

IIEu vi as estatísticas e a pos
se de bola não foi boa", admitiu.
I� gente tem que melhorar um

pouco. Mas contra o Barcelona
não adianta, a posse deles é alta
em qualquer lugar do mundo.
Ela [bola] não determina o re

sultado, porém".
"Temos que ser efetivos como

fomos hoje. Quando abola cai no

pé de um jogador nosso, tem que
finalizar bem, como fizemos",
conclui Muricy.

MOWAPRESS

Santos e Pabneiras são osmelhores da

bistória, segundo as contas da CBF

CBF corrige ranking e

Palmeiras supera o Santos
Um dia após divulgar seu

novo rankíng de clubes, atua
lizado pela primeira vez com

os títulos nacionais entre 1959

e 1970, a Confederação Brasi
leira de Futebol (CBF) revisou

I

a relação em que o Santos ha-
via assumido o topo, no lugar
do Grêmio. Agora a liderança
ficou com o Palmeiras.

Das 14 conquistas daquele
período, embrião do Campeo
nato Brasileiro como é conhe
cido hoje, a confederação não

tinha contabilizado uma: a do
Palmeiras comandado por Ade
mir da Guia no Torneio Roberto

, Gomes Pedrosa de 1967.

Agora, com erro consertado,
o time alviverde saiu do segun
do para o primeiro lugar, oito
pontos à frente do Santos. Cada
troféu brasileiro vale 60 pontos
no ranking, utilizado para defi
nir dez dos 64 participantes da

Copa do Brasil, por exemplo. O

vice-campeão ganha 59.

A situação ocorreu porque
a temporada de 1967 é a única
na história em que uma mesma

equipe foi campeã duas vezes.

Após seis meses, o Palmeiras
ainda faturaria a Taça Brasil,
também reconhecida pela CBF
como Brasileiro.

O caso se repetiu em 1968,
quando o Santos levantou o

"Robertão" e o Botafogo ergueu
a Taça Brasil. Mas, ao contrário
dos títulos do ano anterior, am
bas figuram simultaneamente
antes da correção da lista.
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NATAL

DE 12 A 17 DE DEZEMBRO,
NA COMPRA DE NOVOS OU USADOS

VOCÊ ESCOLHEO BRINDE:

Novo GoIl.O - Linha 2012
A partir de .

R$27.990
Novo GoIl.O - Linha 2012
A partir de COMPLETO

R$33.990
• Banco motorista com regulagem de altura;
• Revestimento interno portas em tecido;
• Porta-revistas atrás banco traseiro;
• Console central;
• Pára-sóis com espelho;
• Pneus 175/70 - aro 14".

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

--_ .. _--_.�- _._<--
-----,._,,_.'------�--------

"

,

SÁBADO ATÉ ÀS 17 HORAS "

VENHA FAZER UM BEST DRIVE SUPER VALORIZACÃO DO USADO TROCO NA TROCA
,

ENTRADA FACILITADA 100 % FINANCIAMENTO ANTES DE COMPRAR, COMPARE
-,

www.vw.com.br Promoção válida até 15/12/2011 para veículos com pintura sólida. Frete incluso. Novo Gol 1.02011/2012, 4 portas, código 5U11C4, básico, com preço

promocional à vista a partir de R$27.990,00. Novo Go11.0 Total Flex, 4 portas, ano mod. 11/12, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 33.990,00. Promoções
válidas apenas para veículos disponiveis 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 2011/20 ii, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em

componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais

informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 08007701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala:

08007701935. Ouvidoria: 0800 7012834. Veículos ern conformidade com o Proconve.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

www.outo;tite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN

NÚCUOOAS
I!ONCF.sSIONÁl\l.A.$

l)Il velcuLOt
AClllil-AflWI 4732746000

PíLULA ANTI-BARRIGA
Possui ação diurética, redutora de depósito
de celulite. Inibe o apetite, causando a

sensação de saciedade e assim di,mírnuinéto
a fome. Acelera o metabolismo, auxilia na

queima de gordura localizada

principalmente no abdômem, diminuindo a

sírcunferência da cintura.

INDICAÇÕES;
- Queima gordura.
- Eleva os níveis de enerqia.
- Aumenta o metabolismo.
- Tratamento da retenção de liquidos;
- Reduz significativamente a circunferência
abdominal

CÁPSULA DE ÓLEO DE CÃRTAMO
Acelera o metabolismo e auxilia na queima
de gordura!
O óleo de Cártamo é um antioxidante, rico
em ômega 3 e ômega 6. Atua bloqueando
a ação da enzima LPL (responsável pelo
armazenamento de gordura), obrigando
assim o @rganistno a uãlizar o estoque de

gordura já existente como fonte de energia,
gerando a ohamatla lipólise (queima de

gordura).�celera o Metabolismo. Ajuda na

diluição dos lipídeos, redução da celulite e

da gordura localizada. Diminui as taxas de
colesterol.

GOMPOSro ATIVADOR DO
BRONZEADO
Um meio natural e eficiente para alcançar
urna cor desejável e duradoura é a

associação entre Betacaroteno, Urucum e

Vitamína E, com este composto você não

precisa mais ficar horas e horas torrando
no sol.
Unroum: Proteje a pele cios raios solares,
evitando ° envelhecimento. Contém
Vitamina A, tonalizante natural que
bronzeia e fixa o bronzeado.
Betacaroteno: O betacaroteno também é
favorável na obtenção do

_

ª-L. Quando transformado em
__rnine i\

em nosso organismo, auxília na formação
de!Il _ar'llr Ci!, pigmento responsável por
proteger a pele dos raios I

_- 'ole_t_ e
conferir o bronzeamento.
Vitamina E: antioxidante, tem efeito

poderoso contra a deterioração das células
e efeitos contra o envelhecimento.

Desejamos a todos
um Feliz Natal e

Próspero Ano

Faça-nos uma visita e conheça também
nossos cremes de massagem que
ajudam no combate à celulite e à

gordura localizada!

INFORMAMOS QUE ESTAREMOS
DE FÉRIAS COLETIVAS DO

DIA 24/12/2011 A 04/01/2012, RETORNANDO
NÓ DIA 05/01/2012 EM HORÁRIO NORMAL.A Farmacia EKUibrio sempre atenta no que tem de melhor para seu bem estar!
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