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Prefeito de Massaranduba.
Mário Fernando Reinke.
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proc�ou Raimundo Colombo
para info�mar sobre supostas
ações praticad�s por seu ex

aliado político. Dávio Leu.
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Dezembro chegou e
-

nada de quartel novo
Policiais militares de Guaramirim encerram o ano sem a nova sede. Obra iniciou em 2009 e

sofreu alguns entraves burocráticos. Último prazo para término da construção venceu no

dia 15 deste mês, porém os serviços não foram concluídos e a empresa responsável não dá

satisfações, nem define novo prazo para finalização dos trabalhos.
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ENCANTOS DE NATAL
MARCELE GOUCHE

Experiência
e dedicação
ao basquete

INA

de Iaraguá do Sul, Julio
Patrício conta como sua

estada de seis meses na

Seleção Brasileira irá ajudar
no desenvolvimento da
modalidade. Página 22

DOCUMENTO AO
GOVERNADOR

Página 7
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Cidade terá

produção de

polpa de frutas
o NAUGURADA o NO

bairro Garíbaldi, uma uni
dade de processamento nas

antigas instalações da usina
de leite. De início, cerca de
100 produtores rurais serão

r

beneficiados. Página 17
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Lourival Karsten Ikarsten@netuno.com.br

Cartão de crédito
o dinheiro de plástico tornou

se uma das principais formas
de pagamento em função de

algumas facilidades para rolar
as dívidas pagando apenas uma

-

Aeroportos
Se você tem um avião lhe

esperando nos próximos
dias, não se surpreenda
se ele te deixar em terra.

Aproveitando a ocasião do
Natal, os trabalhadores de

aeroportos pretendem entrar

Retração
Banco Central do Brasil confirma

que a retração da economia
brasileira foi de 0,32% no mês
de outubro em relação ao mês

anterior, depois de já ter recuado

0,11 % em setembro em relação
a agosto. A esperança é que as

medidas recém adotadas salvem
os dois últimos meses do ano.

IPI dos carros
Diante da enorme carga
tributária incidente sobre os

automóveis, o governo analisa
a redução no IPI, mas" isto só

poderá vir a acontecer em 2013.

Enquanto isto, continuaremos

dirigindo impostos, abastecidos
com impostos.

Finalmente
Finalmente a Petrobrás firmou
um contrato - no caso com a

Petróleos de Moçambique - para
a produção de etanol no exterior.
Esta já deveria ser uma prioridade
do governo brasileiro há muito

tempo, pois apenas o Brasil
detém toda a tecnologia - das
mudas aos equipamentos -

necessária para produzir este

combustível em larga escala.

QUINA
SORTEIO N° 2775
la - 36 - 56 - 61 - 74

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 697

01 - 02 - 03 - 07 - 08
11 - 14 - 15 - 16 - 18
19 - 22 - 23 - 24 - 25

pequena parte no mês. Esta

facilidade tem um preço muito
alto em termos de juros mas,
nem todos se dão conta disto.

.

Por este motivo que neste

mês, para 6,4 em cada dez
consumidores endividados, o

vilão é o cartão de crédito.
Esta informação é da Boa
Vista Serviços.

Ainda a zona do euro
Cresce a cada dia o temor de que os impasses para a solução - pelo
menos parcial- dos problemas dos países da zona do euro venham
a contaminar de forma desastrosa toda a economia mundial.
Este grupo de países tem um peso muito grande na demanda por
commodities e um problema nesta área vai afetar diretamente as

exportações brasileiras. É um risco real a ser considerado. A bolsa
de valores já reflete este temos de forma bem consistente no país.

Turismo internacional
Ao mesmo tempo em que os brasileiros batem todos os recordes
de embarques para o exterior, a recíproca é verdadeira. Este ano,

5,4 milhões de estrangeiros deverão nos visitar, de acordo com a

Embratur. Este numero ultrapassará o recorde de 2005. O Brasil
tem um excepcional potencial para atrair estrangeiros em função
das inúmeras riquezas naturais de que dispomos. Nos próximos
anos, o país estará tem toda a imprensa internacional em função
da Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas. É um

período de ouro para divulgar o país. Claro que existem mazelas a

serem superadas. A principal porta de entrada dos turistas - o Rio de
Janeiro - não sai das páginas policiais, a infraestrutura é precária e o

Brasil hoje está muito caro. Nada que se resolva facilmente.

Desemprego
Os países europeus
continuam batendo seus

próprios recordes em

taxas de desemprego, e os

britânicos - que estão dando
as costas à Comunidade

Européia - chegam à maior
taxa em 17 anos.

Previsão
daCNI
A Confederação Nacional da
Indústria divulgou previsão
de crescimento da economia
brasileira para o próximo ano de
3%. A CNI conta com competente
assessoria nas mais diversas áreas.

Inflação 2012
o boletim Focus, do Banco Central, traz uma nova previsão do
mercado para a inflação no ano que já está começando. Embora seja
muito pouco, a previsão caiu de 5,42% para 5,39%. Por outro lado, a

inflação deste ano deverá alcançar 6,52%, fora, portanto, da meta do

governo. Em relação ao câmbio, a aposta do mercado é de que a taxa

feche 2011 em R$ 1,80 por dólar e que no final de 2012 retorne a R$
1,75 por dólar. Esta é uma forte pressão sobre a inflação por causa da

paridade dos preços interno com as cotações internacionais.

WEG S.A. - Companhia Aberta
CNPJ 84.429.695/0001-11

AVENIDA PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 3.300
JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA

AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO

Comunicamos que o Conselho de Administração da WEG S.A., em reunião realizada hoje,
deliberou declarar juros sobre capital próprio ("JCP") no valor total de R$ 51.092.178,86,
correspondente a R$ 0,08235294 por ação, aos titulares de ações escriturais nesta data de 20 de
dezembro de 2011, "ad referendum" da Assembleia Geral. O pagamento de JCP ocorrerá a partir
do dia 14 de março de 2012 e será feito pelo valor líquido de R$ 0,070000 por ação, já deduzido o

imposto de renda na fonte de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas que comprovarem
até 23 de dezembro de 2011, junto à instituição financeira escrituraria das ações Banco Bradesco
S.A. sua condição de imunes ou de desobrigadas da retenção por disposição legal. O valor

pago como JCP será imputado aos dividendos obrigatórios conforme determina o artigo 37 do
estatuto social da WEG. A partir de 21 de dezembro de 2011 as ações serão negociadas "ex

juros sobre capital próprio". Informações adicionais podem ser obtidas no Banco Bradesco S.A.,
Departamento de Ações e Custódia, Cidade de Deus, Osasco (SP), telefone (11) 3684-9495, ou

diretamente na sede da WEG S.A. Avenida Prefeito Waldemar Grubba, n.? 3.300, CEP 89.256-

900, Jaraguá do Sul (SC), telefone (47) 3276-6973. Jaraguá do Sul, 20 de dezembro de 2011

ÍNDICE PERÍODO
SE�IC 11% 30.NOVEMBRO.20 11

TR 0,110% 20.DEZEMBRO.2011
CUB 1.127,75 DE2iEMBRO.2011

BOVESPA t 2,83% 20.DEZEMBRO.2011

POUPANÇA 0,6021 20.DEZEMBRO.2011

CAMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,8448 1,8458 • 1,04%
DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7800 1.9200
EURO (EM R$) 2.4131 2.4146
LIBRA (EM R$) 2,8890 2,8909

TABL T
o produto mais desejado pelos consumidores nacionais
no Natal é este aparelho eletrônico que consegue agradar
a uma vasta camada de usuários de equipamentos de
informática. Estamos apenas repetindo o que aconteceu

no ano passado no hemisfério Norte.

Desafios· para 2012
Os principais indicadores da indústria catarinense mostram que 2011 foi
um ano difícil para o setor, que inicia 2012 com o desafio de aumentar

a competitividade para não repetir o desempenho atual. A produção
industrial catarinense recuou 4,4% e as vendas ficaram praticamente
estagnadas, com alta de 0,7% até outubro (último dado disponível). O

desempenho positivo ficou por conta do" emprego, que cresceu 4,2%
na indústria da transformação e 15,9% na indústria da construção civil.
As exportações também registraram resultado positivo, com elevação
de 20,2%, contudo, as importações cresceram em um ritmo superior
e alcançaram 24,9% até novembro. O saldo da balança comercial de
Santa Catarina acumula déficit de US$ 5,25 bilhões.O Produto Interno
Bruto (PIB) passou por revisões ao longo do ano e deve fechar 2011 com

crescimento entre 2,5% e 3%. Portanto, não faltam desafios.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

I ERRATA DE EDITAL TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERViÇOS
DE ENGENHARIA N°. 12/2011 - PMS

PROCESSO LlCITATORIO N°. 151/2011-PMS
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos inte
ressados a errata de data referente ao Edital de Tomada de Preço n". 12/2011-PMS, para
contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra,
materiais e equipamentos), de estrutura metálica na Escola Rui Barbosa, com área total de
292m2, localizada na Rua 23 de março, no município de Schroeder/SC, conforme projetos,
memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante
do Instrumento convocatório, ficando assim determinado:

Leia-se:
1- DO LOCAL, DA DATA, DO HORÁRIO DA ABERTURA DO PROCESSO:
1.1.0s envelopes nO. 01 - Habilitação, n'', 02 - Proposta Comercial, bem como os documen
tos necessários para o Credenciamento, deverão ser entregues até a data e horário abaixo
determinado, a saber:
Data: 06 de fevereiro de 2012.
Local: Prefeitura de Schroeder (SC).
Setor de Licitações, localizado no piso térreo da Nova Sede da Prefeitura Municipal, sito à
Rua Marechal Castelo Branco n". }201, Centro, Schroeder/SC.

c) Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 08h45min.
d) Abertura do processo: às 09h.
1.2. DA ENTREGA DOS ENVELOPES: Devido ao período de férias da Administração PÚ
blica Municipal, o recebimento dos envelopes será no local acima indicado, nos seguintes
períodos:
1.2.1 Até de 22 de dezembro de 2011 das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h.
1.2.2 De 23 de janeiro a 03 de fevereiro de 2012, das 07h30min às 12h e das 13h30min às
17h.
1.2.3 No dia 06 de fevereiro de 2012, até as 08h45min.
4.2- O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e credenciamen
tos acontecerão até dia 06 de fevereiro de 2012 às 08h45min, devendo os mesmos serem

protocolados, diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.1.

Schroeder, 21 de dezembro de 2011.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal
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redacao@ocorreiodopovo.com.br
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JA ESTOU SENTADO...

Já falei na televisão, vou repetir aqui, afinal,
são públicos diferentes. E se não forem,

melhor, a repetição é a mãe do aprendizado.
Antes de puxar a cortina do assunto,

que na verdade é uma sugestão, quero di
zer que veio em boa hora a decisão deBra
sília de proibir os fumódromos nas empre
sas. Os fumódromos, áreas para fumantes,
eram na verdade um tapa na cara dos não
fumantes e um desprezo à saúde alheia. As

empresas costumam ser tão "zelosas" com

seus empregados, criam Sipats, RHs, De

partamentos de Eventos, disso e mais aqui
lo e, todavia, ofereciam fumódromos para
seus empregados se matarem aos poucos.
Por que não ofereciam cordas ou revólve
res? Estúpidos.

. O que quero sugerir, e sei que perco meu

tempo e me tomo urn perfeito idiota, é que
todas as empresas, tenham o número de

empregados que tiverem, sejam obrigadas a
.

criar urna sala de leitura, urna biblioteca.
Os livros seriam comprados pela

empresa, seriam doados, seriam de um

modo ou de outro, conseguidos, mas não

poderiam faltar. Nos fins de semana, os

empregados poderiam levar um livro

para casa, mas os livros não seriam sobre
técnicas de trabalho, nada disso. Seriam
de literatura de todo tipo, lazer, cultura,
entretenimento, crescimento.

Por que não? Por falta de vontade, por
acharem os empresários, os "doutores em

administração" que livros à disposição

dos peões, opa, quis dizer empregados,
não produzem resultados. E talvez para'
eles seja melhor ter mesmo funcionários,
opa, quero dizer empregados, desaten
tos, não instruídos, tapados, esses são os

"melhores", não reclamam.
Vou esperar que Brasília arbitre sobre

isso, mas já comprei urn mochinho, vou es

perar sentado, nunca houve interesse de
Brasília na educação do povo, nunca, nunca,
nunca... Se a sua empresa tiver essa peque
na biblioteca mande-me dizer, mas não vale
biblioteca com livros para a peonada melho
rar no "trabalho", esse crescimento se busca'
em casa. Da empresa se tem que levar lazer,
literaturas do crescimento pessoal, da alma.
Combinados? Já estou sentado...

-

MALHAÇAO
Numa cena de Malhação,

dois 'jovens, dois pobretões,
conversam. Diz um deles: - "6,
cara, se a gente ficar rico pode
ter a mulher que quiser. ..

" É essa

a ideia dos homens? Sim, da

maioria, mas a culpa não é de
les... Será quefui claro?

-

CAO
Sabes aquela vadia que jogou o cãozinho

para o alto e o matou a pancadas? Muita

gente disse de tudo para ela. E aí apareceu
um "doutorzinho" dizendo que as pessoas
que se excedessem nas ofensas poderiam ser

processados por incitação a não sei o quê...

Ah é, "doutorzinho"? Venha dizer isso na mi
nha delegacia, venha!

DO LEITOR

Não está nada fácil ser CEO hoje 24 horas. Atualmente, aos olhos de
em dia. Seja no Brasil ou no muitos, o CEO pode ser visto muitas

Exterior, o cargo de liderança nun- vezes como vilão. As grandes salas,
ca foi tão inglório. Os motivos são o status e os altos salários ainda fa
muitos. Espera-se de urn líder, entre zem parte da realidade. Mas o preço
outras coisas, que ele tenha uma ca- a pagar tomou-se muito mais alto.

pacidade acima da média de inspi- Equilíbrio, prudência, transparên
rar pessoas e de antever os aconte- cia. Liderar na crise exige uma com-

. cimentos. Duas tarefas que exigem binação de talentos jamais exigida,
mais do que talento e competência... uma capacidade de superar-se mais

O desafio cotidiano é basica - e mais. A realidade atual é essa e

mente esse: em tempos bicudos, o não deve mudar tão cedo. A vida de
CEO precisa estar atento a detalhes urn CEO hoje é a somatória de veto

que antes não faziam parte de sua res que vão desde atender às expec
rotina. Em paralelo, é cada vez mais

I

tativas dos acionistas dos clientes,
cobrado a dirigir a empresa para o

.

dos fornecedores, dos funcionários;
curto prazo, de olho no presente. No até a capacidade de saber em deta
mundo corporativo, a velocidade lhes o que acontece nos bastidores
das mudanças, a complexidade das da empresa, e de onde apostar as

negociações e a globalização tam- fichas para um garantir um bom
bém contribuem para a construção futuro. Estar bem assessorado, con

de um novo cenário, onde os atores tar com um time executivo também

precisam se reciclar o tempo todo, talentoso e bem articulado também

pensar em outros caminhos e es- faz muita diferença.
tarem 'prontos para outros finais, Herbert Steinberg,'
nem sempre felizes. Presidente da Mesa

Com tantas tarefas e "missões" Corporate Govemance e

a cumprir e uma agenda que não do Comitê de Govemança
se alterou - o dia continua tendo Corporativa da Amcham

FALE CONOSCO

BALDE
Sua vida está em uma rotina insuportável,

você sabe que não está bem e ainda assim per
siste, é isso? Chute o balde, mande tudo longe,
mas é preciso coragem. E mandar tudo longe
não é sair por aí fazendo bobagem, é mudar,
trocar as lentes dos óculos da rotina, renovar

se... Deu para entender? Isso sefaz sozinho, nin

guém lhe pode ajudar.

CHARGE
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li Dão exclusividade
da celebração

�

para
os cristãos fé o que a

deixa melhor.. Talvez
esse seja o desejo do

811'"ersariallte ..

.
-
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Mantendo a tradição do Natal
Vendedor decora a casa todos os anos e atrai a atenção de quem passa

JARAGUÁ DO SUL
,." .. " , ". '" , ,. " ..

ALEXANDRE PERGER

Há dez anos, os moradores
da rua Domingos Sanson,

no bairro Baependi, em Iaraguá
do Sul, estão acostumados a ver

a casa da família do vendedor

Diego Ignowski enfeitada para o

Natal. Este ano, há um presépio,
árvore de madeira, renas e, claro,
Papai Noel, quase tudo confec
cionado pelo próprio morador,
com a ajuda dos pais e da noiva.

A tradição começou quando
Diego tinha 14 anos e os enfeites

, não chamavam tanta a atenção,
quanto hoje. Os pais também não
eram muito a favor da ideia. Aos

poucos, a decoração começou a

aumentar e ocupar mais espaço
na casa. Há três anos, começou a

tomar uma proporção maior e a

atrair curiosos. Com o tempo, os

pais também se acostumaram e

aderiram a ideia. "Começou pelo
meu interesse em decorações e

também porque sou religioso",
conta o vendedor.

As ideias começam a surgir
na cabeça de Diego e depois ele "

procura alguma figura na in

ternet' para ter uma base, além
de outras casas e empresas que
também enfeitam suas fachadas.

Após isso, o vendedor faz um de
senho daquilo que vai ser criado e

começa o trabalho de buscar o ma

terial para a confecção. O trabalho

chega a durar duas semanas. "Dá
trabalho, mas é muito prazeroso,
a recompensa é boa. É legal para
trazer as crianças e criar um cli
ma de Natal", diz Diego.

Além dos visinhos, que apro
vam a iniciativa, pessoas de ou �

tros lugares passam pela rua e

param para olhar a decoração.

"Praticamente toda noite tem

gente olhando e algumas crian

ças pedem para entrar e ver de

perto", conta.

Como católico e ministro da

igreja, Diego faz questão de res

gatar os valores cristãos e ressal
tar o espírito do Natal. "Procuro

sempre fazer o presépio, para
não deixar aquela coisa só de pre
sentes e passar a mensagem do
nascimento de Jesus", enfatiza.

Diego só lamenta a falta de

apoio, por parte da Prefeitura de

Jaraguá do Sul que, segundo ele,
não incentiva a população. "An
tes tinha um prêmio para a casa

mais bem enfeitada. Deveria ter

hoje também, seria uma forma
de incentivar as pessoas a enfei
tarem suas casas. Mais pessoas
iriam fazer e a cidade ficaria mais

bonita", sugere.

FOTOS MARECELE GOUCHE

ICllçio Diego mostra o enfeite natalino que levou duas semanas para ser finalizado

Praticamente toda noite tem gente
olhando e algumas crianças pedem

para entrar e ver de perto

Dieg Ignowski, vendedor
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Adelaide Stein proCura destacar o presépio
para reforçar a mensagem do �ento de Jesus Cristo

Resgatando e repassando
o espírito de Natal

Impossível entrar na rua Elisa
Stein da Silva sem reparar na de

coração existente em quase to

das as casas, além de calçadas e

postes. A iniciativa é puxada pela
massagista Adelaide Stein e pela
filha, Gisele Paulos. A ideia ga
nhou forma há cerca de dez anos

e com tempo foi ganhando força
e a ajuda dos vizinhos, que hoje
enfeitam suas casas e pagam
mãe e filha para confeccionar o

restante da decoração, inaugu
rada com uma cerimônia no últi
mo domingo de novembro.

A montagem e confecção de
tudo leva o ano todo para ficarpron
to e tudo é feito pela massagista e

sua filha, usando muito material re

ciclável, principalmente garrafas de

plástico. A intenção para o ano que
vem é criar ainda mais enfeites.

Assim como Diego, o objetivo
de Adelaide é resgatar o espírito
de Natal e mostrar para as crian

ças o verdadeiro sentido da data.
"Eu sempre fiz o presépio porque
é essencial, sem ele toda essa de

coração não teria sentido", ressalta
a massagista. A iniciativa atrai os

olhares atentos de muitas pessoas
que vão todos os dias à rua confe
rir o trabalho de Adelaide e seus

vizinhos. "Sempre damos balas

para as crianças e as incentivamos
a conferir o presépio".

t

nO). troa as CobeJ:tllllías de Chocolate em Barra Sefect
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Data rentávelpara o comércio
Embora o movimento nas lo

jas seja intenso no período que
antecede o Natal, os resultados e o

acréscimo nas vendas em relação
ao Natal do ano passado não têm
sido tão positivos. De acordo com o

presidente da CDL (Câmara dos Di

rigentes Lojistas) de Jaraguá do Sul,
Vanderlei Passold, o histórico do 1 a

19 deste mês foi de um incremen
to de 6% em comparação a 2010, o

que está dentro da expectativa da
entidade. "Nos últimos dias antes

do Natal, a movimentação deverá
ser grande e as vendas devem fechar
com um aumento considerável",
avalia o dirigente.

De janeiro a novembro deste
ano, o aumento nas vendas em re

lação a 2010 ficou entre 3% e 4%,
abaixo do esperado, mas dentro da

realidade, de acordo com Vander
lei. "Tendo em vista os problemas
enfrentados e a crise mundial, fi
cou dentro do que imaginamos
que poderia acontecer", diz. Para

Vanderlei, outra explicação tam

bém pode ser o endividamento da

população, que concentrou esfor

ços na compra de bens duráveis,
como casa, carro e outros produ
tos. Com isso, as parcelas dessas

aquisições impossibilitam que as

pessoas comprem outras coisas.
Para 2012, a expectativa é de

que o aumento permaneça na casa

dos 4%, não contrariando muito
o que aconteceu em 2011. "Para o

comerciante, é natural que sempre
se espere mais, só que não adianta
criar falsas expectativas. É neces

sário trabalhar dentro da realida
de", comenta Vanderlei.

Para o comerciante,
é natural que sempre

se espere mais, só
que não adianta criar
falsas expectativas. É
necessário trabalhar
dentro da realidade.

Vanderei PassoId,
presidente CDL

FOTOS MARECELE GOUCHE

�

MOVIMENTO Nestes últimos dias que antecedem o Natal, as vendas no comércio jaraguaense devem aumentar

ncou mais fácil para comprar
carró, por exemplo, e muitos

já estão com o orçamento
comprometido.

Eliane farias, gerente

Troca de presentes
Passold adverte para o fato de

que as lojas não são obrigadas a

fazer trocas, com exceção para ca

sos de defeitos, que precisam ser

comprovados. Quando o proble
ma é tamanho da peça ou gosto

do cliente, segundo o dirigente, os

comerciantes acabam trocando

para agradar. "Corno nos outros

anos, o movimento pela troca de

presentes ocorre depois do Natal",
antecipaVanderlei.

Lojistas esperam
aumento nas vendas

A gerente de uma loja
de roupas de Jaraguá do
Sul, Eliane Farias, conta

que o aumento nas vendas
em período de Natal está
inferior ao ano passado,
sem um aumento consi
derável. "Aumenta pelos
presentes e para compras
pessoais, mas as pessoas
estão fazendo bastante

pesquisas de preços, por
que estão procurando o

mais barato", diz Eliane.
Para atender a essa neces

sidade de preço, a loja foi
buscar produtos direto de
São Paulo, com o objetivo
de baixar os valores.

Eliane também acredi
ta que a baixa nas vendas

esteja relacionada com as

compras de bens duráveis
e com o endividamento
da população. "Picou mais
fácil para comprar carro e

as pessoas fazem muitas

prestações", avalia. Outro
motivo seriam as,viagens
para outros lugares e, com

isso, a compra fora de Iara
guádo sor.

A mesma dificuldade
nas vendas também está
sentindo o gerente de uma

loja de games da cidade.
Fernando Machado do
Bonfim conta que o Natal
deste ano está atípico, por
que as vendas não tiveram

grande aumento em rela

ção ao ano passado. HEm

relação ao restante' do ano,
teve um acréscimo, mas

não foi muito", revela.
A vendedora Vanuza

Caires da Silva aproveitou
a ida ao Centro de Iara
guá do Sul para comprar
os presentes da famí
lia toda. Mesmo com as

mãos cheias de sacolas,
ela lamenta os preços, que
considerou altos. "Iaraguá
perde muito para as ou

tras cidades, porque não
faz um preço diferenciado.
O pessoal não quer prazo,

. quer preço barato", diz a

vendedora.

ESTAGNADO Gerente a6nna que as vendas no Natal não
tiveram um aumento considerável em relação a 2010
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[ I Estado]
RS 120 milhões para saneamento

primeira seleção de municípios brasileiros para obras de sanea

mento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) vai
eneficiar 26 cidades catarinenses. Os protocolos serão assinados

às 11 horas de hoje, em Brasília, pela presidente Dilma Rqusseff com as

prefeituras de Brunópolis, Entre Rios, Luzerna, Coronel Freitas, Her
val D'Oeste, Anita Garibaldi, Palmitos, Bocaina do Sul, Bom Jardim da
Serra, Monte Carla, Sul Brasil, Guaraciaba, Gravatal, Urussanga, Major
Gercino, Abelardo Luz, Ponte Serrada, Irani, Tijucas, Piçarras, Prince
sa, Porto União, Rio Negrinho, Dionísio Cerqueira e Jacinto Machado,
envolvendo recursos dos Ministérios das Cidades e do Planejamento, e

ainda da Fundação Nacional de Saneamento (Funasa). De acordo com

a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, que atuou para o

enquadramento das cidades do estado, o objetivo é beneficiar os mu

nicípios com até 50 mil habitantes. "Esta é uma reivindicação antiga e

que agora está sendo atendida. O mais importante é que os recursos são
a fundo perdido, ou seja, o município não terá que desembolsar nada,
sequer em contrapartida." Os recursos constam do Orçamento Geral da
União e chegam a um total de R$ 3 bilhões para atender 3,5 mil muni

cípios no país. Santa Catarina receberá R$ 120 milhões. O secretário de
Estado da Articulação Nacional, Acélio Casagrande, informou que ou

tros R$ 65 milhões serão financiados à Casan para obras de saneamento
básico em Araquari, Forquilhinha, Lauro Müller e Siderópolis, desta

,

,vez com R$ 3,4 milhões de contrapartida por parte da estatal.

"Aten ãoes edal
o governador Raimundo Colombo re

servou um espaço em sua agenda de
ontem para uma entrevista exclusiva a

representantes de diários do interior -

Coluna Pelo Estado, Diário da Cidade
(Itajaí), Hora do Sul (Criciúma) e Folha
Regional (Xanxerê). Além de um balanço
de seu primeiro ano de governo, Colom
bo respondeu questões específicas das

diferentes regiões. O resultado da conversa será publicado pelos veículos,
da rede ADI-SC/Central de Diários/CNR-SC no próximo final de semana.

Penitenciária Governador Raimundo
Colombo reuniu a imprensa para confir
mar a construção, na cidade de Imaruí,
Sul catarinense, da nova penitenciária de

segurança máxima. Serão aplicados de R$
30 milhões a R$ 40 milhões, inicialmente.
recursos exclusivos do Estado, para a cria

ção de 1.200 vagas.

Reação Para reduzir a reação contrária
à construção por parte dos moradores, o

governo vai investir na infraestrutura de
Imaruí, bem como em saúde, educação,
agricultura, pesca e lazer. De acordo com

o vié�-governador Eduardo Moreira, um

dos articuladores do processo, Imaruí foi
a única cidade do litoral catarinense que
perdeu população. O objetivo, afirmou,
será promover a reabilitação econômica
dos presos e também a recuperação eco

nômica da cidade.

PPP Colombo chegou a cogitar uma par
ceria público-privada (PPP) para a obra,

'� mas desistiu diante do custo final. "Num
'�' primeiro momento seria vantajoso porque
� não teríamos desembolso. Mas no final a

� obra sairia mais de R$ 200 milhões acima
-o

-tl do preço que vamos pagar." Ele anunciou
'jj

� que vai pedir recursos do Ministério da
VI

-tl Justiça para a nova unidade.
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Modelo europeu Deputado Edinho Bez

(pMDB), que coordena a missão de par
lamentares brasileiros à Europa, conheceu
nesta os projetos e a gestão do porto de
Rotterdam, na Holanda, o mais movimen
tado daquele continente. O gerente sênior
do porto, Marc Esteves, mostrou aos parla
mentaresbrasileiros os planos de expansão
internacionais do complexo holandês, que
tem uma movimentação quase 15 vezes

maior que o porto de Itajaí. Para Edinho,
o grande' exemplo holandês é a produti
vidade e a utilização de todos os modais
de transporte para abastecer o porto,
que está em operação há quase 700 anos.

Ajuste A secretária de Justiça e Cidadania,
Ada Lili Faraco De Luca, participou da en

trevista e afirmou que até o final do gover
no Colombo/Eduardo Moreira o sistema

m

� prisional catarinense estará funcionando

� dentro do ideal. Aposta na redução da

] reincidência, que hoje varia de 85% a 90%.
� Única exceção no estado é na penitenciá-
v

� ria de Joinville, com 10% de reincidência.
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CENTRAL DE DIÁRIOS
VINTE E NOVE JNTEGRADOS [Pelo Estado J :::: Um Tlrodulo (NR
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Defesa Civil deve
demolir 40 casas
o objetivo do órgão é continuar o

trabalho de demolição de residências
em áreas de risco, iniciado este ano

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

.

Trinta e quatro casas. Este é o

número de demolições que a

Defesa Civil pretende realizar no

próximo ano. Das 40 moradias
em áreas de risco, seis foram de
molidas em 2011. De acordo com

o secretário da pasta, Jair Alqui
ni, a ideia é retomar os trabalhos
assim que a Prefeitura voltar a

operar normalmente. A adminis

tração pública para na próxima
sexta-feira, 23, e retorna em 22
de janeiro. A Secretaria de Defesa
Civil fará plantão e atenderá ape
nas emergências.

O órgão é responsável pela
desmontagem das residências,
todavia, Alquini explica que mui
tos dos proprietários desejam re

aproveitar os materiais da estru

tura da casa, por isso se propõe
a realizar a demolição. Conforme

Alquini, a meta é demolir as ou

tras 34 moradias em áreas de ris
co ao longo de 2012.

Na última segunda-feira, o

órgão deu continuidade à demo

lição de quatro casas nos bairros
Vieira, Estrada Nova e Barra do
Rio Molha. As quatro residências,
segundo o secretário, estavam

desabitadas e os moradores ha
viam sido direcionados a pro-

gramas habitacionais. Grande

parte das famílias que precisam
deixar suas propriedades rece

be auxílio aluguel. "Algumas já
foram contempladas com imó
veis do programa 'Minha Casa,
Minha Vida''', acrescenta. Há
várias localidades em Iaraguá
do Sul que possuem imóveis em

regiões de risco. Alquini citou
os bairros Boa Vista, Águas Cla

ras, Rau, Ribeirão Cavalo e Czer
niewicz como alguns dos pró
ximos a receberem os serviços
da Defesa Civil. As demolições
foram iniciadas nas residências
que têm autorização dos pro
prietários. "Existem casas onde
os donos não consentiram", con

ta: Segundo Alquini, caso não
receba o aval do titular do imó

vel, a Prefeitura terá de delegar
a decisão à justiça.

MARCELE GOUCHE

COMUNICADO
O Procon de Guaramirim informa que funcionará esse ano até o dia 22 de dezembro, retomando no dia 9 de

janeiro de 2012, e não mais no dia 21 de janeiro, como informado ontem em reportagem do O Correio do Povo.

Município em lista nacionalde áreas de risco
O Governo Federal divulgou no

último dia 15, o resultado de um

mapeamento produzido pelo Ser

viço Geológico do Brasil (CPRM),
que mostra os municípios consi
derados em situação de elevado
risco no período de chuvas fortes.

Iaraguá do Sul figura como uma

das 251 cidades com propensão a

desastres naturais (deslizamentos

e inundações). A maioria dos mu

nicípios em situação de "alto risco
e muito alto risco" ficam no Sul e

Sudeste do país. De acordo com a

pesquisa do CPRM, há 47.500 pes
soas morando em áreas de risco
no Brasil. Em Iaraguá, o CPRM,
junto com os geólogos da Prefeitu
ra do município, registrou 12.942
habitantes em 3.113 moradias de

19 setores de risco. O secretário de
Defesa Civil, Jair Alquini, espera
que o fato de Jaraguá estar na lista
nacional beneficie a cidade, caso

novos desastres naturais ocorram,
na busca de recursos do Governo
Federal. Técnicos do CPRM esti-

,

veram em Iaraguá do Sul em no

vembro, conforme reportagem do
OCP do dia 23.
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Questionando Bylaardt
O vereador Jaime de Ávila (PT) procurou esta coluna ontem para questionar
publicamente o ato do prefeito Nilson Bylaardt (PMDB) de firmar um acordo com
a Apae de Guaramirim para não repassar os 3% do Orçamento de 2012 à Educação
Especial da associação, conforme foi aprovado pela Câmara neste ano.Daiana Constantino - Interina

2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Reinke procura Colombo
T'Pra o governadorRaimundo Colombo
r (PSD), o prefeito de Massaranduba,
Mário Fernando Reinke (PSDB),
entregou um documento questionando
supostas ações praticadas por seu

antecessor na administração municipal,
Dávio Leu (PSD) - hoje diretor da
SDR (Secretaria de Desenvolvimento
Regional) de Iaraguâ do Sul.
Declarando estar embasado na lei

complementar 135/2010, da Ficha

Limpa, o tucano cita a existência de
uma ação civil pública por suposta
prática de improbidade administrativa
e de um inquérito policial por crimes de

furtos contra o ex-prefeito.
Duas denúncias acerca da construção
do Hospital de Massaranduba,
uma no Tribunal de Contas e outra

na Promotoria da Moralidade
Administrativa, além de uma acusação
de suposta irregularidade na construção

de pontos de ônibus, constam também
no registro enviado à Colombo.
"O governador precisa saber quem é
o diretor da SDR. Temos que seguir o

exemplo da presidente Dilma", disse

Reinke, que foi vice-prefeito de Leu no

mandato passado. No mesmo período,
a esposa do atual prefeito, Suzane

Reinke, exercia a função de secretária
de Saúde da Prefeitura. Hoje, ela

permanece como titular da pasta.

I®çamento
apllRJo"ClIdO 1
A Cânurra de Guaramírim
votou o projeto que prevê
o Orçmnento de 2012 pm-a
o 1I1UIlicípio no valor de R$
84 milhões.Aprovada por
unanimidade em segunda
votação, a proposta do
Executivo recebeu quatro
emendas. De autoría do
vereador Caubi Pinheiro (por),
tuna delas destina R$ 100 mil

para aquisição de terreno para
construção de um Centro de

Educação Infantil,

Orçamento
aprovado2
A bancada do PMDB e do PPS

sugeriu a elevação da margem do ..

. remanejamento orçamentário
através de Decreto do Executivo
de 8% para 10% e não mais até

15%, conforme previa a matéria

original. Diogo Iunckes (PR),
Jaime de Ávila (PT) e Andréa Graf
Verbinem (PSD) apresentaram
emenda destinando R$ 190 mil

para bolsas de estudos para
universitários de baixa renda.
Os três vereadores e mais Jorge
Feldmann (PP) propuseram R$
400 mil para a construção e a

manutenção de áreas de lazer.
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Plano Plul@ianual
o Plenário do Congresso Nacional

aprovou ontem o projeto de lei que
contém o Plano Plurianual para o

período de 2012 a 2015_ Também
foram aprovados seis projetos que
abrem créditos suplementares
para mínístérlos e entidades da

administração pública indireta.

Menos registros
o Ministério do Trabalho divulgou
ontem que foram abertas 42.735 vagas
formais em novembro deste ano,

registrando então queda de 69% em

comparação ao mesmo mês do ano

passado, quando foram criados
138.24.7 empregos formais.

Galpão inaugurado
Foi inaugurado um galpão para

.

armazenamento de materiais de /

construção para doação ontem à tarde.
A nova estrutura fica na rua Alvino
Flor da Silva, no bairro Jaraguá 84, em

frente ao Presídio Regional de Jaraguá
do Sul. Nesta mesma área também

.

será construído, futuramente, mais
um galpão que irá abrigar a fábrica de

pré-moldados e lajotas, que atualmente
funciona dentro do próprio presídio.
"Este galpão supre uma necessidade já
que não tínhamos local adequado para
depositar boa parte do material doado

que acabava ficando exposto à ação
do tempo, problema que agora deixa
de existir", destacou a secretária da

Habitação, Maristela Menel.

IPTU
Acatando a decisão judicial, o governo
de Barra Velha irá conceder desconto de
10% no valor do IPTU (Imposto Predial
e Territorial Urbano) cobrado a mais
na administração de Samir Mattar. No
carnê de 2012 o contribuinte terá apenas
correção inflacionária de 5% no imposto.

Escritura de terreno
O prefeito de Guaramirim, Nilson Bylaardt
(PMDB), assinou a escritura de uma área
localizada no bairro Figueirinha, onde será
aberto um Centro de Educação Infantil.
O terreno foi adquirido por meio de uma

permuta com a empresa Pedreira Marcatto.
Em 2005, a antiga escola da localidade

precisou ser fechada, pela proximidade
com a pedreira, que por suas atividades
causava muito barulho e fisco para os

alunos. O novo local já conta com uma

construção, feita pela empresa, mas que
precisará ser adequada pela administração.
As obras devem começar em janeiro.

t.
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PELO MUNDO

1942

Projeto ManhaHcm
No dia 21 de dezembro de 1942, acontecia
a primeira reação nuclear em cadeia
autossustentável, durante o Projeto
Manhattan. A operação foi um esforço
da Segunda Guerra Mundial para
desenvolver as primeiras armas nucleares

pelos Estados Unidos, com o apoio do
Reino Unido e do Canadá, ao mesmo

tempo em que a Alemanha nazista
também fazia o mesmo estudo.

1991

Criação da CEI
Nesse mesmo dia, em 1991, o

corria a criação da Comunidade
de Estados Independentes (CEI),
organização supranacional envolvendo ,

11 repúblicas que pertenciam à antiga
União Soviética (Armênia, Azerbaijão,
Bielorússia, Cazaquistão, Quirguistão,
Moldávia, Rússia, Tajiquistão, �,

Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão).
O acordo de união política teve como

principal impulsionador o presidente
russo Boris Ieltsin e marcou a

dissolução da União Soviética.

1986

Chuvas causam. prejuízos na região
Na edição do dia 21 de dezembro de

1986, o jornal O Correio doPovo estam

pava em uma de suas páginas a matéria
"Os morros estão descendo". As fortes
chuvas dos dias 13 e 14 de dezembro

daquele ano alagaram grandes áreas
do Centro da cidade, causando grandes
danos para muitos moradores.

''A utilização dos morros de forma

inadequada e parece, sem fiscalização
por parte de quem dá direito, provoca
o desassossego entre a população. Bas
ta cair uma chuva mais forte e as águas
descem pelas encostas, levando tudo de

roldão. E pior: as canalizações, algumas
já ultrapassadas, recebem o barro que
acompanha a água e entopem as cana

lizações ainda em condição de dar va

zão ao líquido", dizia a publicação.
Segundo a matéria, a cidade tinha

sofrido com uma enchente parecida
com as que ocorriam em Blumenau

naquela época, tendo muitos proprie
tários de lojas entrado em desespero
para salvar as mercadorias nos estabe
lecimentos.

"É preciso se fazer alguma coisa de
muito urgente para acabar com esse es-

p

tado de coisas. A engenharia consegue
canalizar as águas dos morros, de forma
a não prejudicar as vias públicas e as pro
priedades. E estabelecer um controle ri

goroso dos morros e sua utilização. Está
em jogo a segurança da cidade e está
acima dos interesses de particulares e

outros apetites que não convém levantar
de momento. Os deslizamentos são cons

tantes e provocam medo na população.
Não transformemos o sono reparador em

noites mal dormidas! E estamos preocu
pados com os soterramentos inevitáveis",
escrevia um leitor ao jornal OCP.

INVENÇÓES ANTIGAS

I

o ··código Q.,.
No dia 21 de dezembro de 1959, o código Q, como é
conhecido o Código Fonético Internacional, é aprovado
pela Convenção Internacional de Telecomunicações em

Genebra (Suíça). O código foi criado para simplificar o

entendimento entre operadores de radiocomunicação
em qualquer idioma, tanto falado quanto codificado
em Código Morse, substituindo informações por um

conjunto de três letras, sempre iniciadas pela letra "Q".

Ex-combatente lança livro sobre guerra

��Aos 92 anos, o escritor Anselmo Bertoldi
tem muitas histórias para contar. Boa

parte delas .está reunida no livro "Um
Soldado Desarmado", lançado na noite
de segunda-feira, dia 19. Anselmo
também foi homenageado no projeto
"Memórias dos Ex-combatentes". O
veterano da Força Expedicionária
Brasileira (FEB) relembra em 87

páginas, histórias dramáticas como

soldado na Segunda Guerra Mundial.
A publicação do livro foi viabilizada
com recursos da Fundação Cultural
em uma edição com 500 exemplares
impressos. Além de ser disponibilizado
para leitura em bibliotecas escolares,
Arquivo Histórico e Biblioteca Pública Rui
Barbosa, a edição também estará à venda
no FEB - Museu da Paz, a R$10.

MARCELE GOUCHE

Disponibilizado em bibliotecas, a edição também está à venda no FEB • Museu da Paz, na rua Getúlio Vargas
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Celta LS 1.0, R9A, 2 porias, Flexpower, ano/fabricação 2011, anolmodelo 2012, com preço promocional à vista de R$23.990,00 ou através de plano de financiamento com entrada
�L' de 52,00% (R$12.990,00) e saldo financiado em 60 prestações de R$273,37 com laxa de 0,99%a.m. e CET: 18,37%a.a. Tolalizando R$29.392,32. Classic LS 1.0, Flexpower, (config
� R8A), ano/modelo 2011/2012, com preço promocional à vista a partir de R$25.990,00. Prisma LT 1.4, 4 porias, EconoJlex (config R7R), ano/modelo 2011/2012, com preço.". ,,v' ... '""

promocional à vista de R$29.990,00. Corsa Hatch Maxx 1.4, Econo.flex (config R7C), ano/modelo 201112012, com preço promocional à visla de R$29.990,00. Ofertas válidas para o

GMAC período de 20 a 21 de dezembro de 2011 no Estado de Santa Catarina para veículos Chevrolet O km adquiridos nas Concessionárias Chevrolet. Ofertas não válidas ou cumulativas

____... com modalidade de venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte condições em sua concessionária Chevrolet. Os veículos Chevrolet estão em conformidade com

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

/
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COMPRA·SE
• COMPRA-SE Carretinha p/

transporte de moto com

documento. Tr: 3376-1484

DOA-SE
• CACHORRO raça boxer, macho,

de aproximadamente 01 ano. Tr:

9919-2412

• REFLETOR de lâmpada
florescente. Tr: 3370-1064

CHEVROLET
• CELTA 2002, Prata, 02 portas,

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

• VECTRA CD, 2000, prata, completo
com teta solar, relíquia, 28.000 km

rodados. R$ 23.000,00. Tr: 9997-

0791 ou aecbartz@ibest.com.br

• KADETI ano lQ96, ótimo estado.

R$ 6.900,00. Tr: 9625-8805

• FIAT 147L ano 1979 modelo

1980, cor bege, aro original + 1

jogo de rodas cruz de malta. Tr:

3376-6022 após 18 hrs.

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

9928-3119/ 8496-7800

• CORSEL ano 1972, todo original.
R$ 5.300,00. Tr: 9625-8805

.{, .

PEUCiEOT
• PEUGEOT 206, ano 2003, 2

portas, completo. R$ 16.500,00.
Tr: 9931-9410/ 3275-3538

VOLKSWAGEN

• GOL G3 Vende-se ano 2000,
motor 8 vátvulás, completo,
modelo comfortline. R$

15.000,00. Tr: 9962 3584

PROCURA-SE

• CUIDO de pessoas idosas no

horário noturno. Tr: 3370-5644

/9989-3205

• PROCURO um violâo p/ doação.
Tr: 3370-8857

• CLlO AUTENTIQUE 1.0,
• TRABALHO como prestação de

vermelho, 2004, alarme, trava serviços de construção civil do

vidros elétricos, legalizado 'baixo fundamento ao acabamento. Tr:

com xênon, com muito som (4 9103-0933/ 8438-3862 com

sub Pioneer 10" 4 pares 6x9 Marcia ou Ivo.

Pioneer). R$ Entrada + assumir

financ. Tr: 9132-7771 com

Bruno

OUTROS

• COROLLA ano 2004/2005,
automático, preto, completo. R$

32.500,00. Tr: 9937-0655

• VENDO OU TROCO Honda FIT

2007/2008 LX 1.4 flex prata,

completo. R$ 33.000,00. Tr:

3376-6144/ 9979-0527 MÁRIO

• HILLUX SRV, automática, top de

linha ano 2008. Valor a combinar.

Tr: 3370-7144

• OPALA cor tijolo, ano 1979/1980.
Valor a combinar. Tr: 3055-8262

MOTOCICLETAS
• BIZ'KS 2008 preta, 9.722 km

rodados. R$ 4.200,00. Tr: 8426-

0628 com Airton

• MOTO TITAN, ano 2004/2005. R$

3.50(),,00. Tr: 3273-3127

• MOTO XLX 350, ano 1987, ótimo

estado. R$ 3.200,00. Tr: 9625-

8805

• MOTO DAFRA 100, ano 2009, O

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

• MOTO BIZ 125, ano 2008,
vermelha, partida elétrica. R$
4.500,00. Tr: 84983986

• MOTO HONDA modelo CB 500 ano

2001 na cor preta. Tr: 9172 9175 .

• HONDA BIZ Vende-se 125 cc,

preta, ano 2007/2008, com

partida elétrica, R$4.200,00. Tr:

9164-8315 com Aline 3371-9604

com Elisa.

PROCURA·SE

• TRABALHO como prestação de

s.erviços de construção civil do

fundamento ao acabamento. Tr:

9103-0933/ 8438-3862 com

Marcia ou Ivo.

• PROCURA-SE pessoa para dividir

apartamento no Centro. Prédio em

área central, com piscina e salão

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

• PROCURA-SE pessoa para

dividir apartamento no Centro.

Prédio em área central, com

piscina e salão de festas.

R$ 500,00 aproximado c/
condomínio. Tr: 33791562/
9997-2597

IMÓVEIS

APARTAMENTOS

• ALUGO apartamento no Rau com

2 quartos. Tr: 9993-2131 com

Sandra.

CASA

• VENDO casa com 170 m2, área

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

CHÁCARA.
• CHÁCARA de 12.800 m, no

perímetro urbano com água
corrente e nascente, etc. R$

280.000,00 se aceita casa. Tr:

9118-5474/9662-0895

• CHÁCARA com 50.000 m2, 'lagoa
de peixes, cachoeira e nascente.

R$ 100.000,00. Tr: 3376-0726

• VENDE-SE 2 galpões, um com 15

x 8 e outro de 70 rn>, estrutura

metálica. Valor a combinar. Tr:

3370-0719/9953-3878

SALA COMERCIAL
• VENDO ilna de congelados,

Tamariho 1 m e 80 cm. R$

2.500,00. Tr: 9112-3947

• VENDO Vídeo Locadora (antiga.
fênix vídeo locadora) com

mais de 5.000 fitmes entre

lançamentos e catálogos,
e acompanha também 36

prateleiras de centro.R$

40.000,00. Tr: 3374-1260/
88418424

• VENDO COMÉRCIO de pescados
com 15 anos de clientela fixa. Tr:

9988-6649 ou 3370-1142

• VENDE-SE comércio de pescados,
15 anos de clientela formada.

Valor a combinar. Tr: 9998-6649

'_

LOCAÇOES
• ALUGO quarto p/ pensionista com

famâia. Tr: 8826-2565

• ALUGO casa em Piçarras p/
temporada, com 120 m2, 2 quartos.
R$ 300,00 diária. Tr: 3370-5603/
9973-5780

• Casal sem filhos procura casa p/

alugar que seja murada e quintal

próprio, preferência pela Vila Rau. Tr:

(41) 98611255/96652447

• ALUGA-SE apartamento no bairro Rau

com L'quarto com dependências. R$

450,00. Tr: 3273-5233

TERRENOS

• TERRENO com 600 m2 e casa

mista de 70 m2 na Barra. R$

120.000,00. Tr: 3273-1546

• TERRENO DE PRAIA Vende-se em

Piçarras 12 x 30 ou troca-se por

terrenos em Jaraguá. Tr: 3371-2575

• TERRENO DE PRAIA em São

Francisco á 5 km da praia. Valor

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

• TERRENO com 2.500 m2, plaino,

pronto p/ construir galpão. Valor a

combinar. Tr: 3376-0726

Oferta limitada do produto e preço elevado

puxam queda; gasolina deve crescer 18%

Quem tem o hábito de

calcular qual combustível

vale mais a pena para

abastacer sabe que 2011

não foi o ano do etanol.

Com falta de oferta do

produto no mercado,
o preço do álcool no

país disparou e tornou

o combustível menos

vantajoso. O resultado é

que, pelo segundo ano

consecutivo, as vendas

de etanol vão cair no

Brasil. Este ano a queda
estimada é de 28,4% em

relação a 2010, quando
os números já haviam

recuado 11,3%.

Segundo dados do

Sindicam (Sindicato das

Empresas Distribuidoras

de Combustíveis), no

mesmo período a gasolina
avançou 18%, totalizando

35,3 bilhões de litros

comercializados. Em

2010, o crescimento já
havia sido de 15,9%. A

previsão do Sindicam

para o ano é de que

as vendas totais de

combustíveis cresçam

2,8%, número inferior

aos 9,5% registrados em

2010. O motivo apontado
pelo sindicato é o menor'

crescimento da economia.
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Prêmio entregue para o melhor

jogador da Copa do Mundo de Clubes

Lionel Messi foi eleito o

melhor jogador da Copa
do Mundo de CI u bes FIFA

2011, logo após a vitória do

Barcelona sobre o Santos
no último domingo. Além

do título, Messi ganhou um

prêmio: um Toyota Prius

entregue pelo presidente
.

da Toyota, Akio Toyoda.

Agora o Prius vai fazer

companhia para os outros

carros que Messi tem na

garagem. Será que um

carro de 28 mil dólares

vai ficar bem do lado de

um Dodge Charger SRT8,
Maserati Gran Turismo,
Audi Q7, Ferrari F430

Spider e Lexus LX570?

I
I I

I

Líder entre os utilitários compactos já soma 32.915 emplacamentos até outubro

A Ford divulgou nesta janeiro a outubro, o que compartimento refrigerado pelos modelos 1.6 XL, foi lançado. o EcoSport
sexta-feira (25) rnals um corresponde a 32,6% do no painel, compartimento XLS, XLT e FreeStyle, e Automático. Nesse mesmo

marco alcançado pelo segmento, segundo dados sob o banco do passageiro 2.0 XLT FreeStyle, 4WD ano, a linha teve a· primeira
Ford Ecosport, o líder de do Renavam (Registro com espaço para acomodar e Automático, e dispõe mudança de estilo. Em

segmento de utilitários Nacional de Veículos). objetos (como um laptop) também de um modelo 2010, o utilitário teve

esportivos compactos, que Criado pela engenharia
e o sistema de som com motor 1.4 diesel para novamente o design e a

atingiu o volume de 700
brasileira com foco nos MyConnection, com MP3, exportação. Lançado em lista de equipamentos

mil unidades produzidas consumidores locais, o
conexão para iPod, USB e abril de 2003, o modelo renovados, incluindo

na fábrica de Camaçari, utilitário esportivo da Ford
Bluetooth para celular. ganhou, no ano seguinte, painel, grade, faróis e o

na Bahia. O modelo
foi o primeiro a oferecer A linha completa do

a versão 4WD, com emblema EcoSport no

soma este ano 32.915
equipamentos como o Ecosport é formada tração integral e estética capô, além da oferta dos 3

unidades emplacadas de mais lameira. Em 2007, anos de garantia.
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CONFIRA TAMBÉM
AVERSÃO

AUTOMÁTICA
DO C4 PALLAS.

CITROEN C4
-GLX 1.6Flex2012

, ..

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

•

CRÊATIVE TECHNOlOGIE

1- Preços à vista, sem troca, não incluem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên C4 Palias GLX 2.0 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 59.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 60% + 24
parcelas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Citroen C4 GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 53.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA
com entrada de 60% + 24 parcelas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Citroên AirCross GLX 1.6 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 56.990,00
e COC realizado pelo Banco PSAcom entrada de 55% + 30 parcelas fixas com taxa 0% a.m (condição especial negociada pela concessionária com instituição financeira específica) + IOF. Citroên C3 GLX 1.4 Flex 11/12
com valor à vista de R$ 37.990,00 e COC realizado pelo Banco PSAcom entrada de 50% + 30 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. Ciíroên C3 �clusive 1.4 Flex 11/12 com valor à vista de R$ 40.990,00 e COC realizado
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TUDO QUE ACONTECE EM JARAGUÁ 00 SUL, GUARAMIRIM,
lVIASSARANDUBA, CORUPÂ E SCHROEDER VOCÊ LÊ AQUI!

.....

,LOCAÇAO DE
IMPRESSORAS
E COPIADORAS
HP Office Jet 8500
Impressão em PB e COR, .

scanner e fax, com franquia
de 2000 páginas, no valor
de R$100,OO mensal.

Tecnologia e novas ideias movem o mundo,
Traga as suas para a Faculdade SENAÇt

Superior de Tecnologia em

Processos Gerenciais

Turma: matutina ou noturna

Carga horária: 1700h (dois anos) •••••••
Superior de Tecnologia em

Gestão da Tecnologia da Informação
Turma: noturna

Carga horária: 2100h (dois anos e meio)

Inscrições de 26/12/11 a 15/01/12
www.sc.senac.br ou 3275-8400
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Nova loja com os melhores preços e

melhores marcas!

Astra Sedan

Advantage 2.0

Flex

De R$ 40.900,00
po�R$ 35.900,00 PROMOÇÃO RELÂMPAGO

CORSA HATCH 1.0 MAXX 2007 PRATA
.

-

DH+VE+TE+ALARME. R$ 21.900,00

I
FORD FUSION ANO

�
2007 PRETO. DE RS 46.9�0,00�POR R$43.900,00 AVista.

�! RENAULT CLlO 1.02 PORTAS

I ANO 2004 CINZA VIDROS
+TRAVAS + ALARME POR APENAS

. R$15.900,00.À VISTA

FOX1.04PTSFLEX200S,ÚNICO C 4 PALLAS EXCLUSIVE 2.0

OONo.DIRECAO+VlDROS+TRAVAS I.·.
PRETO �NO 2008 COMPLETO

I +ALARME+RODAS. I UNICO DONO.

m R$ 21.900,00. À VISTA I R$ 39.900,00.ÀVISTA.

II11
�

�
� PEUGEOT 206 PRESENCE

I 1.4 FLEX 2008 UNICO DONO

�
COMPLETO.

; R$ 22.900,00 - À VIS;A

I

r GOL 1.6 POWER PRATA COMPLETO

, ANO 2007 DE R$ 26.900,00 POR

I R$ 23.900,00.ÀVISTA

� ECOSPORT XLT 1.6 FREESTYLE

� ÚNICO DONO, PRETA, 2009.

I POR APENAS:
• R$ 42.900,00. À VISTA

I
I
I CELTA LlFE 1.04 PORTAS PRATA

I ANO 2009.
i

$I R 19.900,00. À VISTA
5

Revisado, Garantia de 1 ano!*
** 3 meses de motor e câmbio e 9 meses somente troca de óleo

***Promoção válida somente com este anúncio em mãos

CORSA SEDAN LlFE 1.0 - 2008 COM

AR COND. +TRAVAS ELETRICAS

I
+REVlSAOO+ GARANTIA P?R APENAS

I R$21.9OO,00AVista ..

TOYOTA HILUX SRV 4X4
CD D4-d 3.0 163 CV TDI

.
DIESEL TOP DE LINHA

MECANICA 2009 PRETA

RODAS ARO 20 POR APENAS

R$109.990,00

GOL 1.0 8V 2 PORTAS 2008

PRATA REVISADO COM
GARANTIA SEM ENTRADA

60X 8$599,00

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

Atendime'nto:
Segunda à Sexta 8h às 19h

Sábado das 9h às 18h

speedvcmultimarcas@gmail.com
Rua Bernardo Dornbusch - 743 - Fone: 3054.1071 - 3054,1072 - 9669.2178*Ofertas válidas até 21/12/2011

., I •
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CORSA HATCH 03 4P COM UNO FIRE 2004 4P 2004 CORSA SEDAN 2004
OPCS + VIDRO E TRAVA SEM ENTRADA 60X 495,00ELÉTRICO

KA GL 2001 COM OPCS FOCUS HATCH 1.6 • 06
COMPLETO

207 XR SPORT 1.4 FLEX 8V
5P 2011

, .

a f mOVe'lS

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

3370-4714 • 9125-2008

CLlO SED. EXPRESSION
HI-FLEX ·1.0 16V 4P 2007

307 SED. PRESENCE
1.6 FLEX 16V 4P 2009

LOGAN AUTHENTIQUE HI
FLEX 1.0 16V 4P 2010

FIESTA 1.0 8V FLEX 5P
2009

FOX PLUS 1.0MI TOTAL
FLEX 8V 4P 2005

SCÉNIC RXE 2.0 2001 ASTRA ELEGANCE 2.0
MPFI FLEX 8V 5P 2005

SANDERO EXPRESSION HI
FLEX 1.6 8V 5P 2008
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Para IlÓSJ amaior feJ1cídade de estarcompletando 85 anos épodercomemorar

ao lado dacomunidade que f�parteda nossa história.

Em parceria com a rádio 105 FM, alguns clientes,
escolhidos aleatoriamente, foram surpreendidos em

suas casas com um bolo de aniversário, no dia09/12.

Marilene Guszacfoi a primeira pessoa a ligarna

rádio RBN e cantara nosso jingle. Ganhou uma

super cesta de Natal!

. ...J

Teve também o cliente JoãoJosé li. dos Santos que participou
do tocaê da Studio e levou uma cesta para casa.

.

Os dientes que passaram pelas nossas lojas ou

supermercados na manhã do dia 09/12 foram
recebidos com um delicioso café!

A classe empresarial deJaraguá do Sul foi prestigiada
com um delicioso coquetel no encerramento da

plenária da ACUS.

Todos os nossos colaboradores participaram di}
7a edição do Natal Solidário através da doação de

brinquedos, que foram destinados às crianças
carentes do CEI ValdirTIleilacker, no bairro Jaraguá 84.

o primeiro sorteio da promoção 1185 anos no

coração da gente", realizado no dia 09/12,
mudou a vida do felizardo Luciano Stolf.

E também •••

13 creches foram beneficiadas com a nossa

doação de 2.000 kits educativos•

E 5 192E
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HORIZONTAIS
1. Tabela Price / A atriz Nicole, de "Dogville" e "Moulin

Rouge"
2. O músico Johnny, (1929 - 2010), da bossa-nova / ')

Maciço entre vãos, em obras de pedreiro
,,'

3. Dar pequenas dentadas �!
4. Pequena cidade baiana próxima a Senhor do Bonfim

/ Faculdade de Direito 4
5. Tipo de depressão, com sintomas mais leves
6. Sufixo formador de adjetivos e diminutivos femini- t:

',i'

nos / Uma obra-prima do cineasta japonês Akira
Kurosawa 6

7. Na posição número 9 / O carrinho de mão só tem
uma I'

8. Gorjeta, em inglês / Abreviatura (em português) de
Cuba 3

Q. Piparote
tl10. (Ouím.) O cálcio / Antes do esperado

11. Alçar, suspender
10

12. Curar / Grande empresa do mercado fonográfico
13. Mais alguns / Instrumento usado para escavar a

11
terra.

12
VERTICAIS
1. Nitrocelulose reduzida, empregada no fabrico de i3

filamentos de lâmpadas elétricas / Relaçâo amoro-

sa. especialmente a clandestina
2. Famoso filósofo egípcio (c.204-270) / Arquipélago

da Micronésia cuja capital é Koror
3. Diz-se do vinho gasoso, tornado efervescente / Es-

cola Nacional de Teatro
4. Documento Único de Transferência / Dar forma oc-

togonal a

5. Tirar a liberdade de agir espontaneamente / A cida-
de italiana onde nasceu o compositor Gioacchino
Rossini

.. 6. Perder a afeição a / A ponta da ... língua;-
7. (Matem.) Mínimo Múltiplo Comum / O contrário de

culpado
8. Ato de cobrir para manter o calor / O pintor francês

Mareei (1887-1968), do surrealismo e do dada-
ísmo

Q. Departamento da França, com capital Ulle / A fábri-
ca do mais comum dos detergentes.

i 2 :3 4 5 6 "1 8 9
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PREVISAO DO TEMPO

Quer desafios
maiores?

r Adquira
nossas coleções

de revistas

já publicadas.
São 5 revistos

em «ida volume
por um preço especial!

4
I

9 5,6, I

f 8
,

4 ' 1,
I
I

6 2 ,8
I

9 5 7 18
-

8
I

2 141

I I

2 6 1

3 1 2

8 7 1

6 7 8 9
•

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 à 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

DIVIRTA·SE

Bebendo demais

Sol forte chega
ao Estado
Presença de sol e calor em

todas as regiões, devido a

influência de uma massa de
I

ar seco e quente. Apesar do \
forte calor e do ar abafado, a \1
chance de pancadas típicas
de verão é pequena, e se

ocorrer será no Litoral.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 19°C _-""'"
....... '

MÁX: 340C '(jt�

AMANHÃ
MíN: 20°C
MÁX: 35°C

SEXTA

MíN: 21°C
MÁX: 34°C

SÁBADO
MíN: 19°C
MÁX: 28°C

-

�.

JblNVILlE
TÂ
19° 34°

�

Ensolarado Instável

"'" '
I

� .

Parcialmente Chuvoso
Nublado

'" ......

Nublado Trovoada

seco e se
U.ifGS

Acompanhando o sol forte sobre
Santa Catarina, a previsão é de
baixa umidade do ar em grande
parte do Estado nesta quarta-
feira. Junto com os ventos fracos,
a tendência é de aumento da

sensação de calor, que pode causar

grandes desconfortos ao longo do

dia, e exige precaução.

',',I'
,.

�� ",r(

Marca típica do verão, que
começa amanhã, a intensidade do
bombardeamento Ultravioleta sobre
o Estado volta a atingir nível críticos a

partir desta semana. A recomendação .

é para que se evite a exposição direta a

luz solar, principalmente nos horários
de pico. Protetor solar, chapéus e

óculos de sol são essenciais.

/

SE VOCÊ VAJ PARA...

VARGEM
Dia de tempo aberto e sol
forte, com formação de

nuvens ao longo do dia. O
ar seco e a falta de vento
aumentam a sensação de

calor. As temperaturas ficam
entre os 17°C e os 31°C.

CRESCENTE 1/1

�'CHEIA 9/1

'MINGUANTE 16/1

NOVA 24/12
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Valeu mesmo!
Dtou com o sorriso de orelha a orelha! Nunca

nna minha história de colunista social recebi
tantas homenagens de fim de ano. Diariamente

chegam e-mails, cartões, mimos, presentes e afins.
Pasmem.... Está faltando espaço na minha casa

para guardar tanto carinho. Muito obrigado.

Bola branca
Quarta-feira sem graça? Nada! O rush social de hoje
promete. Entre tantos: a entrega às 20h, na Acijs, do

prêmio aos talentosos arquitetos da FGM, Graziele

Bordim, Fabiane Maiochi e Miguel Bianchi, pela
conquista do projeto arquitetônico para a nova Sede
do Issem, em Jaraguá do Sul.

orvetes
Semana apurada, sem tempo para nada? O
meu amigo Julmir Rozza, um dos chefs mais
conceituados da praça, vai disponibilizar para
a galera de bom gosto os melhores sorvetes e

sobremesas do pedaço. Quer saber como? Ligue
9993-3404 e faça sua encomenda.

Pior de 2011
Foi terceirizar um serviço a um "profissional" de

quinta categoria para diagramar a revista Nossa,
despedí-Io por incompetência e falta de caráter,
ser agredido e ainda receber a notícia de que o

impostor abriu um BO invertendo a situação.
Como acredito piamente na justiça, os fatos serão

esclarecidos logo, logo. De resto, bola para frente.

asai destaque
Dizem que o casal mais animado do

domingo, no Chope & Clube, era mesmo os

queridos Laia Gomes e Lauro Sargento, um'

casal nota dez, que está sempre marcando

presença e feliz da vida nas festas da cidade.

Dica de quarta-Ieira
Reunir amigos e confraternizar no Scondidinho.

moagoncalves@netuno.com.br
São

pouquissimos
os homens

capazes de

tolerar, nos

outros, os

defeitos que
eles próprios

possuem.

MAURICIO HERMANN

LONDON Lisa nv nos corredores da moda

Calé pequeno
Cá entre nós, passar vergonha nas manhãs de domingo na Fórmula 1 foi
café pequeno em 2011, depois do :vexame que nós, brasileiros, passamos
com o Santos, levando de 4 a O do Barcelona. Doeu!

Bolognese
Um leitor assíduo da coluna é
testemunha ocular da história.
Dias atrás, um ex-vereador

que pretende voltar em 2012,
não conseguiu jantar em um

restaurante da cidade. Muito

vaiado, teve de sair para,
digamos, não virar massa.

Rellexão
Sabe aquela criaturinha

bizarra, metida, que pisa
em todo mundo e não disse
a que veio, começou a se

achar demais e foi arquivada?
Agora, amarga no ost�acismo.
Reflexão boa para mostrar

limites e competências.

ADALEN O casal Paulo Veiga e Tânia
Cobin com a filha Paula Cobin Veiga, que
reside nos EUA e veio curtir a família

MAURICIO HERMANN

bem....

"Deus resolveu reformar
o mundo e escolheu o seu

coração para iniciar a reforma.
Isso prova que ele ainda
acredita em você. E se Ele
ainda acredita, quem sou

eu para duvidar?

ARTURO GRIIF

www.imovei"scapital.net Pensando
473370,2900

TECON'I'EI
• Amanhã, mais conhecido
como quinta-feira, quem
bate as taças e faz tim tim é
o meu amigo irmão lailson
Angeli, o grandejornalista
político da 105 FM.

'

MADALENA As jovens senhoras Adriana

80go Marcalto e Sônia Marcalto, curtindo
as delícias do Restaurante Madalena LOVE Leandro e Viviana

'anssen comemoram dia

18, um ano de casamento.

Como diz a Vivi: "ModdV,
amo muito amar você!".

• Aquela autoridade

aposentada recebeu cartão
vermelho da dona de casa.

Dizem que a pipa do VOlJÔ
não sobe mais.

I,

Onde comer bem em Jaraguá
Na Subway. O melhor lanche natural do mundo.

marisoísa.com.br

• .A Ceia da Virada, que

I" a,co�recenoParquede
j',\!1 ',Even.tos, âiti$l '�eClezembro,,'

deve super lotaso pavilhão.
Uma das atrações da grande
festa será a presença da
banda Champagne, de

, Blumenau. Fone para
reserva de camarotes e

mesa 9196-'i��4�:
"

•
,J

";',,rriP'

• O meU"amigo César.
"Gaúcha'Goeiset, do

-

Califórnia Lanches, sempre
dando aquela força. para

·

este colunista. Valeu, cara!

• Seja voluntário, .

doe sangue

• Com essa, fui!

SEGURO
GARCIA

CORRETORA

47 3371 ..1788

UPPER k\d�
I
-----_ .. -___. - - - ..
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CABIDES
ELYANDRIA SILVA.

ESCRITORA

"-

/\ s vezes tenho a sensação de que está tudo desar-
flrumado em minha vida, de que os sentimentos, os

acontecimentos e até mesmo algumas pessoas estão

na hora, local e tempo errados. Algo que aconteceu não
deveria ter acontecido naquele dia ou alguém deveria
ter aparecido há muitos anos ou talvez em outra vida.
Então, começo a descobrir que ninguém tem o poder
sobre determinados aspectos da vida e que as coisas
simplesmente "acontecem" e ficamos assistindo nossa

própria vida como os turistas assistem uma cachoeira
cair. Nestes momentos a sensação de onipotência é ine
vitável porque não posso escolher as peças para mon

tar o quebra-cabeça de minha existência, pois nem ao

menos sei onde elas estão, quer dizer, tenho algumas
peças sim, mas continuo procurando as outras em to

dos os lugares. Não tem saída, terei de achá-las todas.
O fato é que enquanto não as encontro preciso saciar a

sede de arrumação que emerge na superfície de minha

alma, preciso ter outros brinquedos e nessa hora vou
arrumar o que posso e o que está bem ao meu alcance.

Comecei pelos cabides, o fato de abrir o guarda
roupa um belo dia e perceber que os ganchos superio-

o res da parte de cima que sustenta o peso das roupas
não estavam todos para o mesmo lado me causou um

grande incômodo. Olhando de fora todos, lado a lado,
cada um com os ganchos em lados opostos proporcio
nou uma visão muito desorganizada, dava a sensação
que estava tudo fora de lugar. Assim, comecei a colocá
los todos na mesma direção com o gãncho voltado para
dentro e quando terminei ficou perfeito. Em seguida,
concluí que os mais de 150 livros que tenho também
estavam desorganizados. O ritual foi iniciado e todos
ficaram com seus grupos, organizados por tamanho,

ou seja, menores

com menores, maio

res com maiores. No
final também ficou

perfeito. E assim se

guiram-se sempre as

mesmas atividades de

'arrumação· quando
havia tempo sobran
do. Alguns objetos
despertavam em mim
um maior prazer de
arrumá-los porque
era rápido, outros fi
cava adiando por dias

ou meses porque dariam mais trabalho.
O problema é que, à medida que o tempo passava,

descobri que ficava difícil manter sempre tudo tão or

ganizado e do mesmo jeito e ficava até chato porque
se, por exemplo, tirava um livro do lugar colocava-o de

qualquer jeito entre os demais e assim lá permanecia.
Descobri que nada pode ficar tão perfeito e organizado
durante muito tempo. Descobri também que muitas

coisas, mesmo parecendo bagunçadas, se organizam
por si próprias, sem ao menos eu saber como. Quanto à
minha vida, tenho a doce consciência que, mesmo que
um dia encontrasse todas as peças, algumas iriam se

perder pelo caminho ou em uma .nudança qualquer.
Também sei que talvez seja muito chato ter sempre um

jogo perfeitamente.m ntado, pode ser monótono. Um
dia poderei concluírq o bonito da vida é essa procura
e quando menos perceber terei tudo tão arrumadinho

que nem vou acreditar e nesse instante quem sabe não

queira bagunçar de novo.

Um dia poderei
concluir que o

bonito da vida é essa

procura e quando
menos perceber terei
tudo tão arrumadinho

que nem vou acreditar
e nesse instante quem

sabe não queira
bagunçar de novo.

o

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Esse já entrou com tudo no clima natalino. É o Tobias José, aproveitando
um momento de descanso junto com a dona, Márcia Vieira.

COfl'q:n:JtênclZl
Cradibilldade

www.gumz.com.br

(.41)33114147

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Crô exige que Tereza Cristina conte para onde

foi quando se disfarçou usando uma peruca loura.
Renê presta assessoria ao restaurante do hotel. Te
reza Cristina e Crô se livram dos cartazes da polícia.
Mandrake ajuda Zambeze a cortar os cabelos de Lu
ana. Zuleika fica interessada em Wallace. Antenor
ouve Patrícia aceitar o pedido de namoro de Alexan
dre. íris e Alice ouvem Tereza Cristina e Crô falando
sobre os cartazes da polícia.

• A VIDA DA GENTE
Lúcio convida Ana para ir a um concerto. Wilson

chega para seu jantar com Aurélia e menciona a carta

que recebeu. Jonas esquece o aniversário de casa

mento e Cris fica furiosa. Rodrigo pede para conversar

com Ana e Eva ouve sem ser percebida. Sofia conta

para Vitória que Marcos conseguiu um emprego. Sofia
vence uma partida do torneio de tênis. ROdrigo pro
cura Ana, os dois conversam e acabam se beijando.

• AQUELE BEIJO
Maruschka se aproxima e provoca o casal. Olavo

e Marieta encontram a bolsa de Julianã e suspeitam
que Violante a roubou. Regina confronta Maruschka
e descobre que foi usada nos negócios da Comprare.
Regina decide ir embora da casa de Maruschka e Mir
ta tenta convencê-Ia a ficar. Vicente se declara para
Lucena e se anima com a ideia de ser pai. Sebastião
entrega um seguro de vida no valor de toda a sua for
tuna para Raíssa e ela faz o mesmo. Regina é presa.

• VIDAS EM JOGO
Ernesto tenta se defender, mas Margarida não

encontra outra solução. Rita e Carlos entram na casa

de Francisco. A dançarina fica decepcionada ao ver

seu namorado junto com Patrícia. Ela decide ir em-

o bora, mas o milionário tenta impedi-Ia. Fora da casa,
Rita é consolada por Carlos e os dois se beijam. Cleber
descobre que será transferido e começa a combinar
sua fuga. Um guarda do presídio fala para Francisco
sobre a fuga. O milionário diz para Patrícia que vai

acompanhar o comboio.

Quando a Lei Seca entra
em vigor, dificilmente os

gangsters poderiam resistir à
tentação de suprir o mercado
de bebidas alcoólicas, agindo
na clandestinidade. AI capone
(Rod Steiger) tornou-se
o mafioso mais poderoso
neste mundo sangrento
de disputa territorial. Mas
quando sua violência sem

limites sai completamente
do "controle" de uma polícia
corroída pela corrupção, ele
se torna o Inimigo Público n°
1 ... o homem mais procurado
da América.

ANIVERSARIANTES LIVRO: O CADERNO DE MAVA
20;12 Jair L. Gerent Vil mar J. Bachmann José J. Silvano
Adelaide F. Klitzke Janaina Stringari Vilson Doge Julia Prusse
Alfredo A. Holft Jean C. Depieri Juliane Franzener O novo romance da escritora
Andersen Schwirkowsky Jéssica de A. Egger 2J,I12 Leila de L. Goulart chilena Isabel Allende (de A
Andre dos Santos José M. Morotti Adriana P. Miranda Magrid Kreutzfeld Basa dos Espíritos), "O caderno
Antonio Flomeski Maicon Guths Aline A. Pradi Márcia Paust

de Maya", é diferente de seusBruno Baucke Marcelo Prochnow Altair Fischer Márcio Vi�rgutz,

tradicionais romances, por serCarla C. Ruysan Maria T. H. Kong Ana E. M. Pavanelo Matheus P. de Souza
Carlos R. Hermes Marildo Bier Arminda Wille Naiara de Camargo passado nos dias atuais. Allende
Cleyton Cirico Matheus R. Use Barbara Franceschi Noema E. G. Schroeder apresenta a trama de uma
Daniel Meneguelli Moacir Losi Junior Christa Jantz Orlando Pedrelli garota americana de 19 anos
Daniele Gandolfi Nicolas H. Poffo Daniel Avanso Reinaldo Oldenburg
Djonata C. dos Santos Rafael da C. Diefenhaler Gerhardt Siewerdt Renilda Gaspar que encontrou refugio em uma

Eduardo Correa Rafael H. Mundi Guilherme Scholl Rogério C. Boschanner ilha remota da costa do Chile,
Elisângela Wolf Raimundo Jungton Helena Schneider Sandro L. Simes depois de cair em uma vida de
Gilson C. Schmidt Rosecler s. Jodt Herik Bassani Sandro Tabarelli drogas,crime e prostituição.
Glaci R. Reike Rosemar Strelow IIse S. Reinke Tatiana Aldize ,

Isolete Dümes Tatiana Alvisi Ingrid Leal: Wanderlei A. Pacheco
Jair Gerent Vanessa Bilert Iraci V�I�. r;! 'I À, í : � . i 1 11; • I Htf I;. I ,It, -
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TIRlHHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

CINEMA

MISSÃO IMPOSSÍVEL - PROTOCOLO FANTASMA
o agente secreto Ethan Hunt (Tom Cruise) é desau

torizado pelo presidente dos Estados Unidos após
o país ser acusado por um bombardeio no Kremlin.
Tem início o Protocolo Fantasma, que visa acabar

com os agentes da IME Sem qualquer recurso ou

apoio, Ethan precisa encontrar um meio de limpar
seu nome e o da agência em que trabalha. Para

tanto passa a trabalhar com Benji (Simon Pegg) e

Jane (Paula Patton), agentes renegados como ele,
e ainda Brandt (Jeremy Renner), um ex-agente
que agora trabalha como analista.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma -

Leg(14h, 16h30, 19h,21h30)
• Cine Breithaupt 2
• Gato de Botas - Dub (14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21 h20)
• Cine Breithaupt 3
• Operação Presente - Dub (17h)
• Happy Feet - O Pingüim 2 - Dub (15h)
• Amanhecer - Parte 1 - Leg (19h e 21 h30)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma -

Leg (14h, 16h40, 19h20 e 22h)
• Cine Garten 2
• Gato de Botas - Dub (14h20 e 16h50)
• Noite de Ano Novo - Leg (18h45 e 21 h1 O)
• Cine Garten 3
• Os Muppets - Dub (13h50)
• Os especialistas -"Leg (19h10)
• Roubo nas Alturas - Leg (16h40, 21 h40)
• Cine Garten 4
• O palhaço - Nac (15h15 e 21 h20)
• Uma professora muito maluquinha -

Nac (13h30, 17h15 e 19h30)
• 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
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma - Dub (13h50,

16h30, 19h10 e 21h45)
• Cine Mueller 2
• Happy Feat - O Pinguim 2 - Dub (14h15)
• Operação Presente - Dub (16h15)
• A saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 -

Leg (18h50 e 21 h20)
• Cine Mueller 3
• O gato de botas - Dub (13h20, 15h30, 17h40, 19h50 e 22h)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1

• O gato de botas - Leg (21 h50)
• O gato de botas - Dub (12h40, 14h50, 17h, 19h10)
• Cine Neumarkt 2
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma - Dub (14h20 e 19h)
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma - Leg (16h40 e 22h)

• Cine Neumarkt 3
• O gato de botas - Dub (13h30, 15h20 e 17h40)
• Roubo nas Alturas - Leg (19h1 O e 21 h25)
• Cine Neumarkt 4
• Operação Presente - Dub (13h50)
• A Saga Crepúsculo - Amanhecer Parte 1-

Dub (16h10 e 18h50)
• A Saga Crepúsculo - Amanhecer Parte 1 - Leg (21 h1 O)
• Cine Neumarkt 5
• Os Muppets - Dub (14h15)

.

• Noite de Ano Novo - Leg (17h e 19h30)
• Tudo pelo Poder - Leg (22h10)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Missão Impossível: Protocolo Fantasma - Dub (14h e 19h20)
• Missão Impossível: Protocolo Fantasma - Leg (16h40 e 22h)
• Cine Norte Shopping 1 (3d)
• Missão Impossível: Protocolo Fantasma -

Leg (13h15, 16h05, 18h55 e 21h45)
• Cine Norte Shopping 2
• Roubo nas Alturas - Leg (17h, 19h20 e 21 h40)
• Amanhã nunca mais - Nac (13h30 e 15h05)

• Cine Norte Shopping 3
• O gato de botas - Dub (14h20, 16h30, 18h40 e 20h50)
• Cine Norte Shopping 4
• Amanhecer - Parte 1 - Dub (19h e 21 h30)
• Entre Segredos e Mentiras - Leg (16h50)
• O Palhaço - Nac (13h10 e 15h)

• Cine Norte Shopping 5
• Os 3 - Nac (13h45 e 15h30)
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma -

Dub (17h30 e 20h20)

• Cine Norte Shopping 6
• Dawnson Ilha 10 - Nac (13h e 15h25)
• Assalto em Dose Dupla - Leg (17h55 e 19h55)
• Noite de Ano Novo - Leg (22h)

• Cine Norte Shopping 7
• O Palhaço - Nac (13h20 e 15h20)
• Assalto em Dose Dupla - Leg (17h30, 19h40 e 21 h50)

Regina Duarte

publica loto do neto

Regina Duarte comemorou a chegada de

Frederico, filho de Gabriela Duarte, em

seu blog, postando uma foto dele com a

mãe: "Sou avó pela terceira vez! Parece um

sonho". A atriz agradeceu o carinho dos fãs
com a filha: "Os recados, as mensagens, as

manifestações de carinho pelo nascimento

dele, pelo carinho com Gabi, tudo isso faz de
mim uma vovó emocionada e transbordante

Susana Vieira gasta
RS 2.5 mil com cães
A atriz SusanaVieira contou à revista

. Contigo! que não economiza quando
se trata de cuidar dos seus animais de

estimação. Segundo a publicação, só com

ração, tosa e banho, a atriz gasta cerca de R$
2,5 mil por mês. "Isso sem contar remédios.
E cada vez mais eles pegam nossas doenças,
Até psicossomáticas", contou. Susana tem

seis cães de diferentes raças.

Galisteu muda
visual e lica mais
Adriane Galisteu esteve no salão do badalado
cabeleireiro Marco Antonio de Biaggi, em

São Paulo, na segunda-feira, dia 19, e saiu

com o visual renovado. A apresentadora do

programa Projeto Fashion, da Band, clareou
os fios e escureceu as pontas. Segundo a

agência Photo Rio News, ela passou cinco

horas no local e foi embora acompanhada
do hair stylist Thiago Fortes.

Cantoras que mais

ganharam no pop
A revista especializada em finanças Forbes

já divulgou a lista das cantoras pop que mais

faturaram em 2011, e Lady Gaga está no topo.
O resultado leva em conta todas as formas de
faturamento com a imagem de cantora, que
vão da venda de discos às turnês. E a soma de

Gaga chegou aos 90 milhões de dólares. Em

segundo vem Taylor Swift com 45 milhões,
seguida de Katy Perry; que ganhou 44 milhões.

HORÓSCOPO

Anel de Britney
custou USS 90 mil
O anel de noivado - com três quilates de
diamantes - que Iason Traick deu para
Britney Spears, na última sexta-feira, dia

16, em Las Vegas, está avaliado em 90 mil

dólares, segundo a revista /jUS Weekly".
Segundo o periódico, o foco do noivo não

era o tamanho do anel e sim a qualidade
da joia dada à cantora. A fonte da citada é

o joalheiro Michael O'Connor.

Esquenta pode
ser lixo na Globo
O programa Esquenta, comandado por
Regina Casé, está agradando na audiência
das tardes de domingo na Globo, Há algum
tempo em primeiro lugar no horário, o

programa pode virar atração fixa na grade
da emissora. Regina não descarta essa

possibilidade. "Sei que temos condições pra
fazer um programa que dure o ano inteiro,
mas por enquanto está bom assim".

ÁRIES \

Aproveite o final do ano para concretizar seus projetos. Mas

não deixe a família em segundo plano. Faça o que estiver ao

seu alcance para preservar o romance.

TOURO
Reflita sobre os recentes acontecimentos e veja se há

mudanças a fazer em seu comportamento. Se precisar,
busque conforto ao lado da pessoa que ama.

GÊMEOS
É tempo de cultivar a lealdade no relacionarr�mto afetivo.

Demonstre sua confiança no par e não fique fazendo

cobranças desnecessárias.

CÃNCER
No romance, um clima de liberdade e leveza toma conta

do astral. Mas tenha cuidado para que isso não acabe
distanciando você de sua cara-metade.

LEÃO
Tenha mais atenção com suas finanças, há uma tendência
a gastar com supérfluos. No campo afetivo, pode acabar

afastando o par.

VIRGEM
Trabalhos que exijam atenção são os mais indicados
nesta fase. Use seu raciocínio rápido para prever e evitar

problemas. Se agir com boa vontade, tudo vai se resolver.

LIBRA
É um bom dia para unir pessoas que tenham objetivos em

comum. Colabore com as pessoas ao seu redor, mas não
assuma as responsabilidades alheias.

ESCORPIÃO
Não desanime diante de pequenos aborrecimentos que
podem surgir ao longo do dia. Curta a companhia de seus

familiares e se aproxime do pessoal.

SAGITÁRIO
No trabalho, não deixe o desânimo tomar conta do seu astral.
Dê preferência a atividades mais fáceis e deixe as mais

complexas para outro dia.

'- CAPRICÓRNIO
Em casa, demonstre seu carinho e não vai se arrepender.
A confiança que tem na pessoa amada vai trazer um novo

ânimo ao relacionamento.

AQUÁRIO
Hoje, evite ficar na dependência dos outros para fazer o

que é de sua responsabilidade. Com autonomia, seu dia vai
render mais.

PEIXES
É preciso assumir novos desafios e responsabilidades para
conseguir conquistar seus objetivos. No amor, evite fazer

cobranças.

r
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TURISMO

Sete aeroportos extre s
"

A s vezes, algumas pistas para lá de assustadoras podem dar um toque extra de adrenalina
.1'1.ao seu voo. Pense, por exemplo, em uma pista toda de gelo. Ou em um pouso bem no meio
de montanhas das mais altas do mundo. Ou, ainda, em uma praia. O site da revista National

Geographic listou os sete aeroportos mais extremos do planeta. Confira:

T MA OL DES S A, TI MAS LANDESA
Saba é uma pequena ilha das Antilhas holandesas com

apenas 13 km2 coberta em boa parte por montanhas
com casinhas onde vivem seus 1200 habitantes. A pista
de aterrissagem do aeroporto Iuancho Yrausquin é
extremamente curta, e está situada sobre uma ponta
rochosa cercada por falésias, deixando uma margem
de erro quase inexistente. Obviamente, apenas aviões
de pequeno porte podem aterrissar na ilha.

AEROPORTO DE PARO, BUTÃO
Encravado nas montanhas do Himalaia, entre a

Índia e a China, o pequeno reino do Butão tem

como único aeroporto o da cidade de Paro. A 60
km da capital, Thimbu, o aeroporto desafia os oito

pilotos autorizados a pousar em sua pista com a

dificuldade de passar em meio aos picos de mais
de 6 mil metros de altura.

MATEllANE AIRSTRI� LESOTO
A pista de Matekane é considerada como uma das mais
assustadoras do mundo: após acelerar por 400 metros, os

. aviões decolam de um penhasco de 600 metros de altura,
voando sobre as montanhas do Lesoto. O pequeno país,
cercado pela África do Sul, tem boa parte de seus 30
mil km2 dominados por paisagens montanhosas, com

poucos espaços planos para aterrissagens e decolagens.

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

PISTA DE GELO DA BASE MC MURDO,
ANTÁRTIDA AVIÕES C-17

Passageiros bem agasalhados aterrissam na ponta sul da ilha de Ross,
na Antártida, para chegar à base americana de Me Murdo. A pista
é usada apenas durante a primavera, após os meses de inverno e

seu clima que impede os voos, e antes que o gelo derreta durante os

meses de verão, época na qual aviões usam outras pistas próximas .

Saba é uma pequena, ilha das Antilhas
holandesas com apenas 13 km2
coberta em boa parte por montanhas
com casinhas onde vivem seus 1200
habitantes. A pista de aterrissagem
do aeroporto Iuancho Yrausquin é
extremamente curta, e está situada sobre
uma ponta rochosa cercada por falésias,
deixando uma margem de erro quase
inexistente. Obviamente, apenas aviões de

pequeno porte podem aterrissar na ilha.

�

"
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AEROPORTO DE SVALBARD, NORUEGA
A meio caminho entre a Noruega continental e o Polo Norte, '

o arquipélago de Svalbard tem como ilha principal a ilha de

Spitzberg. O aeroporto de Svalbard, situado perto da cidade
de Longyearbyen, é o aeroporto comercial mais ao norte em

todo o planeta, � tem voos diários desde Oslo e Tromse.

AEROPORTO DE COURCHEVEL, FRANÇA
Courchevel é uma das estações de esqui mais badaladas dos Alpes
franceses. No entanto, a pista de seu aeroporto, com apenas 520
metros de extensão que desembocam em uma altura de mais de
2 mil metros, é uma das mais perigosas do planeta. Decolagens e

pousos, apesar de assustadoras, dão aos passageiros uma bela vista
sobre as montanhas nevadas da região.

Promoção Mego Operação de NataL Peugeot. Peugeot 207 H B XR 1AL FLex, 3 portos, pintura sólido, ano/modeLo 11/12. Preço púbLico sugerido poro vendo à visto o portir de R$ 31.727,54. Frete incluso. Peugeot 207 Possion XR 1AL FLex, 4 portos, pintura sólido, ono/mod
11/12. Preço público sugerido poro vendo à visto o partir de R$ 36.397,81. Frete incluso. A taxo de 0,99% o.m. é válido poro todo Linho 207 independente do versão, entrado o partir de 50% do vaLor do bem e prazo em até 24 meses. Peugeot 307 HB Presence 1.6L 16V FLe
portos, pintura sólido, ano/modeLo 11/12. Preço público sugerido poro vendo à visto o partir de R$ 46.289,35. Frete incluso. Estoque NacionaL dos Concessionários Peugeot: Peugeot 207 H B XR 1AL FLex, 3 portos, pintura sólido, ano/modeLo 11/12 - 30 unidades; Peuqeot .

Possion XR 1AL FLex, 4 portos, pintura sólido, ano/modeLo 11/12 - 20 unidades; Peugeot 307 HB Presence 1.6L 16V FLex, 5 portos, pintura sólido, óno/modeLo 11/12 - 20 unidades. ConsuLte os preços dos revisões com preço fixo poro todo o Linho Peugeot. Prazo de vigêr
da oferto paro pedidos firmes fechados: entre 03/12/2011 e 03/à1/2012 ou enquanto durorem os estoques. Peugeat Hoggor XR, pintura metáLico, 10/11, com direção hidráulico o partir de R$ 29.746,00 com 1 unidade em estoque. Peugeot 408 ALLure Mecânico, 11/12, FrE

Strasbourg.
www.strasbourg.com.br

Blumenau (47) 3331-4500
Rep. Argentina, 2077
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POLPA DE FRUTAS

Unidade de processamento pronta
Prefeita Cecília
Konell descerra

placa e dá por
aberto o local, que
será administrado

pelos produtores

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

Um riovo horizonte se abre aos

produtores rurais de Jaraguá
do Sul, com a inauguração da Uni
dade de Processamento de Frutas
do Garibaldi, na manhã de ontem.

A solenidade contou com a presen
ça da prefeita, Cecília Konell, inte

grantes do secretariado, da Epagri
(Empresa de PesquisaAgropecuária
e Extensão Rural de Santa Catari

na), Banco do Brasil e cerca de 100

produtores rurais, interessados no

processamento de polpas de fru

tas, principalmente do "açaí catari

nense", matéria-prima retirada da

palmeira juçara, com safra de abril

aagosto.
Vinte e três agricultores fazem

parte- do Condomínio de Produ
tores Rurais. Intenção é reunir 200
associados. A Prefeitura investiu R$
80 mil na reforma, adaptações dos

equipamentos da antiga usina de
leite e na compra de, frutas. A des

polpadeira foi testada e aprovada.
Os produtos poderão ser co

mercializados em todo o Brasil.
Na entressafra do açaí, poderão
processar abacaxi, acerola, goiaba
e amora preta.

A administração e a Epagri
fornecerão a assistência técnica e

o Banco do Brasil fará o gerencia
mento e comercialização. A unida
de terá capacidade para 300 quilos
de frutas por hora. O presidente
do Çondomínio dos Produtores

Rurais, Adir Duwe, espera iniciar
os trabalhos em março, quando
começa a maturação do açaí. Ele
acredita que o lucro deve osci
lar entre 50% e 80%. liA cada dois

quilos da fruta conseguimos' um

quilo de polpa", resume. Segundo
o secretário municipal de Desen
volvimento Rural e Agricultura,
André Cleber de Melo, o bagaço da
fruta será destinado ao viveiro de
mudas do horto florestal para ser

vendido pré-germinado.

EDUARDO MONTECINO

ADAPTAÇÃO Instalações da antiga usina de leite foram readequadas para o novo negócio

5 e Air-Boq, Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e Travos eLétricos, pintura sólido, frete incluso, versões o partir de R$ 59.500,00. Poro o Linho 408 (todos os versões) o taxo de 0,0% o.rn é váLido com entrado de 55% de vaLor do bem

rozo em até 18 meses e ou taxa de 0,99% o.m com entrado de 40% do vaLor do bem e prazo de
à 48 meses. Não cumuLativo poro outras promoções. Poro mais informações sobre preços e

rdíções especiais, consuLte o Rede de Concessionários Peugeot participantes, Ligue poro 0800
� 2424 ou acesse www.peugeot.com.br.

:ajaí (47) 3344-7000
odovio Osvaldo Reis} 3200

Faça revisões em seu veículo regularmente.
,

Brusque(47) 335?-4500
Praça Vicente Só} 7

,

Rio do Sul (47) 3522-0686 ;'.

Alo Aristiliano Ramos} 1595 PEUGEOT
MOTION & EMOTION

/ ,

,
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PONTO DE VISTA

f;T
RIlPHAEL ROCHA LOPES.

ADVOGADO E PROFESSOR

Esse final de semana assisti ao filme ('A

estrada", baseado no filme homôni
mo de Cormac McCarthy. Li o livro em

2008 e foram dezenas as vezes que pe
guei o DVD na locadora e não o trouxe

para casa. Pensava com meus botões

que para ver esse filme eu deveria estar

num dia bom, seja lá o que isso realmen
te signifique. Minha preocupação quan
to ao meu estado de espírito para assis
tir ao filme se dava porque a leitura da
obra foi-me extremamente angustiante,
ligando-me ao sofrimento, ansiedade e

aflição de pai e filho que protagonizam
a história.

Para que os leitores que ainda não le
ram esse livro - e eu o recomendo - pos
sam entender um pouco melhor, trata

do périplo de um pai com seu filho em

um mundo apocalíptico. Não existem
mais animais ou plantas, a paisagem é
cinzenta e tudo o que se vê é destruição.
A vida dos dois é andar, sempre andar,
sem parar, a não ser para dormir, para
não morrerem de frio ou assassinados

por gangues ou por pessoas ainda mais

desesperadas do que eles. O canibalismo
se tornou comum. Apenas um carrinho
de supermercado ou algo parecido os

acompanha, para carregar o que encon

tram pela estrada e de que alguma forma

possa lhes parecer útil.
.

Domingo, pois, criei coragem.
Contudo, o filme, ainda que relativa

mente bom, não é nem sombra do livro (o
que, sei que os senhores estão pensando,
não é novidade). Mas me serviu, mais uma

vez, para um pouco de reflexão.
Na minha concepção o livro não

é propriamente sobre fuga e dor. Não

é, também, exatamente sobre como o

mundo poderá ficar num futuro talvez
não muito distante. Tampouco é sobre
medo ou violência. E nem sobre futuro
ou presente. É possivelmente sobre tudo
isso junto, m�s é ainda mais.

A relação entre pai e filho é de extre

ma confiança, dedicação e amor. O filho
nasceu nesse mundo devastado e nunca

brincou com criança alguma. Sua via

gem busca simplesmente alguém para
brincar. Um sonho. É o lado lúdico do
filme. E extremamente perturbador se

analisarmos o quanto estamos cercados
de pessoas -e ao mesmo tempo contradi
toriamente sozinhos, isolados.

O pai quer apenas resguardar a inte

gridade do filho. Em todos os aspectos.
Não tem mais outras esperanças. E isso
nos faz perguntar como é possível viver
sem esperanças. A pergunta que volta e

meia vem à tona quando aparecem as

personagens mais estranhas e desiludi
das é por que essas pessoas ainda insis
tem em viver?

O livro é sobre exemplo. O tempo
todo o pai é tentando a perder o contro

le, e o tempo todo o filho está por perto
fazendo o pai lembrar que ainda é gente
e que eles são "os caras bons" e que nun

ca virarão "os. caras maus". É o dilema
contínuo do livro: coritinuar sendo "os
caras bons" apesar de tudo, da desespe
rança, da fome, da dor, da insanidade.

Apesar dos outros.

No final das contas, ('A estrada" é a

vida. E o que vamos levar da estrada?
Nada. Talvez a roupa do corpo. O impor
tante é o que podemos deixar. Isso é o

que pode fazer tudo valer a pena. Ser "os
caras bons", lutar por princípios, buscar
fazer a diferença, ser o exemplo, não es

morecer quando tudo em volta já parece
contaminado pelo desrespeito, corrup
ção e silêncio conivente.

Cada um lê um livro com um olhar

diferente, muito próprio e que pode, in

clusive, mudar conforme a fase da vida

pela qual está passando. Mas esse livro,
nesse momento, me parece uma ode ao

exemplo e à força de não fazer errado so

mente porque quase todo mundo faz. É,
no final, um livro sobre esperança./'

DO LEITOR

I

Sobre a lei da Palmadinha cabe um

questionamento: deve o Estado se

impor como tutela à criança e/ ao adoles
cente? Qual critério deve ser utilizado para
discutir a participação do Estado na vida
íntima de uma família? Como o psicólogo
da reportagem de OCP muito bem desta
cou, o Estatuto da Criança e do Adoles
cente já absorvem conteúdo jurídico sobre
esta natureza, não havendo, pois, necessi
dade de se criar outra lei. Bater, contudo,
em nenhuma hipótese, pois pode criar na

criança uma falsa noção de educação. Se a

criança entender que será punida toda vez

que ultrapassar seus próprios limites, ela po
derá frear seus instintos por medo da palma
da e não por reflexão dela mesma. A criança
aprende com a repetição constante.

Charles Piero
Siemeintcoski, redator

FALECIMENTO DE DARCI MABA

Faleceu às 08h20 do dia 20/12, o

Sr. DARCI MABA, com idade de 61

anos, deixando enlutados: irmãos,
cunhados, sobrinhos e demais pa
rentes e amigos. O sepultamento
será realizado dia 21/12, às 09h,
saindo féretro da Capela Mortuária
da Vila Lenzi, seguindo após para o

cemitério da Vila Lenzi. Comunica
mos com pesar o falecimento do Sr.
DARCIMABA

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ /SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamen
to no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado �direito à sustação judicial
de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM lNTIMA
DOS DO PROfES1D:

Apontamento: 196535/2011 Sacado: BRUNO CESAR CARDOSO Endereço: RUAEDEMARAMElNERS
70 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-565 Credor: DECORPISOS COM MAT CONSf a ME Portador:
Espécie: DMI - W Titulo: 468/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 200,80 - Data para pagamento:
26/12/2011-Valor total a pagar R$281,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 200,80 - Juros: R$1,20
Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 24,89

Apontamento: 196489/2011 Sacado: CASSIA CRISflNAKUHNEM ME Endereço: RUA MANOELFRAN
CISCO DA COSTA 3311 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-000 Credor: JPBF CORRETORA DE SEGUROS
UDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 371/07 - Motivo: faltade pagamentoValor: R$ 2.525,74 - Data

para pagamento: 26/12/2011- Valor total a pagar R$2.612,73 Descrição dos valores: Valor do título: R$
2.525,74 - Juros: R$ 11,78 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 -

Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 196514/201I Sacado: CESAR DAMIAN Endereço: RUA HENRIQUE PlAZERA 555 AP
1101 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-060 Credor: KOLINAARARANGUAENSEVEICULOS
UDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 2336.13 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 926,00 - Data

para pagamento: 26/1212011- Valor total a pagar R$1.009,38 Descrição dos valores: Valor do título: R$
926,00 - Juros: R$18,82 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ 9,66

Apontamento: 196614/2011 Sacado: DIAS E FEILER COMERCIO DE MEDIC UDA Endereço: RUA
JORGE CZERNIEWICZ 397 WJA 01 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-0ó0 Credor: CERVOSUL DISTRI
BUIDORADE MEDICAMENroS UDA: Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 20708037 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 501,06 - Data para pagamento: 26/12/2011-Valor total a pagar R$571,87 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 501,06 - Juros: R$ 1,67 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 196309/2011 Sacado: DOWNWAD SÀIAS DE ACESSO kINTERNEr UDA Endereço:
. RUA JOSE NARWCH 2399 SAIA 03 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89253-790 Credor: UNISERV INFORMA

TICA UDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: NEG04-05/11 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
113,97 - Data para pagamento: 26/12/2011- Valor total a pagar R$192,63 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 113,97 - Juros: R$ 0,41 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 23,35

Apontamento: 196551/2011 Sacado: ERON FAGUNDES Endereço: RUA CESAR FRANCESCHI 26 PT 03

EDITAL DE INTIMAÇÃO - REPÚBLICAFEDERATNA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA

Novo endereço: Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro - 89251-201- JARAGUA DO SUL - SC - Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

- JARAGUA DO SUL - CEP: 89265-825 Credor: COMERCIO DE CELULARES BANDEIRA UDA ME Por
tador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 5306009 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 48,05 - Data para paga
mento: 26/12/2011- Valor total a pagar R$130,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 48,05 - Juros:
R$ 0,52 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 27,13

Apontamento: 196368/2011 Sacado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JARAGUA Endereço: RUA ISI
DORO PEDRI 120 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-590 Credor: ELETRONICA JARAGUAENSE UDA
ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 000586 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.438,00 - Data

para pagamento: 26/12/2011- Valor total a págar R$1.518,37 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.438,00 - Juros: R$ 15,81 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 -

Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 196491/2011 Sacado: JEAN CARWS EWYLUCH1ENBERG Endereço: RUA DONAIDO
GEHRING 77 APTO 1001 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-470 Credor: IPK CONVERTEDORA G M C
UDA ME Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 1911/2-3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 95,00 -

Data para pagamento: 26/12/2011- Valor total a pagar R$160,28 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 95,00 - Juros: R$ 0,72 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ 9,66

Apontamento: 196559/2011 Sacado: KASADESIGN E COMERCIO DE MOVEIS E Endereçá: AV GEm
UOVARGAS SLOl E 02, 05 - Jaraguá do Sill-SC - CEP: 89278-000 Credor: UNICAINDUSfRlADE MOVEIS
S A Portador: - Espécie: DMl- N" Titulo: 309968/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 29,39 - Data
para pagamento: 26/12/2011- Valor total a pagar R$134,26 Descrição dos valores: Valor do título: R$
29,39 - Juros: R$ 0,05 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Dili-

.

gência: R$ 49,92

Apontamento: 196430i2011 Sacado: MAKRI ALlMEN10S UDA ME Endereço: RUA CARWS FREDE
RICO RAMfHUM 16468 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: HSBC BANKBRASIL S/A - BANCO MUI11-
PW Portador: JC UNam COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALlMEN10S Espécie: DMI - N° Titulo:
744 C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$1.626,67 - Data para pagamento: 26/12/2011- Valor total a

pagar R$1.736,56 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.626,67 - Juros: R$ 14,09 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 40,90

Apontamento: 196534/2011 Sacado: METALURGICA DANSUL EQUIP.INDU Endereço: RUAJOAO RO
PEIATIO 390 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-300 Credor: INSTAIADORA ELETR CONTI UDA Porta
dor: - Espécie: DMl- N°Titulo: 112176-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 650,00 - Data para paga
mento: 26/12/2011- Valor total a pagar R$737,44 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 650,00 - Juros:
R$ 5,41 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 27,13

Apontamento: 196538/2011 Sacado: METALURGICA DANSUL EQUIPAMENTOS INDUS Endereço:
RUA JOAO ROPElATIO 390 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-300 Credor: BAUMANN INDUSTRIA E
COMERCIO DE ACOS aDA Portador: - Espécie: D� - N° Titulo: 137449-1 - Motivo: falta de pagafuen-

to Valor: R$ 1.141,66 - Data para pagamento: 26/12/2011- Valor total a pagar R$1.226,35 Descrição dos
valores: Valor do título: R$1.141,66 - Juros: R$ 2,66 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 27,13

Apontamento: 196305/2011 Sacado: PABW LUCAS PILAR RIBEIRO Endereço: WAILY EMillA MOHR
77 - JARAGUADO SUL-SC . CEP: 89254-525 Credor: Aill\lRANTONIO BORGES DE FREITAS ME Porta
dor: - Espécie: DMI - N° Titulo: 6945/02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 182,54 - Data para paga
mento: 26/12/2011- Valor total a pagar R$255,38 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 182,54 - Juros:
R$ 0,66 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 196479/2011 Sacado: PHARMAPHORMULAFCIA DE MAN Endereço:AVEMARECHAL
DEODORO DA FONSECA 103 - Iaraguá do Sul-SC . CEP: 89251-700 Credor: PHARMASPECIAL ESP Q
FARM UDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 151585A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 353,00
- Data para pagamento: 26/12/2011- Valor total a pagar R$419,32 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 353,00 - Juros: R$ 1,76 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 -

Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 196345/2011 Sacado: SILVIA REGINA DE SOUSA Endereço: RUA JOSE EMMENDOER
FER 658 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: RCF INCORPORADORA UDA Portador: - Espé
cie: DMI - N'Titulo: NPOO027249 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.967,60 - Data parapagamento:
26/12/2011- Valor total a pagar R$4.052,61 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.967,60 - Juros: R$
15,87 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 196332/2011 Sacado: SRD COMARTVESTIJARlO UDA Endereço: RUA PREFEITO JOSE
BAUER - N 838 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-100 Credor: FAVAREITO S IND COM TECIDOS a
Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 002612-C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.303,00 - Data

para pagamento: 26/12/2011- Valor total a pagar R$1.378,65 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.303,00 - Juros: R$ 6,51 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di
ligência: R$ 14,24

Apontamento: 196513/2011 Sacado: TAISE IOlANDA DA SILVA Endereço: AV GETUliO VARGAS 268
SAIA 235 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor: MARIAADELAIDE FWRES EPP Portador: - Es

pécie: DMI - N° Titulo: 87087/04 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 280,52 - Data para pagamento:
26/12/2011- Valor total a pagar R$347,13 Descrição dos valores: Válor do título: R$ 280,52 - Juros: R$ 2,05
Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povd', na data de
21/12/2011.
Jaraguá do Sul (SC), 21 de dezembro de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 17

(
(

(
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Prazo não
é cumprido
por empresa
Responsável pela obra não tem previsão
para finalizar os trabalhos. Conclusão
deveria ter ocorrido no dia 15 deste mês
GUARAMIRIM

CAROLINA CARRADORE

Depois de passar por vários

entraves, a novela que gira em

torno das obras da nova sede 2a

Companhia do 14° Batalhão da
Polícia Militar em Guaramirim

parecia estar prestes a acabar.

Agora, enfrenta um novo capítu
lo. A obra pronta deveria ser en

tregue dia 15 de dezembro, mas

isto não ocorreu. A informação é
do comandante da PM de Guara

mirim, major Iofrey dos Santos.
Os trabalhos estavam parali

sados há mais de um ano e foram
retomados no final de setembro,
após a empresa AJM ganhar no

vamente a licitação. Tudo parecia
estar em ritmo acelerado. "Mas,
chegou dia 15 e eles não finaliza
ram os trabalhos. O pior é que a

empresa não dá uma satisfação e

nem um novo prazo para entregar
o quartel. Nem para a Secretaria
de Segurança Pública ela informa I

sobre o atraso", diz o major.
Assim, a inauguração da nova

sede, marcada para janeiro, será
mais uma vez adiada. "Estávamos
com tudo pronto para nos mudar

mos, mas agora estamos de mãos

atadas", reclama o comandante. A

reportagem do OCP tentou con

tato com a gerência da empresa
AJM, mas não obteve retorno.

A Secretaria de Segurança Públi
ca do Estado informou ontem que
o atraso das obras ocorreu devido a
problemas técnicos e por causa da
chuva. A previsão para o término
dos trabalhos não foi informada.

Entenda o caso

O novo quartel estava sendo
construído no alto de um morro,
na rua 28 de Agosto, em frente ao

Corpo de Bombeiros. As obras
iniciaram em 2009 e, primeira
mente, deveriam ser entregues
em outubro do mesmo ano. Des
de então, passou por uma série
de entraves. Um dos motivos da

paralisação dos trabalhos seria
a falta de um aditivo no contra

to com a AJM. Para que as obras

pudessem continuar, um aditivo
teria que ser realizado durante
a vigência do contrato, fato que
não ocorreu. Um novo edital foi

lançado e a AJM venceu mais
uma vez a concorrência.

Novas

acomodações
O imóvel pronto terá 350 me

tros quadrados. O terreno de oito
mil metros quadrados foi doado

pela Prefeitura. A mudança para
uma sede própria. é um desejo
antigo da corporação de Guara
mirim. Hoje, os policiais traba
lham em um imóvel alugado de

apenas 150 metros quadrados,
espaço inadequado para realizar

I' PIS trabalhos,
I

EDUARDO MONTECINO

Delegado passa a identificar

grupo acusado de violência
O delegado da comarca de

Guaramirim, Daniel Dias, come

çou a investigar ontem o caso que
envolve o espancamento de um

funcionário público, durante uma

festa de formatura, na madrugada
de domingo. Segundo ele, confor
me a gravidade da situação, a Polí
cia Civil poderá pedir a prisão ou a

apreensão (no caso de adolescen

tes), pelo crime de lesão corporal
grave. "Estamos empenhados

nesse caso e vamos investigar a

conduta individual de cada envol

vido", informa.
Funcionário da Secretaria de

Obras de Guaramirim, Edilvano

Dolinski, 32 anos, foi espanca
do por pelo menos seis jovens.
A violência foi motivada após o

operador de máquina rodoviá
ria ter chamado a atenção de um

grupo de adolescentes em uma

festa de formatura.
.

Homem acusado de estupro
é liberado após depoimento

O delegado da comarca de Ia
raguá do Sul, David Queiroz de
Souza, abriu inquérito para apurar
uma denúncia de estupro contra

uma menina de 14 anos, ocorrido

domingo, em Guaramirim. Após
ouvir o depoimento da vítima, de
testemunhas e acusados, ele libe
rou o rapaz de 27 anos.

"Entendi que não houve estu

pro e sim que ela consentiu o ato.

Agora, o inquérito policial vai apu
rar se houve crime ou não", afirma
o delegado. O caso iniciou após a

mãe da adolescente registrar Bo-

letim de Ocorrência na delegacia.
Segundo ela, a menina passou o

fim de semana na casa de uma

amiga de 19 anos. No domingo à

noite, a colega lhe deu uma carona

para casa, juntamente com o rapaz
de 27 anos. Os pais estavam no tra

balho e, ao chegar, a mãe flagrou a

garota mantendo relação sexual
com o acusado. "Ela falou que ele
a pegou a força, mas ela não tinha
marcas no corpo e a amiga daado
lescente assistiu tudo e disse que a

relação foi consentida", explica o

delegado.

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social!
.

facebook.com/ocorreiodopovo
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GUÁ ESQUERDO É DOS
,

.

S ANTIGOS DA CIDADE
Bairro, que já
viveu da produção

calidade, até então sem ligação
direta com o Centro.

Com área de 2.256.452,31 me

tros quadrados, o Iaragua Esquerdo
soma 485 empreendimentos regis
trados junto ao setor de Protocolo
da Prefeitura. Destas 485 'empresas
registradas, 57 são de comércio va

rejista, 51 de consertos e restaura

ções em geral, 44 de construção civil
e serviços auxiliares, 35 de represen
tação comercial e 30 de indústrias
do vestuário, calçados e afins.

A lista completa dos 485 empre
endimentos está no site da Prefei-

,
tura, no http://portal.jaraguadosul.
com.br /modulos_externos/ geo /
contribuintesclasse.php. Dentre
as reivindicações dos moradores
estão os investimentos em tu

bulação e galerias, para coibir os

problemas com os alagamentos, e

construção de posto de saúde, ain
da com local indefinido.

.

, .

agropecuana e

hortigranjeira, hoje
é urbanizado e com

trânsito contínuo

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

SÔNIA PILLON

/\ pontada como um dos baír
rlros nobres da cidade, o hoje
urbanizado Iaraguá Esquerdo,
que faz a ligação entre os bairros
São Luís, Tifa Martins, Vila Lenzi,
Nova Brasília e Centro, já foi área
rural. Sua história começa ao in

tegrar as terras dotais da prince
sa Isabel, na margem esquerda
do rio Jaraguá. A década de 1930
foi um divisor de águas para a 10-

FOTOS EDUARDO MONTECING

PROBLEMA Rua Mathias José Martins
fica alagada durante as enxurradas

Estou procurando
um sucessor para

assumir a Associação
de Moradores desde

o final da gestão,
em 2008.

AIex IVehnke, ex

presidente da

1lssociação de
Moradores

INUNDAÇÃO
Ricardo Ilammer

precisa elevar
eletrodomésticos
por causa da água
que invade' a casa

Prefeíturá projeta e executa obras

i
r

Adíretora de Atenção Básica
à Saúde da Secretaria Munici

pal de Saúde, Eunice Andreat
ta, revela que apesar de ainda
não estar definida a implanta
ção de um posto de saúde no

Jaraguá Esquerdo, garante que
a administração estuda a pos
sibilidade,

_

possivelmente para
o primeiro semestre de 2012.
"Estamos vendo um terreno da
Prefeitura que fiqueentre o Aca
raí e o Juventus", afirma Eunice:
Em princípio, a sugestão da co

munidade, de que fosse cons-

truído entre as ruas Horácio
Pradi e Osni Pradi foi descarta
da. Ainda de acordo com Euni
ce Andreatta, por enquanto os

moradores podem consultar no

.posto do Caie, na unidade perto
da Escola Jonas Alves e em bre
ve onde hoje funciona o Procad.

O secretário municipal de
Obras e Serviços Públicos, Odí
mir Lescowicz, garante que o

órgão estuda a possibilidade de

colocação de tubos de maior
diâmetro na rua .Mathias José
Martins. Já na rua Vitória Chio-

díní Spezia, onde os moradores
abriram fenda em muro para
minimizar os alagamentos, a

intenção é buscar uma solução
'conjunta com o proprietário
do terreno do córrego. "Vamos
procurar fazer uma abertura no

rneio- fio, para dar mais vazão
,

à água, e possivelmente colo
car uma grade", revela Odimir.
Outra informação é que a pavi
mentação asfáltica da rua Osnír
Antônio Pradi já está com. or

dem de serviço assinada, e deve

começar no início de 2012.

ENCHENTES

Inundações
preocupam
O autônomo Ricardo
Kammer, 27 anos, morador
da rua Mathias José Martins,
bem ao lado do Grêmio
Esportivo Juventus, reclama
de um problema recorrente:

toda a vez que chove um

pouco mais, a água invade
o pátio e atinge a casa, os

móveis, e deixa marcas nas

paredes. Em alguns locais,
o reboco das paredes está
descascando. "Foi feito
loteamento aqui perto e

a água desce para cá. Já
trocamos móveis e toda vez

que chove, temos de levantar

tudo", conta. Ele garante que
já tentou marcar audiência na

Prefeitura há cerca de 40 dias,
mas até agora não obteve

resposta.
"O pessoal de obras vem e

raspa a lama da rua, limpa e

só", reclama.r'Iivemos que
instalar uma cozihha aérea

por causa dos alagamentos.
Os outros móveis estragaram.
Já queimou freezer, geladeira
e eletrônicos, por causa da

umidade", desabafa Ricardo
Kammer.

Líder comunitário

aponta problemas
o comerciante e ex-presiden

te da Associação de Moradores
do Bairro Jaraguá Esquerdo, Alex

Krehnke, se dispôs a acompa
nhar a reportagem do OCP NOS
BAIRROS mesmo desligado da

função desde 2008, quando en

cerrou sua gestão. Ele conta que
. desde que saiu da presidência
ninguém se prontificou a abra

çar a causa de representar o bair
ro junto aos órgãos públicos. E

aproveita para conclamar a co

munidade a integrar uma nova

chapa e voltar a ter representati
vidade junto à Prefeitura. "Já fui

presidente duas vezes", conta.

Alex reconhece que o Iara
guá Esquerdo é um bairro pe
queno e com boa infraestrutu
ra, mas reclama dos problemas
enfrentados com as enxurradas
nos últimos três anos. Nunca
é demais lembrar que o bairro
foi palco de uma das maiores

tragédias climáticas em 2008,
quando duas casas desmorona
ram e três moradores morreram

soterrados na rua Francisco
Winter. O local hoje está toma

do pelo mato e se transformou
em uma triste lembrança.

O ex-presidente da Asso-

ciação de Moradores defende a

ideia de que a Prefeitura deveria
instalar galerias e tubulações de

maior diâmetro para o escoa

menta das águas pluviais. Ele

exemplifica com a rua Mathias
José Martins (onde está localiza
do o estádio João Marcatto), que
costuma represar a água da chu
va e inundar as casas.

Outro local sujeito a alaga
mentos é a rua Vitória Chiodi
ni Spezia "que sempre inunda

porque o córrego não dá sus

tentação, e os moradores im

provisaram abrindo uma fenda
no muro". A mesma situação
acontece em alguns trechos
da rua João Januário Ayroso,
a principal via do bairro, que
durante as enxurradas fica ala

gada e exige que os motoristas
contornem a cidade.

Alex Krehnke também mostra

a esquina entre as ruas Horá
cio Pradi e Osni Antônio Pradi,
onde a comunidade reivindica
a instalação de uma unidade de
saúde. Outra reivindicação é de
uma nova área de lazer, já que a

anterior, localizada na rua Val
domiro Schmidt, foi retomada

pelo proprietário.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



NÚMERO DE HABITANTES

2000: 4.203
2007: 4.198

2010: -5.346
* Dados do IBGE

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• lÍrea de 2.256.452,31 m2
• 485 empreendimentos
• Faz ligação com Vila Lenzi, Nova Brasília, São Luís e

Centro
• Uma escola • Municipal Cristina Marcatlo
• Uma creche • Centro de Educação Infantil 'ones Chiodini
• Dois clubes: Grêmio Esportivo 'uventus e Sociedade de

Desportos Acaraí
• 100% de água tratada

PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES
• Solução para alagamentos nas ruas Mathias Iosé

Martins, Vitória Spezia e 'oão 'anuário Ayroso
• Posto de saúde
• JÍrea de lazer

PROJETOS E OBRAS

•Asfalto na rua Osni Ilntônio Pradi
• Projeto de contenção de encostas
• nas ruas Luiz Chiodini,
• Luiz Bortolini e Leopoldo Diel
• PQsto de saúde (em estudos)
• lÍrea de Lazer

Curiosidades históricas
A margem esquerda' do rio 1930. Foi a época do "Distrito Iara

Jaraguá deu a arrancada do po- guá", antes da emancipação de Ioín
voamento do bairro, que antes do ville. A estrada criada para ligar ao

processo de industrialização e de Centro da cidade corresponde hoje
ser um dos locais de maior fluxo à ruafoão lanuáríoAyroso.co nome

de veículos, através da rua João Ia- é em homenagem a um professor
nuário Ayroso, já foi rural. Aloca-da Barra do Rio Cerro.
lidade fazia parte das terras dotais . O primeiro professor que o bair
da Princesa Isabel, e por muito ro teve foi Antônio Manoel Martins,
tempo se caracterizava pelas entre o final da década de 1920 e iní

agropecuária e hortigranjeira. - cio da década de 1930, de uma esco-

Segundo o historiador Ademir
_

la estadual que hoje corresponde à

Pfiffer, do Arquivo Histórico Muni-Escola Municipal Renato Pradi, "Ao

cipal Eugênio Victor Schmõckel, a longo da década de 1920 se passou
ligação da área rural, que hoje cor- a ter a presença marcante dos des

responde ao Jaraguá Esquerdo, na -, cendentes de italianos que vieram

época chamada de "Jaraguá Fun- do Vale do Itajaí", revela Ademir.

dos", não existia antes dos anos de 'Dentre essas famílias estão os Bor-

tolini, Pradi e Chiodini, que se des
tacaram como comerciantes.

O bairro também foi palco
de acontecimentos históricos,
como o surgimento de adeptos do
Movimento Integralista Brasileiro
na região, os chamados "camisas
verdes", que na década de 1930

elegeu o primeiro prefeito da cida
de, Leopoldo Augusto Gehring. Foi
nessa mesma década que o bair
ro teve o privilégio de ver sobre
voar o dirigível "Zeppelin"

Outra curiosidade, é que "há

alguns meses, morreu no bairro
uma das mulheres centenárias da

cidade, Angelina Iunckes, com 101

anos", observa Ademir Pfiffer.
EDUARDO MONTECINO

IMPROVISO Moradores da rua Vitória Spézia abriram fenda em m1U'O para passagem da água

A Nova Guaramirirn começou a nascer. Uma Guaramirim construída especialmente

para você. É mais-saúde no pulsar de cada coração. Prioridade para a educação.
Investimentos no desenvolvimento urbano e na indústria, pecuária e agricultura

para que rendam frutos à futura geração. E para que haja mais acessibilidade,

integração e proteção.

Governo de Guaramirim. Mais-qualidade para a

GOVFRNO DE
'GUARAMIRIM
www.guaramirim.sc:gov.br
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INTERCÂMBIO

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

HENRIQUE PORTO

Dano foi .especial para Julio
César Patrício. Radicado em

Jaraguá do Sul há 17 anos, Patrí
cio foi convocado para compor a

comissão técnica da Seleção Bra-
. sileira de Basquete Sub 19 Femini
no. Durante seis meses residiu em

Iundíaí (SP) e viajou pelo mundo.
"O que aconteceu comigo

-

neste ano, nem em sonho", fes

teja. "Foram seis viagens interna

cionais' duas em especial: para
França, em um torneio, e para o

Chile, no Campeonato Mundial".
Na sua avaliação, as experi-

ências serviram para confirmar .

muitas de suas teorias e acres

centar novas idéias, que enrique
ceram seu conhecimento. "Hoje
nossas atletas têm o mesmo trei
namento que é oferecido para a

seleção brasileira", analisa.
O reconhecimento nacional

do técnico é justo. Num espaço de
dez anos, Patrício ajudou a trans

formar o basquete feminino do

município numa potência estadu
al. Começou sua carreira na escola
Renato Pradi (Caic), seguindo para
o Jangada, a convite do professor
Mazinho [Ademar Saganski].

tiFoi no Jangada que me iden

tifiquei com o basquete feminino",

lembra. "Mas quem iniciou com

a modalidade na cidade foi oIto

[Schiochet]. Depois veio o Tubbs

[Claudio], que fazia um trabalho
muito bom, mas escolar".

. A mudança de rumo iniciou
em 1998, quando Colégio Marista
e Jangada uniram forças. "Naquela
época sabíamos que se tivéssemos

apoio, em pouco tempo estaría
mos entre os melhores do estado",
diz. E foi o que aconteceu em 200 I,
com a chegada da Associação Iara
guaense de Basquetebol.

. "Tenho certeza que se não fosse
o trabalho nos pólos da Ajab, não
teríamos nem a metade das con

quistas. Existem duas maneiras de
se obter bons resultados: fazendo
atletas ou trazendo de fora. Aqui
sempre se fez. Até tivemos meninas
de fora, mas a base sempre foi da

qui", comenta. I' I I I I I

Seis meses que
valeram por anos
Técnico Julio Patrício comenta sua

passagem pela Seleção Brasileira e

os reflexos no basquete jaraguaense

Técnico

projeta futuro
•

promissor
Sobre o futuro do basquete

feminino em Jaraguá do Sul, Pa
trício é taxativo. "Precisamos que
a nossa associação tenha autono

mia financeira, para não depen
der exclusivamente do repasse da

Fundação Municipal de Esportes".
Neste ponto, o técnico lembra que
o apoio dos pais está sendo essen

cial. "Além disso, uma equipe adul
ta é um diferencial".

Sobre a possível convocação
de atletas para seleções brasilei
ras de base em 2012, o técnico
lembra que a Confederação Bra
sileira de Basketball está tendo
um cuidado muito grande com

essas seleções, encaminhando
técnicos para todos os eventos.

Ele lembra que existem mui
tas atletas catarinenses cataloga
dos, inclusive de Iaraguá do Sul.

"Faço parte deste projeto de ob

servação de promessas e acredi
to que podemos ter atletas con

vocados para seleções de base no

próximo ano", finaliza.
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Henrique Porto henriqueporto@yahoo.com.br

Juventus
Durante dois anos, Ilda Vargas afirmou que o cargo depresidente

do luoentus estava à disposição. Certo ou errado, fez o que estava

ao seu alcance para manter o clube na ativa. Eis que apareceIerri
Luft, motivado e disposto a assumir a bronca. Junto apareceram os

invejosos, gente que se escondeu durante todos esses anos e agora
busca argumentos para prejudicar o trabalho recém iniciado. Pessoas

que poderiam ter assumido a presidência, mas que se apequenaram
diante das dificuldades. Para vocês digo: deixem o homem trabalhar!

Falcão
Bombou nas redes sociais a discussão sobre a possível volta de
Falcão ao futsal de Jaraguá do Sul. Os argumentos contrários são

pertinentes, mas os favoráveis também são bons. Confesso que
não sou fã da pessoa Falcão - e tenho motivos para isso, mas

admiro o atleta. E é esse atleta que pode projetar novamente

nossa cidade para o Mundo. Erros à parte, os jaraguaenses ,

aprenderam a gostar do futsal. E nessas horas me recolho à minha

insignificância e desejo boas vindas, no caso de um retorno.

Amivôlei
AAssociação Amigos do Vôlei (Amivôlei) comemora o

desempenho de dois atletas revelados no projetomantido na

escola Renato Pradi, que hoje defendem Rio do Sul. Aos 14 anos,
Fernando Celestino (l,82m) foi um dos destaques do campeonato
catarinense mirim. Já Maikon Costa, de 15 anos e 1,72m,
conquistou os títulos estaduais nas categorias mirim e infantil.

IRlANE PORTO/AVANTE!

'TaeKwonDo
Com a presença de três mestres avaliadores de Florianópolis,
a Academia HT promoveu na última semana o exame de

graduação de faixa preta. Foram dez os candidatos à mudança
de faixa, entre eles os irmãos Guilherme e Gustavo, filhos do
conhecido professor e esportista Mabba. Gustavo, de 17 anos,

passou ao 3° DAN. Guilherme, de 12 anos, agora 2° DAN.
DNULGAÇÃO

Times brasileiros
conhecem rivais�.
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:1 Santos, Corinthians, Vasco, Fluminense,

Internacional e Flamengo representam
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o pais na competição
AGÊNCIA FOLHAPRESS

Classificados para a próxima
edição da Taça Libertadores

da América, Santos, Corinthians,
1 Vasco,' Fluminense, Internacio

� nal e Flamengo já conhecem
�
� seus primeiros adversários na

� competição sul-americana. Fla
�
li mengo e Internacional entram
�%
� em campo antes, pois disputam
� a pré-Libertadores.

� Quarto colocado no Campeo-
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� nato Brasileiro, o time rubro-negro
� carioca vai enfrentar o Real Potosí,
�
� dá Bolívia, em 25 de janeiro, fora
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de casa. Uma semana depois, re

cebe os bolivianos. Se passar, o

Flamengo terá na fase de grupos
o Olímpia, do Paraguai, o Emelec,
do Equador, e o Lanús, da Argen
tina.

Já o Internacional, quinto co

locado no Nacional, vai estrear

no estádio Beira-Rio, contra os

colombianos do Once Caldas ou

do Milionários,' também em 25
de janeiro. O classificado deste
confronto vai entrar no Grupo 1,
que já tem o Santos, atual cam

peão do torneio. A chave ain
da conta com o Juan Aurich, do

Peru, e o campeão do Torneio

Apertura da Bolívia.
O Corinthians, atual campeão

brasileiro, conhece os três adver
sários que terá pela fase de gru
pos. A equipe do Parque São Jor
ge pegará o Deportivo Táchira,
da Venezuela, o Nacional, do Pa

raguai, e o Cruz Azul, do México.
Terceiro colocado no Nacio

nal, o Fluminense terá pela fren
te o Boca Iuníors, da Argentina, o

Zamora, da Venezuela, e o ven

cedor do duelo entre Arsenal, da

Argentina, e o Sport Huancayo,
do Peru, pela pré-Libertadores. '

O Vasco, campeão da: Copa do
Brasil neste ano, pega o Nacional,
do Uruguai, o Alianza-Lima, do

Peru, e o ganhador do confronto
entre Libertad, do Paraguai, e EI

Nacional, do Equador, também

pela pré-Libertadores.
JEFFERSON BERNARDES/VIPCOMM

Intem.aciOJIaIvolta à Taça Libertadores, atrás do bicampeonato

São Paulo anuncia parceria para cobrir estádio
O São Paulo anunciou ontem

uma parceria com a construtora

Andrade Gutierrez; para instalar
uma cobertura metálica no está
dio do Morumbi e construir um

hoteL A obra tem valor estimado
em R$ 120 milhões.

O projeto prevê que a arena

possa se transformar em um lo
cal para eventos esportivos (como

tênis) e ainda em anfiteatros e

até show com espaço para mesas

"sem que o público tenha acesso

ao gramado".
O hotel contará com um esta-'

cionamento com quatro andares

para ser usado tanto pelos hóspe
des como para os frequentadores
do estádio e também do museu do
clube, no térreo.

Segundo o clube, "o prazo de
conclusão estimado é de 18 meses

a partir do início das obras, que
acontecerá assim que a Prefeitura
de São Paulo emitir as licenças, al
varás e demais autorizações para a

construção". Como contrapartida,
a construtora poderá comercia
lizar os camarotes da arena para
shows por dez anos.
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NA COMPRA
DE NOVOS OU USADOS

VOCÊ ESCOLHE O BRINDE:

em se velcul reo- ., rrnen 1.3.
v

www.vw.com.br Promoção válida até 22(12(2011 para veiculas com pintura sólida. Frete incluso. Promoções válidas apenas para veiculas disponlveis em estoque. GPS e CD Player
meramente ilustrativos. IOF, Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações inclusas na operação e no CET. Garantia de 3 anos para a Unha Volkswagen 2011/2011,
sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário para a sua

utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800 770 1926. Acesso às
pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7701935. Ouvidoria: 0800701 2834. Veículos em conformidade com o Proconve.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeitaNUCU,OOAS

COl>lCl!lSSfONARlAS
DInlcui.os
1II(,',I1.11-APlV! 47 3274 6000WV\I'W.avtoefite.com.br Grupo Auto elite 40 onO$ de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN
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