
Momentos dealegria
Filhos de apenados ganham
brinquedos da direção do

Presídio Regional deJaraguá.
Págiaa23 .

� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�ç::J ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. A VIDA ACONTECE AQUI DESDE 1919

Moradoresprotestam
em nte àPrefeitura

Reclamando da falta de melhorias na rua Hilário Hauch, cerca de 12 manifestantes levaram faixas
e colocaram cachos de bananas próximo à porta do prédio público, em Guaramirim. O objetivo
era chamar a atenção e forçar o prefeito Nilson Bylaardt a assinar um termo de compromisso.

Página6
MARCELE GOUCI-IE

Bombeiros resgatam o corpo do adolescente Jonathan CaIixto, 15 anos, morto por afogamento no rio ltapocu, na tarde de
ontem. Ele nadava com outros três amigos quando desapareceu nas águas. As buscas levaram cerca de duas horas. Página 23

CâInara

.elegenovo
presidente
ACONTECE OJE, ÀS 18H,
a escolha do novo

presidente do Legislativo
de Iaraguá do Sul. Confira
as conversas de bastidores

apuradas pela coluna
Plenário. Página 7

Receitaspara
•

uma ceia

inesquecível
BERT se NEIDER,

dos chefs responsáveis pelo
cardápio do hotelVale das
Pedras, em Iaraguá do Sul,
conta como iniciou sua carreira
na culinária e dá sugestões
de pratos paraUma ceia de
Natal deliciosa Páginas 4 e 5

Novadiretoria
do [uventus
define planos
ERA FI" .ASSUME �.�

de presidente do clube
no dia 10 de janeiro e vai .

encararmuitos desafios,
entre eles o de saldar dívida

superior a R$ 1,5mi. � r ·"-;la 21

rnarlsols.a.com.br
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Lourival Karsten
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outras cidades litorâneas para
encontrar espaço para erguer
novos prédios. A solução, é subir

" cada vezmai» ros terrenos,

r,., ,'", ,'i! '! "1

'ainêllliâisf?,Ôrn; f{teute rjan
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O mar estão se i o literalmente
disputados no tapa.

ISO 50.001:2011 Para a Weg
AWeg acaba de conquistar a recomendação para a certificação
do ISO 50.001:2011 (denominada sistema de gestão de energia
- requisitos com orientações de uso), uma norma internacional
voluntária desenvolvida pela International Organization for
Standardization (ISO) e aplicada no Brasil pelaAssociação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT). A norma tem como objetivo oferecer
ao setor público e privado estratégias de gestão para aumentar a
eficiência energética, reduzir custos e melhorar o desempenho
energético das organizações. O sistema de gestão daWeg foi
implantado de forma piloto em uma das fábricas de motores
elétricos do parque fabril em Jaraguá do Sul, com ações para
melhorar o desempenho energético da fábrica a partir da definição
de uma política energética, estabelecimento de objetivos e metas de

redução de consumo e adoção de ações de melhoria. O sistema de

gestão passou por auditoria do BureauVeritas Certification (BVC),
órgão certificador da norma, que aprovou a empresa como apta
a receber a certificação. AWeg é a primeira empresa brasileira a

receber esta recomendação da certificação ISO 50.001:2011.

.' Radio Brasil Novo
Comemora seus 22 anos de presença na região esta emissora de
rádio. O rádio é um grande apoio para a divulgação das empresas
que têm negócios na região e uma das opções é a RBN.

Iphone 4s
Como esperado, no dia do

\

lançamento o estoque dos
aparelhos - em especial
os mais caros - sumiu das

lojas onde estavam sendo
vendidos. Os brasileiros

repetem o que se tornou

comum em todos os

cantos do mundo:

para cada lançamento
da Apple as filas são
inevitáveis. Brevemente
o mercado brasileiro será
abastecido com aparelhos
fabricados no país.

i. TERIA.S
DUPLASENA

SORTEIO N° 1030
Primeiro sorteio

07 . 15 . 16 - 25 - 32 - 38

Segundo sorteio
17 - 20 - 28 - 31 - 37 - 38

QUINA
SORTEIO N° 2776
04 - 35 - 53 - 68 - 74

,

Otima notícia

I ÍNDICE PERÍODO
N S;ELIC 11% 30.NOVEMBRO.2011
D TR 0,130% 21.DEZEMBRO.20 II

,I CUB 1.127,75 DEZEMBRO.20 II

C BOVESPA -0,43% 2I.DEZEMBRO.2011

A POUPANÇA 0,6021 2I.DEZEMBRO.2011

D
CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.o

R DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1.8576 1.8591 't 0,72%

E
DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7600 1,9000 " .1,04%
EURO (EMR$) 2,4246 2,4264 '1/Jt 0,48%S LIBRA (EM R$) 2,9149 2,9172 '11'0,9%

DIVULGAÇÃO

Ikarsten@netuno.com.br

úcleo de gastronomia
o Núcleo de GastronomlaAcíjs-Apeví encerra o ano

comemorando mais uma conquista para o segmento
em Iaraguã do Sul. Em dezembro, o Núcleo Setorial
passou a integrar aAssociação Brasileira de Bares e

Restaurantes em Santa Catarina (Abrasel), iniciativa
que deverá trazer maior incremento às atividades
do setor no município eUI 2012. Confonne Mariana

Aparecida de Andrade, consultora de Núdeos
Setoriais da Acíjs-Apevi, a filiação do grupo de

empreendedores de gastronomia de Jaraguá do Sul
se insere no plano de ínteríorízação das atividades
da Abrasel, com o objetivo de ampliar a presença da
entidade nas dez regiões turísticas do Estado.

O levantamento do Instituto Data Popular sobre as

intenções de compra dos brasileiros neste Natal traz uma
ótima notícia para as indústrias têxteis. Segundo o estudo,
66,7% dos consumidores entrevistados vão comprar roupas e

acessórios neste final de ano. Os celularas e Smartphones, que por
diversos anos lideraram a lista, caíram para o terceiro lugar, com
22,6% das intenções. No segundo posto, além dos brinquedos e

livros reaparecem dos CDs e DVDs cuja morte já estava decretada.
Notícias do front - isto é, do departamento de vendas de algumas
empresas - dão conta de que esta tendência já está sendo sentida
e redes de lojas já estão solicitando entregas para Janeiro 2012.
Na outra ponta, o algodão lenta, mas consistentemente, está
voltando para seus níveis históricos de preço.

Inovação aberta
Embora não seja exatamente uma novidade, no Brasil
ainda não deslanchou o conceito de "inovação aberta"

que preconiza o envolvimento de diversas agentes na
construção da inovação, inclusive através de colaborações
vindas através da internet. O Open Innovation Center
Brasil se propõe a abrir uma discussão mais profunda
que leve ao incentivo desta modalidade entre nós,
partindo da premissa de que a inovação depende
muito mais da conexão do que da invenção.

I II. I I I t 4 I

Telelonia
Tenho recebido inúmeras

reclamações em relação a certa

empresa de telefoniamuito

presente em nossa região. Segundo
os mesmos, os telefones só
faltam falar. Meu conselho para
os que se sentem lesados em seu

direito: troquem de operadora e,

principalmente, consigam uma

banda larga pelo menos razoável.
A banda larga permite o uso do

Skype e os créditos para ligar para
telefones pelo Skype são baratos. O
inconveniente é apenas ter de ligar
do teu computador.

Mercosul versus China
As discussões que acontecem esta semana durante a realização
da 42a Cúpula do Mercosul envolvem uma lista de 100 novos
ítens para os quais se deseja aplicar a tarifa máxima da Tarifa
Externa Comum (TEC). Para sentir o clima, a Argentina
propõe que a lista seja de 200 ítens e o Brasil não se mostra

nada acanhado na aplicação de barreiras alfandegárias.
Paraguai e Uruguai - apesar de desejarem o contrário - não
têm força suficiente para se oporem. A tarifa máxima é de 35%
e promete tornar a vida dos importadores - que já enfrentam
a desvalorização do real - ainda mais complicada. Bom para a

indústria nacional que poderá respirar um pouco mais.

Sem alarde
Não tevemuito destaque o fato
de que a geração de empregos no
Brasil em novembro foi amenor
dos últimos 11 meses. Segundo
o Caged, foram gerados 42.735
postos de trabalho com carteira
assinada e isto em ummomento no

qual o comércio busca temporários
commuito empenho. Embora de
janeiro a novembro tenham sido
criados 2,3 milhões de postos com
carteira assinada, ameta de 2,4
milhões para o ano provavelmente
não será alcançada.

Queijos de
leite crú
o Ministério daAgricultura
acaba de regulamentar a

.

produção e comercialização de

queijos artesanais, produzidos a

partir de leite cru como é o caso
do nosso famoso "queijinho
branco", que é a base do mais

gostoso strudel. Com isto, estes
queijos que só podiam ser

vendidos na região, já poderão
ser comercializados em todo
o restante do país.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I
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Não tenho mais dúvida, a vida não tem

sentido, nenhum sentido. As religi
ões inventam tolices, mentiras, safade
zas enganosas para tapear os ignorantes.
Basta que tenhamos ummínimo de juízo
para entender que não há qualquer sen
tido na vida. Para tudo há sentido, menos
para o ser humano. O ser humano é um

dejeto da natureza, a única "criação"que
não tem valor ou razão. Somos um aci
dente cósmico, somos um aneurisma da
acidentalidade.

Dito isso, quero dizer que se a vida não
tem sentido, terá o sentido que dermos a

ela. E a vida de fato será vazia se a ela não

dermos um rumo, um norte, um significa
do,mas tudo Será nosso, pessoal, nada a ver
commais nada senão com nós mesmos.

Dia destes, morreu Joãozinho Trinta.

Qual foi o significado da vida de Joãozi
nho? Foi o significado que ele deu à vida:
carnaval. A vida do Joãozinho foi o Car

naval, não o carnaval das loucuras, dos
entorpecentes, das orgias sexuais, mas

o Carnaval da seriedade. Joãozinho deu
ao Carnaval o significado de uma vida,
fazendo seriamente o que para muitos
era diversão, distração. E só assim a vida

pode ser "preenchida", isto é, só assim a

vida pode nos trazer o único anestésico

que nos faz, por momentos, esquecer da
finitude, da morte.

O Carnaval que foi a vida do Joãozinho
Trinta foi o mais alegre dos carnavais, aliás,
Joãozinho deu ao carnaval o significado da
vida: a paixão. Joãozinho foi apaixonado
pelo seu trabalho. Essa paixão o fez viver,
coisa que bem poucos sabem o que é.

Só a paixão nos anestesia dos sofri
mentos da consciência da morte, vem
daí a razão suprema de precisarmos fa
zer do nosso trabalho não um trabalho,
mas uma paixão. Quem vive pela paixão
dá significado à vida. Não é mesmo, ines

quecível Joãozinho Trinta?

JORNADA
Quem também morreu no mesmo dia deJoão

zinho Trinta foi o excepcional ator Sérgio Brito, 88.
Brito de igual modo passou pela vida dando a ela
um significado: o teatro. Nada mais o interessava.

Sérgio Brito sabia que a vida é um teatro cuja últi
ma cena é inacabada, o que importa é o roteiro du
rante a peça da vida. O cairfinal da cortina é o de
menos, o que vale éajornada, a paixão...

VERDADE CAMISA
Diz um gerente de Marketing: - "No

varejo, o difícil não é conseguirgente qua
lificada, até se acha, o difícil é conseguir
gente comprometida': Tem toda a razão.
E as piores são as mulheres, elas destroem
negóciosatrás do balcão. Não há exceções?
Claro que sim, mas são tão raras quanto
dinossauros namissa das oito...

DO LEITOR
,

Ministro de Estado, que cargo hon
roso, inolvidável a quem o labora.

Imagine você, nomeado ao cargo de
Ministro de Estado, auxiliando o presi
dente da república no que lhe compete
(art. 87 e 88 ambos da CF), seria de todo
magistral não achas? Não, aqui no Bra
sil não, asco retrata de forma mais cor
reta os atuais ministros.

O primeiro malfadado ano de gover
no de Dilma Rousseff é maculado pelo
vexâme propagado pelos ministros por
ela nomeados, envolvidos nos escân
dalos intermináveis e por suas quedas.
São sete ministros que saíram do seu

governo, tendo em vista o pedido de

exoneração do Ministro do Trabalho,
Carlos Lupi, no último dia 4, envolvido
em suposto desvio de verbas públicas.
Omesmo, em nota diz que sofreu "perse
guição política e pessoal da mídia". Tam
bém pudera, era omínimo.

Eu teria vergonha de dizer que vo

tei em Dilma Rousseff para presidente,
a mim não cabe tamanho infortúnio.
Acho que aquele (estúpido) que diz que
Dilma está fazendo o correto em "lim

par" as pastas dos Ministérios esquece
se que foi ela quem os nomeou, desta for
ma, não está fazendo o correto e simnada
mais que sua obrigação privativa (art.84,
inciso I da CF) os tirar de lá.

É pertinente lembrarmos a teirno-

FA.LE CONOSCO

sia de Dilma em trazer de volta o frau
dulentoAntonio Palocci, que outrora já
havia sido obrigado a sair do ministério
do governo Lula em 2006. Outro caso

que demonstra flagrante incompetên
cia na nomeação das pastas doministé
rio, diz respeito ao ministro do turismo
Pedro Novaes, que antes mesmo de ser

nomeado já teria sido acusado de es

cândalos quando exercia a função de

deputado federal. Não nos esqueçamos
dos outros cinco incompetentes minis
tros, que só enriqueceram-se à custa

de verbas públicas, deixando de lado a.

moral e a ética.
Ainda, não bastasse o absurdo em

tela, Dilma não mede esforços ao incha
ço no governo atual. O número chama
a atenção, até mesmo dos mais leigos
na política - 39 ministérios! Todos esses

cargos criados deveriam resultar em

melhores serviços para a população,
porém, o que se tem hoje é uma ve,rgo
nha nacional, mediante incompetência
de quem direciona os rumos do país.
Portanto, é indubitável que, ao contrário
do título de "salvadora da moralidade",
Dilma é tão culpada quanto os próprios
ministros pela desordem e ausência de
moralidade desencadeadano país.

ítalo Demarchi dos Santos,
gerente de empresa

Vestir a camisa não significa vestira
camisa da empresa, do patrão, significa
vestira própria "camisa'; a pessoal, a da
própria imagem dofuncionário. Eé isso
o que buscam os empregadores. O resto

é falsidade, bajulação. Os comprometi
dos com o trabalho são os que vestem a

camisa, sem vesti-la... Entendeste?

CHARGE

PRESENTES PARA FILHOS DE PRESOS

L..IBeRe O AMOR
e FAC;AUMA
GR\�A
F.sL.l,Z ! I (

�
..

�

Ter representatividadepolítica
faza diferença, sim!A aJjrmaçãó
ganhd'"aindtl,maisfarçn eom o

histórico de comitivasformadas
porpoluicos egmpresdriosdo
Valedo ltapocu, emBrasüia;

.

para reivindicar investimentos
em infraestrutura, como
na logística de transportes,
especialmente nas campanhas
emprol dasduplicações das
BRs-280e 101.
O últimocomboio que
demonstroua importância
dasarticulaçõespolíticasda
comun�aconteceu 1Uf terça
feirfJf/liilerãilaJlelo dqJu"tdllO, ,

.,

estadiutlMauroMariani
' ,

(pMDB)juntoàProcuradoria-
'

GeraldaFazendaNacional;
emBrasüia:Oencontro tevea

participaçãodopresidenteda
, J,'Acijs cj{!çiipEm1!resafit,llde .

lun, ,". :Sul),DurvQlMatéatio
Junior,do vice-presidenteda

) regionalNortedaFederação
das.AssociaçõesEmpresariaisde
SantaCatarina;GuidoBretzke, e
buscou oadiamentodadecisão

,

de tt;a, tra-SeccionalJatggi!d ,

f li'I', ,"'." , ";,, "" '

iilq, '�u i 10inviJlle� emjafrlÇi;ro.
!

Ó enCáminhamentofoipara
a reavaliação da decisão
em 90dias, considerando a
importância econômica de
IaraguâdoSul no cenário
catarinense, e os transtornosque
a tranSferência temporária do
órgãoparaIoinuille causaria.

l\lão há Idh[lvida
que de seria um

I-etrocesso histól�ico'JD
""is a�. fg;ef.:c;iolrluaJl
J;rkl�,ir,��m.I"�&'j!l,lá/l, Id!lMWJffffi ��;,w$,JtJ1

:mil:tlWj$11OiJ,�t,I��J: 4twlaIUt@tl1l::J,é�J�Wr/�, o
Planalt.o I�(,rtem.

Não hádúvida que de seria
um retrocesso histórico,poisa
SeccionalJaraguádoSulatende
tambémoPlanaltoNorte.
Outro�unto quechamoua
atençãodasemana, dessa vez
em relaçãoà cidadania, tema

vercoma iniciativa louuáuel; .

dodiretordopresídio regional,
delaraguâdoSul; Cleverson
DrechslJJr,.em doarpresentes (lOS, "II' ff_l't ,': ,'ti' '(If, 1;1 J. ;;1.

,

filhOs f1Qs"afJ{!:flados.Nãô custa 'I' li

lembrarqueosfilhos nãopaliem
.

serpenalizadospelosdos pais,
queporsinalestão pagando sua
dívida com a sociedade.
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nho foi reconhecido", diz.
Depois de três meses, Ro
bert foi promovido a au

xiliar do chef que foi seu
mestre em passar os con

ceitos do ofício.
O são-bentense acre

dita que apesar de ainda
existirem chefs supercon
ceituados, que são pro
prietários de restaurantes

com o próprio nome, o

cargo não tem todo o "gla
mour" que a maioria das

pessoas pensa. "Um bom
cozinheiro não é menos

importante que um chef,
só porque não tem uma

equipe para comandar.
Chef é apenas uma deno

minação. A maior impor
tância da função é ajudar
na interação da equipe. O
segredo é fazer com que
eles não se sintam coman

dados"� pondera. Ele afir
ma que para ser um bom
chefe de cozinha é preciso
além de delegar funções,
saber fazê-las.

Sabornosmomentosespeciais
o chefRobertSchneidet; 45 aftas, conta sobresua trajetória profissional

JARAGUÁ DO SUL

TITAPRETTI

/\ arte da culinária surgiu por
r\acaso na vida do chef de co

zinha Robert Schneider, 45 anos.

Natural de São Bento do Sul, ele foi
só descobrir os dotes culinários no
Velho Continente, quando viajou à
Alemanha para visitar sua bisavó,
aos 21 anos. Formado em Educa

ção Física pela antiga Fundação
Educacional da Região de Joinville
(hoje, Univille), Robert conta que
nunca chegou a exercer a profissão,
pois foi na culinária que encontrou
sua verdadeira vocação.

"Até então, eu nem sequer en
trava na cozinha de minha casa

no Brasil. Quando decidi me

aventurar com uma mochila nas

costas, não sabia exatamente o

que iria acontecer. Não queria ser

mais um brasileiro que viaja por
dois meses, gasta todo o dinheiro

que tem e volta para o país sem

ter aproveitado as oportunidades
oferecidas por lá", pondera.

Foi na Suíça que Robert encon
trou a chance de garantir a esta

bilidade financeira e permanecer
por mais tempo na Europa. Em um

jornal, ele encontrou um anúncio

que lhe abriu as portas para a arte

de cozinhar: "Precisa-se de alunos

para curso de culinária". Além da

especialização profissional, o curso

também oferecia alojamento e urn

auxílio financeiro. IIEu precisava de
dinheiro e, como todo brasileiro,
dei urn jeitinho e contei urnahistória
triste durante a entrevista de seleção
para convencê-los da importância
daquela oportunidade para mim",
conta. Resultado: aprovado na Es-

.

cola de Culinária de Langenthal.

Nós, brasileiros,
temos a capacidade
de transformar as

coisas, por isso
procuro adaptar

receitas, deixando-as
mais populares.

Robert Schneider

MARECELE GOUCHE

•

\

•

fi

NA COZINHA Robert, fonnado
em Educação Física, descobriu na culinária
a sua verdadeira vocação profissional

.De volta às origens
O ano de 1994 marcou o retor

no de Robert à sua terra natal: São
Bento do Sul. Há quatro meses, ele
é o chefdo período noturno do ho
tel de lazer Vale das Pedras, locali
zado no Ribeirão Grande do Norte,
em Jaraguá do Sul. Longe dos res

taurantes de cozinha internacio

nal, ele agora redescobre maneiras
de incorporar seus conhecimentos
da cozinha mundial, dando um

"toque de brasilidade" aos pratos.
IINos, brasilei�os, temos a capaci
dade de transformar as coisas, por
isso procuro adaptar receitas de
determinados países deixando-as
mais populares", comenta.

O chef explica que a tendên
cia acompanha também uma

mudança ,np perfil do própri? /.

consumlôor;'IIBle comenta que os Im

brasileiros estão se alimentando
melhor, querem ser mais saudá
veis e isso se reflete nas refeições.
"Comida cara nem sempre é sau
dável ou apetitosa. Hoje, chique é
se alimentar bem", conclui.

Prova disso é o elogio recebido

por um amigo e chef do restau

rante Maxims de Paris (um dos
mais famosos do mundo, funda
do na "B"elle Epoque", era de ouro

da beleza, cultura e inovação da

Europa). Robert. encaminhou ao

colega francês o cardápio que pre
parou (juntamente ao chef Rodri

go D'Angelo) para a ceia de Natal
do Hotel Vale das Pedras, que será
servido para aproximadamente
130 hóspedes. A resposta coroa o

tr,abaJho ,,�lab?raR� com cari�o:
"nossa, está cIiiqué�im61'.

.,

o trajeto e a importância
da profissão

De lá até hoje, a car

reira foi consolidada com

passagens em restauran

tes renomados da Alema
nha, França, Itália, Portu
gal e Suíça. Mas o caminho
trilhado não foi fácil. A ro

tina na Escola de Langen
thal era árdua: na parte da
manhã, Robert tinha aulas

teóricas, onde aprendia
conceitos nutricionais
dos alimentos, técnicas de
plantio em hortas e prepa
ro dos alimentos. Durante
a tarde, ele fazia estágio
em um restaurante, onde
realmente descobriu que
a arte de preparar pratos
era sua grande paixão.

"Comecei de baixo,
descascando batatas e ce

bolas. Mas eu não queria
ficar estagnado, queria
aprender de tudo, me in
teressava pelo que fazia.
Acordava mais cedo para
acompanhar os passos
do chef de cozinha e, com

muito esforço, meu empe-

depois do expediente, ligo
a câmera do computador e
desejo um Feliz Natal, mes
mo estando longe", conta .

Mas assim como ele,
existem colegas de traba
lho que também passam o

feriado, ou parte dele, no
trabalho. Segundo Robert,
aproximadamente 15 pes
soas integram a equipe do
restaurante do hotel. "Há

pessoas que também têm
família longe daqui, então
preferem estar trabalhan
do na data a ficar sozinhos.
Não deixamos de celebrar
o Natal com pessoas espe
ciais, já que a união e a in

teração entre nós são gran
des", conclui.

A dedicação ao próximo
na noite deNatal

"Sinto que, indireta

mente, estou fazendo às
outras pessoas algo espe
cial, como se fosse para a

minha própria família". É
assim que Robert define
seu trabalho na véspera do
Natal. A rotina da profissão
exigiu que o chef muitas
vezes abdicasse as reuni
ões familiares para cumprir
suas obrigações.

"Dependendo de onde
eu estivesse trabalhando,
eram meus pais que viaja
vam apenas para ficarem

perto de mim nesta data
tão especial. Mas quando
não é possível, a confrater
nização não deixa de acon
tecer. Ao chegar em casa,
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O chef Robert Schneider pre
parou algumas opções de

receitas para incrementar a ceia
de Natal e deixá-la ainda mais

gostosa. Para ele, a celebração do
nascimento de Jesus é uma "data

para ser feliz", em que se podem
permitir certos "exageros" gas
tronômicos.

"O Natal é uma data especial
para estar com a família e apro
veitar uma refeição preparada
com amor. Se passou um pou
quinho mais da conta, não tem

problema, depois do Ano Novo

Dicasde receitaspara
uma ceia deliciosa

começa o regime", diverte-se. O
chef também comenta que para
fazer uma ceia não é preciso de
sembolsar uma alta quantia de
dinheiro. Ele indica que se não
for possível preparar o tradi
cional peru ou chester, o frango.
também é um bom substituto.
Para as sobremesas, as rabana
das e gelatinas em cubos tam
bém são delícias fáceis e baratas
de se fazer. "O importante é usar
a criatividade. Culinária é isso:

adequar uma receita com as suas

necessidades e gostos. É preciso

experimentar, criar."
Outra dica é armazenar corre

tamente as sobras da ceia. Robert
diz que se a família não souber se
vai logo consumir os alimentos,
o ideal é esperar esfriar, colocar
em potes plásticos ou envoltos
em papel filme, guardar no fre
ezer e consumir em até IS dias.
"Com as carnes, é possível des
fiar e fazer sanduíche, fricassês,
salpicão, pão italiano e muitas
outras receitas."

Confira algumas sugestões
para a ceia de Natal:

OPÇÃ02:
-

SALPICA0
FESTIVO

Ingredientes:
• 100g de batata cozida e picada
em cubos médios
• 100g de palmito em cubos
• SOg de maçã verde cortada
(para não escurecer, coloque em
água com suco de limão)
• 100g de frango defumado e

desfiado
• 100g de cenoura pré-cozida
• 2Sg de salsão bem picadinho
• 2Sg de nozes
• SOg de maionese
• 50g de creme de leite
• Sal a gosto.

Preparo:
Coloque todos os ingredientes em uma tigela. Para facilitar, misture
a maionese e o creme de leite em outra tigela. Se ficarmuito
espesso, adicione um pouco de leite.
Cuidado com a quantidade de sal. Depois de pronto é só
deixar na geladeira por uma hora antes de servir e caprichar
na decoração do prato.
Tradicionalmente o salpicão é uma receita agridoce, mas você
também pode fazer o prato totalmente salgado. Para isto, substitua
alguns ingredientes, como as frutas, por outros de sua preferência.

-

OPÇAO I:

ARROZ NATALINO

Ingredientes:
·S xícaras (chá) de arroz
• 400g de queijo prato picado
• 400g de presunto picado
• 2 pacotes de uvas passas
• 2latas de castanha de caju
• 2 tabletes de caldo de galinha dissolvido em 2

copos de água
• S colheres (sopa) de farinha de rosca
• 100g de margarina

Preparo:
I.Faça o arroz normalmente, bem solto.
2. Junte osíngredíentes restantes e coloque numpirex.
3. Leve ao forno para derreter o queijo por IS
minutos.

4. Enfeite a gosto e sirva quente.

-

OPÇAO I:

ENDIVIAS COM CAMARÃO
E MAIONESE DE MANGA

Ingredientes:
• 2 bandejas de endívias
• 1 kg de camarão médio
·1 cebola
·1 tomate
• 2 mangas quase maduras
• Sal agosto
• Salsinha e cebolinha verde

Preparo:
-

I. Lave bem as endívias e deixe escorrer. Em uma panela, coloque
um fio de azeite de oliva extra-virgem, doure os camarões,
acrescente a cebola picada e-o tomate, deixe cozinhar por uns 10

minutos, reserve.
2. Descasque as mangas bata no liquidificador com creme de

. maionese e creme de leite a gosto, misture os camarões e recheie
as endívias, disponha em uma travessa decore a gosto e sirva

como entrada.

-

OPÇA02:
FILÉ DE CONGRIO AO
MOLHO DE MAÇÁ VERDE

Ingredientes:
·2 peças de congrio rosa limpo
• I limão
• Sal a gosto
• Pimenta a gosto
•Vinagre lj2 xícara
• 2 maçãs verdes
• 1 tomate sem pele e sem semente
• 1 cebola picada
• 1 dente de alho amassado
• Azeite de oliva extra-virgem

Preparo:
Tempero o congrio com limão sal, pimenta e vinagre, deixe descansarpor
20minutos. Com o restante dos ingredientes, prepare omolho conforme
de costume. Quando estiverpronto, bata omolho no liquidificador. Passe
o congrio na farinha de trigo e frite comum pouco de azeite extra-virgem,
disponha em travessa ouprato decorativo, espalhe omolho por cima e

sirva acompanhado de arrozbranco e batatas sautês.
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Protesto com direito a bananas
Moradores depositam frutas na
entrada da Prefeitura de Guaramirim
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Procurador lagnerAzambuja (camisapreta) acompanha a retirada das frutas

GUARAMIRIM

ALEXANDRE PERGER

A manhã dos funcionários da
rlPrefeitura de Guaramirim foi
marcada por um protesto atípico,
que aconteceu na entrada do pré
dio. Manifestando-se contra a falta
de melhorias na rua Hilário Hau

eh, cerca de 12moradores levaram
faixas e colocaram cachos de ba
nanas próximo à porta do prédio
público. O principal objetivo era

chamar a atenção e forçar o pre
feito Nilson Bylaardt a assinar um
termo de compromisso.

As melhorias na rua, de acor

do com os manifestantes, vêm
sendo prometidas há algum
tempo pelo prefeito e nada foi
feito de efetivo. "Estamos há cin
co anos lutando para isso e no

dia 16 de novembro deste ano,
demos o ultimato para que ele

cumpra o que prometeu", conta
o agricultor Nilton Fischer, que
possui uma chácara no local.

Aprincipalmelhoria exigida na

-

rua é a troca da tubulação, além da
necessidade de que se passe pa
trola para amenizar os problemas
de buracos e lama. "Quando cho
ve, é um caos, da última vez, ficou

péssimo, era, terrível para passar
com o carro", lembraNilton.

Ao saber da manifestação, o

prefeito Nilson Bylaardt autorizou
o procurador do município, Fag
ner Azambuja, a dar ordens para
tirar as faixas e as bananas da frente
da Prefeitura. Depois de um tumul
to entre manifestantes e funcioná
rios públicos, as frutas foram colo
cadas em um caminhão e levadas

para a Secretaria deAgricultura.
Outra reivindicação dos ma

nifestantes é o asfaltamento da
rua Anélio Nicocelle, na divisa
com Iaraguã do Sul. De acordo
com o prefeito Nilson Bylaardt,
o convênio para a obra já está
encaminhado. O valor total é de
R$ 2,29 milhões, sendo R$ 1,6
milhão do governo do Estado e o

restante como contrapartida do

município.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Situação não é consenso
entre osmoradores

A diarista Carin Iuliane
Proskmora na rua Hilário Hau
eh há dois anos e garante que
já foi pior. "Hoje, eles estão ar

rumando, não vejo muitos pro
blemas e eu ainda uso pouco
a rua. Mas tem bastante gente
que mora aqui nessa rua", des
taca a moradora. Para ela, o

único problema enfrentando

hoje é com a ponte de madeira

que existe no local. "Carro leve
até pode passar por lá, mas ca-

minhão não dá, a ponte pode
cair", diz a diarista.

Já o agricultor Marcos Fis

cher, que mora na Ilha da Fi

gueira, em Jaraguá do Sul, e tem
um sítio em Guaramirim, afir
ma que os problemas na rua es

tão dificultando o escoamento
na produção de banana. "Assim
fica ruim, muita lama, às vezes
não tem como passar, é difícil

para produzir desse jeito", la
menta o produtor.

De acordo com o funcionário
da Prefeitura, nenhuma gran
de obra, como asfaltamento ou'

corte de barranco, pode ser feita
'na rua, porque está localizada
no meio da Mata Atlântica. "Va
mos fazer o que dá para ser fei

to, como colocar macadame e a

Prefeitura tem outras priorida
des, como localidades com cerca

de Três mil habitantes", explica o

procurador.

Prefeito garante quemelhorias foram feitas
o prefeito de Guaramirim,

Nilson Bylaardt, afirma que já
foram realizadas melhorias na

rua. "Na semana passada, colo
camos 350 cargas de macadame,
mas choveumuito e estragou um
pouco", diz o chefe do executivo.
Ao receber o termo de compro
misso, o prefeito se negou a as

sinar e ainda rasgou o documen
to. "Se deu para trazer a banana

aqui, é porque dá para sair de lá",

afirma. Bylaardt acredita que a

manifestação possa ser uma ar

mação política dos adversários,
pois, segundo ele, sempre rece

beu os moradores para conver

sar. "As melhorias estão no nosso

cronograma, vamos fazer o que
dá para ser feito", garante.

Após a manifestação, o pro
curador do município, Fagner
Azambuja, se reuniu com os mo

radores para discutir o assunto.

Ponte demadeira na l'1IaHiláriO
Hauch estaria em situação de risco
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Daiana Constantino · Interina

2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Prepar'ando O PDR 2013/2015
A análise do Plano de

ElDesenvolvimento Regional da
SDR de ]araguá do Sul, lançado quatro
anos atrás, está em fasefinal. Até
amanhã, a gerente de Planejamento
do órgão, Isaura Silveira, deve enviar
o documento ao governo do Estado. O
resultado deste trabalho servirá para
projetar as metas dos cinco municípios
da região para os próximos três anos de
administração da secretaria regional.
Isaura antecipou que entre as necessidades

apontadas na avaliação estão: reforma
do Fórum de]araguá do Sul, construção
de um edifício para as promotorias de
justiça, ampliação da PCR do Bracinho,
em Schroeder, e ampliação da rede de I

abastecimento de energia elétrica.Ainda
constam entre as prioridades da região:
construção de casas de acolhimento para
crianças, adolescentes e idosos vítimas
de violência, repasses para os hospitais,
duplicação da BR-280 entre]araguá do Sul
eGuaramirim; construção de elevados e

passarelas na referida
rodovia, pavimentação daSC-413 que
'liga os municípios deMassaranduba,
LuizAlves e Blumenau.
lJ1s necessidades listadaspara o PDR de
2013 a2015já estão-incluídas no Plano
Plurianual dos cinco municípios que
integram a SDR, garantindo a realização
das obras". afirma. Em fevereiro, o
documento deve ser levado
ao conhecimento do governador
Raimundo Colombo.

, IIIII!
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Nos bastidores, as conversas
indicam que a disputa pela
presidência daCâmara de
Vereadores de Iaragué do
Sul ficará entreAdernar
Possamaí (DEM) e Francisco

.

Alves (PT).A eleição está
marcada para hoje, às 18h.

Contas
aprovadas
o Tribunal de Contas do Estado
recomendou a prestação da
administração do prefeito de

Massaranduba, Mário Fernando
Reinke, relativo, ao exercício
de 2010. O parecer deve ser'
encaminhado para aprovação
da Câmara de Vereadores.

Qesposta
O ex-prefeito de Massaranduba,
Dávio Leu (PSD), procurou esta

coluna ontem para responder
as declarações feitas pelo atual
prefeito de Massaranduba,
Mario Fernando Reinke (PSDB),
publicadas na edição de quarta
feira, dia 21. "Quanto ao cargo
de diretor geral da SDR, foi uma
escolha do governadorRaimundo
Colombo. Este cargo.me propiciou
a participação na conquista de
muitas obras e recursos para os

municípios da região, inclusive
Massaranduba", disse.
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Balanço
A Câmara dos Deputados aprovou 637 matérias em 2011, das quais 144 foram votadas
em Plenário e as demais 493 passaram de forma conclusiva nas comissões da Casa. Para

2012, ficaram votações de propostas polêmicas, com destaque para os textos do Senado
sobre royalties do petróleo e sobre o novo Código Florestal. Também deverá ser votado,
no primeiro semestre, o fim do fator prevídencíáriç e uma política de reajuste maior que a

inflação para os aposentados que recebem acima do mínimo.
'

Eleição na Câmara
A presidente do PSDB de Jaraguá dó Sul,
Isaura Silveira, afirma que o partido deixa
livre o vereador AdernarWinter (PSDB)
para tomar qualquer decisão hoje na
eleição para a presidência da Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul. O tucano

se apresentou como candidato a vaga
titular da Mesa Diretora. Mas se abrir mão
na última hora, seu voto elegerá Adernar
Possamai (DEM), Lorival Demathê
(PMDB) ou Francisco Alves (PT) como o

novo presidente da Casa.
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Ainda nesta semana, aProcuradoria·"
Geral da f<àzendaNacional deve emltír

parecer sobre aproposta da comitíva
catarinense para que se prorrogue por
90 dias a decisão de desativar a Seccional

Iaragua do Sul. Em novembro, foi
determinada a desativação temporãria
do órgão corn t.ransferência dos
serviços paTa Ioínville,Ageu_dado
pelo deputado federalMauro Marianí
(PMDB)v o encontro ocorreu terça
feira COIU a procuradora-geral adjunta
da Consultoria,Vanessa Lima, e o
diretor substituto daDiretoria de
Gestão, Daniel Azeredo.Partleiparam
também o presidente da Ací]s
(Associação Empresarial de Iaraguã

'

do Sul),DurvalMarcatto, e o vice
presidente regionalNorte da Federação
dasAssociações Empresariais de Santa
Catarina,Guido Bretzke,

Procuradoria da
Fazenda2
Ainda neste mês, o deputado estadual
Carlos Chiodini (PMDB) protocolou
umamoção junto à presidência
da Assembléia Legislativa de Santa
Catarina para que a instituição se

pronunciasse pela manutenção da
seccional no município. Uma comitiva
formada pelo presidente da Acijs e o

represe1!tante da subseção da OAB '

(Ordem dos Advogados do Brasil), Paulo
Mattos, se reuniu com a procuradora
chefe do Ministério da Fazenda
em Santa Catarina, Maria da Graça
Mantovani, para tratar sobre o caso.

Desistência
o comando da Comissão de Constituição
e Justiça do Senado não votou ontem I

a proposta que deixa claro o poder de
investigação do Conselho Nacional de
Justiça para investigar e punir juízes. Uma
liminar do Supremo Tribunal Federal (STF)
concedida pelo ministro Marco Aurélio
Mello impede que o conselho investigue
juízes antes que os tribunais onde eles
atuam analisem sua conduta - o que, na

prática, suspendeu todas as apurações
abertas por iniciativa do CNI. As informações
são do jornal Folha de São Paulo.
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Os nossos heróis

lJõuve um tempo em que apenas e tão somentea natação e o atletismo
IIjuntosgarantiam o 4° lugar no quadrogeral de medalhas dosjogos
Abertos deSanta Catarina para jaraguádo Sul. Os treinadoresArizinho
e Caglioni travavam um duelo particularpara verqual das duas equipes
conquistavamaismedalhas. O timeda natação estilhaçava o espelho da
revelação deNarciso.A água deixava de serfonte de contemplação. Não
mais o amor do homem por sua própria imagem. Tornava-se o palco
de conquista históricas dos nadadores (as) jaraguaenses. Nas pistas de
atletismo, os atletas da, terra deEmílio CarlosIourdan levantavam poeira
e cobriam o peito com medalhas.Herói não' telp pé. Ésó coração.

FOTOS DIVULGAÇÃO

'.,

Natação Jaraguaense de 1980- Em pé: Fedra, Lígia, Valsi,
Iletleen, Cristiane H., l'abiane, Rosângela, Heidi, Mariana,
Briggite, Cláudia e Adriana. - Agachados: Ilrizinho, José
Moacir, lliko, Paulo 06veira, Jean, lUexandre, Renato

e José Roberto (Nego Fruduoso)

Em 17 de dezembro de 2011
o time de natação de conquistas mil, reuniu-se no Beira Rio Clube
de Campo, não para os duros treinos diários na piscina gelada, mas
para rever os companheiros (as) de grandes jornadas. "Reviver"
aqueles instantes mágicos das conquistas, que parecem tão

recentes ... Já tão longínquas ... Arizinho e a ex-nadadora Katleen
foram os anfitriões. Compareceram quase todos os "atletas de ouro"
com seus familiares. Este modesto escriba foi o convidado de honra.

o reencontro
Foimarcado pela emoção e

pela saudade: abraços, sorrisos
e lágrimas. Todos tinham uma

históriapara contar. Histórias

alegres de esconde-esconde,
as conquistas épicas nos
JogosAbertos, Campeonatos
Estaduais e Campeonatos
Brasileiros. No Uruguai,
representando o Brasil na
Travessia deMontevidéu
e nas piscinas de Punta
Del Este, onde aconteceu
o Torneio Internacional de

Natação do Cone Sul.
31 anos depois (2011)

Ex-atletas da Natação Jaraguaense de 1980

Campeões para sempre: 1980...2011

A.ntes do almoço
E, já sentados em torno da mesa,
foi concedido três minutos a

cada ex-atleta para contar a
"sua história". Todos creditaram
o êxito de suas vidas às lições
vivenciadas através da prática
desportiva: trabalhar em equipe,
disciplina, determinação,
coragem, ousadia, conhecer os
próprios limites, respeitar os
companheiros e os adversários,
ser modesto na vitória e elegante
na derrota. Na verdade esta

equipe de natação eramuito
mais do que um time:
era uma família, cujo patriarca
atendia pelo nome de Arizinho.

Ontem e hoje - vencedores
Ontem um grupo de jovens e adolescentes
sonhadores e dispostos a escreverem seus

nomes na história do esporte de Iaraguá
do Sul e de Santa Catarina. Hoje, homens
emulheres igualmente vitoriosos na
competição da vida:
• Fedra LucianaKonell- Saltos
ornamentais, 100 e 200m peito e

revezamento medley. Hoje Secretária
da Administração e. da Fazenda da
Prefeitura de Jaraguá do Sul.
• Lígia HelenaBraun-l00, 200, 400
e SOOm nado livre; 100 e 200m nado

peito e revezamentos. Hoje Diretora da
E.M.E.E Pe. Alberto Jacob.
•ValsiVoigt - Saltos ornamentais, 100m
livre e revezamentos. Hoje empresária
de sucesso.

• Katleen Henschel- Saltos
ornamentais, 100 e 200m livre e

revezamentos. Hoje vendedora
autônoma.
• Cristiane Hufenüssler - 400 e SOOm

livre e revezamentos. Hoje empresária e

diretora da CMC (Central deMarketing
e Comunicação).
• Fabiane Ewald - 100 e 200m peito, 100m
livre e revezamentos. Hoje empresária;
produtora de moda; proprietária de loja
de produtos hospitalares.
• Rosângela Iark - 100 e 200m livre, 100 e

200m costa e revezamentos. Hoje Cheff
de cozinha classe "X'. Tem amesma

habilidade com as caçarolas, tanto
quanto tinha nas piscinas.
• HeidiWerninghaus - Saltos
ornamentais, 100 e 200m livre, 100
e 200m costa e l\evezamentos. Hoje
empresária de sucesso.

• Mariana Rosa - Saltos ornamentais,
100 e 200m livre e revezamentos. Hoje
professora de natação.
• Briggite Hufenüssler - 100, 200 e 400m
livre e revezamentos. Hoje empresária
de sucesso.

• Cristiane Donini -100 e 200m peito,

revezamento medley - Hoje empresária
e escritora.
• Izildinha Behling - 100 e 200m,
revezamentos. Hoje comerciante.
• Claudia Donini - 100m livre, 100m
peito e travessias oceânicas. Hoje
empresária gastronômica e continua

competindo em travessias oceânicas.
•Adriana Braun - 100 e 200m peito e

revezamento medley. Hoje nutricionista
da Prefeitura de Jaraguá do Sul.
•Andréa Bruch - 100m livre e

revezamentos. Hoje comerciante.
Luísa Ziemann Formigari - 100 e 200m
livre e revezamentos. Hoje escrevente

cartorária do Cartório de Registro e

Imóveis de Iaraguá do Sul.
·.Eliane Krüger Emin - 200, 400 e SOOm
livre e revezamentos. Hoje farmacêutica
hospitalar. Desempenha suas funções
em Londres, na Inglaterra.
• Rosângela Lenzi - 100 e 200m peito e

revezamento medley. Hoje farmacêutica

Continua na próxima 5a leira. dia 29.
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Hoje, espetáculo audiovisualfaz da sede da
Fundação Cultural uma gigantesca tela deprojeção
JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

oje à noite, a partir
das 20h30, a fachada
do prédio da antiga
estação ferroviária,
atual sede da Funda

ção Cultural de Iara
guá do Sul, será o cenário para o

espetáculo audiovisual "Projeção
Mapeada - Organismos Públicos".
O projeto faz parte de uma série de
espetáculos que teve sua primeira
edição em Joinville em dezembro
de 2010, e chega a Iaraguá do Sul

graças a um projeto de autoria do

professor de Arquitetura e Urba
nismo do Grupo Uniasselvi/Fa

meg, João Paulo Vexani, aprovado
pelo FundoMunicipal de Cultura.

De acordo com o professor,
e com o artista Leandro Mendes
- o VJ Vigas - que fará as ima

gens' a projeção mapeada é um
fenômeno artístico mundial e

atual que consiste em projetar
imagens em estruturas arquite
tônicas não planas com o auxilio
de softwares específicos e proje
tores de alta potência. No Brasil,
São Paulo e Rio de Janeiro foram
os pioneiros. "A realização desse

projeto em Jaraguá do Sul insere
a cidade em um novo cenário ar

tístico mundial, proporcionando
ao público uma oportunidade de

presenciar um espetáculo audio-

visual que vem se tornando um

dos maiores expoentes da arte

digital", destacam.
O uso de fachadas de prédios

públicos como tela de projeção,
como a antiga estação ferroviária
da cidade, valoriza o patrimônio,
resgata a importância histórica
e foca a atenção do espectador
para detalhes arquitetônicos que
passam na maioria das vezes

dêspercebídos - ao mesmo tem

po que mistura as linhas entre a

animação e a arquitetura. "Em
Jaraguá do Sul, a apresentação
audiovisual, aliada à animação
gráfica, destacará as caracterís
ticas de nossa cidade, entre elas
a natureza, os valores e a cultura,
o trem e sua importância para o

desenvolvimento da cidade, as

indústrias têxteis e de motores",
finalizaVexani. ARQUITETURA

Ouso de
fachadaS de

prédios públicos
como tela de

projeção valoriza
o patrimônio,
resgata a
importância
lústórica

o quê: Projeção
Mapeada
Organismos Públicos
Onde: Fundação
Cultural de Jaraguá ,

.�

do Sul

Quando: Hoje, às 20h30
Custo: Gratuito

,

ContabiUd,ade
Consuh'oria E"'pftlSlfi,�d
It1f!fi�.�' (),&;�i,í(���

��1't�:t1�"I"r'
I
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PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. O nome de cardeal alemão Ratzinger, nosso atual

papa; As iniciais do cantor de tangos argentino Gar
dei (1890-1935)

2. Um sistema operacional para computadores / Local de
terra batida, cimentado ou lajeado, próprio para debu-
lhar, trilhar, secar e limpar cereais e legumes

3. (Ingl.) A rede da quadra de tênis; Oceanos
4. (NE) Cama de varas

5. O piloto francês Prost, quatro vezes campeão mundial
de Fórmula 1

6. Rocha à flor da água
7. As iniciais da cantora e apresentadora Barroso; Mo

vimento para trás
8. (GeaI.) Termo usado para indicar um dos dois tipos

fundamentais de estrutura existentes na litosfera
9. (Med.) Círculo avermelhado em redor de um ponto in

flamatório; Divisão de Saúde
10. (Ingl.) Pessoa que só quer saber de trabalhar ou estu

dar; (Ingl.) Na internet. sala de bate-papo
11. Ordenado, junto
12. A atriz norte-americana West (1893-1980), de "Minha

Dengosa" ; A parte mais longa do intestino grosso
11

13. Associação Latino-Americana de Livre Comércio /
Entidade dos cultos afro-brasileiros, orixá filho de -i 2

Xangô.

VERTICAIS
1. Articulação dos ossos / Famosa praia carioca, entre o

Leblon e a ponta do Arpoador
2. Um, em inglês; Abreviatura de laboratório; Relativo

aos órgãos que elaboram a urina
3. Cercar, assediar; Molde para o corte de pedras
4. Palavra que indica a condição de quem não mais ocupa

o cargo / Título inglês de nobreza; Os altos e baixos
da vida constituem a da fortuna

5. Um tipo de água potável; 700, em algarismos roma

nos

6. Cabeça, em inglês / Um mamífero aquático como a

baleia
7. Que denota escárnio, sarcástico; O astrônomo norte

americano George Ellery (1868-1938), que empres
tou seu nome ao telescópio mais famoso do mundo,
situado na Califórnia

8. Ter confiança / Diz-se de sócio que participa da criação
da empresa

9. Um produto da destilação do petróleo / A atriz norte
americana Sharon, de "Instinto Selvagem".

2

..
II

II
II

II •
•

ri II
• •

•
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II
•

SUDOKU
Preencha um quadrado

9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

I)

7

8

9

HI
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OV�nlOS

TODOS OS MESES NAS BANCAS

-

EVISAO DO TEMPO

Verão chega
com tempo
estável
o verão começa com

tempo firme, predomínio
de sol e calor em se.

Pequena chance de
pancadas isoladas de chuva
com trovoadas no Meio
Oeste e no Planalto Norte

(divisa com o Paraná),
entre a tarde e noite.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 20°C
MÁX: 35°C

AMANHÃ
MíN: 21°C
MÁX: 34°C

SÁBADO
MíN: 19°C
MÁX: 28°C

,'O

'; DIVIRTA-SE
� .. t ;\["'!' + 0\,":: �

�,

Junto com o aumento de temperatura,
sobe também o risco de incêndios em
SantaCatarina, devido ao sol forte e o

tempo seco, principalmente no Oeste
- e noMeio Oeste, onde há também
risco de estiagem. O risco deve
diminuir nesta sexta-feira, devido à

previsão de pancadas de chuva.

1/1

CHEIA 9/1

16/1

NOVA 24/12

Com a chegada do verão, o quadro
de temperaturas elevadas que já se

mantém desde a semana passada
. deve ganhar força, e o desconforto
acompanha.A recomendação é não

'-descuidar da hidratação, e favorecer os
ambientes climatizados. Na sexta-feira,
calor deve ficar aindamais intenso.

Ensolarado

'; ,�' ·,4,'
ChuvosoParcialmente

Nublado

iI!<-". �.�I

Nublado Trovoada

(Ifi,,

'

PALMITOS'
Dia de tempo aberto e

sol forte, com formação
de nuvens ao longo do
dia. A baixa umidade e a

falta de vento aumentam
a sensação de calor. As

temperaturas ficam entre
os 22"C e os 34°C.
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poracaso.com E)contato@poracaso.com

A última do ano
Acabou, acabou, está enfim, na hora do descanso!
Deixamos aqui aquele abração carregado de energia positiva
à todos leitores, esperamos que suas festas sejam memoráveis
e muito bem aproveitadas. Nós vamos ficar fora doar durante
duas semanas, voltando a toda dia 12 de janeiro. Com
vivas ao descanso, um brinde. Cheers!

MARCELO ODORIZZI

JacksonDoubrawa e Débora Silva em happv
hour reIax noMadalena Chopp &: ,Cozinha

"

,,'
........................................................................................................

Abandono de animais
Uma adoção deve ser bem pensada. Nas férias, com a desculpa de não
ter com quem deixar, muitas pessoas abandonam ou disponibilizam
o pet para adoção. O número de chamados naAjapra chega a dobrar
no mês de dezembro. Quem vai adotar, precisa lembrar que trata-se
de uma vida e que ação exige tempo, dinheiro, alguns sacrifícios e

muito amor. Para quem não tem como levar o pet nas férias, uma
solução são os hotéis em pets shops e agropccuárías da cidade.

MARCELO ODORIZZI

Jordana Cipriani e ValdineiDeretti curtindo
noite de sábado noArribaMexican Bar
...............................................................................................................................

Novidades para a cidade
Dá dó não poder compartilharmais detalhes nesta última coluna do
ano, porém enquanto os responsáveis não autorizarem, a gente tem
que deixar quietinho... O que dá para dizer é: no primeiro trimestre
de 2012 estão para inaugurar dois bares na cidade, dois
restaurantes, uma chocolateria e uma confeitariapadrão
europeu. As infos estão todas aqui guardadas, assim
que tivermos sinal verde vocês terão acesso.

DIEGO LUIS ]ARSCHEL

Ana Lucia Maceélo eW-dIian Torizani
conferindo o agito daVibine Universitária
no c1ubMoving Up, em SchI'oeder

..........................................................................................

E praquele rango...
Vale informar dos restaurantes também, não?
Mr. Beef, ArribaMexican Bar e Confraria do

\ Churrasco já não abremmais nesta sexta

feira, voltando às atividades dias 4, 9 e lO de

janeiro, respectivamente. Madalena Chopp e

Cozinha trabalha ainda nesta sexta, e retorna
somente dia 13 de janeiro.

"
'Compartilhem

online, isso não pode
ficar assim:é o novo
:Algu�m precisafazer"

alguma coisa: "

ERICDELIMA

85
.:.:;,.

Os sócios ChaI'les Lux e Jean Staelin,
prontos paramaismna edição da .

baladaWhite FeeIings na PatuáM�,.:""
....................................................................................

RETORNOS 2012
Amanhã é a última noite e não tem jeito: pra farrear
em Iaragua, agora só ano que vem. Pra ninguém
perder o rumo no começo de 2012, eis as datas das

primeiras baladas que vão rolar na região: '

- 4/010 Sacramentum Pub retorna a toda ao serviço;
- 6/01, Neni Iunkes reabre as portas da Lico com
banda de samba-rock;
- 11/O I, a Fuel Living faz a primeira edição do ano de
sua Quarta Sertaneja;
- 12/01, retorno do London Pub, o evento ainda não
está com atração definida;
- 13/01, fora de Iaraguá, é data da reabertura da
Moving Up em Schroeder e inauguração do Upper
Floor (ex - Seven Choperia), em Guaramirim;
- 11/02, reabertura do club TheWay, apresentando
DI Conrado e projeto Mashup.

I,

"

u ind
Kings·
OfLeon
ComeAround
Sundown

Sugestão do
leitorEdilson

Tonon, estudante

QUINTA·FEIRA 22/12
• 22h - Hip Hop Sessions / D} Puff
Local: London Pub 147 3055 0065

• 22h - Show com a dupla Téo & Edu / DJ Bibbe Andreatta
Local: TheWay 147 8433 0083

'

• 22h - Show com a banda Camaleão Robô
Local: Sacramentum Pub 147 88321524

• 22h - Bye Bye 2011 / Show com a duplaAlex &Willian
Local: London Pub 147 3055 0065

• 22h - Balada de Natal / Show com a dupla E61er e Prancisco I

DI Alan / Elas free até OOh
Local: DMT Pub 14796771247

CONJATOS:Armazém Pub - 9124 7449· Arriba Mexican Bar - 33711160 . Banana Joe - 8852 2252 ' Choperia Scondidinho - 33731299 . Confraria do Churrasco - 32751449, Espaço do Oca - 3370 9160 ' London Pub - 3055 3065
. Madalena Chopp e Cozinha - 3055 3059· Patuá Music-3055 0064, Moving UP - 9998 6691 ,Mr Beel-9608 2166, Sacramentum Pub - 88321524· Seven Choperia - 9122 7190· lheWay- 8433 0083

,.$,t�"f'.'i1 .. "'ftltjlll,.I:i.-21"�, ...·'I!i-�"'1.:ttllf'f'It .. 1r'.'.\lJ;a'"i,jJl,t';J.,!l'l;.LcJJt;J!t� • 'y,jL 1o';C}. . .!!I.,VI;:J'tfff;#i:'J<) ;jjj •. � l �
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Pontualidede. eficiência
conforto e segurança,
aqora, de

I 32750909

Byebye
�

Dnesta quinta-feira, com clima e astral
nde Natal, que a The Way movimenta a

sua casa noturna com a badaladíssima

festa Bye Bye 2011. Presença na noite da
.

excelente dupla sertaneja Teo &Edu emais
a participação do consagrado Dl Bibbe
Andreatta. Festamemorável!!

AI" I" Io. ao.
Atenção, rapazes estilosos e a turmaKids

que está em busca de uma roupa do tipo
peça única para vestir na noite da virada:
a sofisticada UpperMan, no Shopping
Breitahupt, que abre todos os dias em
horário gigante, inclusive aos domingos,
tem asmelhores grifesmundo afora e na cor

que você imaginar. Está esperando o quê?

• •

I r le

o leitor fiel de hoje é o amigo Renato
"IubarãoStefaní, que lê esta coluna

para ficar por dentro das novidades
de nossa sociedade.

�,

..... "

moagoncalves@netuno.com.brMoa Gonçalves
MAURICIO HERMANN

ENSAIO De6ê Galliani estará nas páginas
do ensaio daRevista Nossa, em janeiro

Podendo
Umamulher que
também fez um pacto
com o tempo foi a
empresária Tânia
Zapelinni (Hitan
Malhas). Ela continua
cada vezmais bela e

desfilando um corpo de
dar inveja a qualquer
garota de 18 anos.

LadoB
Aquele ex-vereador diz
que não foi vaiado em um

restaurante de massas,
como publicado aqui,
ontem. "Na única vez em

que fui vaiado, tinha 15

anos.e foimerecido, pois
perdi um pênalti na final
do campeonato escolar".
E

-

tá'ntao, a.

www.imoveiscapital.net

47 3370.2.900

, �.

BELA CATARINA O meu amigoMarcelo, da Confeitaria
Bela Catarina, que sempre oferece atendimento vip

3371-3412

• Hoje quem recebe o
merecido coro de parabéns
pela estreia da idade nova
é o amigo boa genteJorge
"Iscorpiãc'Casarotto.
Felicidades mil!

• A história da "Pipa do
VovôNão SobeMais';
deu o quefalar em um
"senadinho" da urbe
sornso.

• O meu amigo Dalri,
o popularZoinho, está
muito feliz com um grupo
de amigos, com destaque
para o Zé do Pesque
Pague, Osvaldo Kohler, os
irmãosMello e mais uma

galera, que ajudaram
na distribuição de uma "

tonelada de balas neste
Natal. Valeu!

• Seja solidário, doe
sangue'

• Com essa,fui!

Tim tim
Por favor, não ousem
esquecê-la: Aline Bortolini é
a grande aniversariante de

hoje e vai adorar saber que
foi lembrada.

6 3055-0024

Satisfaça-se I

como que
lhe agrada,
e deixe
os outros

falarem de
você como
lhes agrada.

MAURICIO HERMANN

MADALENA O empresário MárcioMauro
Marcatto e sua Vera, no Restaurante Madalena

MAURICIO HERMANN

LINDAS E10isa Barroso, Vanessa Lazzaris e Solange
Dambrosld no festejado Restaurante Madalena

Niver do Jailson
Meu grande amigo-irmão,
e posso chamar até de uma
das pessoas especias em
minha vida, caráter ilibado,
destacado nome do jornalismo
da 105 FM, JailsonAngeli, é
o grande aniversariante de

hoje, e vai comemorar em
grande estilo corri sua amada

Iadna. Parabéns, irmão! Eume
orgulho de fazer parte desta
sua constelação de amigos do
coração. Felicidadesmil, e que
Deus abençoe e ilumine sempre
a nossa amizade. Mil vivas!

Pensando bem... Fedra &

Dionei
Aumenta a onda de
buxixos à proporção
em que se aproxima a

eleição municipal em
Iaraguá do Sul. Ontem,
pelos bares da moda, a
chapa estaria formada
com Fedra Konell e o ex

deputado DioneiWalter
da Silva como vice. E

com a assinatura do

poderoso cacique,
Ivo Konell.

"Eu tenho meu lado carinhoso.
Tenho um lado estressado. Tenho
um lado preguiçoso. Tenho meu lado
engraçado. Tenho um lado irônico.
Tenho um lado insuportável. Tenho
um lado amável. E cada um tem o

meu lado que merece".

Onde comer bem

em Jaraguá
Na confeitariaBela Catarina. Um
dos lugares mais aconchegantes e

com atendimento excelente.
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CRÔNICA
ALEXANDRE PERGER,

JORNALISTA

CHIC
CHI

, I Quando subiu ao palco, causando furor, pa
recia um artista circense ou até mesmo um

ator de teatro. Sem ficar por baixo, fez o públi
co se sentir em casa e como se estivéssemos em
uma peça de gala, apenas nos divertiu. Sem co

mentários ou conversas com a plateia, cantou e a

cada palavra que ecoava pelo Teatro Guaíra, uma
lembrança surgia na memória. Aquela tarde de
tédio ou noite de insônia em que suas canções
embalavam até tudo fazer sentido.

Com a mística de quem já embalou amores,

'provocou revoluções ou até mesmo se fez indife

rente, Chico Buarque comprovou, em seu showem

Curitiba, que deixou de ser um artista completo.
Está acima disso, no rol dos compositores de fama
inabalável. Nem mesmo a voz discutível faz o pú
blico se desencantar. Os fãs de Chico são espécies
de escravos de um talento que ultrapassa as gera
ções, que encanta pela simplicidade genial.

Acredito que assim como eu, fã mais que de
clarado, muitas pessoas jamais imaginavam ver

um show de Chico, como se fosse uma daquelas
paixões platônicas. A ficha só caiu e só acreditei

que o estava vendo cantar quando ouvi as pri
meiras músicas, inéditas, que integram o último

.. CD do artista. Talvez a palavra ansiedade não
sirva para explicar o sentimento das semanas

anteriores ao show. Êra mais felicidade mesmo,

por ter a opor
tunidade de ver

um ídolo. f'

Pode parecer
inusitado, mas

comecei a gostar
de Chico quan
do li suas com

posições e não

quando ouvi ele
cantar. A perfei
ção na coloca

ção das palavras
e a sutileza são

dignas de poetas de outros séculos. No entanto, é
um cantor que vive a exaltar amalandragem e as

pequenezas do cotidiano, além dos amores e das

conquistas. Talvez nunca ninguém tenha conse

guido imortalizar tantos sentimentos e prazeres
em umamúsica como Chico Buarque.

Embora já exaltado por multidões, hoje o

carioca passou a ser um artista endeusado por
intelectuais e gente da classe média. Sua obra
deixou de ser do povo, as rádios não tocam, suas

canções não figuram mais nas listas de mais
tocadas. Apesar disso, ele sempre cantará para
todos, mesmo que a soberba tente impedir que
sua arte chegue ao povo.

Os fãs de Chico são

espécies de escravos
de um talento

que ultrapassa
as gerações, que
encanta pela

simplicidade genial.

Culta a nossa página noFaaebook e
fique·tnfonnado também na sua lede

facebook..comIocolrêiodopo O

CLIC
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

A Carla encontrou esse pobre poodle abandonado no estacionamento da
empresa onde trabalha, no Água Verde, na manhã de segunda-feira. Como
ela já tem dois cães em casa, não pede fioar com o coitadinho, e precisa
arranjar alguém para cuidar dele. Interessados podem entrar em contato

pelo telefone (47) 2107-1800, ou pelo e-mail carla@consistem.com.br

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
íris exige que Tereza Cristina conte sobre os car

tazes. Severino ajuda Renê no restaurante do hotel.
Teodora consegue o direito de passear com Quinzi
nho. Baltazar não gosta de ver Solange com Daniel.
Griselda fala para Vilma que está namorando Renê.

Ferdinand, Pereirinha e Enzo tentam descobrir onde
foi parar o tesouro do chinês. Wallace chama Zuleika

para sair. Rafael sofre na cadeia. Celina não deixa Pe
dro Jorge ficar muito tempo com Henrique.

• A VIDA DA GENTE
Ana desmarca seu encontro com Lúcio. Cris se

enfurece com o presente que Jonas lhe dá. Iná e Wil
son se preocupam com a saúde de Laudelino. Renato
tenta esconder de Alice sua situação financeira. Eva
fala com Lúcio sobre Ana. Celina conta para Nanda

Que vai se encontrar com o homem Que conheceu pela
internet. Jonas manda Cléber demitir Eliete. Celina se

surpreende ao descobrir Que o homem Que conheceu
na internet é Lourenço.

• AQUELE BEIJO

Regina é levada para a 'delegacia e pede Que
Mirta fale com suas filhas. Camila conta para Claudia
sobre a prisão da mãe e Rubinho revela que Alberto e

Maruschka usaram o nome de Regina nas negocia
ções da Comprare. Valério avisa a Alberto sobre a ope
ração da polícia. Maruschka e Felizardo são presos.
Agenor reúne as costureiras e comunica que tocará a

confecção. Claudia surge no hotel em Que Vicente está
hospedado com Lucena e pede a ajuda do advogado.

• VIDAS EM JOGO
Patrícia tenta convencer Francisco, mas ele não muda

de ideia. Wellington diz para Cacau Que conversará com

Fátima sobre a falsa gravidez. Patrícia conta para Regina
Que Cleber tentará fugir. Fátima liga para a mãe adotiva de
Edmundo e Marcolino e tenta convencê-Ia de Que o acordo
com Patrícia é uma armadilha. Car10s entra em contato com

Miranda, Que avisa ao milionário Que não protegerá mais

ninguém. Car10s conta para Francisco Que o bandido ficou
'sabendo da tentativa de assassinato contra Cleber.

ANIVERSARIANTES
22/12 Crislene Scheneider Kátia Knihs

Cristiane Stenger Leonita S. Zoz
Alcino O. Junior Daniela Hintz Matilde Kohler
Alice M. De Souza Éderson R. Cordeiro Natalia A. Gessner
Aline D. Bortolini Elcio E. Rozza Natalia Piotto
Amanda Mader Ezequiel F. de Melo Natham E. Pereira
Anderson Vicente Graciela M. da Silva Rosangela D. Basso
Anita P.Sarti Helena F. Batista Tatiane Mars
Arietusa da S. vigsdina lisa Muller Valmor Schewer
Caroline Borchardt Ingelore Knaesel

(I; 1 : I' I f ·larÇl�. Santos. I (
Celestino Rech Jair Stiz

1 \ tJ,' ,t·.. I!' I 'i 0\ �

Depois da mundialmente
elogiada Sting ln lhe Tall lour,
Scorpions gravou antigos
sucessos para uma coletânea
especial em homenagem aos

seus fãs. Com 45 anos de
carreira, a banda reúne nessa

coletânea tudo o que marcou

sua carreira como "Rock Vou
Like A Hurricane", "Still Loving
Vou", "Wind Of Change", além
de clássicos como "lin Soldier"
do lhe Small Faces & "Ruby
luesday" do lhe Rolling Stones.
Cheio de clássicos, "Comeblack",
é o esforço da banda para
retribuir tudo o que alcançaram
até hoje. Um clássico imperdível
de uma das maiores bandas na

história do Rock n' Roll.

CALIFÓRNIA FILMES

Anton é um médico que vive
entre sua casa numa tranqüila
cidade na Dinamarca e seu

trabalho num campo de
refugiados africanos. Nesses
dois mundos diferentes, ele
e sua família se deparam
com escolhas difíceis entre

vingança e perdão. Seu filho
mais velho, Elias, sofre bulling
na escola até ser defendido por
Christian, o novo garoto recém
chegado de Londres com seu

pai, Claus. Elias e Christian
criam rapidamente uma forte

ligação, mas quando Christian
envolve Elias num perigoso ato
de vingança com conseqüências
potencialmente perigosas, sua
amizade é testada e vidas são
postas em risco.
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WILL LEITE. www.willtirando.com.bi
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AMANHA NUNCA MAIS

Walter (Lázaro Ramos) é um homem de classe média que promete à esposa Solange (Fernanda
Machado) que irá buscar o bolo de aniversário da filha deles. O que poderia ser uma tarefa simples
se mostra bem complicada à medida que o sujeito se depara com inúmeras situações inusitadas

pelo caminho. Enquanto tenta lidar com a desconfiança do chefe e com o trânsito de uma São Paulo

chuvosa, ele verá sua vida tomar um rumo inesperado no caminho para casa.

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 21h20)
• 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 hl O)
• Cine Garten 3
• Os Muppets - Dub (13h50)
• Os especialistas - Leg (19hl0)
• Roubo nas Alturas - Leg (16h40, 21 h40)
• Cine Garten 4
• O palhaço - Nac (15h15 e 21h20)
• 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 21h20)
• 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, 19h1 O)
• 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 (19hl O e 21 h25)
• C,ine Neumarkt 4
• Operação Presente - Dub (13h50)
• A Saga Crepúsculo - Amanhecer Parte 1-
Dub (16hl0 e 18h50)

• A Saga Crepúsculo -Amanhecer Parte 1- Leg (21hl0)
• Cine Neumarkt 5
• Os Muppets - Dub (14h15)
• Noite de Ano Novo - Leg (17h e 19h30)
• Tudo pelo Poder - Leg (22hl0)

• 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(13h15,16h05,18h55e21h45)
• 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 (13hl0 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)

Arósio volta ao

teatro em Macbeth
AnaPaulaArósio volta ao teatro e assume o

papel de LadyMacbeth a partir de 18 demaio
de 2012, quando ocorre a estreia da peça
"Macheth' em São Paulo, no teatroVivo (zona
sul).A atriz irá contracenar comMarcello

Antony (Macbeth) e Claudio Fontana,
também já confirmados no elenco. A

direção fica a cargo de GabrielVillela.

, .

GVla

Segundo o jornal 110 Dia", Flávia
Alessandra interpretará Zarolha, uma
famosa prostituta do Cabaré Bataclan,

.

no remake da novela "Gabriela", Ainda de
acordo com a publicação, as. gravações
da trama - que será escrita porWalcyr
Carrasco e terá a direção de Mauro

.

Mendonça Filho - começam em março
de 2012 e deve estrear em abril.

Marone protesta
em Brasília
SérgioMaronemostrou que não é ativista só
de rede social- o ator postou em seuTwitter
nesta terça-feira uma foto em que ele aparece
ao lado de uma amiga carregado várias pastas
que seriam assinaturas contra a construção da
UsinaHidrelétrica de BeloMonte, no Estado
do Pará, próximo ao RioXingu."Chegamos'
Gotadagua no Planalto!", disse.

Surfando. Butler
sofre acidente
Segundo o site da revista IIUSWeekly",
GerardButler sofreu um acidente no último

domingo, naCalifórnia, ao filmaruma cena
surfando para seumais recente filme, 1I0f
Men andMavericks".Segundo o surfista Frank
Quirarte, que escreveu sobre o acidente em
seu blog, o escocês foi derrubado por duas
grandes ondas e se chocou nas pedras.

HOJ:IÓSCOPO

Joãosinho Trinta
será tema de filme
Segundo a coluna 1I0Iá!" do jornal "Agora';
o carnavalesco Joãosinho Trinta - falecido
neste sábado, dia 17 - vai virar tema de
um filme e será interpretado por Matheus
Nachtergaele. De acordo com a publicação,
o longa será dirigido por Paulo Machline
e rodado em Paulínia, no interior de São

Paulo, e no Maranhão no primeiro semestre

de 2012, sem previsão para a estréia.

,

ssa s

.

A atriz Scarlett Johansson, não suporta
ficar perto de pássaros, segundo revelou à
revista IINewYork". IITem alguma coisa com
as asas, os bicos e osmovimentos ... Tenho

pavor deles. Meu tio também tem pavor
de pássaros", afirmou. Em seu novo filme,
IIWe Bought a Zoo", a atriz contracena com
vários animais - incluindo pássaros.

ÁRIES
Sua alegria será contagiante. Esta é uma boa ocasião para
manter a família unida. No campo afetivo, participe mais da
vida do par e vice-versa.

TOURO

Aproveite o clima de harmonia do final do ano para aparar as
arestas com as pessoas de seu convívio. Envolva a pessoa
amada em seu charme.

GÊMEOS
Desenvolva suas tarefas com mais leveza e a alegria vai
tomar conta do ambiente. No romance, abra-se a um

diálogo sincero.

CANCER
Bom momento para conversas sinceras. O cUma de
festa incentiva o entendimento. No romance, é tempo de
restabelecer a harmonia e a oonfiança.

LEÃo
Excelente momento para planejar atividades divertidas com
as pessoas de sua estima. No relacionamento a dois, faça
com que seu amor se sinta especial.

VIRGEM

Compartilhe suas vitórias e seu entusiasmo com os

familiares. Ótimo período para planejar uma viagem ou

passeio. Tudo de bom nos assuntos afetivos.

LIBRA
Excelente momento para confraternizar com os amigos. Nos
assuntos do coração, participe ativamente da vida da pessoa
amada e vice-versa.

ESCORPIÃO
Fique de olho em sua vida financeira, há tendência a gastar
mais do que deveria. Em casa, pode se sobrecarregar. Não
tenha receio de pedir ajUda!

SAGITÁRIO
O clima de festa traz mais alegrias para sua vida. CUidado
para não magoar alguém próximo com seu excesso de

franqueza. Pense um pouco antes de falar.

CAPRICÓRNIO
Mantenha a discrição dos seus planos para não atrair olhos

invejosos em suas conquistas. Organize seu tempo para dar
a atenção que sua família merece.

AQUÁRIO
Não convém se envolver em assuntos polêmicos. Os astros
enviam boas vibrações para o campo afetivo. A dois, o
entendimento será total.

PEIXES

Cumpra suas tarefas com entusiasmo e poderá receber o
merecido reéonhecimento. No amor, lealdade e confiança vão
estimular a paixão.
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O. sonho da ilustração
Escritor e designer, Roberto Lanznaster tem
no trabalho como ilustrador um de seus prazeres

JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

O apartamento pequeno não esconde
a paixão pela ilustração: é cercado

por livros de arte e de animação que vive
o ilustrador, designer gráfico e escritor Ro
berto Lanznaster. Isso junto aos filmes e

obras literárias que inspiram o jaraguaen
se, autor de dois livros infantis e ilustrador
de vários outros. "Sempre gostei de ilus

tração e também de desenhos animados,
tanto que o meu trabalho de conclusão de
curso foi sobre animação", conta, ao passo
que mostra um dos livros de referência e

inspiração - uma coletânea de artes con

ceituais dos filmes da Disney.
E é com base nesse interesse pelo dese

nho que Lanznaster faz parte do seu traba
lho, "Ainda não consigo fazer da ilustração
a minha vida, mas se surgir a oportunida
de de trabalhar somente nisso, vou apro
veitar", explica. Enquanto a chance não

aparece, se mantém trabalhando como

designer geral, fazendo diagramação para
revistas, logotipos e ocasionais mascotes

para empresas. Além da ilustração, tentou
uma incursão em outros ramos da arte , po
rém sem muita sorte. "Eu tentei participar
de uma exposição, e tinha feito uns quadros
que eu achei que seriam bem polêmicos, so
bre pedofilia na igreja, mas os críticos disse
ram que meu trabalho era (muito anos 90'
e portanto datado", relembra.

Sua primeira obra como escritor, em
2005, foi uma adaptação literária infantil
da ópera (� Flauta Mágica", de Mozart -

uma das obras mais famosas no gênero -

que repassou a trama do Egito para a floresta
Amazônica. "Tem várias versões diferentes
dessa ópera, incluindo uma passada na pri-

.

meira guerra mundial, e eu achei que daria

para passar a peça para o cenário amazônico
sem dificuldades", conta, destacando que o

livro foi bem recebido. "Quando escrevi eu
era muito (bicho-grilo' e me interessa bas
tante a questão indígena".

Este ano, lançou a segunda obra - Poco
tinhas - em parceria com a estilista Saman
tha Quadros. "Essa foi uma oportunidade de
trabalhar com uma estética que eu aprecio
muito, um estilo mais vitoriano", explica,
ressaltando que embora o visual remeta à
era vitoriana (final do século 19), a obra é
marcada por um anacronismo muito forte.
"Fizemos algo bem curioso, pois ao mesmo

tempo que as protagonistas são princesas e

moram em um castelo, e temos toda essa es

tética do século 19, elas tem iPods, uma delas
gosta de ver televisão", conta. O tommisto foi
umamaneira de representar as relações com
a produção cultural pós internet. "Hoje as

crianças tem acesso a obras medievais e vito
rianas com tanta facilidade como uma mais

moderna, e o contexto se mistura muito fá
cil", indica. No tempo livre, o cinema, a mú
sica e a literatura acabam servindo de inspi
ração para mais trabalhos. "Embora seja algo
que eu faço por prazer, não dá para separar
as duas coisas, e eu sempre fico de olho na

estética, na direção de arte, o tom narrativo,
tudo isso acaba influenciando minhas ilus

trações", frisa. Agora, já pensa em obras no
vas. (�Samantha pretendê uma continuação
de Pocotinhas, enquanto eu tenho outros

planejamentos para o futuro", encerra.

Sempre gostei de.
ilustração e também

de desenhos

animados, tanto que
o meu trabalho de
conclusão de curso
foi sobre animação.

ROberto Là.nzllasfer.
eScritor e designer
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MAIS CALOR

Sai a primavera, entra o verão
Estação quente,
começa hoje e a

recomendação é

cuidar da hidratação,
evitar sol e ficar
atento às chuvas

JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

Embora o calor típico da esta

ção já tenha começado a dar as
caras na semana passada, o verão
começou hoje, às 2h30 da madru

gada, e com ele aumenta não ape
nas a temperatura, mas também a

incidência de chuvas. Segundo o

meteorologista Marcelo Martins,
do Epagri/Ciram (Centro de In

formações de Recursos Ambien
tais e Hidrometeorológicos), a

tendência da estação é de perí
odos prolongados de sol aberto,
seguidos por dias de chuva forte.
"Porém há chances de pancadas

EDUARDO MONTECINO

DIVERSÃO Boa hidratação é essencial, e piscinas são boa opção para se refrescar

de chuva forte praticamente todos
os dias", conta.

Com o aumento de tempera
tura e o tempo mais aberto, são
necessários cuidados extras com a

temperatura, diz Martins. "É mui
to importante cuidar bastante da

hidratação e evitar o sol direto", ex
plica, lembrando que é recomen
dável buscar ambientes climati-

zados ou espaços sob a sombra
nos horários de sol mais intenso.
"Nem começamos o verão e as

temperaturas já estão bem eleva

das, o que exige cuidado", ressalta.

ELA FALOU ASSIM: EU

A TUA MAIOR COM' 'N
(GUSTAVO, FILHO ADOTI

LAÇOS DE AMOR

• ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

... DO ESTADO DE SANTA CATARINA
MP•A palavra "tarde" não existe para quem deseja amar e ser amado: E quando a Maria de Fátima

encontrou o Gustavo, o amor falou mais alto que o fator idade. Pois numa adoção tardia

sempre é tempo de compartilhar um futuro mais feliz com quem já viveu um triste passado.

Estado de Santa Catarina

MINISTÉRIO PÚBLICO

Ao mesmo tempo, a recomen- .

dação é de cuidados extras com as

chuvas. "Essa é a época que mais

chove, com grande risco de alaga
mentos e deslizamentos", afirma
Martins. Segundo o meteorologis
ta, a instrução é buscar abrigo em

caso de chuvaforte e evitar pisci
nas e o mar quando há sinais de
chuva iminente. "Esta época tem

grande risco de trovoadas e um

maior número de mortes devido a

descargas elétricas", comenta.

Tendência
é estiagem

A tendência climática para o

Oeste e o Meio-Oeste catarinense
é diferente do resto do Estado. Se

gundo Martins, enquanto o resto

de Santa Catariana deve ser mar

cado por pancadas freqüentes de

chuva, o interior deve ter tempo
seco, com risco de períodos pro
longados de seca. "Nestes locais,
os riscos causados pelo calor é ain
damaior", diz.

Para saber mais, acesse www.portaladocao.com.br

SANTA C4TARJIM
Estado de Santa Catarina

Tribunal de Justiça
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PONTO DE VISTA

s
WATZKO, ESTUDANTE

DE DIREITO

JOSé era um homem que não pode
estudar, e nem frequentar uma fa

culdade, apenas tinha estudado até
metade do ensino fundamental, po
rém a vida lhe proporcionou diversas
lições durante sua caminhada na ter
ra' afinal de contas era um autodida
ta, lia livros frequentemente e procu
rava conversar com as pessoas sobre
diversos assuntos. Próximo de seus

80 anos, e querendo deixar de heran

ça para seus filhos, um pouco do que
aprendeu com a vida, chamou seus

quatro filhos: Lucas, João, Mateus e

Sofia. E disse o seguinte:
- Queridos filhos, quero que

aprendam uma das lições que con

sidero a mais importante da vida. A

lição é a seguinte: Vocês não devem
ter pressa quando forem fazer seus

julgamentos. Porém para aprende
la, cada um de vocês irá procurar
um Pessegueiro e irá observá-lo.

Então os filhos foram à procura.
Lucas foi o primeiro a encontrar, e o

que viu não foi de seu agrado, pois
era inverno e a árvore estava sem

frutos. João demorou um pouco
mais, porém também encontrou, e
se admirou com a beleza dos botões
e com a promessa de frutos, pois era
a primavera.

Depois foi a vez de Mateus, en-

(
!

-

contrar, também ficou maravilha
do, pois os frutos estavam quase
bons, pois era" o verão.

E por último foi à vez de Sofia
encontrar o Pessegueiro, a árvore
estava completamente carregada de
frutos, era uma bela paisagem, pois
era o outono. Assim que voltaram,
seu pai os reuniu e pediu que cada
um contasse o que tinha visto:

Lucas disse: - A árvore era feia,
seca e parecia não ter vida!

João então retrucou: - Não é ver

dade' a árvore estava cheia de botões,
e com certeza iria dar belos frutos.

Mateus então disse o que viu:
- Quando cheguei, vi uma árvore
com vários frutos, e eles estavam

quase bons.

Sofia, que era amais jovem, dis
se a seu pai e seus irmãos: - A árvore

que encontrei estava cheia de frutos,
refletia vida e promessas.

José então disse aos seus filhos:
- Queridos filhos, nenhum de vocês
está errado, pois cada um de vocês

apenas presenciou uma estação do
ano da vida da árvore. Filhos apren
dam a lição de que não se pode julgar
uma árvore, ou uma pessoa, por ape
nas uma estação (período da vida). A
essência do que cada um é só pode
ser vista no final de tudo, assim como

DO LEITOR

no momento em que todas as esta

ções do ano se completam. Se vocês
desistirem no Inverno, perderão as

promessas da primavera, e nem ve

rão a beleza do verão e pior que isso
é que não poderão ver os resultados
da caminhada quando chegarem ao

outono.

Lucas, João, Mateus e Sofia agra
deceram seu pai pelo ensinamento,
e cada um procurou aplícar durante
sua vida, a singela lição que aquele
homem simples, porém sábio quis
deixar de herança para eles.

Espero que nenhum de nós

permita que a dor de uma estação'
possa destruir a alegria das outras.

Também, não fiquemos julgando
nossa vida por apenas estarmos

em uma estação difícil. E acima de
tudo que perseveramos durante as

estações difíceis, para que ao final

possamos colher os resultados da .

caminhada diária.

Estamos vivendo um período de

aceleração de ritmo. Permita-se

descanso, não abuse de sua saúde!
Um pouco de isolamento é preci

so para recarregar as baterias e refletir
sobre nossas atitudes diárias. Traba
lhar em equipe é umamaravilha, por
que quando um cai, o outro levanta. É
a lei davidanos ensinando a respeitar
as diferenças. Busque compartilhar
as idéias, não faça tudo sozinho. A
realidade e a exigência do mundo lá

REPúBIlCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODE SANTACATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRIS1A INGEHIlLEWAGNER, Interventora - Rua28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404 - Horário deFuncíonamentoi 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

.
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guém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade Protocolo: 25206 Sacado: INES FERREIRA CPF: 629.859.069-20 Cedente: COOPERATNA REGIONAL VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASILSA - AGENCIA GUARAMlRlMDataVen-
com os arts. 995, 997 c/ c 1023, todos do CNCGJ. AGROPECUARIAVALEDO ITAJA! CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número do Título: 00428901 Espécie: Dupli- cimento: 09/12/20n Valor: 266,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76,Diligência:

cata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM R$ 33,30, Edital: R$ 15,00
DataVencimento: 08/12/2011 Valor: 83,86 liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 18,31, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00 Protocolo: 25210 Sacado: PONT-TUBO MONlAGENS lJDAME CNPJ: 08.175.103/0001-02 Cedente: CO-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MERCIO DEAÇOS JARAGUALIDA CNPJ: 07.221.605/0001-51 Número doTítulo: 9968 Espécie: Duplicata
Protocolo: 25157 Sacado: lZAAC BERNARDO MOREIRA CPF: 382.104.609-00 Cedente: ULEANDRO deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 003/06 Espécie: Duplicata deVenda Mer- Vencimento: 12/12/2011 Valor: 182,43 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Dili-
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM DataVencimento: gência: R$ 33,30, Edital: R$15,00
10/12/2011 Valor: 420,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Edital: R$15,00 Protocolo: 25158 Sacado: ROSAIl SCHMlDT ROTERS CPF: 988.230.789-20 Cedente: ULEANDRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 425/09 Espécie: Duplicata deVenda Mer-
Protocolo: 25154 Sacado: JAMIL RODRIGUES CPF: 024.318.099-35 Cedente: ARNO FRANCISCO DE- cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM DataVencimento:
RETTl ME CNPJ: 86.727.989/0001-55 Número do Título: 000000653 Espécie: Duplicata de Venda Mer- �/12/2011 Valor: 275,65 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 60,53,Diligência: R$33,30,
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: Edital: R$ 15,00
10/12/2011 Valor: 145,50 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução:R$ 32,99,Diligência: R$ 33,30, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Edital: R$15,00 Protocolo: 25163 Sacado: SCHROEDER USINAGEM rtoAME CNPJ: 13.354.037/0001-60 Cedente: DIFU-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SO DISTR PARAFUSOS EWALD ITDACNPJ: 82.887.175/0001-27Número doTítulo: 24165/26166 Espécie:
Protocolo: 25156 Sacado: JOCIMARA DE JESUS BRANDAO CPF: 055.046.109-40 Cedente: ULEANDRO Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Venci-
MACHADO ME CNPJ: 05.338.614/0001-00 Número do Título: 0425/04 Espécie: Duplicata de Venda Mer- mento: 06/12/2011 Valor: 50,65 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência:
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMlRlM DataVencimento: R$ 33,30, Edital: R$15,00
10/12/2011 Valor: 120,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Edital: R$15,00 Protocolo: 25069 Sacado: THALITA ELLEN ZANQUE1A AVELAR CPF: 048.806.629-84 Cedente: BV FI-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NANCEIRA S/A GEl CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título: 131037685 Espécie: Cédula de Crédito
Protocolo: 25021 Sacado: JSK SERVlCOS DE REBOQUE LTDA ME CNPJ: 02.596.894/0001-50 Cedente: Bancário por Indicação Apresentante: BV FINANCEIRA S/A GP.I Data Vencimento: 17/11/2010 Valor:

.

VENTUS PNEUS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA CNPJ: 07.573.244/0001-02 Número do Título: 7.831,85 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00
7470.112 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO SANIANDER (BRA- Guaramirim, 22 de dezembro de 2011.
SIL) SADataVencimento: 27/11/2011 Valor: 649,00 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$
13,87, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

fora continuam cruéis. VIre os holo
fotes para você e sinta-se amado e

respeliado, é assim que se aprende a

amar e respeitar o outro. É isso quevai
fazê-lo desempenhar o seu papel em
ummundo cada vez com mais efici
ência. Volte a .sonhar e se empenhe
em mudar sua ética e seus valores. O

sangue que corre em suas veias é o

que vale acima de tudo. Quando se

luta com honestidade e ética, sempre
se encontra aliados no caminho.Aqui

Protocolo: 25146 Sacado: ALAlRSEANTONIA BONASSESKI SANTOS CPF: 008.707.079-06 Cedente: CG
FOMENTOMERCANTIL lJDA CNPJ: 05.428.554/0001-08 Número do Título: 2553 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 08/12/2011 Valor: 1.000,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Di
ligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 25208 Sacado: ALllUOVALCANAIA CPF: 460.067.459-68 Cedente: SIPAR COMERCIO DE PA
RAFUSOS E FERRAMENTAS lJDA CNPJ: 01.056.640/0001-86 Número doTítulo: 11242842- Espécie: Du
plicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODOBRASIL SA - AGENCIAGUARAMlRlM
DataVencimento: 12/12/2011 Valor: 106,67 liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 22,76,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 24605 Sacado: BAl'IMENTO INDUSTRIA DE CONFECCOES lJDAME CNPJ: 06.317.578/0001-
52 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84Númer JO Túulo: 46064*006 Espécie: Duplicata de
VendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCODO BRAsIL SA - AGENCIAGUARAMlRlM DataVen
cimento: 25/1112011 Valor: 233,00 liquidação após aintimação: R$1O,85, Condução: R$ 32,99, Diligência:
R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 25070 Sacado: EDILSONVA!S CPF: 067.429.939-60 Cedente: BVFINANCEIRAS/AGP.I CNPJ:
01.149.953/0001-89 Número do Título: 131040296 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação
Apresentante: BVFINANCEIRAS/AGEl DataVencinlento: 15/03/2011 Valor: 11.441,45 liquidação após a
intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 25124 Sacado: EUGENIA SAFANELI WULF CPF: 899.189.839-49 Cedente: COOPERATIVA
CRED. RURAL INTER. SOLlD. LUlS ALVES - CREDIALVES CNrJ: 04.430.100/0001-09 Número do Títu
lo: 01687 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA
AGENCIA GUARAMIRlMDataVencimento: 10/12/2011 Valor: 1.687,04liquidação após a intimação:

entra a força de equipe, alguns apoios
são interessantes, pois na crise mate
rial ou emocional vai encontrar solu

çõesmágicas no amor e na confiança.
Acredite que a providência divi

na está operando a seu favor sempre
e que o apoio afetivo que recebe está
fazendo uma grande diferença. Ob
serve e valorize!

Ildelaide Brunilde Dombusch

Ender, empresária aposentada

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N°. 11/2011-PMS'

O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal n", 8.666/93 e suas

alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de

licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julgamento
e seu resultado da Tomada de Preço n°. 11/2011 - PMS, Processo de licitação
n°. 150/2011 - PMS, adjudicando em favor da empresa abaixo o objeto da

licitação por ter apresentado o menor preço global, determinando que seja dada
ciência aos participantes:
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento
de projeto executivo e estrutura e mão de obra, materiais e equipamentos), da
estrutura pré-moldada em concreto (canha de bocha), com área total de 600m2,
anexa ao Ginásio de esportes Alfredo Passold, na Avenida dos Imigrantes, no

município de' Schroeder/SC, conforme projetos, memorial descritivo, planilha
de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante do Instrumento

convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante
deste Contrato, como se transcrito fosse.

Empresa vencedora: EMME PRÉ-FABRICADOS LTDA.
Valor da proposta vencedora: R$ 128.429,00 (Cento e vinte e oito mil,
quatrocentos e vinte e nove reais).
Schroeder, 22 de dezembro de 2011.

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Extrato do Contrato n°. 221/2011-PMS
Processo Licitatório n", 150/2011-PMS - Tomada de Preços n". 11/2011-PMS
Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o n".

83.102.491/0001-09, com paço municipal na RUq Marechal Castelo Branco, n".
3201, no Município de Schroeder/SC.
Contratada: EMME PRÉ-FABRICADOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nO

78.841.087/0001-17, estabelecida na Rua Tiradentes, n". 408, Centro, Cidade de

Schroeder, Estado de Santa Catarina, CEP: 89275-000.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução (com
fornecimento de projeto executivo e estrutura e mão de obra, materiais e

equipamentos), da estrutura pré-moldada em concreto (cancha de bocha), com
área total de 600m2, anexa ao Ginásio de esportes Alfredo Passold, na Avenida
dos Imigrantes, no município de Schroeder/SC, conforme projetos, memorial
descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante
do Instrumento convocatório.
Data da Assinatura: 22/12/2011 - Vigência: 31/12/2011.
Valor do contrato: R$ 128.429,00 (Cento e vinte e oito mil, quatrocentos e vinte

.

e nove reais).

Felipe Voigt
Prefeito Municipal

/

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 20/121 às 18h o Sr. Arnoldo Gaedke, com idade de 47
anos. O sepultamento foi realizado dia 21/12, às 17h, saindo féretro da

Igreja de Deus no Brasil na Vila Lalau, seguindo após para o cemitério

municipal da Vila LelÍzi.
• Faleceuno dia 21/12 às 07h15 a Sra. Helena Cani, com idade de 89
anos. O sepultamento foi realizado dia 21/12, às 18h, saindo féretro da

Capela Mortuária Maria Leier, seguindo após para o cemitério do Centro.

CHRlSTA INGEHlLLEWAGNER, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Jovem perdeavida no rio Itapocu
[onathan Calixto, 15 anos, se afogou
ontem, quando nadava com amigos

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Oque era para ser uma brinca
deira entre amigos, resultou

em tragédia, no final da tarde de
ontem. O Adolescente Jonathan
Calixto, 15 anos, morreu afoga
do quando nadava no rio Itapocu,
próximo à ponte que liga os bair
rosNereuRamos e SantoAntônio.

Jonathan tomava banho jun
to com mais três amigos ado
lescentes' quando desapareceu
nas águas. Os' colegas tentaram

resgatá-lo, mas sem sucesso. Três

mergulhadores dos BombeirosVo
luntários de Jaraguá do Sul passa
ram a percorrer o local, por volta
das 16h. Menos de duas horas, o
corpo de Jonathan foi localizado.

Segundo informações de tes

temunhas, o rapaz teria caído em
um buraco de cerca de seis me

tros de profundidade. Ele chegou

a voltar para a superfície três vezes
até desaparecer. A comoção to

mou conta de familiares e amigos
que acompanhavam as buscas. O

pai do menino estava inconsolá
vel ao lado do corpo do filho.

Este ano, três pessoas morre
ram afogadas em Jaraguá do Sul.

I

No início do mês, um homem foi
encontrado morto no mesmo rio,
na altura da rua Epitácio Pessoa.
A vítima permanece sem identi

ficação no IML (Instituto Médico
Legal) de Jaraguá do Sul.

MARCELE GOUCHE

MARCELE GOUCHE

Filhos de detentos ganham brinquedos
O último dia de visita antes

do Natal foi um tanto diferente
no Presídio Regional de Jaraguá
do Sul. Ontem, Papai Noel che
gou mais cedo para mais de 100

crianças que foram passar o dia
com parentes presos.

A arrecadação de brinquedos
começou em setembro, após ini
ciativa do diretor da instituição,
Cléverson Drechsler. Uma parcela
das arrecadações é proveniente

de campanha realizada em um

colégio da cidade por uma profes
sora de filosofia, intitulada "Entre
Muros". Funcionários do presídio
também colaboraram e trouxeram

brinquedos novos para a garotada.
IIÉ uma forma de quebrar o clima
pesado, de trazer alegrias às crian
ças", comenta o diretor.

A alegria estava estampada
no rosto do pequeno Christopher
Chaves Pereira, de um ano. Iun-

to com a avó, Sueli Vaz, 41 anos,
veio visitar amãe. IIEla estámuito
triste, é o primeiro Natal que ela
vai passar sem o filho", diz Sue
li. Os gêmeos Maicon e Mayan
Silva, 10 anos, só tinham olhos

para os carrinhos que ganharam.
Eles passaram o dia tom o pai. Já
Matheus Gabriel Esquinca, dois
anos; visitou o pai e a mãe. Saiu
feliz da vida com o presente que
ganhou de Natal.

Incêndio destrói área florestal
Um incêndio florestal foi re

gistrado na tarde de ontem, em
Guaramirim. O foco começou
a se espalhar por volta das 14h,
em um morro nas margens da

BR-280, próximo à empresaWeg
Química. A Defesa Civil Muni

cipal deu apoio aos Bombeiros

,

Voluntários e à brigada de emer

gência da Weg, que atuaram no

, combate ao incêndio. Mais de 20

pessoas trabalharam por mais de
uma hora no local.

A estimativa é que' uma área
de doismil metros quadrados te
nha sido afetada. Foi preciso oito
mil litros de água para controlar o
fogo, além de foice e abafadores de

chama. IINão são poucos os da
nos que um incêndio como este

pode causar. Tem o perigo por se
localizar próximo a uma rodovia
e a uma empresa química, com o

aquecimento da rede elétrica que,
passa por cima do local e danos ao
meio ambiente", destacou o coor

denador daDefesaCivil, Edvar Pe
reira de Mello Filho.

Segundo ele, nessa época do
ano o clima está muito seco e a

possibilidade de incêndios au

menta. ('As pessoas precisam ter

o cuidado ao jogar objetos, prin
cipalmente chepas de cigarro
que podem, facilmente, iniciar
um incêndio".

ASSAl:I�O

Mil reais são levados de escola
A secretária do Colégio Germano
Lafim, em Guaramirim, passou
pormomentos de tensão na tarde
de terça-feira. Ela foi rendida
por um assaltante enquanto
trabalhava na escola.

Segundo seu relato à PolíciaMilitar,
amulher de 26 anos estava sozinha
na secretaria do colégio, quando
um homem a surpreendeu com
um revólver em punho e anunciou
o assalto. Ele exigiu todo o dinheiro

que estava na gaveta de suamesa -

cerca de R$ 1.050.
Em seguida, ele obrigou a vítima a

entrar no banheiro e determinou

, que permanecesse no local

por pelo menos dezminutos.
Testemunhas observaram o

criminoso fugir em umAstra
Sedam preto, em direção à
rodovia SC-413. Segundo a

vítima, o assaltante trajava casaco
preto e gorro na cabeça. Rondas
foram feitas pela região, mas o
criminoso não foi localizado. '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A Nova Guaramirim 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.

FARMÁCIA BÁSICA
Atendimento até o meio-dia
A equipe da Farmácia Básica, que funciona junto à SecretariaMunicipal
da Saúde, no bairro Barra do Rio Molha, comunica aos usuários que
fechará o estabelecimento a partir do meio-dia de amanhã, dia 23.
O retorno às atividades acontece na terça-feira, dia 27, com horário
reduzido: das 8h às 16h, devido ao decreto de ponto facultativo. Dia
30 de dezembro haverá expediente das 8h ao meio-dia. De 2 a 11 de

janeiro, das 8h às 16h, e a partir do dia 12 de janeiro, volta ao horário
normal, das 7h30 às 16h45. Informações pelo telefone (47) 2106-8507.

PRÊMIOS
Sobrosa sorteia
apartamento e carro

Moradores de Iaraguá do Sul e região podem começar 2012 de casa

própria e carro novo, é só contar com um pouco de sorte. É que a

Construtora Sabrosa realiza uma promoção tentadora. Basta consumir
R$ 70 em uma das lojas do Shopping Breithaupt, parceiras da ação,
para ganhar um cupom e concorrer a um apartamento no residencial
Hausgarten, avaliado em cerca de R$ 120 mil, mais um FiatUno Zero

Quilômetro na garagem. O cupom deve ser depositado em uma urna

que fica rio G2 do shopping, e o sorteio acontece no dia 19 de janeiro.

VERÃO
Lez a Lez nas praias
Amarca Lez a Lez dá sequencia às blitz pelo Litoral catarinense, em
Porto Belo, Bombas e Bombinhas no dia 23, na praia Brava de Itajaí
, dia 30, Florianópolis, dia 7 de janeiro, e em Iurerê, no dia 14 de

janeiro, para promover a coleção Alto Verão 2012. Na ação, a equipe
Lez a Lez está distribuindo garrafinhas de água personalizadas,
adesivos do movimento "Eu amo o verão", com o objetivo de deixar a

estação mais quente do ano ainda mais colorida.

Governo de Guaramirim. Mais qualidade para a

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
DE ABERTURA DE CRÉDITO
FINANCIADO:
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL - SC
FINANCIADOR: BANCO DO BRASIL S. A .

CNPJ 00.000.000/0405-76

OBJETO: Abertura de crédito fixo, destinado à aquisição de máquinas
e equipamentos a ser promovido através do programa de intervenções
viárias - PROVIAS.
RECURSOS ORIUNDOS: Recursos originários de repasses da Agência
Especial de Financiamento Industrial - FINAME ou do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social - BADESC, no âmbito do Pro

grama de Intervenções Viárias - PROVIAS, autorizado pela Resolução
nO 3.365, de 26/04/2006, do Conselho Monetário Nacional.
VALOR TOTAL: 2.918.525,00 (Dois milhões, novecentos e dezoito mil e

quinhentos e vinte e cinto reais).
PRAZO: 54 (cinquenta e quatro) meses.
AMPARO LEGAL: Lei Municipal nO 5.563, de 5/5/2010 e autorização da
Secretaria do Tesouro Nacional- STN, por meio do Ofício nO 1.209/2011,
COPEM/SUBSEC4/STN/MF-DF, de 29/03/2011, e 130/2011/GECEM1/

-
-

COAFI/SURIN/STN/MF-DF, de 21/12/2011.
DATA DA ASSINATURA: 21/12/2011.
FORO: Comarca de Jaraguá do Sul - SC
SIGNATÁRIOS: Cecilia Konell e Claiton Arcari

GOVERNO DE

,GUARAMIRIM
,-,

www.guaramirim.sc.gov.br
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RENOVAÇÃO

1.650.000 desafios para
a diretoria do [uventus
Com novos diretores,
clube procura recuperar
a credibilidade e alcançar
o acesso à principal
divisão do Estado

JARAGUÁ DO SUL

HENRIQUE PORTO

Recuperar a imagem do clube e conquis
tar o acesso à primeira divisão do fute

bol catarinense. Esses são os dois principais
objetivos da nova diretoria do Grêmio Es

portivo Juventus, apresentados na noite de

quarta - feira, em coletiva de imprensa.
Para isso, será preciso superar muitas

barreiras: descrédito, desconfiança, rejei
ção, entre outros. Mas o principal obstáculo
a ser ultrapassado é a dívida, hoje calculada
em R$ 1.650.000,00 [um milhão, seiscentos
e cinqüenta mil reais] pelo vice-presidente
jurídico, Ricardo Barichello.

Por este motivo, a transparência nas

ações da nova diretoria acaba se tornando

algo muito importante. "Pretendemos divul
gar o balanço do clube na imprensa a partir
de fevereiro, todos os meses", comenta Ba

richello, que segue realizando um levanta
mento das dívidas do Juventus. "Temos uma
conta de luz de R$ 4,75 que está em aberto
há anos", emenda Ierri Luft, o novo presi
dente juventino,

Entre as descobertas, Barichello destaca
um valor de R$ 300 mil que o clube tem para
receber. "Recebemos a ligação do empresá
rio de um atleta formado na nossa base, que
está se transferindo para o futebol da Itália,
Como clube formador, o Iuventus tem direito
a um percentual da negociação. Porém, esta
mos tendo dificuldade para encontrar os re

gistros do atleta e solicitar o dinheiro", diz.

Futebol

profissional
Está nos planos da nova diretoria separar

o clube social da equipe de futebol. O grupo
entende que são processos administrativos dis
tintos e que precisam caminhar de forma sepa
rada. "Temos um salão social onde cabem con

fortavelmente mil pessoas, que carece de uma
reforma, mas pode receber casamentos, forma
turas e outros eventos", analisa o vice-presiden
te administrativo, Jeferson de Oliveira.

Quanto ao futebol profissional, Ierri ga
rante que só vai pensar nisso a partir demar
ço. "Antes disso, tudo que for comentado é
boato". O presidente afirma que a prioridade
é deixar o João Marcatto em condições de uso.
Hoje o local não conta com o fornecimento de

água e de energia elétrica. Também carece de

limpeza, reformas e pinturas.

"

)/
I l�.; .

Nova diretoria acredita que trabalhando de fonna séria e clara, será recompensada

na escola do amador", diz.
Ainda sobre os integrantes da

nova diretoria, Ierri afirma que
todos foram escolhidos a dedo

para suas funções, além de serem

pessoas da cidade e de sua intei
ra confiança. "Temos um grupo
de trabalho, que delibera junto,
não uma pessoa que decide sozi
nho. o que é bom ou ruim para o

clube", analisa.
Para finalizar, Ierri pede um

voto de confiança da torcida e

do empresariado. "Faremos um
trabalho sério e claro. Tem mui
ta gente que gosta do Iuventus
e sabemos que. na hora certa

essas pessoas não medirão es

forços para nos ajudar", crê o

presidente.

Diretoria está ciente da grande responsabilidade
FOTOS HENRIQUE PORTO /AVANTE!

"Não estamos iniciando um

trabalho do zero. Estamos ini
ciando um trabalho com menos

R$ 1.650.000,00"; brinca o vice

presidente financeiro Mareio

Stein, consciente do tamanho do
trabalho que a diretoria terá pela
frente para reorganizar o clube.

I� idéia de assumir o Iuventus
não é de hoje. Trabalho em cima
deste projeto há seis meses. Sei
muito bem o tamanho do desa
fio que teremos, mas não tenho
medo. Só peço que nos deixem
trabalhar", completa Jerri. "Nossa
jornada inicia no dia 10 de janei
ro. Até lá o estádio João Marcatto
terá seus portões fechados", in
forma.

Segundo Ierri, sua passagem
pela presidência da Liga Iaragua
ense de Futebol foi um grande
aprendizado, que certamente

será útil para reerguer o Imole

que travesso'. 110 futebol amador
ensinou muito, não só paramim,
como para todos da diretoria.

Aqui poderemos colocar em prá
ticamuita coisa que aprendemos

HOMElyVI DE
CORAGEM

, ,

Jem Luft asswne o Juventus,
ciente de sua grande dívida

)uventus fecha as

portas amanhã e '

reabre em janeiro.
Prioridade será
colocar o estádio

em ordem.

f

"1
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Entidade puniu quatro jogadores do
Palmeiras e um do Corinthians na
sessão que fechou as atividades do ano

AGÊNCIA FOLHAPRESS

Em sua última sessão no ano,
o STJD (Superior Tribunal de

Justiça Desportiva) puniu qua
tro jogadores que participaram
do empate sem gols entre Co
rinthians e Palmeiras, no dia 4 de
dezembro, pela última rodada do

Campeonato Brasileiro - jogo que
selou o título do time alvinegro.

A suspensão mais pesada
foi para o atacante palmeirense
Luan. Baseando-se em imagens
de TV; a 4a Comissão Disciplinar
do órgão penalizou o atleta em

cinco partidas sob a acusação de,
aos 46min do segundo tempo, ter

desferido um chute, pelas costas,
no rival Jorge Henrique.

O meia Valdivia, também do
Palmeiras, recebeu dois jogos
pela expulsão aos 2min da etapa
final, sem cartão amarelo prévio,
ao atingir o mesmo Jorge Henri
que com uma cotovelada.

Quem também teve punição
por duas partidas foi o zagueiro
Wallace, do Corinthians, expul
so a 17min do fim em função de
entrada considerada violenta em
Maikon Leite.

Finalmente, o volante João
Vítor, do Palmeiras, pegou uma

partida de "gancho" devido a

uma confusão entre os jogado
res, que gerou uma paralisação

de quatro minutos do duelo. Se

gundo a súmula do árbitro Wil
son Seneme, ele atingiu com um

pontapé Jorge Henrique.
No mesmo momento, o corin

tiano Leandro Castán atingiu um
adversário que o juiz não conse

guiu identificar. Assim, terminou
absolvido. O quarteto terá de cum

prir as punições napróxima compe
tição nacional que forem disputar.

Cruzeiro

O STJD decidiu punir também
o Cruzeiro com a perda de dois
mandos de campo, além de multa
de R$ 20 mil, devido a incidentes

registrados na última partida da �
equipe pelo Brasileiro, quando go
leou o rival Atlético-MG por 6 a 1 e

escapou do rebaixamento.

RICARDO NOGUElRA/FOLHAPRESS

STJD suspende
atletas do clássico

VaIcIívia foi punido com dois jogos. Leandro Castán foi absolvido no ST)D

Brasil encerra ano em 6° lugar no ranking da Fifa
A seleção brasileira encer

rou o ano na sexta colocação no

ranking da Fifa, divulgado hoje.
O time do técnico Mano Mene
zes terminou a temporada com

1.143 pontos.
Atual campeã da Copa do

Mundo, a Espanha terminou na

primeira colocação, com 1.564

pontos. A Holanda aparece na

segunda posição, com 1.365 (20

pontos a mais que a Alemanha,
terceira colocada) .

Amelhor seleção sul-americana
no ranking é o Uruguai, que soma,

1.309· pontos, na quarta colocação.
Os ingleses estão em quinto.

No ano passado, o Brasil en
cerrou o ranking na quarta colo
cação, atrás de Espanha (líder),
Holanda (vice-líder) e Alemanha
(terceira colocada).

CONFIRA O RANKING
FINAL DE 2011

.1 - Espanha -1.564
2 - Holanda - 1.365
3 - Alemanha - 1.345
4 - Uruguai - 1.309
5 - Inglaterra - 1.173
6 - Brasil- 1.143
7 - Portugal- 1.100
8 - Croácia - 1.091
9 - Itália - 1.082
10 - Argentina - 1.067

CORINTHIANS
QUEM CHEGOU QUEM SAIU
vitorYliiiior··(M�Aüétic·o·�GÓ)····························

.

Felipe (Z-Bragantino)
Bill (A-Coritiba)
Diego (Z-Ceará)
Dodô (LE-Bahia)
Lulinha (M - Bahia)
Marcelo Oliveira (Lê-Atlético-PR)
Gilsinho (A-Jubilo Iwata-JAP)

PALMEIRAS
QUEM CHEGOU QUEM SAIU
Juninho (LE-Figueirense)11

Gabriel Silva (LE-Udinese- ITA)
.Kleber (A-Grêmio)

SANTOS
q�.� ..�ººy. q�.� ..ª� .

Maranhão (LD-Coritiba)
Madson (A-Atlético-PR)
Leandro Silva (LD)

Danilo (LD-Porto-POR)
Ecder Lima (Lê-Oeste)

SÃOPAUlljO
9.�.� ..�ººy. 9.�.� ..�� .

Carleto (LE-América-MG)
Cleber Santana (V-Atlético-PR)

Rivaldo (M)

Dagoberto (A-Intenacional)
W Sérgio Motta (M-Ceará)

FLAMENGO
QUEM CHEGOU QUEM SAIU
Magal (L-Americana)

BOTAFOGO
QUEM CHEGOU QUEM SAIU
........................................................................................................................................................................................

Iobson (M-sem clube) Everton (M - Tigres-MEX)
Léo (V-Santa Cruz)Brinner (Z-Paraná)

Thiago Galhardo (M - Bangu)
Araruama (V-Olaria)

JEI%]L;UIIlII�IE1!�SE
QUEM CHEGOU QUEM SAIU
Alex (A-Internacional)
João Paulo (LE-Ponte Preta)
Rafael (G-Atlético-GO)
Rodriguinho (A-Atlético-PR)
Wellington Nem (M - Figueirense)
Bruno (LD-Figueirense)
Wagner (M -Gazi�tespor-TUR)

Mariano (LD-Bordeaux-FRA)
Iéfferson (LE)
Fernando Bobo (V-Atlético-GO)

VASCO
g�.� ..ç��ººy. 9.�� ..�� .

Bernardo (M-Cruzeiro)
Gian (Z-Ponte Preta)

GRÊMIO
QUEM CHEGOU QUEM SAIU
........................................................................................................................................................................................

Kleber (A-Palmeiras) Brandão (A-Olympique deMarselha-FRA)
Gilson (Lê-Cruzeiro)
Adílson (Z-Terek Grosny-RUS)

Marco Antônio (M - Portuguesa)
Marcelo Moreno (A-Shakhtar-UCR)
Douglas Groli (Z-Chapecoense)
Felipe Nunes (M-Independente-SP)
Sorondo (Z- Internacional)

INTERNACIONAI.oJ
9.�.� ..��ººy. 9.�.� ..�� .

Dagoberto (A,São Paulo)
Ricardo Goulart (M -Santo André)
Siloé (A-Horizonte-CE)
Lauro (G-Ponte Preta)
Rodrigo (Z)
Sorondo (Z-Grêmio)

Alex (A-Fluminense)

Fonte: Gazetaesportiva.net
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1A1] DIARtOS PRESENÇA EM
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.. INTEGRADOS 62% DE se

[ I Estado 1
Parte da solução, não do problema

,

QsecretáriO
de Estado

da Agricultura e da
Pesca, João Rodri

gues, retomou ontem a Cha

pecó para um balanço de sua

gestão em 2011. Jornalistas e

autoridades da região acom-

panharam a apresentação das ações da pasta este ano, além da entrega
de máquinas e suplementos agrícolas. No clima, Rodrigues chegou à
reunião dirigindo um trator. "Agora sim estou me sentindo um agricul
tor de verdade", brincou. Ele afirmou que em 20110 Executivo estadual
mostrou que é possível transformar o setor público agrícola em parte da
solução e não mais parte dos problemas dos agricultores. "A agricultura
catarinense teve bons resultados. O clima colaborou para uma boa safra
e os preços da maioria dos produtos estiveram acima da medida históri
ca", enumerou. As ações da secretaria foram apresentadas em conjunto
com o secretário-adjunto, Airton Spies, o presidente da Epagri, Luis Hes
mann, o presidente da Cidasc, Enori Barbieri, e diretores da pasta.

i'ACsaneamento
Dayane Nunes

Os prefeitos catarinenses selecionados 'para receber recursos do governo federal
para financiar obras de saneamento basico prestigiaram a cerimônia de contra
tação das obras pelo PAC 2 emmunicípios com até 50mil habitantes, realizado
nessa quarta-feira (21), na presença da presidente Dilma Rousseft no Palácio
do Planalto. O governo anunciou R$ 3,7 bilhões, sendo R$ 2,7 bilhões a fundo
-perdido emais R$1 bilhão para linha de financiamento.A verba atenderá 1.116
municípios de 18 estados. No ato, a ministra Ideli Salvatti, de Relações Institu
cionais, recebeu elogios de Dilma pela ação de privilegiar municípios menores
no recebimento de recursos do PAC 2. Depois, junto com o deputado federal,
Pedro Uczai (PT-SC), posou para foto oficial com a comitiva catarinense.

brasileiro commaior número proporcio
nal de câmaras lojistas, o que, na visão
do presidente Sergio Medeiros, é funda
mental na hora de pleitear ao poder pú
blico medidas para o desenvolvimento
do segmento, formado em mais de 90%

pormicro e pequenas empresas.

EmpregosGoverno do Estado comemo
ra a criação de 77.218 empregos formais

vi em Santa Catarina, na faixa de idade

:� entre 17 e 29 anos em 2011. Segundo in-
VI

g formações do secretário da Assistência
Q.

� Social, Trabalho e Habitação, Serafim
� Venzon, a pasta contribuiu para o resul-
'"

:g tado ao firmar parcerias com entidades
c

� para a qualificação profissional de 3 mil
'"

� jovens em todo o estado. Só no segundo,'"

:;r semestre foram articuladas mais mil va
.�

B gas para cursos técnicos, através do Pro-:J

: natec. Em 2012, há previsão para mais
_-o

.� 7.100 vagas para o Planteq e 2 mil vagas
-o
'" no Pronatec.

A Coopercentral Aurora (Amora Ali

mentos) registrou crescimento de 8%
nas vendas de produtos de final do
ano no setor de carnes e derivados em

2011 sobre 2010, O destaque de venda é
a linha "Boas Festas", com produtos já
temperados, Para o presidente da Auro
ra, Mário Lanznaster, o bom momento
na economia nacional vem estimulando
as vendas: "Os recursos que estão sendo
utilizados em produtos para as festas de
final de ano",

E
<lJ
VI

§ Expansão A Federação das CDLs do es

'8 tado (FCDL-SC) inaugurou a 180º CDL
s

� catarinense, em Agrolândia, no Alto

.� Vale do Itajaí. Santa Catarina é o estado
Oi
Q.
:J
o BRDE, SEMPRE PERTO

CENTRAL DE DIÁRIOS
VINTE ENOVE INTEGRADOS [Pelo Estado] :;:: Um produto CNR

peloestado®centraldediarios.com.br

I ,J I j

MI�ltCADO DE TRA,BALHO

Emprego teve saldo
positivo na cidade
Embora novembro bata recordes de

contratação, Jaraguá do Sul registrou
maiores números no ano passado
JARAGUÁ DO SUL
..................................................................................................................................

NONOLORENATffiNDADE .

Novembro é um dos meses �o
ano em que ocorre o maior

número de contratações. Em
Santa Catarina, foram criados
12.089 empregos celetistas, cujo
vínculo empregatício é regido pe
las leis trabalhistas. Este total re

presentaum crescimento de 0,66%
em relação aos assalariados com
carteira assinada de outubro. Ia
rágua do Sul ficou em 20° lugar
no Estado, com 2.473 admissões
e 2.359 desligamentos. O saldo

positivo é de 114 contratações.
Ao longo do ano no município,

35.566 pessoas foram admitidas
até o penúltimo mês de 2011, en
quanto 32.299 foram desligadas
de seus postos. Em novembro, o
setor que mais empregou foi o
comércio, em seguida vem o de

serviços; No ano passado, o Ca

ged (Cadastro Geral de Emprega
dos e Desempregado) registrou
em novembro, 672 contratações
a mais que este ano.

O secretário municipal do
Desenvolvimento Econômico e

do Turismo, Célio Bayer, acredita
que o ano deve fechar com um sal
do positivo de cerca de 2.500 con

tratações. De acordo com núme
ros do Caged, no decorrer de 2011

no município, a área de serviços
liderou as contratações, com 1.140
admissões.A indústria de transfor

mação empregou 967 pessoas. Em
terceiro lugar está o comércio, que
realizou 565 admissões.

Conforme . o secretário, os

grandes empreendimentos,
como supermercados, não re

presentam o número significati
vo de contratações em Jaraguá. A
expansão da indústria é respon
sável pela maioria das admis
sões. Bayer aponta para a que
da na empregabilidade no mês
de dezembro. "Historicamente
é neste mês que ocorrem mais

desligamentos", afirma. Normal
mente esses encerramentos de
contrato, salienta Bayer, ocorrem
no comércio e na administração
pública, com funcionários admi
tidos por contrato temporário.

EDUARDO MONTECINO
!�1I1 'IH

Bayeracndita que o ano deve fechar com sa1cIo positivo de 2500 vagas

Alt'Q'UIVO HISTÓRICO
Horário de atendimento

CATÓLICA se
Inscrições abertas

A Fundação Cultural de Iaraguá do Sul comunica

que, a partir do dia 23 de janeiro de 2012, o Arquivo
Histórico de Jaraguá do Sul passará a realizar
atendimento ao público somente à tarde, das 13h
às 17h. No períodomatutino, todos os funcionários
estarão envolvidos na higienização, limpeza e
organização dos documentos do acervo da instituição.
Quemprecisar fazer alguma pesquisa e não puder
realizá-la à tarde, deve agendar horário alternativo
ligando para (47) 3275-1300 ou 3275-1356.

Quem ainda não garantiu uma vaga no ensino
superior para o primeiro semestre de 2012 terá
mais uma chance. A Católica de Santa Catarina
mantém até o dia 31 de janeiro as inscrições para o

vestibular complementar nas unidades de Jaraguá
do Sul e de Joinville. As inscrições podem ser feitas
diretamente no site www.catolicasc.org.br. com uma

taxa de R$ 30. As provas acontecerão em Joinville e

Iaraguá do Sul no dia 3 de fevereiro de 2012. Mais

informações pelo telefone (47) 3275-8251.

I
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o óleo de Cártamo é um antioxidante� rico em

ômega 3 e ômega 6. Atua bloqueando a ação da
enzima lPL (responsável pelo armazenamento de
gordura)t obrigando assim o organismo a utilizar o
estoque de gordura já existente como fonte de
energia, gerando a chamada lipólise (queima de
gordura).

Benefícios.do Óleo de Cártamo:
.. Inibidor natural da LPL (enzima Lipase
Lipoprotéica responsável pelo aumento das células
de gordura no corpo).
-Acelera o metabolismo.
-Ajuda na diluição dos Lipídeos, redução da Celulite
e da Gordura Localizada.
-Diminui as taxas de colesterol, potencializa o

sistema imunológico e tem propriedades anti
inflamatórias.

Esta é a fórmula garantida de sucesso para obter a cor
desejada e duradoura neste verão. Com este composto
você não precisa mais ficar horas e horas torrando no sol
e ainda prolonga seu bronzeado.
Disponibilizamos esta associação em cápsulas' .

Urucum: Proteje a pelé dos raios solares, evitando o

envelhecimento.
Contém vitamina A, tonalizante natural que bronzeia e

fixa o bronzeado.
Betacaroteno: O betacaroteno também é favorável na

,

obtenção do bronzeamento da pele. Quando transformado
em vitamina A em nosso organismo, auxília na formação
de melanina, pigmento responsável por proteger a pele
dos raios ultra-violetas e conferir o bronzeamento. _

Vitamina E: Um dos antioxidantes mais aclamados, .+\'LIBIt""demonstrando ter um efeito poderoso contra a O

deterioração das células e efeitos contra o

envelhecimento.

'.
. N

PRB Ql:JEM QUER ESTflR EM FORMfI E COM fi COR DO VERtiO,
� A

'fi. E'KIL./BR/O TEM OS Auecos CERTOS ree» vocei
CÁPSULA DE ÓLEO DE CÁRTAMO

Acelera o metabolismo e auxilia na queima de
gordura!

Com Betacaroteno, Urucum e Vitamina E, você consegue
um bronzeado rápido e duradouro!

"A todos um Feliz Natal, que nestes dias de festas, a Paz e a Alegria reine em seus lares, e assim
proporcione ótimos momentos de Felicidade!" ��\RA DE JARAGUÁ 00

�o s�
INFORMAMOS QUE ESTAREMOS DE FÉRIAS COLETIVAS DO

DIA 24/12/2011 A 04/01/2012, RETORNANDO NO DIA 05/01/2012 EM HORÁRIO NORMAL.
....._-- _ _............ , ......_-----....._ ._- _,. � _.-.__ . --_ .......__ ... , ............ � --- ------------- -- ...._-_ ..��

:(47) 3371-8298 / 3371-60871 Rua João Picolli 110, Centro -: Jaraguá �o Sul / SC

NA COMPRA

DE NOVOS OU USADOS
VOCÊ ESCOLHEO BRINDE:

revi Õ se
,

P i vt:l

www.autoelhe.tom.br
.

Grupo Âuto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOlKSWAGEN

Caraguá A to Elite
A escolho perfeitoNÔQ.EOOAS

<:Ot.õ�ARtAs
OfW{CU1..O$
AOjS..tft'lt

www.vw.com.br Promoção válida até 22/12/2011 para velculos com pintura sólida. Frete incluso. Promoções válidas apenas para veículos disponíveis em estoque GPS e CD Player
meramente ilustrativos. IOF, Despesas de Gravame e Despesas de Registro Ele1rõnico das operações inclusas na operação e no CET Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2011,
sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário para a sua

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

4732746000
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