
Segurança na estrada
Para diminuir o número de acidentes, a

PolíciaRodoviária Federal realiza a Operação
Verão 2011/2012. Afíscalízação intensificada
nas rodovias iniciou dia 16 deste mês e se

estende até o dia 20 de fevereiro.

Página 19

� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�cJ ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. A VIDA ACONTECE AQUI' DESDE 1919

BANCO DE LEITE SEM ESTOQUE EDUARDO MONTECINO

o Banco de Leite Matemo do Hospital 'araguá está precisando receber mais doações,
para ter o alimento em estoque. Mamães interessadas em colaborar devem entrar em

contato com o hospital pelos telefones (47) 3274·3053 e 3274·3000.Página 6

Adernar inter é eleito
presidente daCâmara

.

Um acordo entre o tucano e o grupo de vereadores da oposição ao governo da prefeita
Cecília Konell decidiu os novos integrantes daMesaDiretora ontem à noite.

Página 5

Para reavivar
o verdadeiro
Natal Cristão

5 __ 1....

Católicaquanto daLuterana
sentem a necessidade de

resgatar o espírito natalino que
.

vemperdendo espaço parao
consumismnpáqmas 20 e 21

NÃO ADIANTA
DESPISTAR!

As pessoas estão cada
vez mais infelizes.

LUIZ CARLOS PRATES
Página 3

Reforçando
•

o caIXapara O
, .

proXlD1oano

renova patrocínio e enca

minha projetos, buscando
se fortalecer financei
ramente para encarar. a

próxima temporada, onde
irá disputar novamente a

terceira divisão do futebol
catarinense. Página 22
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Lourival Karsten

Imóveis novos

Segundo o Secovi-Si; que
representa o setor imobiliário

na capital paulista, outubro
registrou uma retração de
33/5% nas vendas de imóveis
residenciais novos em relação
a igualmês do ano passado.Ao

que tudo indica, o consumidor
brasileiro está sendomais
cauteloso do quefoi o consumidor
norte-americano durante a

formação da "bolha" imobiliária
naquele país. Provavelmente é
uma boa notícia.

Terminal de gás
Relembrando: Quando da polêmica com o então recém eleito Eva

Morales, o governo brasileiro tomou a decisão de construir terminais
em pontos estratégicos do Litoral que permitam a recepção de gás
importado por navio e sua injeção na rede de distribuição. Finalmente
agora a Petrobrás anuncia paramarço o início do terminal de

regaseificação que será instalado na Bahia. Quanto ao terminal que
seria construído no Litoral catarinense, nenhuma notícia até agora.

Fertilizantes
AVale, que está diversificando
suas atividades para o setor de
fertilizantes, acaba de fechar o
capital de sua controladaVale
Fertilizantes. Esta empresa foi
constituída para abrigar os ativos
da antiga Fosfertil e da área de
fertilizantes da Bunge, comprados

. pelamineradora. Para se livrar dos
sócios remanescentes a empresa
investiu R$ 2 bilhões.

1\

Onibus
Enquanto a Busscar luta para
se manter viva, Marcopolo vai
subindo no rankingmundial
e acaba de adquirir por US$
53/2 milhões uma participação
de 75% no capital daVolgreen
Austrália Pty, amaior empresa
do ramo naAustrália com

participação de 40% no

mercado da terra dos cangurus.

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04616
1 ° 00.277 250.000,00
2° 34.126 22.000,00
3° 25.268 12.000,00
4° 72.007 11.000,00
5° 37.468 10.320,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1203
06. - 29 - 34 - 41 - 49
53 - 55 - 62 - 67 - 68
69 - 71 - 76 - 78 - 81
83 - 88 - 89 - 91 - 00

MEGASENA
SORTEIO N° 1347

09 - 19 - 45 - 46 - 54 - 56

QUINA
SORTEIO N° 2777
27 - 41 - 42 - 45 - 67

Risco
ambiental
Embora aAgência Nacional
do Petróleo (ANP) garanta
que está realizando

inspeções regulares nas
instalações petrolíferas em
alto/ o volume de incidentes

que chegam à população
começam a preocupar.
Incidentes são indicadores

que não podem ser

ignorados pois, fatalmente,
são s�guidos por acidentes. É
uma questão estatística. Todo
inspetor de segurança sabe
disto. No caso do acidente
da Chevron, os inspetores
tiveram de pegar uma carona
no helicóptero da empresa
por falta de um equipamento
daANP.

Caderneta
de poupança
Os depósitos superaram
os saques na caderneta de

poupança em R$ 30/657
milhões no mês de novembro.

Isto, no entanto, não é
uma boa notícia pois, em
igual mês do ano passado,
a saldo foi positivo em R$
4/016 bilhões. Portanto, os
brasileiros acharam mais
interessante gastar do que
poupar. No período de janeiro
a novembro, a captação
líquida foi de R$ 10/566
bilhões ou seja, 67/3% menor

que em igual período do ano

passado quando os depósitos
superaram os saques em R$
32/323 bilhões.

I ÍNDICE PERÍODO
N SELIC 11% 30.NOVEMBRO.2011

D TR 0,100% 22.DEZEMBRO.2011

I cua 1.127,75 DEZEMBRO.20 11

C BOVESPA '11#' 1,23% 22.DEZEMBRO.2011

A POUPANÇA 0,5966 22.DEZEMBRO.2011

D CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
O DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1.8522 1.8536 ... -0,3%R
E

DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7600 ),9000 '. 0%

EURO (EM R$) 2,4211 2,4230 .. -0,24%
iS LIBRA (EM R$) 2,9079 2,9100 .. -0,29%

/

DIVULGAÇÃO

Ikarsten@netuno.com.br

Trem-bala I

Para evitar maiores atrasos

.

na publicação do edital de
concorrência, Q ..governo

{eMera!desistiu de�erlnitit
ãlteraç5es no traçadoque, da
forma como está, passa por
áreas onde estão hospitais,

indústrias, condomínios
residenciais e até sedes de

Prefeituras. Neste caso, apressa
·.não.ê@p;riga dflperfeição e sim
aa,gente do caos. Depois levará
-anos para sair do papel e vai
gerar inúmerasmudanças no

projeto original.

Turismo
Ao contrário do que muitos
acreditam, a nossa região
tem diversos aspectos que
poderiam sermuito bem

explorados em termos

turísticos. Uma iniciativa da
Instância de Governança da
Região Norte - Caminho dos

Príncipes - é a integração do

roteiro, incluindo Iaraguá do
Sul, Joinville, São Francisco
do Sul, São Bento do Sul e Rio

Negrinho e já conseguiram
o apoio da Santur, que
contribuirá na divulgação e na

participação em feiras.

Gastos
natalinos
Embora as perspectivas
para este final de ano não
fossemmuito boas para
o comércio, já existem
projeções de que o resultado
será 10% melhor que o do
Natal do ano passado. É
esperar para conferir. Caso
isto se materialize será
um tremendo "presente
de Papai Noel" neste
conturbado ano de 2011.

·Navios da
discórdia
Cresce a pressão de

empresas chinesas em busca
da proibição da atracação
dos navios gigantes daVale
no país. A alegação é que
provocam um desequilíbrio
no mercado de fretes. A
ironia é que os navios estão
sendo fabricados na China.

Negócio da educação
A Kroton Educacional acaba de pagar R$ 1,3 bilhão pela
paranaense Unopar e assim assume o segundo posto
no ranking liderado pela Anhanguera. A educação
superior - �m especial a educação 'à distância - está no
centro da formação de grandes grupos que espalham
instalações por todo o país. O que chama mais a atenção
são os preços pagos, pois a receita líquida da Unopar
estimada para 2011 é de R$ 416 milhões e espera-se um
lucro líquido de R$ 108 milhões. Portanto, o preço pago
está tremendamente alavancado.

Declaração de imposto de renda
o secretário da Receita Federal confirmou que várias declarações
- entre elas a declaração de imposto de renda da pessoa
jurídica - não são mais necessárias, pois o órgão já recebe estas

informações por meio eletrônico. Com as notas eletrônicas e

do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), o fisco tem
como monitorar à distância as transações das empresas. Mesmo

assim, o fim desta exigência só acontece em 2014 e por causa
de uma determinação da presidente Dilma, que deseja uma
racionalização no sistema tributário nacional. No total serão sete

documentos extintos e medidas de simplificação no PIS/Cofins.

BNDES no exterior
'ii,

�oúJJl,ll)p'dia 6, foLR�bliia,dq�ODiário Oficial d� ... "

.

UiliãQ;' decreto que autodzá o:BNDES (Banco Nadohal
"

de Desenvolvimento Econômico ..
e Social) a financiar

investimentos de empresas brasileiras no exterior, através de
captação de recursos igualmente no exterior. Desta formal o
BNDES atuará como um agente financeiro que intermediará

operações financeiras de empresas nacionais fora do país.
Trata-se de uma ferramenta interessante à disposição'de
emprês(is brásíleiras ou-estrangeiras, cujomaior acionista
seja brasileiro para adquirir ativos fora do Brasil.
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Tomara que você não faça parte da

pesquisa... Americanos, sempre
eles, fizeram uma pesquisa magnífica
e o resultado não trouxe nenhuma no
vidade. Estou cansado de saber dessa

pesquisa sem precisar tê-la feito.
A pesquisa foi realizada por psicó

logos da Universidade do Estado de
Vermont. E era sobre felicidade. O re

sultado? O que você sabe: as pessoas
estão cada vez mais e mais infelizes.
Não é curioso que num mundo cheio
de "direitos", pleno de consumismo,
farto de comodidades as pessoas an

dem sem rumo, gemendo, pra baixo?A
mim, nada estranho. Fácil de entender.

Nenhumconfortomaterial, nenhum
saldo bancário nos garante felicidade
sem que antes nos sintamos felizes por
dentro. Dinheiro e confortos são bens
"externos", felicidade é bem interno.

Mas sabes como foi feita a pesqui
sa?Você, heim, sabe de tudo, coisa sem
graça! Isso mesmo, a pesquisa foi feita
com pessoas que fazem uso do twit
ter. ·32 milhões de usuários do twitter
foram acompanhados durante bom

tempo e 64 bilhões de palavras foram
monitoradas nas mensagens enviadas.

Pelo teor das mensagens e, mais

que tudo, pelas palavras mais usadas
nas mensagens, veio a conclusão: as

pessoas andam acelerando o passo
para a infelicidade. Incontestável a

pesquisa.
Durante muito tempo, falei aos

meus alunos de Oratória sobre uma

das minhas frases favoritas, ela é de
Baltazar Gracián, um padre jesuí
ta espanhol (1601-1659): - "Fala, se

queres que te conheça". Infalível.
Essa frase, aliás, é a base da psicaná
lise freudiana: fala, se queres que te

conheça.
As pessoas, nós todos, revelam-se

por todos os poros, muito mais ainda

pelas palavras usadas. E não há como
dissimulá-las, elas n?s traem, queira
mos ou não.

Da pesquisa sobre mensagens -no
twitter, a certeza: as pessoas andam
muito infelizes. Nem precisava pes
quisa, basta ver as caras nas esquinas
e a neurose no Natal.

DO LEITOR

POi em um estábulo, no aconche
go deMaria, suamãe, e José, seu

pai, que nasceu Jesus. Seu berço
era uma manjedoura forrada com

palha e sem cobertor, e os animais

que ali estavam faziam-lhes com

panhia. Não havia quarto enfeitado,
fraldas, cueiros, "tip tops" ou rou

peiro recheado de roupas. Talvez al
guns panos que serviam como aga
salho para o pequenino, e o leite de
suamãe querida para alimentá-lo.

Assim veio ao mundo o maior
de todos os homens. Um ser ilumi
nado, absoluto, que soube honrar

pai e mãe, que aprendeu com os

pobres e pescadores, que debateu
suas idéias com os grandes sábios
da época, com apenas 12 anos de
idade. Um homem que renunciou
aos seus objetivos individuais em

prol do crescimento da humani

dade, ensinando-lhes o caminho

para a busca da valorização pesso
al e ao próximo.

Humilde e verdadeiro, escolheu
12 homens para acompanhá-lo em

uma empreitada missionária; levar
aos povos de todas as raças a cons

trução da fé através de palestras,

debates, reflexões, curas e orações.
Não foi compreendido por

muitos, mas foi amado e respei
tado por aqueles que conheciam
o estreito caminho da sabedoria,
e ele sabia que isso bastava. Esses

poucos homens, que o compre
endiam, seriam aqueles que se

encarregariam de construir a sua

,obra, os semeadores da palavra.
Nada mais importava, seu projeto
estava pronto, era hora de partir,
mas era preciso deixar um reca

do, uma marca de sua passagem,
e a dor era necessária. Aqui entra o

nosso traidor Judas, que cumpriu
seu papel ao entregar Jesus ao so

frimento, e assim se fez!

Quando se aproxima o fim de
mais um ano, vem semprea lem

brança do nascimento, acompa
nhado de muita emoção e, embo
ra o comércio se aproveite dessa

fragilidade para vender presentes,
é notada a presença sempre forte
do Espírito de Jesus nos enchendo
de Luz e fortalecendo a nossa fé.-

Ildelaide BnmiIde Dombusch
Ender, empresária aposentada

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I
FAMÍLIA

Nas minhas palestras conto sobre uma pesqui
sa feita na USP sobre o estresse do paulistano, de

, onde ele vem.Amaiorfonte estressora dos paulista
nos, que vivem em um inferno defontes de estresse,
surpreendeu a muitos, não a mim: omaior estresse
vem dafamília. Vem de debaixo dos edredons...

FILHOS
Li em um jornal sobre uma ordinária de 22

anos que se endividou no cartão de crédito e a mãe

teve que pagar-lhe as contas. Como castigo, a mãe
deu à filha a missão de limpar a casa, os banheiros
inclusive. A vadia saiu se queixando e dizendo que
nunca mais vai fazerfaxina ou limpar banheiros,
dá muito trabalho e cansa horrivelmente. - Ah é,
preguiçosa, e tu não sabes que todos osfilhos, todos,
têm que fazer algum trabalho em casa e que isso

ENGASGADO
Continuo engasgado com a remoção da Fáti

ma Bernardes doJNpor ela estar "velha': É a ver

são mais forte. Se de fato for isso, quer dizer que
para o "moderno" telejomalismo, apresentadora
tem que ter boca de "perdição" e pernas de "peri
gueti", é isso ou não é nada disso?Bom, depois da
apelação gospel, tudo é possível...

CHARGE

6ALER�,
CHECóOU O

L-A��Hejj

·ve:z,
"

.ar�e.'1J,s· �;�e fI plalin;"
Bfe 11A2m,I.lbilr nos Imios

Ja�hJf'l e Ital'fJ�çl�&�

em perigo.Não precisamos
dem(lfis vítimas.
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CÂMARA DE VEREADORES

Peemedebista deixa apresidência
,

Jaime Negherbon
fala sobre a sua

experiência e faz
uma avaliação dos
trabalhos de 2011

JIlRAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

- E quilíbrio. É a palavra de or-

dem, de acordo com Jaime
Negherbon, para um presidente
conduzir os trabalhos de uma

Câmara de Vereadores. Durante
um ano comandando a Casa de
Leis de Iaraguá do Sul, o peeme
debista aprendeu que é preciso
ouvir o Executivo e os colegas
parlamentares para fluir o an

damento dos projetos de lei e

buscar o entendimento entre as

duas partes.
A eleição da Mesa Diretora

para 2012 ocorreu na noite de
ontem. Confira os detalhes na

página 5. Para o novo presiden
te da Casa, Negherbon sugere
diálogo e paciência ao adminis
trar os trabalhos. E observa que
2012 será um ano favorável para
evidenciar a imagem do político
que estiver à frente da Câmara.

Negherbon avalia 2011 posi
tivamente, com muitos debates

importantes. Reconhece que a

Casa ocupou boa parte do ano

com a proposta de aumentar o

número de vereadores, constru
ção de pontes, Plano Diretor, en
tre outros assuntos. Para ele, os

temas de maior interesse social
mereceram ser discutidos jun
tamente com a comunidade por
meio de audiências públicas.

'Mais de dez audiências pú
blicas discutiram sobre cons

trução do terminal, demolição
do ginásio Arthur Müller, falta
de vagas nas creches, necessi - ,

dade de mais médicos nos pos
tos de saúde, entre outros te

mas. "Nunca ocorreram tantas

audiências públicas como em

2011 ", destacou. O repasse do

governo municipal para a Câ
mara foi de R$ 10 milhões nes

te ano. Desse montante, R$ 3,4
milhões voltaram para os cofres

públicos.
Com seu jeito simples e o dis

curso popular, Negherbon acre

dita que conquistou mais espaço
e ganhou mais visibilidade en

quanto figura pública. Agora, o

peemedebista planeja encerrar o
mandato com suas proposições
aprovadas. Em 2012, ele preten
de disputar novamente uma ca

deira na Casa. Negherbon foi o
único vereador reeleito do man

dato passado em 2008.

EDUARDO MONTECINO

Jaime Negherbon transmitiu ontem o cargo de presidente da Câmara

PROPOSIÇÕES DE JAIME REGRERBOR DE 2009 A 2011

Indicações - 535 / Pedidos de informação-12 / Requerimentos - 39 / Moções - 19 /

Projetos de lei ordinária :.. 27 / Total- 632

,
'

, ,SESSÃílSOLENE

I SESSÕES ITINERANTES 6

Projetos de Leí Ordinária
,

,

Do Executivo

Protocolados 376
AprovadQs � 358

'

Restituídos �.17

Rejeitados l

.i;

Projetos (le LeiComplementar

" Prdtocólados 57
'

,

AprovadOs ' ,.: .55

Rêlíradds ,., .. � 2

Indicações

I?rotQcolados ,., , ..�17
,No dia 2& de março de 2'011, realizou- ,

' Aprovados; ��9
'se sessão solene pelo 76°,Aniyersário de' Restituídos , , ,2 ,

. Emancipação Politica doMunicípio de Rejeitados , J"
Jaraguá do Sul. 'Em trâmite , : 5

Projeto de Emenda àLeí 'orgânica

Protocolados ,., 1
Rejeitados : 1

Substitutivo Global '

Protocolados 1

Arquivados .. , 1

Projetos de Resolução
'

Protocoladas 814

Aprovadas , " 802
Retiradas 12

Correspondências
Pedido de Informação

Protocolados 6

Aprovados �' 2 .

Rejeitados , 3
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Daiana Constantino · Interina

2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Sem chance.de vencer a eleição
para a presidência da Câmartl .

de Vereardores deJaraguá d9 Sul, '

Prancisco Alves (PT) abriumão âÇl
vaga pafâAdernarWinter (PSDB)

,

assumir em seu. lugar. Para [ícàr
com a cadeira. titular da, Cq,sa/o
tucano votou a [auor do pet�sta" .

deNatália LÚcia,Petry (PUDB) e
de Jean Leutpreoht (PC do 13)1 que
ocuparam as respectivas posições da,

,

MesaDiretora como vice-f1residen te,
p'fim@i�o-secretá�io,� segu:«do
secretáiio.

(Jm acordo {aifeito tmtre. o" túcan(JI,os
, três vereadores eleitos, Justino da Luz
(PT) efaimeNegher/jon (pMfJB). O
acerto determina queAlves assuma a
presidênciada Câmara no segund(i)
semestre de 2012. Relo menos é o que
'espera opetista. J'â o presidente eleito
fala que a sua; renúncia dependerá de

mais conuersus anãque vem.

Nestª eleição,Winter decidiria entre
o gru120 da oposiçãQ,eos apoiadares
do governo da prefeita Cecília Konell
(PSlJ/AdemarPossamai CDEM)
recebeu cinco votos dos vereadores
"josé'Ózório deÁvila (PSD),Afonso

,

'PiazeraNeto (PSDJ) Loriual Demathê
'.

(PSD) :eAmarildbSarti (PVJ para a.

presidência.A eleição ocorreu ontem à
nottée encerrou os tmbaihos do ano.

Presidente:

AdemarWinter',(PSDB)

Vice-presidente:,
, FranciscoAlves (P't)

Flagra
Durante esta semana, AdernarWinter (PSDB) foi visto
conversando a portas fechadas com a prefeita Cecília
Konell, no gabinete da administração municipal.
Eles não entraram em um acordo já que o vereador

apoiou o grupo da oposição na eleição da Câmara.

Pêsames
Faleceu ontem, Augusto Müller. Umminuto de silêncio foi feito durante
a última sessão da Câmara de Vereadores emmemória do ex-vereador.
Na tribuna, Adernar Possamai (DEM) recordou que o colega foi um dos
fundadores do PFL de Iaraguá do Sul. '

Eleição
Na avaliação do presidente do PSDB de Guaramirim,
LinoVenturi, 2011 serviu para abrir portas a futuras
alianças com outros partidos nas eleições municipais
de 2012. PauloVeloso, ex-secretário de Saúde da
Prefeitura no governo de Evaldo João Iunckes, o
Pupo, deve encabeçar a chapa.

Caminhões-pipa
Jaime Negherbon solicitou ummaior número de caminhões-pipa
paramolhar as ruas da cidade. Segundo ele, as queixas dos
moradores por conta da poeira são constantes.

Ficou para a próxima
Por descuido deAdernarWmter, Jean Leutprecht foi eleito segundo secretário
daMesaDiretora. Pelo combinado, Justino da Luz deveria ocupar a vaga.

Fazendo um
bom trabalho
AAvevi (Associação dos Vereadores do
Vale do Itapocu) encerra 2011 com metas

importantes cumpridas. A pesquisa
com 65 parlamentares da região e os

encaminhamentos para inaugurar a escola
dos legisladores em 2012 significaram os

principais avanços da entidade. Segundo
a previsão do presidente daAvevi,Valmor
Pianezzer, a escola deve começar a
funcionar em abril do próximo ano, em

parceria com a Interlegis do Senado Federal
e a Escola do Legislativo Catarinense.
"Essa é a primeira escola no país
inaugurada por uma entidade", afirma.
Com foco em formação de legisladores, o
curso será realizado em duas etapas. Uma
delas antecede as eleições municipais
de 2012 e a outra acontece no início
de 2013. Valmor explica que a primeira
fase permitirá ao aluno aprender sobre
a função do vereador, seu papel na
sociedade, ética na política, oratória,
Tecnologia da Informação, além de

prepará-lo para ingressar na Casa de Leis.

Já a segunda parte contemplará um
aprendizado mais aprofundado sobre

Regimento Interno da Câmara, Lei
Orgânica do Município, projeto de lei

indicação. "A falta de conhecimento dos
vereadores toma até um ano de trabalho
do eleito. E é muito tempo para um
mandato de quatro anos", analisaValmor.
Interessados em conhecer mais sobre

política e legislação devem ficar atentos
aos prazos da Avevi. As inscrições para
o curso da escola abrem em fevereiro.
A unidade fica em uma sala daArnvali

(Associação dos Municípios do Vale do
Itapocu) que, em 2012, contará com u�
coordenador pedagógico.

Jaraguá ln Rock 1
Informações postas no Portal da
Transparência da Prefeitura de Iaraguá do
Sul não conferem com a apuração feita por
esta coluna na tarde de ontem. No item

Relação de Empenho Emitidos do portal,
foi verificado que a Fundação Cultural, no
dia 6 de outubro deste ano, repassou R$17.
850 para aAssociação de Bandas de Iaraguá
do Sul e região realizar o Jaraguá ln Rock.
No portal, constam que cada uma das seis
bandas recebeu entre R$ 2mil e R$ 3 mil.
No entanto, esta coluna apurou que o cachê
dos grupos ficou entre R$ 180 e R$ 400.

Jaraguá ln Rock 2
De acordo com o presidente da entidade,
José CarIos de Pinho, as despesas para
a realização do evento não se resumem

apenas ao cachê das bandas. "Pagamos
os custos da sonorização, segurança,
transporte, alimentação ... ", disse.
Questionado sobre a prestação de contas,
Pinho respondeu: "Toda prestação e

recibos estão com a Fundação". Porém,
o presidente da entidade, Jorge Souza,
afirma que esta é uma responsabilidade
daAssociação. "Nós apenas repassamos
o dinheiro", declarou. E agora, José? Já
perguntava Carlos Drummond de Andrade.
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Ontem, haviaapenas seis litros de leite disponíveispara os recém-nascidos

Falta leite na
maternidade
·doJaraguá
Banco de Leite do Hospital Jaraguá tem
hoje sete doadoras, mas quantidade do
alimento doado ainda não é suficiente

ATENÇÃOJl MAMÃES!

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

LORENA TRINDADE

- ...

Nos dois primeiros dias de vida
de Andrei ele não mamou di

reto no peito da mãe. O pequeno
passou um pouco da hora de nas
cer e ingeriu mecônio (substância
eliminada pelo feto). Ele perma
neceu dois dias na UTI e a mãe,
a comerciante Simone Schultz,
na época com 28 anos, só pode
amamentá-lo no terceiro dia de
vida. "Eu precisava tirar leite, mas
não conseguia", conta. Simone
foi auxiliada pelas enfermeiras e

profissionais do Banco de Leite do
Hospital Iaraguá e assim que An
drei começou a sugar o alimento,
a mãe de primeira viagem decidiu
colaborar com o Banco, ajudando
outras mães e seus bebês.

Para Simone, a doação não
era algo distante. "Eu era doado
ra de sangue e parei por ter ad
quirido diabetes", explica. Andrei
completará nove meses no dia
4 de janeiro e, por mamar bem,
como frisa a mãe, o menino está

com nove quilos. "Quando vi que
ele mamava em um peito e es

corria muito leite no outro, pedi
vidros para levar para a casa",
lembra. A doação funciona da

seguinte forma: o hospital for
nece os vidros esterilizados, Si
mone enche a embalagem com

o seu leite materno e o hospital
recolhe. "Quanto mais tiro, mais
produzo leite", destaca.

Atualmente, Simone chega a

doar até dois litros de leite mater

no por mês. "É um alimento fun
damental para o desenvolvimento
do bebê. O Andrei raramente fica

doente", diz. Simone pretende ama
mentar seu "filhote" até ele com

pletar dois anos de idade. A comer

ciante reforça que nunca teve receio
de doar. Sempre foi, segundo ela,
muito bem orientada pela equipe
do Banco de Leite. "É muito bom

ajudar. Você recebe em dobro", ale
gra-se. Ela ressalta que quando tem
oportunidade conversa com mu

lheres grávidas a respeito da doação.
"Àctedito que outrasmães precisam
fazer omesmo", finaliza.

SEM ESTOQUE

Geladeira
•

quase vazia
As geladeiras do Banco de
Leite estão quase vazias.

Hoje, há seis litros de leite
matemo e para os recém
nascidos que precisam, a
quantidade é considerada
baixa. "O ideal é termos

estoque,mas não temos",
lamenta a coordenadora do
Banco, MarisaHoffmister.
São registrados, emmédia,
200 partos pormês na
maternidade do hospital. Há,
atualmente, sete doadoras.
"Para doar, basta que amãe
possua excesso de leite. Muitas
acham que não terão para
alimentar seu bebê, mas é·
mito", diz. Marisa salienta que
as potenciais doadoras podem
entrar em contato para se

informarem pelos telefones:
(47) 3274-3053 e 3274-3000.

Prefeita deve assinarainda

hoje reajuste de 6,6% no IPTU
O IPTU (Imposto Predial e

Territorial Urbano) vai aumentar
6,6% para o ano de 2012. A pro
posta já foi encaminhada para o

gabinete da prefeita Cecília Ko

nell, que deve assinar o reajus
te ainda hoje. No começo deste

mês, a Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul rejeitou a propos
ta de aumento em 7,15%.

O secretário da fazenda, José
Olívio Papp, explica que o au

mento visa apenas corrigir a in
flação deste ano, que ficou em

6,6%. "É uma atualização mone

tária, da planta de valores, calcu
lada pelo INPC (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor). Ano
passado, por exemplo, as pesso
as compravam com R$ 100 e hoje
precisam de R$ 106", diz Papp.

Para este ano, o valor arreca
dado com o IPTU deve fechar em
R$ 13,5 milhões. Com o reajuste,

esse número de passar para R$
15 milhões em 2012. De acordo
com Papp, é o que está previsto
para entrar no orçamento da Pre
feitura no próximo ano.

Os cerca de 45mil camês devem
ser entregues aos contribuintes até
a segunda quinzena de fevereiro. O
vencimento do imposto está mar

cado
_ para meados de abril. Para

2012, a Prefeitura vai disponibilizar
acesso à internet para que as pes
soas possam conferir sua situação
e imprimir o boleto. Isso deve acon
tecer antes da entrega dos camês.
Os contribuintes que preferirem
pagar o imposto em uma úni
ca parcela terão um desconto de
18%. Caso estejam com a situação
em dia, vão contar ainda com um

abatimento de 12%. Há também
a possibilidade de dividir o paga
mento em oito parcelas de, no mí
nimo,R$55.

o

EDUARDO MONTECINO

Nem mesmo o forte calor que fazia às'ISh de ontem im

� que o Papai Noel· fosse ao bairro Estrada Nova, em
Jaraguá do SuL 11 visita fez a alegria de aproximadamente
150 crianças, que esperavamansiosaspara conversar com
oBomVelhinho e receber'p�Gabrielda SiJW;J, ciQco
anos,�.�Olque pecur. "NrõmnM*Stiêl côRl·'aSas! !,

OPajâNOéI émuitobolUtoe 1égaI", declarÓu, dizêndo que
havia se comportado neste aDO.
Foram cIistribuícIos cena ele 200 brinquedos, junto com pipa

.

ocas, refrigeI'aIdes e doces. Il iniciativa foi da aposeiatada
Vicentina Cardoso Matias, Magazine I.ãza, MeI'cado UIi,
Padaria Doce Segredo e Bar do Dirson. llO visitar as crian

ças�na casa deVicentina, oPa.,aiNoel disse: "a sat
isfaçãO. é muitO grande, é 1DIIa.data de se preocupar com o

,

próximo. Omais inIportude éver os sonisos das crianças".
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[ I Estado]
Na fila de espera

Dados
do Cadastro Nacional de Adoção divulgados ontem pelo

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) informam que a maioria
das 4.932 crianças e adolescentes aptas à adoção no país tem

mais de 7 anos e amaior parte é da raça negra. Os números evidenciam
que nem sempre o perfil de quem está à espera de uma nova família se

encaixa ao exigido por aqueles que têm interesse em adotar. De acor

do com o último levantamento do CNJ, feito no início de dezembro, a
quantidade de pretendentes permanece quase cinco vezes maior - che

ga a 27.18.3 o número de pessoas cadastradas. 'Mas, 91% dos possíveis
pais adotivos manifestaram a preferência por crianças brancas. Tam
bém segundo o levantamento, o número de pretendentes interessados
em adotar cai para menos de 1% em relação às crianças com mais de
oito anos de idade. Amaioria dos adotantes tem preferência por crian
ças entreum e dois anos de idade (20,51%). Para esse grupoespecítico,
no entanto, há apenas 56 crianças disponíveis. A situação piora para os

casos em que são irmãos os aptos à adoção: 82,21% dos pretendentes
se recusam a adotar duplas ou grupos de irmãos. No cadastro constam
1.554 crianças e adolescentes prontos para a adoção em toda .a região
Sul do país. A prova do descompasso entre oferta e demanda é que só em
Santa Catarina existem 2.087 candidatos a pais adotivos. Uma equação
que não tem resposta matemática e cuja solução depende apenas da

disposição da sociedade de superar preconceitos.
S;;��tt[)alto

Se depender da vontade popular, a indústria
calçadista voltada ao público infantil terá que
se readequar. Uma enquete feita pela Câmara
dos Deputados pergunta se há concordância
sobre o PL 1885/11, que proíbe a venda de sa

patos femininos com salto alto para crianças.
Entre os que participaram, 68% responderam
"Sim, porque o uso de salto na infância pode
provocar deformações ósseas e erotização pre
coce", e 32% optaram pelo "Não, porque cabe
aos pais ou responsáveis cuidar da saúde e da
educação das crianças". O projeto que está cau
sando polêmica é de autoria do deputado fede
ral Décio Lima (PT-sq, que aponta que o uso

de saltos com mais de 2 cm por crianças pode
causar processo degenerativo nos pés e danos à coluna. Ele critica o "vestuário

incompatível com a fase de formação física, moral e psicológica das crianças" e
.

acrescenta: "O uso de sapatos de saltos altos pormeninas, ainda crianças é ape
nas uma das vertentes escabrosas da perda de referências em nossa sociedade".

Mais moradia Banco do Brasil e Co- menta de quase 100% em relação a 2010.
hab-SC devem formar parceria para No ano passado o banco contratou R$
operacionalização do programa Minha 180 milhões. Este ano, até agora, já são

Casa, Minha Vida no estado. Em reu- R$ 352 milhões e, como não haverá 1'e-

.� nião realizada ontem entre a presiden- ..
cesso no Badesc, a perspectiva é demais

'� te da Companhia, Maria Darci .Mota operações na última semana do ano.
o

-ft Beck, e representantes do banco, ficou ".

� claro que o objetivo é definir ações que Relatorlo tnmestr�l da Er::st & Young
� facilitem a construção de moradias po-

. e O�ford E,co�onuc� preve que a eco

.� pulares rurais e urbanas, além da oferta norma b!,asIleua, t�ra novo process? de

� de financiamentos habitacionais. Sem aceleraçao no proxlmo ano. Os analistas

,& precisar data, Maria Darci anunciou estimam o PIB de 2012 em 4,5%, com

� que em breve serão lançados editais de queda da inflação para 4,7%. Conforme
� chamamento para a compra de terrenos o texto, "em 2012, a expectativa é que

i em aproximadamente 80 municípios. o crescimento acelere devido à gradual
� recuperação das economias avançadas
� 100% O presidente do Badesc, Nelson que são parceiras comerciais do Brasil

� Santiago, comentou ontem que a insti- e à suavização do impacto das medidas

] tuição deve encerrar o ano de 2011 com monetárias adotadas recentemente".

� um volume de operações de' crédito Agora é ficar na torcida pelo acerto da
� contratadas que representará um incre-
m

.�
m
o.

previsão.
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(Pelo Estadol ;;;: Um produto CNR
peloestadoecentraldedíades.com.br

Início de incêndio
assustamoradora

-

Orienlac;õesMaria 'Iornío, do Bairro Estrada Nova,
fazia receita para afastar cobras e, sem

querer, quase pôs fogo na própria casa
O chefe de equipe dos Bombei

ros Voluntários de Jaraguá, Adriano
Poglia, explicaque omelhor a fazer é
se prevenir. Manter o quintal limpo,
sem restos de comida, pode auxi
liar a evitar as desagradáveis visitas.
"Animais peçonhentos são atraí
dos pela comida, inclusive roedo

res, e pela sombra", explica. Entrar
em contato com os bombeiros ou
com aDefesa Civil é a primeira ati
tude a ser tomada, conforme Po

glia. Ele 'lembra que atendimentos
para apanhar animais peçonhen
tos não são prioritários. Animais
recolhidos são levados para o setor

de Zoonoses da Prefeitura e devol
vidos à natureza. Para emergências,
os telefones são 2106-1006, 193 156,
199 e 0800-642-0156 (para ligações
feitas de celular).

JARAGUÁ DO SUL
.. " , . queimaram uma pequena parte

do telhado. Ela mora com a filha,
mas estava sozinha no momento
do incêndio.

De acordo com Maria, os

bombeiros não conseguiram
ir com o carro até o local, pois
a rua não é. asfaltada e possui
apenas cascalho. "Eles usaram

a mangueira da minha de casa

para apagar o fogo", conta. Ma
ria nunca foi picada por cobras,
mas começou a preocupar-se
depois que seus dois cachorros
foram picados e um deles mor

reu. "Toda semana aparece uma

cobra aqui e elas são venenosas.

Fico com medo", afirma.

LORENA TRINDADE

Uma receita caseira para afas
tar cobras causou um princípio
de incêndio na última residên
cia da rua 781, no bairro Estrada
Nova. O fogo iniciou por volta
das' 10h de ontem. Proprietária
da casa, a servente Maria Tomio,
49 .anos, ouviu de uma conhe
cida que queimar ossos e alho

ajudaria a espantar o animal pe
çonhento do terreno. Maria colo
cou os ingredientes na churras

queira e ateou fogo. Em poucos
minutos, em função do tempo
seco, as chamas se alastraram e

MARCELE GOUCHE

NO CJeaNTRO

Homem é agredido
e depois roubado
Dois homens agrediram com socos e

chutes e roubaram a bicicleta de um
terceiro, de 34 anos. O crime aconteceu
às 23h30 de quarta-feira, na ruaMax
Wilhelm, Centro, Iaraguá do Sul. Os

policiais fizeram rondas, mas não
localizaram os agressores. Os bombeiros

, atenderam a vítima, que sofreu algumas
lesões, mas preferiu não ir ao hospital.

I)I�WrIDO

Polícia prende
agressor de mulher
Umamulher dê 34 anos foi agredida pelo ex-marido, de
27,' namadrugada de quarta-feira. A violência ocorreu
por volta das 4h50, na rua Joaquim Francisco de Paula,
bairro Chico de Paula. O homem, que ainda morava
com a ex-mulher, teria chegado em casà drogado e -lhe

ameaçado. Após uma tentativa de agressão, amulher
ligou para a PolíciaMilitar, momento em que o homem

fugiu. Quando retornou ao local, ele foi detido pelos
policiais e conduzido para a delegacia.
:' I i'j ,

I i ,'dI .
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Cresce a população·
urbcma de Jaraguá.
segundo omGE

Na edição do dia 23 de dezembro de 1979, o jornal O Correio

do Povo trazia em sua capa a matéria "IBGE estima em cem por
cento o crescimento da população urbana do município nesta

década". Segundo a publicação, com o objetivo de desafogar os
serviços da agência de Joinville, a Delegacia da Fundação Insti

tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de Florianópolis,
havia implantado emmaio daquele ano a primeira agência de Ia
raguá do Sul, com jurisdição sobre Guaramirim, Massaranduba e.
Schroeder, considerando como fator principal a potência indus
trial, a terceiramaior do Estado naquela época. "O chefe daAgên
cia de Iaraguá do Sul, Francisco Pisetta, pelos dados preliminares
levantados no município, revelou que de 1970 para 1980, a popu
lação urbana da cidade, comparando-se ao número de domicí

lios, deverá ter um crescimento em torno de cem por cento, po
rém, em contrapartida e muito comedido em suas declarações,
adiantou não possuir dados sobre a população rural (estimada),
contudo, acredita que tenha havido certo declínio pelo êxodo

que se verifica, face a abundância de oferta de empregos junto
ao parque fabril local, que atrai o produtor rural à cidade, na es

perança de obter melhores meios de vida, o que, infelizmente,
pode-se tornar um fator desestimulador", dizia a publicação.

1888

Orelha de Van Gogh
Na noite de 23 de dezembro de

1888, o pintor pós-impressionista neerlandêsVincent van Gogh
corta sua orelha esquerda, após ter sentido remorso por ameaçar
o amigo e também pintor francês Gauguin, com quem tinha uma

.

relação conturbada. Ele embrulhou o pedaço da orelha em um

lenço e levou a uma prostituta amiga como presente. Ele ficou 14

dias em um hospital e, ao ter alta, pintou o "Auto-Retrato com a

Orelha Cortada", uma de suas obras mais famosas.

20103 .

Nova moeda
Nesse mesmo dia, em 2003, acontece o recolhimento da

antiga moeda de R$1 de aço inox do Banco Central do
Brasil. A moeda foi cunhada apenas em 1994, entrando
em circulação no dia 10 de julho, no lançamento do
novo padrão monetário por ocasião do Plano Real.
Ela foi retirada de circulação devido ao alto índice
de falsificação, e o novo modelo, incluindo um anel
dourado no disco externo, passou a ser o único oficial.

INVENÇÕES ANTIGAS

No dia 23 de dezembro de 1948,
acontece a primeira demonstração
de um transistor de silício e

germânio, inventado pelos físicos
estadunidenses John Bardeen e

Walter Houser Brattain (foto).
Os criadores do transistor

(componente eletrônico utilizado
principalmente como amplificador
e interruptor de sinais elétricos)
receberam o Prêmio Nobel de
Física de 1956 pelo invento.

DNULGAÇÃO

a Laboratório MYí1icipal de Saúde Pú�li
cade Jaraguá do Sul; inaugurado no dia 28 de
novembro, anexo ao Fama 1 (Pronto Atendi
mento Médico Ambulatorial), no bairro Czer

-niewícz, passará a se chamar "Marlo Sousa".
A determinação ocorreu com a aprovação em

primeira votação de um projeto de Lei pela
Câmara de Vereadores" na �ltima te�ça-fei�a,
dia 20. '"A_ iaicjativi� .. de�ttuto)tia dos vereadof�s
Adernar Possamai e José Osório de Ávila, visa
prestar homenagem póstuma ao laboratorista.

Marlo Sousa nasceu em Araquari em

1934, filho de um farmacêutico. Desde jo
vem, ajudava nos afazeres da farmácia da

Laboratório Municipal
recebe denominação

qual seu pai eril oproprletãrio ..Em 1952, ele
'Ingressou no cúrso de Parrnácia, formango- ,

se quatro anos depois. Ao chegar emIaraguã
do Sul, ele abriu seu laboratório em 1957 e

também foi fundador do hemocentro da
cidade. Além de ter atuado no campo da

saúde, Marlo também prestou trabalhos re

levantes para a educação j�raguaertse: ele
Ifl.ministrou aQlâs du�,ante 22 an6S'vas�éieda
de Divina Providência e no Colégio São Luís.
a farmacêutico foi ainda secretário de Saúde
durante o governo de Geraldo Werninghaus
(1997 a 1998). Marlo Sousa faleceu em 2000,
em função de problemas cardíacos.

EDUARDOMONTECINO
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4 VISTA

R 26.900

Comprou,
santiou
MAIS2ANOS
OEGARANTIA
ou ovo PORTATIL
ou VALE..(OMBusrfVEl

/
'" For 1.01

2012�
Flesta Hatch 1.01-�

[Faça revisões em seu veículo regularmente. [ CARTAo FORD ITAÚCARD. SOLICITE JA o SEU.
Acumule até R$ 10.000 em descontos na complô de seu FOI"d Zero.
Capftal•• rogllles rn;atropallllin•• : 4001-'18531 OemalslQcaJldadC!J.: 080072141I5B.

MORETTI
Jaraguá do Sul

(47) 3274.2800

Entrad
P lape

60X DE R$ 647,94
'TAXA 1.S9%A..

24.50 À VISTA

catFAE2

Promoção "Ford Ka" (válida até 31/12/2011). Novo Ford Ka 1.012012 (cat. KBX2) a partir de R$ 24.500,00 à vista ou financiado com taxa de 1,59% a.m. e 20,84% a.a., com R$ t .000,00 de entrada paga pela Ford, exclusivo para financiamentos através
do Programa Ford Credit, e saldo em 60 parcelas de R$ 647,94 na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da 1ft parcela, incluindo tarifas, custos e impostos {IOF), valor total a prazo de R$ 39 .. 876,40, Custo Efetivo Total (CEr) - calculado
na data de 01/12/2011 a partir de 1,83% a.m. e 24,26% aa, através do Programa Ford Credit. Promoção Compre e Ganhe liA �ecísão é sua" (válida até 31/1212011 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades, considerando-se a data de emissão da
nota fiscal). Na compra de um veiculo da linha Ford Fiesta RoCam, o cliente poderá escolher entre mais 2 anos de garantia de fábrica ou DVO portátil ou Vale Combustível. Regulamento completo e maiores informações podem ser consultados através do
site www.ford.com.br/promocao. nos Distribuidores Ford ou através do CAF 08007033673. Esta promoção não é válida para vefculos adquiridos na modalidade de Venda Direta por pessoa jurídica. Ford Fiesta AoCam Hatch 1.0I20t2 (cat. FAE2) a partir
de R$ 26.900 à vista. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CEl poderá sofrer alteração,
quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CEr) a data da

contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

Com a Oi, sua casa sempre pode ter mals, Quem tem
Ot Fixo assina Oi TV a partir de RS 49,90/mês.
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU
1 2 5
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HORIZONTAIS
1. Qualquer tipo de aproximação
2. Relativo ao homem
3. Voz que imita a explosão de um tiro / Elevar-se do 2

chão com esforço rápido
4. Sem aptidão / (Pop.) De acordo!
5. O pronome possessivo mais usado pelo egoísta /

Diz-se da própria cidade de origem
6. Espécie de enguia / Portão típico japonês, coloca

do à entrada de certos templos
7. Pequena cidade paranaense próxima a Telêmaco

6Borba
8. Elem. pref.: por baixo / Fórmula melódica da mú-

7
sica hindu

9. Solidéu com que os judeus praticantes cobrem a fi
cabeça / O cantor pop inglês Stewart

10. Uma parte do ... útero / (Med.) Mancha violácea 9
da pele

11. Respirar com dificuldade / As iniciais do cornpo- H1

sitor italiano Rossini (1792-1868)
12. Recomeçar o namoro que se havia interrompido i I

13. Posto a bordo de um navio.

VERTICAIS
'i :3

1. Famosa região central da cidade de Nova York,
nos EUA

2. O pequeno país com a renda per capita mais alta
da Ásia, com capital Bandar Seri Begauan / O

próximo
3. Cidade do Ceará situada na região do Sul Cearen

se I. Sigla da Força Aérea Brasileira
4. O símbolo químico do ródio / Outro nome da es

cápula, osso largo e triangular situado na parte
posterior do ombro

5. O famoso detetive criado pelo escritor Edgar Allan
Poe / Receber o ar fresco

.

6. Amorenar a pele / As iniciais do ator Cortês

(1931-2006)
7. Abreviatura de general/Automóvel utilitário es

portivo de grande porte produzido pela Volkswa

gen
8. Cobrir com a parte gorda do leite / O cineasta

francês Jean-Luc, de 'Je Vaus Salue Marie"
9. Que dá bons exemplos.

234 567 8 9
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Preencha um quadrado
9x9 com 'números de 1 a 9

sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3 .

DIVIRTA-SE

-

PREVISAO DO TEMPO

Instabilidade
volta neste

lim de semana
Sol emuito calor em se. Da
tarde para noite, aumento de
nuvens e pancadas isoladas de
chuva com trovoadas, devido
ao calor e aproximação de
uma frente fria. Há risco de

temporal e granizo isolado.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 21°C
MÁX: 36°C

AMANHÃ
MíN: 18°C
MÁX: 29°C

DOMINGO

�............._ MíN: 160C Â�...
MÁX: 230C

J � U j-

SEGUNDA

MíN:15°C �.

MÁX: 250C
•
f J i.·

r.
'.,.-�._...).
'" ,11

Ensolarado Instável

Depois de uma semanamarcada pela
influência de uma intensa onda de
calor, o tempomuda com a chegada
de uma frente fria entre o fim de
sexta-feira e o sábado, com previsão
de temporais isolados no Estado.
Além da chuva, amassa de armais
frio que acompanha a frente fria,
provoca declínio nas temperaturas.

Parcialmente
NubladÇl

..

Chuvoso

Entre a tarde de sexta-feira e sábado
há risco de temporais com ventania e

granizo isolado no Estado. No sábado,
a chuva deve sermais intensa com
acumulados entre 30 e 50mm em'

média, podendo ocorrer pontuais
maiores - por 'causa disso, não
está descartada a possibilidade de
enchentes e alagamentos neste Natal.

SE VOCÊ VAi PARA",.•
MORRO DA FUMAÇA
o dia começa com tempo aberto e

formação de nuvens ao longo da
manhã. Durante a tarde e a noite,
pancadas de chuva, que ganham

força entre a madrugada e a manhã h

de sábado. As temperaturas ficam
entre os 23°C e os 35°C.

CRESCENTE 1/1

'CHEIA 9/1

MINGUANTE 16/1

NOVA 24/12

..... �

Nublado

"�
" ,f

Trovoada
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Diverso
Elijane Jung universotpm@oeorreiodopovo.com.br

Alegria.
r'flldo o que se diz e se deseja para as pessoas nessa época do
.1 ano pode parecer clichê.Aqueles desejos de uma noite de
Natal linda, cheia de harmonia, com a família reunida, todos
com muita saúde e paz... Isso é o que qualquer pessoa espera
ter e deseja aos seus. Da mesma maneira, eu também espero
que cada um de vocês tenha tudo isso. Emais: Que recebam do

Papai um presente especial e que repassem adiante: alegria.
Sejam alegres, brinquem, sorriam, façam os outros sorrir,
participem das conversas, mostrem o prazer de estar ali...

Contagiem esseNatal e façam-no o melhor de suas vidas, só isso

justifica desejar "Feliz Natal". Então: "Feliz, muito felizNatall".

Compras pós natal
_

Depois de importar o Black Friday, o Brasil tem mais um evento

de "liquidação" on-line. O Boxing Day acontece no primeiro dia
útil após o Natal (dia 26, portanto) e traz descontos-de até 70%. O
evento acontece tradicionalmente no Reino Unido e.já corre Estados
Unidos, Canadá e Austrália. Por aqui,Walmart, Saraiva,Netshoes
e Americanas já garantiam a participação. Para comprar
com os descontos, os internautas devem se cadastrar no site
buscadescontos.com.br. E então, além de aproveitar os precinhos
baixos ainda concorre a prêmios. A dica é boa, hein? Que tal?

CTRL C + CTRL V
. Via Facebook

,

E culpa de quem? .

Há poucos dias, li alguma notícia sobre violência, que me foge
agora, mas que tinha a ver com alguém sendo espancado .

Enfim ... Nos comentários alguém citava a agressividade do
UFC, narrado por Galvão Bueno, dizendo termedo de que o

esporte fique realmente popular por aqui. Parando pra pensar, a
pessoa do comentário não deixa de ter certa razão. Assim como

a gente prega a prudência no trânsito, mas assiste a Fórmulal,
onde quem vence é o mais veloz, transmitir luta livre em rede
nacional e pedir pela não-violência também é incoerente. Só

que se for assim, a gente pode jogar a TV fora, não?

Dica amaleras:
Temmuitas novidades lá no blog amaleras.blogspot.com. Tem dica
de promoção da B Side, tem foto daTamy que retocou suas mechas
ombré (e que ficaram lindíssimas, por sinal) e ainda tem o post de
férias .. ; que de férias não tem nada, pois elas vão estar o tempo todo
postando dicas para esse fim de ano. Se precisar de umas ideias, uma
inspiração, passa no blog e confere tudo para suas férias: dicas de

praias, hotéis, restaurantes, baladas, etc.

Contabi'''dade
ConsuUoria Empres,ariaf

·í:�Sf;;. fliFirãEifr

Credibilidade

, Dourado. Se o brilho
metalizado está em alta
na estação, o dourado
tem tudo a ver com o

Natal. Parece óbvio,
mas muita gente fica
indecisa sobre o que
usar na ceia de Natal e
sequer pensa em usar

uma peça dourada, tão
acostumados que estão
a usar o tradicional preto,
branco, vermelho. Pode
ser um vestido, uma blusa,
saia, sapato ou acessórios.
Ficamuito flash!

TRICOTANDO
• Amanhã é comemorado
o Dia do Órfão no Brasil.
É uma data que vem bem,
a calhar, ás vésperas do
Natal, pois parece que a

gente precisamesmo de um

empurrãozínho pra lembrar
da família que temos ...

• Dizem que as loiras
devem usar tons rosa,

r vermelho e azul, mais
pratico e preto. para as

morenas, pa:r:ece que as
cQtes'rnais apropriadas

.. 'são ásde pedras preciosas,
Gomo verniellm, rubi e
esmeralda. B as ruivas,
tons neutros, como cáqui e
caramelo. Ok?

• Acompanhe seus amigos,
sua família, seu amorzinho
no chocolate. Não fique
passando vontade, achando
que vaimorrer por saborear
um bombonzinho aqui e ali.
Tudo bem não exagerar, mas
aproveita um pouquinho a

doçura desse Natal!

É ATREVA

A operadora de telefonia
<, celular Tim, que vem
deixando seus clientes
cada dia mais irritados
com o descaso do serviço
na região Sul. Dificuldade
em fazer e receber
ligações e atraso na

entrega e recebimento
de mensagens são
algumas das queixas,
que ouço de amigos -

e conhecidos que já
estão enchendo as redes
sociais. Falta de respeito
ao cliente? Treva!
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SEGUROS
GARCIA

CORRETORA

47 3371-1788

MAURICIO HERMANN

SUSHI Leonardo e Debora Curv no badalado Kantan

Frustrada
Pois é, a periguetagem está
se produzindo para o Natal
e o Ano Novo, afinal não
querem entrar 2012 de mãos
abanando. Algumas, tipo
aquelas que sentam no cano

quente, fizeram de tudo, mas,
no fim das contas, não sobrou
nada - só ela emamãe. Buah!

Reveilloil
. Não sabe para onde ir na
noite de 31 de janeiro? Que
tal uma festa mais eclética e

sincera? A dica que a gente
tem é a Ceia daVirada, no
Parque Municipal de Eventos,

. onde não se pode excluir
nenhum ritmo, boa comida e

alto astral. Vai perder?

----_ (.7---------

liMe ,.,
moagoncalves@netuno.com.brMoa Gonçalves

Alex SE Willian
Hoje à noite, a LondonPub vai estarmuito

agitada. O meu amigo Chico Piermann
traz para sacudir o esqueleto da moçada e

movimentar a festa Bye, Bye 2011, a excelente
dupla sertaneja Alex & Willian, uma das me
lhores de Santa Catarina. Vai perder?

Pensando bem....

"Meu Deus, afasta demim os venenos diários
de quem não acrescenta, só diminui."

NewYork
O diretor do jornal O Correio do Povo, Nelson
Pereira, a esposa Rosilene e a filha Paula,
vão curtir o Natal em NewYork. Já a virada
de ano a família passará namaravilhosa Las

Vegas. E como Nelsinho estreia idade nova
dia três de janeiro, aproveita a estada para
comemorar o niver em grande estilo em um

dos poderosos cassinos damaior cidade do
Estado de Nevada. Mil vivas, amigo!

MAURICIO HERMANN

www.imoveiscapitat.net

473370.2900

TECON1'EI
• O meu amigoAlberto
Correia, presidente da
Dipil, carinhoso como
sempre, enviou um mimo
especial deNatal para
este colunista. Sr. Durval
Marcatto, presidente da
Acijs, idem!

• A exposição Pomeranos
em Santa Catarina, no
MuseuWolfgangWeege, no
ParqueMalwee, vai até dia
15 deJaneiro.

ii Mauricio Portch e Vânia
Ramos vão curtir a virada
de ano na Serra gaúcha.

• Alguém pode me dizer
por queRodrigoMendonça
anda tão faceiro?

• Seja solidário, doe
sangue!

• Com essa, fui! .

Na boa
Aminha amiga Denise Iunkes
é outramulher que está de
bem com a vida e com o

tempo a seu favor. Os anos
estão passando e ela curte a

vida linda e feliz. É isso aí!

ISO 9001

BELAS Amanda
Santos e Cuoline
Goelzer no happv
hour doMadalena

Chave de ouro
Para fechar o ano. Um profissional liberal, charmoso e metido
a galante se deu mal ... a noiva estava desconfiada dos seus aprontos,
seguiu e o pegou em flagrante entrando em ummotel. O Natal e
a virada do ano pasaariam em Fortaleza .

MAURICIO I-IERMANN

",J

\

KANTAN João Antônio e Andreia Vieira
curtindo as delícias do restaurante kantan Pedra no caminho

Algum vândalo ignorante pichou
uma casa na Epitácio Pessoa, em
Iaraguá do Sul, onde moram nomes

respeitados de Jaraguá. Pasmem...

inveja ou não tem o que fazer.

Onde·comer bem em Jarag..á
Na choperia Bier Haus. Um dos lugares mais
aconchegantes de Jaraguá.

MAURICIO I-IERMANN

LINDAS EIainaMelec e llna Cuia Bianchi frequentando os lugues da moda

A mudança é
a lei da vida.
E aqueles
queconrl8m
somente no

passado ou
no p..esente

estão
destinados
a perder o
futuro.

JOHN
KENNEDY

Não tem o que lazer...
Cá entre nós, vai ter que ralarmuito, minha filha, tem que ser pisada
por um batalhão de homens para ver se aprende que amor não se

implora.Vê se aprende que, se ele gosta, uma frase no Orkut não
significa nada. Vê se aprende que, se ele não gosta, pode escrever até
o RG dele no seu Facebook que ele nem vai ter a capacidade de
ler. Aprende: Então vai lá, aprende, que dóimenos.

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

...:__-----_.

PRÊMIO O ganhador da promoção da
Revista Nossa, Jackson Roberto Oldemburg,
e o empresário Leandro Ilntônio Guti�rres
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CHARLES ZIMMERMANN.
ESCRITOR

CRÔNICA
NA PELE
DE UM
INTOCÁVEL

Casta não tem como esconder", garante Chenesar,
meu colega indiano, professor de matemática, um

dos poucos intocáveis na Índia que consegue ter uma
I

profissão na área de ensino. "Por um instante dá até para
disfarçar, porém facilmente se cai em contradição. Um
hindu não se sente confiante para estabelecer um relacio
namento social sem conhecer as origens de outra pessoa.
Logo, logo, a casta se revelará".

Nome da família, endereço no vilarejo, linguagem do

corpo, tudo fornece pistas. Omais revelador é a ocupação.
A profissão de um intocável está relacionada ao trabalho

sujo na sociedade hindu. Atividades que requerem con

tato físico com sangue e excrementos humanos; cremar
os mortos, limpar as latrinas, remover as vacas mortas da
rua, varrer sarjeta. Lembrando cenas do filme de ficção
científica, baseado nos livros de Julio Verne, 'enquanto
transitava por uma rua da cidade deVaranasi - amais sa

grada do mundo hindu -, eis que surge de um buraco um
cidadão imerso em excremento, desentupindo esgotos.
"Ele é da casta dos lixeiros, a mais baixa das centenas de
castas intocáveis", continua Chenesar. Ele conta uma his
tória de um intocável que se elegeu parlamentar. Quando
esse parlamentar foi convidado a jantar na casa de uma
família importante, ele viu outro de sua casta tendo que
entrar pela porta de trás. O parlamentar disse a seu com

panheiro de casta que ele não precisaria se humilhar che
gando pelos fundos, quando igual a ele no futuro. HEu vim
apenas buscar osmeus pratos, que eles pediram empres
tado para servir o senhor", respondeu o serviçal.

A sociedade india-
na é livre somente na

aparência, os intocáveis
estão atrelados à base
de um sistema incapaz
de funcionar sem dis

criminações. A própria
constituição do país
coloca as pessoas em

diferentes níveis. A hie

rarquização da socieda
de hindu originou-se de
uma lenda arraigada na
cultura indiana há 1,5
mil anos, na qual qua

tro principais grupos emergem de um ser primordial. Da
boca vêm os brâmanes: sacerdotes emestres. Dos braços,
os xátrias: governantes e soldados. Das coxas os vaixás:
mercadores e negociantes. E dos pés, os sudras: traba-

'

lhadores braçais. Um quinto grupo consiste nos intocá
veis, os excluídos, o grupo que não veio do ser primordial.
HUm brâmane não tocaria sequer nos pés de Mahatrna
Gandhi", comenta Chenesar, referindo-se ao líder da in

dependência da Índia. "Ele é um vaixá. Os brâmanes são

superiores". Na Índia, jamais um intocável olha nos olhos
de um cidadão de outras castas ou calça um par de sapa
tos idêntico a alguém superior a sua classe.

Aos meus olhos, o que chama mesmo atenção é a

conscientização do cidadão hindu, quanto à sua colo

cação na hierarquia de casta. Recordo de um grupo de
indianos que conheci em Iaraguá do Sul. Já no caminho
do aeroporto para o hotel, a van �Je carregava os em

presários do escalão mais alto, não podia seguir atrás dos
outros de escalão menor. No hotel também, enquanto o

empresário maior estava no quarto ao lado dormindo na

cama, os outros, nos demais quartos, dormiam no chão.
Tudo em respeito ao seu status social, a superioridade da
casta. Não podem estar no mesmo nível do líder.

.

A sociedade indiana é
livre só na aparência,
os intocáveis estão
atrelados à base de
um sistema incapaz
de funcionar sem

discriminações. A própria
constituição do país
coloca às pessoas em
diferentes níveis.

CLIC DO LEITOR
Envie sua folo para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Esses dois gatinhos foram abandonados no mato. A Luana resgatou o par,
mas não tem como ficar com eles, pois já tem cães em casa, que não se

deram bem com os bichanos. São um macho e uma fêmea - um terceiro
foi largado junto com eles, mas não foi encontrado. Contato pelo telefone

3273-1847 ou pelo e-mailluanan13@hotmail.com.

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Quinzé ameaça fugir com Quinzinho para impedir

Teodora de sair com o menino. Tereza Cristina avisa
a Renê que o jantar oferecido para Alexandre será no

mesmo dia da festa de Griselda. Letícia pede para
Juan adiar o casamento. Pereirinha pega dinheiro com

Tereza Cristina. Patrícia ouve Antenor falar que vai ao
seu jantar e fica irritada. Quinzé observa Teodora levar
Quinzinho ao colégio.

• A VIDA DA GENTE
Celina discute com Lourenço e pede para ele

se afastar. Iná exige que Laudelino converse com

Lorena. Manuela fica intrigada com o comporta
mento de Rodrigo. Eva segue Ana ao vê-Ia sair com

Rodrigo. Sofia fala para Vitória que não quer mais
jogar tênis. Sofia pede para continuar se encon

trando com Miguel, desde que' seja longe do clube. '

Celina deixa escapar para Nanda que Lourenço está
envolvido na gravidez de Cris.

• AQUELE BEIJO
Vicente decide interromper sua lua de mel para

ajudar Claudia e Lucena fica revoltada. Agenor faz um

pacto com as costureiras da Shunel para tocar a con

fecção. Claudia chega à delegacia com Vicente e vê
Rubinho. Regina é chamada para depor e Vicente avisa
que irá acompanhá-Ia. Claudia confronta Maruschka.
Mirta aconselha Rubinho a pedir perdão para Claudia.
Maruschka e Alberto são liberados. Claudia expulsa
Rubinho de casa.

• VIDAS EM JOGO
Cleber troca ameaças com Carlos e Francisco.

Francisco e Carlos tentam acompanhar o. comboio
que leva Cleber, mas acabam sendo fechados por um

carro: Os capangas de Cleber cercam o comboio e

rendem os policiais. Mais à frente, Cleber consegue
roubar o carro de um senhor. Ele foge, seguido por
Carlos e Francisco. O carro de Cleber colide com um

caminhão e capota

I
Adilson Laurindo

'

Amanda C. Lopes
Angélica Scherer
Antonio Bassani
Araci Hemmer
Breno S. de G. Leite
Claudia Walz
Cleide Radunz
Clotilde Vegini
Daiane Klein
Daniele Martine

Douglas L. de Souza

Elói Prestini
EvertonWackirhage
Fabricio da Rosa
Fabricio Klistke

Felipe V, Pedroti
Guilherme H. da Silva
Jessica D. Kohbausch
JhonneWenk
Jomar Modrock
Jonthan Janssen
José A. de Melo

Lourival Bilert
Marcelo Porto
Maristela Pereira
Nelsa Zonta
Rafael Melo

Rosângela Kraewskiminel
Salete Szirkowski
Salete Wagernknecht
Servio Fernandes
Tania Martins
Waldemar Draeger

Leandro De S. Venâncio
Leonardo G. Vaz

DVD: ARMADILHA DO DESTINO

Um homem acorda em meio
aos destroços de um carro no

fundo de um penhasco. Ele
está ferido, com as pernas
presas e não se lembra de
como chegou ali. Sua única
companhia é o rádio do carro,
de onde ele ouve a notícia de
um assalto violento. Assim
que ouve a notícia, encontra
um cadáver no banco de trás
e sua carteira o identifica
como um dos assaltantes.
Agora, ele deve confiar em
seus instintos mais primitivos
e usar tudo o que puder
encontrar para sobreviver.

Cinco histórias de amor e

medo, em que a paixão e o

sobrenatural misturam-se a

todo instante. Tanto na história
de uma fugitiva que se vê .

forçada a confiar em um garoto
cuja missão é destruí-Ia como

na relação de amor entre
dois imortais, o limite entre o

desejo e o perigo torna-se cada
vez mais tênue. Kristin Cast,
Richelle Mead, Alyson Noel,
Kelley Armstrong e Francesca
Lia Block fazem o leitor
questionar o verdadeiro sentido
do "amor eterno" e mostram
seus prós e contras.
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TIRINBAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

COMPRAMOS UM ZOOLÓGICO
o diretor Cameron Crowe volta
à telona no caso verídico de

Benjàmin, um pai solteiro (Matt
Damon) que vive uma incrível
história de superação. Após a

morte da esposa, Benjamin e

seus filhos mudam-se para o

interior da Califórnia para reno
var e reinaugurar um zoológico
em decadência. Sem nenhuma

experiência prévia, a família
verá seus valores transformados

pelo convívio com os animais do

zoológico em uma experiência
inebriante para toda família.

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

Leg(14h, 16h30, 19h,21h30)
• Cine Breithaupt 2
• Gato de Botas - Dub (14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21 h20)
• Cine Breithaupt 3
• Amanhecer - Parte 1 - Leg (13h50, 16h20, 18h50 e 21 h20)

�

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 (18h40 e 21h10)
• Cine Garten 3
• OOs Muppets - Dub (13h50)
• Roubo nas Alturas - Leg (16h30, 21 h20)
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - dub (18h50)
• Cine Garten 4
• A Fera -Ieg (13h30, 15h40, 17h30, 19h30 e 21 h30)
• Cine Garten 5
• Judo pelo poder - Leg (13h40,16h15)
• Cine Garten 6
·0 gato de botas - Dub (13h20, 15h30, 17h40 e 19h50)
• Imortais -Ieg (21 h50)
• Cine Mueller 1
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma -

Dub (13h50, 16h30, 19h10 e 21h45)
• Cine Mueller 2
• Compramos um Zoológico - Dub (13h45, 16h20, 19h e 21 h30)
• Cine Mueller 3
• O gato de botas - Dub (13h30,.15h40 e 17h50)
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - Leg (19h40 e 22h)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• O gato de botas - Dub (13h20, 15h30, 17h40 e 19h50)

• Imortais - Leg (21 h50)
• Cine Neumarkt 2
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma - Dub (14h e 19h20)
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma - Leg (16h40 e 22h)

• Cine Neumarkt 3
• O gato de botas - Dub (13h30, 15h20 e 17h15)
• Roubo nas Alturas - Leg (19h1 O)
• Noite de Ano Novo - Leg (21 h30)
• Cine Neumarkt 4
• Compramos um Zoológico - dub (13h40, 16h1 O, 18h50 e

21h20)
• Cine Neumarkt 5
• Tudo pelo Poder - Leg (13h50, 15h50, 17h50, 20h e 22h)

• 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 (11h40,14h25, 17h10, 19h55 e 22h40)
• Cine Norte Shopping 2
• Missão Impossível: Protocolo Fantasma -

Dub (13h25, 16h10, 18h55 e 21h40)

• Cine Norte Shopping 3
• O gato de botas - Dub (13h, 15h, 17h e 19h)
• A Saga Crepúsculo:Amanhecer - Parte 1 - Dub (21 h15)

• Cine Norte Shopping 4
.Compramos um zoológico -

dub (11h30, 14h05, 16h40, 19h15 e 21h50)

• Cine Norte Shopping 5
• O Palhaço - Nac (13h20 e 15h35)
• Tudo pelo Poder - Leg (17h50, 20h05 e 22h20)

• Cine Norte Shopping 6
• Roubo nas alturas -Ieg (13h30, 15h45, 18h, 20h15 e 22h30)

• Cine Norte Shopping 7
• Gato de Botas - dub (14h, 16h, 18h e 20h05)
·Imortais - Leg (22h)

Buarque dá ··bolo··
em lançamento
Chico Buarque teria lidado bolo" no
lançamento de suabiografia, "Para seguir
minha jornada: Chico Buarque", deRegina
Zappa. Segundo o colunista Leo Dias, do
jornal"O Dia", o cantor não foi ao evento
realizado na terça-feira, dia20, no Espaço
Tom Jobim, no Rio. De acordo com a

publicação,Miúcha, irmã do compositor, teria
ido ao lançamento.

Paes Leme nega
ficar na casa do ex
Fernanda Paes Leme usou sua página
no Twitter para desmentir uma nota do
colunista Leo Dias, do jornal"O Dia", que
dizia que a atriz ficaria hospedada na casa
do ex-namorado GregorGracie durante
sua passagem por NovaYork, nos Estados
Unidos. Segundo a postagem, a atriz está
em hotel em NovaYork e se encontrou com

ex, que voltou ao Brasil.

Valverde fará
filme nos EUA
IsisValverde pode ser estrela do cinema
americano. De acordo com a coluna "Olá!"
do jornal"Agora", diretores de elenco dos
estúdios Paramount procuraram a atriz
e fizeram uma teleconferência. Isis teria

interpretado um texto em inglês e teria sido
aprovada no teste.Segundo a publicação, a
produção na qual IsisValverde trabalhará
ainda émantida em sigilo pela Paramount.

Kardashians negam
denúncia em revista
Na quarta-feira, dia 21, um representante
da família Kardashian se manifestou sobre
a matéria publicada pela revista "Star",
que dizia que os produtos da marca da
família seriam fabricados com trabalho
escravo."A história não é verdade", disse
um representante da família ao site "E!
News". O advogado da empresa também
se manifestou, desmentindo a história.

HORÓSCOPO

Petrowky dispensa
família em festa
Segundo o colunista Leo Dias do jornal"O
Dia", Aparecida Petrowkynão teria chamado
sua família para o seu casamento com Felipe
Dylon. De acordo com a publicação, a atriz
teria esquecido de chamar os familiares
quemoram em SantaCruz, no Rio.Ainda,
segundo o colunista, osmembros da
família deAparecida que foram chamados,
receberam os convites às 18h do dia do

Ronaldinho faz

.

festa do pijama
Segundo o colunista Leo Dias, do jornal
"0 Dia", Ronaldinho Gaúcho estaria

promovendo várias festas em um haras em
Porto Alegre. De acordo com o colunista,
as festas - que já foram à fantasia e do

pijama - duram o dia todo e, além de várias
mulheres, Romarinho, filho de Romário, e
Diego, sobrinho de Ronaldinho, também
estariam participando das festinhas.

ÁRIES
I Hoje, você estará com pouca ou nenhuma paciência no

ambiente de trabalho. Em casa, aproveite o clima para
fortalecer os laçós de amor e afeto.

-- TOURO
No serviço, mantenha o foco e demonstre empenho. Para

�....
acabar com as brigas no lar, imponha respeito em um tom
bem-humorado que acabe em risos.

GÊMEOS
Cuidado com atrasos neste dia, eles podem gerar conflitos
no trabalho. Para evitar situações desgastantes, mantenha a
calma e demonstre sua compreensão.

CÂNCER
Hoje, você pode receber notícias de pessoas com as quais
não falava há muito tempo. Aproxime-se do seu amor e
compartilhe os bons momentos com ele.

LEÃO
Entusiasme-se na companhia dos parentes mais jovens,
pode aprender algo divertido com eles. Ótimo dia para
resolver questões ou pendências domésticas.

VIRGEM
Divida suas responsabilidades para que ninguém fique
sobrecarregado. Conte com a ajuda de seu amor para tudo o

que você precisar.

11:1 LIBRA

l:l:I Tente manter suas tarefas organizadas por prioridades.
Assim, evita que o estresse tome conta do seu dia. As festas
se aproximam, é hora de curtir.

ESCORPIÃO
Não arrume confusões com pessoas de seu convívio, mesmo
que receba provocações. Aproveite este dia para conversar
com os colegas e familiares.

� SAGITÁRIO

r.. Entre em contato com parentes distantes. No relacionamento
amoroso, demonstre seu interesse e colabore com sua alma

gêmea.

CAPRICÓRNIO
Mesmo que este seja um dia cansativo, não deixe para trás
tarefas inacabadas. Conclua tudo o que iniciar. Aproveite o

momento para cuidar de seus interesses.

AQUÁRIO
Hoje, as distrações podem fazer seu dia não render. Então,
procure manter o foco nas responsabilidades já assumidas. O
romance passa por uma ótima fase.

PEIXES
\

Seus pensamentos e suas ações estarão voltados para os
momentos de festa. Mas cuidado com distrações, há uma
tendência a não finalizar suas tarefas.
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NO �OO!
CABANA cun

" DISCOS de vinil à venda na Seção SEBO;
" Bandas locais detonando na TV CABANA·r
" Muita música boa na Rádio CABANA;

A M_Ç(,......
l'\A1>A 1>e.. 2.0ft
o comediante (hahahah) Rafinha Bastos, lançou na noite
da úlUma segundai 1910 disco Resposta, seu primeiro

trabalho tomo músico (hahahaha). O disco, disponível para
download na intemet (se cobrasse alguma coisa com

certeza não ia vender nenhum){ é ridículo.
Só consegui escutarmetade de uma música, e me deu
vontade de quebrar o pc. Como uma figura patética

dessas consegue ser o mais seguido no twitter?
O próprio se diz arrogante e prepotente e ainda assim
ainda tem gente (hahahah) que acha que o cara é um

fddo nacional. Hahahaha, só rindo pra não chorar;

@CABANACULT

BALANÇO
Anna Back

Todo final de ano tê um exerádo de balanço,
Avalíação de como fornos, como agimos, um

repensar.
Do passar da vida salutar ou não, vivida.
Num espaço fsco e temporal únicos,

Jamais reruperados, mefhorados, revividos.
Exercido de ajuste de contas, de prós e de contras.

Do que foi e do que poderia ter sido...
Amores ganhos, mores perdídos.

Amigos que foram, pra perto, pra longel pra sempre,
Partiram ...

Os que perma�eram( marcaram presença,
Caminharam pnto, ou passerarn batidos.

Atitudes errôneas, propósitos vãos,
Idéias copiadas, novas ou recicladas!

Sempre é tempo de aprender, recomeçar.
Abandonar velhos \tjdos, sarudír a poeira

Do preconceito que fere! Atroz.
Buscar a serenidade, a coerência, o bem e a paz.

Pois somos o que aprendemos a ser

Por nós, pelos outros, na partilha da vez e da voz.

A vida é busca, é troca de experiências.
No coovNio que engrandece,

Que a alma enaltece, temendo-a vivaz.
Rndar de um perfodo, inído de cotro,

Quando prometemos ser mas, sermefhores.
Mais solícitos, presentes, esforçados.
Melhores na acolhida, na cortesia.
Mais capazes, ouvintes, tolerantes,

Melhores no espfrftot menos exigentes,
Críticos sábios, coeÍ'entes, dignificantes.
Menos prepotentes então conhecedores

Que os espaços e saberes se somam( se fundem,
Individualizados são elos de intoferânda,

Discórdia, rompimento, desunião.
Ou seremos em mais um ano

Equívocos do pr0p5sito do Criador.
Que nos quer fraternos, muito mais irmãos.

o lhe Rolling Stones relançou recentemente o

adernado di�o Some Gins de '78, com faixas
rsmasterzadss, demos ainda inédrtas e versões

a�emativas. E aqora surge um vídeo para uma versão
altemativa do bootfeg UNo SparB Parts".

c AGENDA
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Santa Catarina conta com você na luta contra o crime. Por isso, se você tem

alguma informação que ajude a polícia em suas investigações, ligue para o

Disque-Denúncia 181. Sua identidade será integralmente preservada.

Secretaria de
Eslado da
S8UUrança Pública
www.ssp.sc.gov.br SANTA CATARINA

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.

GOVERNO DE

GUARAMIRIM
www.guaramirim.sc.gov.br

Governo de'Guaramirim. Mais qualidade para a
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DURVAL MARCATTO JR••

PRESIDENTE DA ACIJS

PONTO DE VISTA

F
DO ASSOCIA,!'I

I
ISM

A diretoria da Acijs avalia que 2011
rlfoi um ano de muitos resultados po
sitivos para a entidade. Neste período, foi
dada sequencia ao planejamento vem sen

do cumprido pelas diretorias anteriores,
mantendo a tradição da entidade ao lon

go demais de sete décadas de existência.

AAcijs trabalha em torno de 4 diretrizes
fundamentadas no que ficou conceituada
no trinômio E V A: Empreendedorismo,
Voluntariado e Associativismo. Neste sen

tido, as ações realizadas em 2011 contem

plaram cerca de 30. projetos focados nas,

diretrizes estabelecidas no início da ges
tão: Fortalecimento e defesa dos interesses
e necessidades do associado; Melhoria da

competitividade das organizações associa
das; Contribuição para o desenvolvimento
econômico e social; e Busca da excelência
na gestão da entidade.

Cumprindo esse encaminhamento,
a entidade posicionou-se frente a ques
tões que impactam no dia-a-dia das em

presas, nas questões de legislações tri
butária e sindical, em relação aos custos

de produção e na busca de desoneração
para estimular a geração de emprego e

de renda, entre outros aspectos.
Com o objetivo de contribuir para a

melhoria da competitividade entre seus

associados, a Acijs atuou fortemente jun
to ao poder público visando a solucionar

questões de infraestrutura que compro
metem o desempenho das empresas.
Dentre as necessidades, a duplicação da
BR-280 é apontada como um das mais

importantes não apenas para a melhor lo

gística de entrada de matérias-primas e es

coamento da produção, como para amaior

segurança dos usuários desta rodovia.
A terceira diretriz concentra, talvez, a

ação de maior visibilidade da entidade, o

que denota a sua responsabilidade social
.

frente à comunidade de Iaraguá do Sul e

região. Relacionamos aqui preocupações
com a melhoria do atendimento médico

hospitalar por meio do apoio aos projetos
\ de modernização dos hospitais São José e

Iaraguá, na implantação de creches para be
neficiar asmães trabalhadoras, entre outras
iniciativas.

A questão da representatividade polí
tica do município e região também figura
como uma das preocupações da entidade,
por entender que o município carece de
maior atenção dos organismos públicos,
seja nas esferas federal, estadual e mu

nicipal. Neste sentido, nos últimos anos

foram realizadas campanhas buscando
maior conscientização do eleitor para o

não-desperdício do voto e na valorização
das candidaturas comprometidas com a

região. Ainda no campo mais político, a

Acijs e as entidades do Cejas e de outros

segmentos da sociedade, participaram da

mobilização contrária ao aumento do nú
mero de vereadores no Poder Legislativo
de Iaraguã do Sul. O êxito foi alcançado
com a rejeição da proposta em 5 de julho
último, o que COlOCOll a cidade como refe
rência em todo o Brasil, motivando outras

comunidades namesma direção.
Na quarta diretriz foi possível avan

çar demaneira significativa na sistemati
zação de procedimentos que estão resul
tando na maior otimização e na redução
de custos, ampliando o portfólio de so

luções empresariais e oferecendo uma

estrutura de atendimento aos associados
com profissionais qualificados.

Em 2012, a Acijs elege nova diretoria,
dando continuidade ao planejamento e in
crementando a gestão com novas ações. O
empreendedorismo permanecerá como

eixo central para a captação de novos asso

ciados, organizados em'Núcleos Setoriais,
preservando o excelente trabalho que este

segmento já realiza na entidade. A Acijs
manterá sua postura de defesa da livre ini

ciativa, favorável ao desenvolvimento com

sustentabilidade, atuando como parceira da
administração pública, em busca damanu

tenção dos indicadores que projetam Iara
guá do Sul com destaque na economia ca

tarinense e especialmente visando àmelhor

qualidade de vida da sua população.

REPÚBLICAFEDERATIVADO BRASIL-ESTADODE SANTA CATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim - CHRISTA INGEHIllEWAGNER, Interventora

Rua 28 deAgosto n° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404 - Horário de Funcionamento: 8h30h às 12he 13h30jls 18h
EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os título� abaixo

relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pa
gar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de

resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser la��ado e registrado o protesto
correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em),
ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem)
residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque nin
guém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade
com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,OO Edital: R$15,OO

Protocolo: 25185 Sacado: IVONETE GONSALVES REGUELIM CPF: 018.181.579-69 Cedente: JOSEAPA
RECIDO GARCIA DUARTE ME CNPJ: 07.443.741/0001-96 Número do Título: 118/01 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MUIllPID Data
Vencimento: 10/12/2011 Valor: 84,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Dili

gência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 25132 Sacado: VOGEL INDUSTRIA E COMERCIO lJDA - EPP CNPJ: 09.378.760/0001-01
Cedente: SOLDACK EQUIPAMENTOS lJDA CNPJ: 09.117.842/0001-00 Número do Título: NF3249/02

Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM DataVencimento: 13/12/2011 Valor: 732,93 Liquidação após a intimação: R$10,85, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,OO

Protocolo: 25272 Sacado: MADEIREIRA SPEZIA lJDA CNPJ: 08.680.580/0001-17 Cedente: BANCO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SULSA CNPJ: 92.702.067/0001-96 Número doTítulo: 19014366 Espécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento:
12/12/2011 Valor: 6.023,30 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 77,43, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 25260 Sacado: COSMAN PAVIMENTACAO lJDA CNPJ: 14.210.580/0001-56 Cedente: FM
FACTORING FOMENTO MERCANTIL lJDA CNPJ: 11.811.333/0001-17 Número do Título: 0812201lA

Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVen

cimento: 10/12/2011 Valor: 2.100,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76, Dili
gência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 25282 Cedente: ADD PISOS E ACABAMENTOS lJDA ME

CNPJ: 10.834.755/0001-45 Número do Título: 033 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: !TAU UNIBANCO SA Data Vencimento: 05/12/2011 Valor: 1.759,00 Liquidação após a

intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Nos meus mais sublimes sonhos de criança
estava a expectativa do que viria no Natal.

Que brinquedo ganharia? Seria eu surpreendido
por algo inesperado? Como muitas outras crian
ças pobres, não tenho da minha infância a lem

brança de uma grande surpresa, nada qu� tenha
sido significativo o bastante para marcar o meu
Natal. E logo aprendi que a vida em si não seria

muito diferente. Desta forma, por vários anos o

Natal foi sinônimo de algo cuja emoção da es

pera era sempre melhor que a realidade. E assim

foi até que meus olhos saíram da árvore, do pre
sépio, da manjedoura, do homem e se voltaram

para a cruz. Então encontrei omaior presente de
todos, a grande e surpreendente demonstração
de amor. Encontrei o verdadeiro amor (porque
Deus amou aomundo de umamaneira tão gran
de que deu o seuFilho, JesusCristo, paraque todo
o que nele crê não seja condenado, mas tenha a

vida eterna. - João 3:16). Por isso os meus votos

são que o seu Natal seja um olhar além de qual
quer estrela que brilhe no horizonte, seja acima
de tudo um perceber a Jesus, o Salvador que des
de a eternidade te estende amão e diz: "Venham
amim, todos vocês que estão cansados e sobre

carregados, e eu vos aliviarei. Tornai sobre vós o
meu ensino e aprendam de mim, porque sou

manso e humilde de coração; e vocês encontra
rão descanso para a vossa alma". Feliz Natal e um

abençoadoAno Novo.

José Soares 11Ibo, pastor da
Igreja Batista Bereiana

Protocolo: 25252 Sacado:WALTER MARCELINO BISONI CPF: 072.361.539-07 Cedente: MARECHAL
PNEUS-E AUTOCENTER lJD.t\ CNPJ: 10.791.921/0001-73 Número do Título: CF 360/5 Espécie: Dupli
cata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERALDataVencimento:
08/12/2011 Valor: 291,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00

1

Protocolo: 25213 Sacado: SARA PASTA CPF: 059.638.749-04 Cedente: MARCOS JOSE IREIS CNPJ:
80.113.939/0001-00 Número do Título: SAR.008 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 12/12/2011 Valor:

155,00 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,OO

Protocolo: 25294 Sacado: WILLIAM LU1Z - CONFECCOES CNPJ: 13.401.092/0001-63 Cedente: ALPEN
MODASECONFECÇOES IlDAME CNPJ: 58.331.208/0001-73 Número doTítulo: 1583 Espécie: Duplica
ta deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SADataVencimento:
13/12/2011 Valor: 1.437,28 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
21,70, Edital: R$15,OO

Protocolo: 25181 Sacado: GUINCHO BATISTA TRANSPORTES IlDA ME CNPJ: 10.856.875/0001-43· Protocolo: 25254 Sacado: VICK EXTRACAO DE SAIBRO lJDA CNPJ: 10.988.980/0001-36 Cedente: TA-

Cedente: VENTUS PNEUS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA CNPJ: 07.573.244/0001-02 Número do VARES FOMENTO COMERCIAL I1DA CNPJ: 81.514.473/0001-09 Número do Título: 1.520/4 Espécie: Guaramirim,23 de dezembro de 2011.

Título: 6499.1/4 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: !TAU UNIBANCO Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento:

SA DataVencimento: 25/1lI2011 Valor: 483,60 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 06/12/2011 Valor: 402,30 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, CHRISTAINGE HILLEWAGNER, Interventora

Fone: 3375-0500

Programação:
Jo,na' da Band - Das 6:00 h as 7=00 h

Apresentação: Tim Francisco

A Hora do Ronco .. Das 1:00 h as 9:00 h
Humor e irreverência na sua manhã!

Manhã Show - Das 9:00 h as 12:00 h
Variedades, prêmios e a

participaçãodo do ouvinte
Apresentação: Jaque Rebouças

Programa da tarde - Das 14:00 h as 17:00 h
Variedades� prêmios e a participação do ouvinte

Apresentação: Marcelo Strack

I
I/IJII

www.band.f1Tl99.cQITI.br
. 'I ,.,. • l ., t'{ r :1:11 Ij!] {<I, �;: I j
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Polícia Federal intensUica O trabalho nas rodoVias até o dia 20 de feveI'eiI'o

OPERAÇÃO FIM DE ANO

Fiscalizaçãomais
rigorosa nas BRs
Só no Posto de Guaramirim, serão 20 homens, três viaturas e

reforço do corpo de motocicletas da capital nos fins de semana

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

CAROLINA CARRADORE

Chega o fim de ano e o au

mento do fluxo de veículos
nas estradas é inevitável. Para

combater o número de aciden

tes' a PRF (Polícia Rodoviária Fe

deral) realiza a Operação Verão
2011/2012. A fiscalização inten

sificada nas rodovias iniciou dia
16 deste mês e se estende até o

dia 20 de fevereiro.
O foco principal é flagrar em

briaguez ao volante e excesso

de velocidade, uma das princi
pais causas de acidentes. Haverá
também rigor na fiscalização do
trânsito de motocicletas, em ra

zão da gravidade dos acidentes
envolvendo esses veículos.

Segundo o inspetor da PRF

na região de Joinville, Everson

Feuser, todo o efetivo está com

prometido durante as operações.
Em Guaramirim, por exemplo,
no posto da BR-280, são 20 po-

liciais, três viaturas, além do re

forço do corpo de motociclistas
da PRF de Florianópolis nos fins
de semana, que também se es

tende para o Litoral. Para coibir
as infrações de trânsito, haverá
restrição nas estradas de veículos
maiores em dias alternados. Ca
minhões Bitrem e Cegonha não

poderão rodar na rodovia federal
dia 25, das 16h às 22h, dia 30, das
6h às 12h e dia Iodas 16h às 22h.

Fluxo menor

A expectativa da PRF para
as festas de- fim de ano é de um

movimento menor nas estradas,
comparada com o ano passado,
no mesmo período. "Isso ocorre

uma vez que Natal eAno Novo são
datas que caíram no fim de sema
na. Muitas pessoas que não estão
em férias, vão evitar viajar", afirma
o inspetor. Na região, a previsão é
de 30 mil veículos por dia. No ano

passado, o número ultrapassou os

35 mil. Mesmo assim, o congestio
namento é inevitável na BR-280,
entre a BR-101 (Araquari) e São

Francisco, principalmente no lo

dia do ano. "Por isso, é importan
te que os motoristas escolham um

horário alternativo. Fim da tarde
de sexta-feira e domingo, são os

momentos de maior movimento
na rodovia", enfatiza Feuser.

_

Outro

conselho é ter paciência nas estra
das. É importante levar água no

veículo para enfrentar a fila, verifi
car combustível e claro, ter muita
atenção no trânsito.

Dados

Na Operação Fim de Ano

anterior, realizada de 17 de de
zembro de 2010 a 2 de janeiro
de 2011, a PRF contabilizou 1074

acidentes, com 577 feridos e 36

óbitos. Do total de mortes, 15 fo
ram decorrentes de colisões fron
tais (41,66%) e nove de saídas de

pista e capotamentos (25%).

ll!rCi:11S IMPORTANTES NA

HORA DE PEGAR A ESTRADA

Planejamento da viagem
O motorista deve procurar se informar sobre as distâncias que vai per
correr, as condições do tempo na sua rota, pontos de parada, existência
de postos de combustíveis e de restaurantes à beira da estrada;

Veículo em dia
A checagem das condições do automóvel é fundamental, mesmo quan
do as distâncias' percorridas são pequenas. Faróis conferidos para ver e
ser visto; pneus calibrados e em bom estado; motor revisado, com óleo

e nível da água do radiador em dia;

Pausas para descanso
O condutor deve programar paradas a cada três horas. Quem se expõe
a muitas horas dirigindo fica sujeito ao fenômeno da "hipnose rodo-

� viária", na qual se mantém de olhos abertos, mas sem percepção da

� realidade à sua volta. Ela vem acompanhada de sonolência, perda de

� reflexos e de forçamotora;

� Previsão do tempo
; Procurar se informar sobre as condições do tempo nos lugares por
onde vai passar.

Atenção redobrada
. Observar as placas que indicam os limites de velocidade e as condições
de ultrapassagem. Tais placas não foram colocadas naquele ponto da
estrada sem motivo. Nos trechos em obras, o motorista deve reduzir a
velocidade e obedecer a sinalização local.

Crianças
O uso de cadeirinhas ou assentos infantis é obrigatório para crianças
menores de dez anos. As crianças devem viajar apenas no banco de
trás. Se a viagem for longa, faça- paradas para descanso.

Documentos
Nadapior do que ser parado no posto policial e descobrir que esqueceu
os documentos em casa. Tenha sempre RG, Carteira de Habilitação e o

documento do carro à mão.

Extintor de incêndio

Certifique que o extintor de incêndio esteja dentro da validade. Leia as

instruções de uso para saber o que fazer se precisar usá-lo.

Imprudência
Os atos de imprudência são os maiores responsáveis pelos acidentes

nas estradas. Respeite a sinalização e as leis de trânsito .

Mantenha distância
Deixe o carro sempre com uma distância segura em relação ao veículo
da frente.Manteruma velocidade compatível com o trânsito da rodovia
também permite que o motorista enxergue a pista e consiga desviar de '"

buracos sem precisarmudar bruscamente de trajetória.

Neblina
Se o seu carro não for equipado com faróis de neblina, acenda ape
nas os faróis baixos e as lanternas para poder ver e ser visto. Reduza a

velocidade e use as setas indicando os movimentos que vai fazer. Pro

cure sempre um ponto de apoio visual como a faixa central (amarela)
e as faixas laterais (brancas). Se a estrada não tiver estas sinalizações,
procure se guiar pelo acostamento. Se tiver de parar, procure um lugar
seguro, pois não é recomendável ficar parado no acostamento.

Ouvidos atentos
Não viaje com som alto no carro e não dirija com fone de ouvido. Es
cutar o barulho do motor e os sinais sonoros da estrada é fundamental

para uma viagem segura.

Velocidade

Respeite os limites de velocidade. Não vá muito rápido, mas também
não precisa ir tão devagar. Pelo Código de Trânsito, o condutor não

pode andar na faixa da esquerda 50% abaixo da velocidade limite.
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Celebmção do nascimento deCristo
Líderes religiosos criticam o consumismo efalam sobre o verdadeiro sentido doNatal

questão de destacar que o presen
te ganha mais significado quando
é dado com afeto e- carinho. "Isso

Natal não se resume apenas a é mais simbólico, as pessoas dão

presentes, festas e uma gran- um pouco de si, mas, infelizmente,
de mesa farta.A data que celebra o algumas entregam o presente ape
nascimento de Jesus Cristo é tem- nas para agradar", lamenta.
po de renovar a fé, confraternizar e Na Paróquia São Sebastião, o

praticar o bem. Em Iaraguã do Sul, . que mais marca este Natal, além
as igrejas estão com programação das atividades já realizadas, é o ani
de cultos e missas especiais, que versário de 100 anos da Igreja, loca
reúnemmilhares de fiéis. lizada no Centro de Iaraguá do Sul.

No entanto, é visível que nos "Este ano será diferente, as pessoas
tempos atuais esse espírito nata-vão comemorar o jubileu, que será
lino vem perdendo espaço para o ummomento único", garante.
consumismo e endeusamento da

figura do Papai Noel. A afirmação
é do padre Donizete Queiroz, da
Paróquia São Sebastião. Para ele,
essa mudança vem acontecendo
nas últimas duas décadas, mas se

acentuou nos últimos anos.

Entretanto, o sacerdote mantém
a esperança e acredita que a socie
dade já está percebendo essa mu

dança e tentando caminhar para
outro rumo. "Vamos valorizar o ver

dadeiro sentido do Natal, que é ama
nifestação da simplicidade de Deus",
ressalta o padre. "Devemos colocar o
PapaiNoel no lugar dele", brinca.

O verdadeiro sentido do Natal,
de acordo com o padre, é a humil
dade e a simplicidade de um Deus

que se faz ·presente. Um dos sím
bolos dessa mensagem é o presé
pio, elemento criado em 1223, por
São Francisco deAssis.

Para resgatar a' religiosidade
do Natal, a Igreja Católica tenta

conscientizar as pessoas por meio
da liturgia. "Temos que bater nes
sa tecla, para que a data seja bem
vivida. Aos poucos, muitas pes-

.

soas vão entendendo e comparti
lhando", diz. O pároco também faz

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

EDUARDO MONTECINO

I,...,

Vamos valorizar

o verdadeiro

sentido do

Natal, que é a
manifestação da
simplicidade
de Deus.

Pe. Donizete

CENTENÁRIO Pároco destacou que este ano
também será comemorado o jubileu da Paróquia

Igreja Luterana teve programação especial em dezembro
Na Igreja Luterana, a pro

gramação de, Natal foi mais
intensa durante o mês, com vá
rias atividades realizadas pelos
grupos. Nessa reta final, ainda
acontecem os últimos cultos e

celebrações, como a SantaCeia. -

I/Tivemos muita coisa.durante
dezembro, ôs grupos 'sé aiitecí-

pam nas atividades", diz o pas
torWilliam Bretzke,

Compartilhando da mesma

opinião do padre Donizete, o

pastorWilliam também conside
ra que oNatal tem perdido o sen
tido nos últimos anos. "Estamos
dentro domundo moderno, que
vai nos tp:ando as eÍn@çÕ�s. fut·

menta que a mensagem do Na- espírito. Sou um cara sonha
tal, do nascimento de Jesus, está dor, vale a pena pensar em cada
sendo trocada pelo Papai Noel e pessoa", afirmaWilliam.Amen

presentes", avalia. sagem deixada pelo pastor é de
O pastorWilliam afirma que que as pessoas precisam buscar

a função da igreja 'é continuar preencher sua vida com Deus.

passando amensagem da data. "Nós temos um salvador, um
l:AchQ que Cl'sociedade como Deus que se importa com esse

um todo. d�veria buscar esse ',,"Plund6", diz, citandoiabíblia.
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HORÁIIIOS
Horário das missas da ParóquiCl São Sebastião
do dia 24 de dezembro ao dia IOde janeiro:

DATA HORÁRIO LOCAL
24/12 18h São José Operário
24/12 18h São Benedito
24/12 18h Rainha da Paz
2411'2 18h São Luiz Gonzaga
24/12 20h Matriz
24/12 20h Nossa Senhora do Rosário
25/12 7h Matriz
25/12 8h30 São Cristóvão
25/12 9h Matriz
25/12 10h30 São Luiz Gonzaga .

25/12 19h Matriz
27/12 19h Matriz
28/12 15h30 Matriz
29/12 19h Matriz
30/12 19h Matriz
31/12 17h30 Rainha da Paz
31/12 19h São Luiz Gonzaga
31/12 19h Matriz
l/I 7h Matriz
l/I 8h30 Nossa Senhora do Rosário
l/I 9h30 ' Matriz
l/I 10h30 Matriz
l/I 19h Matriz

. Seguem os horários de algumas das principais Igrejas
Evangélicas Luteranas de Iaraguá do Sul, de acordo com

-, informações da IgrejaApóstolo Pedro.

Horários dos cultos da Igreja Apóstolo Pedro
DATA HORÁRIO
24/12 19h
25/12 9h
31/12 19h

Horários dos cultos das igrejas da
Paróquia Apóstolo Tiago:
DATA HORÁRIO LOCAL
24/12 ' 16h João Pessoa

24/12 16h Três Rios do Norte
24/12 17h Amizade
31/12 16h João Pessoa

31/12 16h Três Rios do Norte
31/12 17h30 Amizade

Horários dos cultos d�s igrejas
da Par6quia Apóstolo P�o:
DATA HORÁRIO LOCAL
24/12 18h30 Estrada Nova
24/12 20h Vila Lenzi
25/12 8h30 Nereu Ramos

25/12 10h Ribeirão Grande do Norte

Horários dos cultos das igrejas
da Paróquia Apóstolo João:�

HORÁRIO
18h
18h

LOCAL
Ilha da Figueira
Ilha da Figueira

DATA
24/12

31/�2

Horários dos cultos da Paróquia
Evangélica Luterana da Barra do Rio Cerro:

DATA HORÁRIO
24/12 19h
25/12 9h
31/12 19h

A religiosidade do Natal
O presépio é uma tradi

ção cristã que visa representar
o nascimento de Jesus Cristo
em uma manjedoura monta

da em um curral. O primeiro a

ser montado na história foi em

1223, por São Francisco de As

sis. Dessa vez, no lugar dos fes
tejos de Natal dentro da igreja, o

santo fez a celebração na flores
ta de Greccio, para onde man

dou levar umamanjedoura, um
boi e um burro, para melhor

explicar a data às pessoas. Com
o passar dos anos, a tradição se

espalhou por catedrais, igrejas
e mosteiros da Europa durante
a Idade Média. Os. reis e nobres

também aderiram à represen
tação do nascimento de Jesus.
Nas casas comuns, montar o

presépio virouhábito apartir do
século 18. As principais peças
encontradas são as represen
tações de Maria, José, Menino
Jesus, anjos, pastores, três reis

magos e a estrela.

MARCELE GOUCHE

Muitos fiéis fazem questão demontar o presépio nesta época do ano

Em alguns países, o Natal é
celebrado de outras formas e

com tradições diferentes das en
contradas no Brasil. Na Suécia,
as comemorações começam no

dia 13 de dezembro e são mar

cadas por costumes peculiares,
como procissão em que as pes-

Coroado
advento

Na tradição Luterana, o mês

que antecede o Natal e a chega
da de Jesus Cristo é chamado
de advento. Os fiéis se prepa
ram e aguardam a chegada do
Salvador. Como símbolo, existe
a coroa do advento, que é com

posta por quatro velas, cada
uma simbolizando uma semana
e um estágio da Bíblia. Ainda há

.

a fita e o laço vermelho que re

presentam o amor de Deus. Além
das ramas verdes, que significam
o amor eterno do Criador.

A data pelomundo
soas carregam tochas acesas. Já
na Finlândia, as pessoas têm o

estranho hábito de ir à saunas

e visitar cemitérios para home

nagear os mortos. Pela Europa,
até as datas do Natal mudam,
como naRússia, onde a celebra

ção acontece no dia 7 de janei-

ro e a ceia é recheada por mel,
grãos e frutas, sem carne. Um
dos países que mais leva a data
a sério é a Inglaterra, onde a tra

dição existe há mil anos. Lá, os
presentes, pinheiros e músicas
natalinas são mais tradicionais

que no resto do mundo.

DIVULGAÇÃO
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Henrique Porto avanteesportes@gmail.com

CMD (I)
Leitor comenta por e-mail o fato da Câmara dos Vereadores teraprovado o repasse de verbas para uma determinada entidade

esportiva, mesmo com parecer contrário do ConselhoMunicipal
deEsportes. Não estou aqui para discutir se isso é certo ou errado,
moral ou imoral.Meu foco é o esporte e o fato ocorrido é um (crime'
contra a entidade recém-criada. Os vereadores perderam uma grande �
oportunidade defortalecer o conselho, um órgão de regulamentação, �

!�
quefoi instituído baseado em uma leifederal. Uma pena! �
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CMD (2)
o leitor também comenta que a demora na implantação do
Fundo Municipal de Esportes preocupa. Ao que consta, o projeto
está pronto e só precisa ser encaminhado para votação. Uma vez
aprovado, acaba com o repasse direto de fundos para as entidades

esportivas. Essas terão que se inscrever em um edital, dentro de
um determinado prazo para - a partir daí - concorrer aos recursos.

Esses serão divididos entre os inscritos. Com certeza é um critério
bemmelhor e muito mais justo para todos. Fica o aviso!

Hóquei
o hóquei 'in-line' é mais umamodalidade americana que tenta
crescer em Iaraguá do Sul, onde já temos o 'football' dos Breakers
consolidado e o 'baseball', dos Ice Flames, em fase embrionária.
Com a ajuda da Recicla Eventos, o Aliens Roller Hockey vem
ganhando em organização e visibilidade. Desejo sucesso aos
garotos em 2012 e contem comigo na divulgação.

I

I

I
f
i

1
I
{
r Bullalos

Os atletas do Corupá Buffalos receberam uma homenagem
e tanto de seus familiares. Na surdina, pais, mães, esposas e

namoradas confeccionaram bolsas'personalizadas especiais,
para que os atletas possam carregar seus equipamentos de futebol
americano nas viagens. Como se vê na foto, ficarammuito bonitas.
Pena que não sobrou nenhuma para a imprensa (risos).

DIVULGAÇÃ?
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[araguá corre atras
de reforço no caixa.

I
f, Acreditando no potencial da sua base,
®

i Leão do Vale busca parceiros e anuncia
� que continua na terceira divisão

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

HENRIQUE PORTO

/\ bola já parou de rolar, mas o

I\.sport Club Jaraguá trabalha
forte nos bastidores para garan
tir os recursos que precisa para a

próxima temporada. Segundo o

. dirigente Valdemir da Silva, exis
te uma pequena chance do clu
be ser convidado pela Federação
Catarinense de Futebol para dis

putar a segunda divisão, mas ele
refuta a idéia.

"Nosso interesse é permane
cer na terceira divisão e assim dar

oportunidade para os nossos garo-

tos evoluírem como atletas", diz. A
goleada do Barcelonasobre o San

tos, na final da Copa do Mundo de

Clubes, motiva Da Silva a seguir
apostando e fortalecendo o traba
lho na base. "É um sacrifício que
vai dar certo", acredita.

Sobre patrocínios, Da Sil
va diz que apresentou o projeto
para diversas empresas da re

gião, mas' só terá respostas no

início do próximo ano. Enquanto
isso, alguns parceiros desta tem

porada renovaram seus aportes,
como foi o caso do Restaurante
Salvatori e da Usapeças.

"Para nós houve grande retor-

no com o patrocínio. As pessoas
valorizam as empresas que valo
rizam a comunidade de alguma
maneira, sendo o futebol uma

delas", comenta o patrocinador
Charles Kafel. "Por ser o primei
ro ano, os resultados foram bons.
Todo começo é difícil. No futuro
coisas boas acontecerão", acredita
Adilson Papp, outro patrocinador
do Leão doVale.

Da Silva lembra que existem
várias formas de apoiar o clube,
com a parceria fechada com a

empresa La Bella, para o forne
cimento de alimentação aos atle
tas. "Também estamos comercia
lizando as placas para a próxima
temporada, ao custo anual de mil
reais", finaliza o dirigente, con
fiando no sucesso do Iaraguá na

próxíma temporada.
DIVULGAÇÃO

Atletas corupaenses treinamnaSeleçãoBrasileira ..
A Seleção Brasileira de Fute-

.

bolAmericano treina forte em São
Paulo (SP), se preparando para o

amistoso internacional contra o

Chile, dia 21 de janeiro, na Cidade

paranaense de Foz do Iguaçu.
Dois atletas do Corupá Bu

ffalos .fazem parte da lista dos
convocados pela Associação de

Futebol Americano do: Brasil,

o Center [central] Will Takana

ge (#55) e o wide receiver [rece
bedor] lkicker [chutador] Júlio
Francener (#86) disputam vaga
com noventa atletas de todo o

país, que buscam vaga entre os

50 selecionados.
Além do amistoso, a Sele-

\

ção Brasileira tem como obje-
tivo, disputar o Sul-americano

e a próxima Copa de Mundo da

categoria. Outro integrante da
manada corupaense na seleção
é Deivis Chiodini, que atua como
coordenador dos, quarterbacks
[lançadores] e wide receivers [re
cebedores].

.

A listagem final dos convo

cados será divulgada pela Afab
dentro de dez dias.
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São Paulo garante
cinco contratações

lhor jogador da posição no Cam

peonato Brasileiro e que chega
no auge da carreira, buscando se

firmar na seleção brasileira", de
acordo com as informações do
clube.

"É uma alegria muito grande
vir para o São Paulo. A equipe é
muito qualificada. Meu objetivo
é trabalhar forte para me firmar,
voltar à seleção e conquistar tí
tulos", disse ele, com contrato de
CInco anos.

Apontado como "sonho anti

go do clube", Fabrício, 29, acabou
preferindo não renovar com o

Cruzeiro e fechou por três tem

poradas com o tricolor.
O meia Maicon, 26, acertou

vínculo até 2016, enquanto o za

gueiro Edson Silva, 25, ficará até
2014. Ambos foram citados como

destaques da boa campanha do

Figueirense.
Finalmente, o zagueiro Paulo

Miranda, o mais novo do grupo,
com 23 anos - e três para cumprir
no Morumbi -, formava a defesa
titular do Bahia, 14° colocado.

O vice-presidente de futebol
do time, João Paulo Lopes, co

mentou a chegada simultânea
das cinco contratações. "São jo
gadores que entendemos como

de grande talento, buscando
uma projeção maior em suas car

reiras", afirmou.

Em baixa, tricolor paulista abre seus

cofres atrás de reforços de peso, corno
Cortês, ex-Botafogo (RJ) e Seleção
AGÊNCIA FOLHAPRESS

OSão Paulo anunciou seus

primeiros reforços para a

próxima temporada. Embora já
estivessem consideradas certas

pela imprensa, foram confirma
das as contratações do lateral

esquerdo Cortês (Botafogo), do
volante Fabrício (Cruzeiro), do
meia Maicon (Figueirense) e dos

zagueiros Paulo Miranda (Bahia)
e Edson Silva (Figueirense).

O nome mais exaltado foi o
deBruno Cortês, 24, "eleito o me-

DOUGLAS MAGNO/VIPCOMM

ITAQUERÃO
Obra ganha
arquibancadas
A construtora responsável
pelas obras do futuro estádio
do Corinthians, o Itaquerão,
começou a instalar as primeiras
arquibancadas no local. Elas
são da região inferior, do
edifício leste, setor onde a obra
se encontra mais avançada. A
construtora acrescenta que as

vigas de todas elas são feitas
com peças pré-moldadas de
concreto e fabricadas dentro do

(

próprio canteiro. Atualmente,
foram cravadas 2.315 estacas,
executados 448 blocos e

instaladas 32 vigas jacaré. Cerca
de 900 empregos foram gerados.

ffiBfi1 :::abrasca� ••• cortJlMnhl••�
�� MARISOL S.A.
,,a Companhia Aberta - CNPJ/MF 84.429.752/0001-62

Mcnsoi Rua Bernardo Dornbusch, 1300 - Vila Lalau
JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP 89256-901

FATO RELEVANTE
A Marisol SA ("Marisol" ou "Companhia"), em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 42 da
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme alterada e na

Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada,
retransmite aos seus acionistas e ao mercado o comunicado que recebeu de seu acionista controlador,
GFV Participações Ltda, ("GFV"): _

'� Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil- PREVI, detentora de 18.633.500 (dezoito
milhões, seiscentas e trinta e três mil e quinhentas) ações preferenciais de emissão da Companhia,
representativas de 16,6% do capital social da Companhia, manifestou interesse e aceitou proposta da GFV

para obter liquidez em suas ações através de uma transação em bolsa de valores.
A GFI/, por sua vez, decidiu oferecer a todos os acionistas da Companhia as mesmas condições de

liquidez propostas à PREVI, e para tal, manifesta, através deste comunicado, sua intenção de realizar
oferta pública de aquisição das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia em circulação,
para cancelamento de registro de companhia aberta da Marisol, nos termos do parágrafo 4º do artigo 4º da
Lei das Sociedades porAções e da Instrução da CVM n9 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada
("Instrução CVM 361" e "OPA de Fechamento de Capital", respectivamente).
A OPA de Fechamento de Capital será destinada à totalidade das ações ordinárias e preferenciais
em circulação da Companhia, correspondente a 15.184.773 ações ordinárias e 52.095.933 ações
preferenciais, representativas de 59,94% do seu capital social ('�ções" ou individualmente definidas como
'�ção'? O preço a ser ofertado será de R$3,05 (três reais e cinco centavos) por Ação, a ser pago em

moeda corrente nacional na data de liquidação da OPA
O cancelamento do registro de companhia aberta da Marisol será condicionado à aceitação da OPA de
Fechamento de Capital por acionistas titulares de mais de 2/3 (dois terços) das Ações que tenham si.do
habilitadas para a OPA de Fechamento de Capital, conforme estabelecido no inciso /I do artigo 16 da

Instrução CVM 361. Adicionalmente, para fins do artigo 15 da Instrução CVM 361, a GFV confirma que,
caso ocorra a aceitação da OPA de Fechamento de Capital por titulares de mais de 1/3 (um terço) e menos
de 2/3 (dois terços) das Ações, a GFV irá adquirir no leilão até 1/3 (um terço) das Ações da mesma espécie
e classe, procedendo-se ao rateio entre os ecenentes da OPA de Fechamento de Capital.
A GFV se reserva o direito de, (i) em caso de OPA de Fechamento de Capital em que seja solicitada a

revisão do preço por Ação ofertado, nos termos da legislação aplicável, desistir da OPA de Fechamento
de Capital; e (ii) se a CVM admitir tal procedimento no processo de registro da OPA de Fechamento de

Capital, caso seja solicitada e obtida a revisão do preço porAçãQ ofertado, convertera OPA de Fechamento
de Capital em oferta pública voluntária para aquisição de até 1/3 (um terço) das ações preferenciais de
emissão da Companhia em circulação, mantendo-se o preço por Ação ofertado ("OPA Voluntária" e, em

conjunto com OPA de Fechamento de Capital, "OPA'?
Comunicamos, ainda, que a PREVImanifestou sua intenção de aderir à OPA pelo preço porAção ofertado."
Os demais termos e condições da OPA serão oportunamente divulgados ao mercado.

Jaraguá do Sul, 22 de dezembro de 2011
Ivanildo Paulo Krause - Diretor de Relações com Investidores

CORINTHIANS
QUEM CHEGOU QUEM SAIU

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

Vitor Júnior (M-Atlético-GO)
Felipe (Z-Bragantino)
Bill (A-Coritiba)

Diego (Z-Ceará)
Dodô (LE-Bahia)
Lulinha (M - Bahia)

.' Marcelo Oliveira (LE-Atlético-PR)
Gilsinho (A-Jubilo Iwata-JAP)

PALMEIRAS
QUEM CHEGOU QUEM SAIU

.

Juninho (LE-Figueirense) Kleber (A-Grêmio)
Gabriel Silva (LE-Udinese- ITA)

SANTOS
QUEM CHEGOU
.................................... .

QUEM SAIU
........... , , .

Danilo (LD-Porto-POR)Maranhão (LD-Coritiba)
Madson (A-Atlético-PR) Ecder Lima (LE-Oeste)

Leandro Silva (LD)

SÁOPAULO
QUEM CHEGOU QUEM SAIU

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

Carleto (LE-América-MG) Rivaldo (M)
Dagoberto (A-Intenacional)

i ����i:�a;�����:!:�CO-PR)
Paulo Miranda (Z-Bahia)
Cortês (LE-Botafogo-RJ)
Fabrício (V-Cruzeiro)
Maicon (M-Figueirense)
Edson Silva (Z-Figueirense)

J FLAMENGO
QUEM CHEGOU

•

QUEM SAIU
.................................................

Magal (L-Americana)

BOTAFOGO
QUEM CHEGOU QUEM SAIU

Iobson (M-sem clube)
Brinner (Z-Paraná)

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

Everton (M - Tigres-MEX)
Léo (V-Santa Cruz)

Thiago Galhardo (M - Bangu)
Araruama (V-Olaria)
Bruno Cortês (LE-São Paulo)

FLUMINENSE
QUEM CHEGOU QUEM SAIU
.............................................................................. ,............. . .

Alex (A-Internacional) Mariano (LD-Bordeaux-FRA)
João Paulo (LE-Ponte Preta) Jéfferson (LE)
Rafael (G-Atlético-GO) Fernando Bobo (V-Atlético-GO)
Rodriguinho (A-Atlético-PR)

Wellington Nem (M-Figueirense)
Bruno. (LD-Figueirense)
Wagner (M-Gazintespor-TUR)

VASCO
QUEM CHEGOU QUEM SAIU

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

GRÊMIO
QUEM CHEGOU
Kleber (A-Palmeiras)
Marco Antônio �M - Portuguesa)
Marcelo Moreno (A-Shakhtar-UCR)
Douglas Groli (Z-Chapecoense)

! Felipe Nunes (M - Independente-SP)
t Sorondo (Z-Internacional)

QUEM SAIU
Brandão (A-Olympique de Marselha-FRA)
Gilson (LE-Cruzeiro)
Adílson (Z-Terek Grosny-RUS)

INTERNACIONAL
QUEM CHEGOU QUEM SAIU
...................................................................................................................................................................

Alex (A-Fluminense)Dagoberto (A-São Paulo)
Ricardo Goulart (M-Santo André)
Siloé (A-Horizonte-CE)
Lauro (G-Ponte Preta)

Rodrigo (Z)
Sorondo (Z-Grêmio)

Fonte: Gazetaesportiva.net
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