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Paramuitos, Barra Velha está deixando de sermna cidade apeaas de veraneio. De acordo com empresários do ramo
imobiliário, tem crescido o número de pessoas que adquirem imóveis no lIIUIIicíi*», utilizando programas de financiamento. LOURIVAL KARSTEN
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ovem diz que
matoucole por

50dívida de
.Simão Carneiro, 18 anos, foi preso por policiais militares. Ele confessou

o assassinato de TarcísioVasselai, 28 anos, encontrado morto naVila Lalau.
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Balanço dos
trabalhos na
assembleia

Carlos Chiodini faz avaliação
do seu primeiro ano como
deputado estadual. Em

2012, o peemedebista
quer participarmais das
articulações para as eleições
municipais. Página 4

Dia destinado

paraa troca
de presentes

. .

serviu para que os consumi-

dores fizessem suas trocas

de presentes natalinos,
principalmente de roupas e

calçados, apesar do Código
de Defesa do Consumidor

exigir apenas a troca de pro
dutos defeituosos. Página 14

ANÁLISE DAS
-

PREVISOES
Colunista faz retrospectiva.
dos assuntos de economia
deste ano e comenta os

encaminhamentos que os
temas tiveram no Estado.

no país e no mundo.
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Lourival Karslen

I ÍNDICE PERÍODO

N SELIC 11% 30,NOVEMBRO,2011

D TR 0,130% 27,DEZEMBRO,2011

I. CUB 1.127,75 DEZEMBRO,2011

C BOVESPA QllltO,58% 27.DEZEMBRO.2011 .,.,

A POUPANÇA 0,5839 27,DEZEMBRO.2011

D CÂMBIO COMPRA. VENDA VAR.

O DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1.11585 1.8600 "t 0,07%
R;" 'DÓLAR TURISMO (EM n$> 1.7700 '

•

1.9100 "Ihl' 0,53%
E EURO (EMR$) 2,4310 2,4328 t 0,27%
S LIBRA (EM R$) 2,9147 2,9166 t 0,44%

Ikarsten@netuno.com.br

Revisão das previsões para 20 II
1\ Tofinal de 2010 nos atrevemos a fazer previsões para o ano que está chegando aofim queforam publicadas
1 V na coluna nos dias 4 e 5 de janeiro de 2011. Segue a previsão - eventualmente resumida - e comentário a

respeito do resultado alcançado.A análise continua na coluna de amanhã. Bom divertimento.

Agronegócio
Já responde por 25% do
PIB (Produto Interno
Bruto) nacional e um terço
dos empregos, quando
considerada toda a cadeia

produtiva do campo até
o consumidor. Este setor

que hoje responde por 42%
das exportações brasileiras
será fundamental em 2011

para sustentar o comércio
exterior. Em 2011, a produção
de frangos deverá chegar à
vice-liderança, atrás apenas
dos EUA.. O incrível é que
quem ficará para trás será
a China. X. safra agrícola
2010/11 deverá ser 21%

superior à safra anterior e
espera-se que a safra seguinte
seja aindamelhor emais'
lucrativa. Comentário: A bola
de cristal estava totalmente
sintonizada.

Commodities
Uma das grandes incógnitas do
mercado é a cotação futura das
mesmas. Isto se deve ao fato
de que aChina poderá ter uma
redução no crescimento de seu
PIB o que afetará os preços dos

minérios, do complexo de soja
e também do'petróleo, puxando
outras cotações. Terminamos
o ano com asmaiores cotações
históricas do algodão, pois a
demandadeverá sermenor

que a oferta em 2011. Omesmo

acontece com omilho cujos
estoques estãomuito reduzidos.
Comentário: Enquanto o algodão
inverteu a posição, osminérios
e a soja se mantiveram com

preços elevados o ano inteiro. O
peso da China foi grande.

LO"fERIAS
QUINA

SORTEIO N° 2781
08 - 13 - 53 - 54 -'55

LOTOFÁClL
SORTEIO N° 699

02 - 03 - 04 - 06 - 08

09 - la - 15 - 16 - 18

19 - 21 - 22 - 23 - 25

Balança comercial
Vai fechar 2010 com um saldo entre US$16 e 17 bilhões.
Eu acredito que não deverá chegar a US$ 10 bilhões.
Comentário: Não acreditei na manutenção de cotações tão
altas das commodities. Também as importações cresceram
menos que o esperado.

Bolsa de valores brasileira
Deverá se manter extremamente volátil alternando semanas

de ótimos resultados com outras com resultados desastrosos.

A situação dos países desenvolvidos será uma permanente
fonte de insegurança e turbulências. Quem tiver nervos de aço
e selecionar ações de empresas das quais tem um profundo
conhecimento poderá ganhar bastante dinheiro. Comentário:
Ganhei 10 com estrelinha.

B8-280
Considerando que 2011 não é um ano político, existem poucas
chances de que algum trator remova o primeiro monte de

barro necessário para a duplicação da mesma. Quando toda
a questão técnica estiver resolvida, teremos o problema de

contingenciamento dos gastos. Em relação ao desvio ferroviário

de nossa cidade a situação e ainda pior. Será necessário
.
um esforço muito grande por parte das entidades de classe

para sensibilizar os interessados nas eleições municipais.
Comentário: A realidade se mostrou ainda mais cruel.

Europa
Um ótimo lugar para visitar, mas um grande problema para a

economiamundial. Sua situação financeira fragilidade é motivo

para grandes preocupações pois poderá desestabilizar o mercado
mundial. Decisão recente da China que se dispôs a comprar
títulos da dívida de Portugal- que o Brasil não quis comprar. É
uma nova variável a ser considerada. Como os chineses não tem

interesse em alguma quebra, haverá mais estabilidade, porém,
por outro lado, a influência dos mesmos nos negócios mundiais
aumentará aindamais. O grande problema, no entanto, é a

Espanha. Comentário: Lamentavelmente, a primeira parte pode
ser revista, pois a perda de empregos está deixando as ruas cheias

de "marreteiros". Parece terceiro mundo.

Compras coletivas
Este negócio que segue a lógica das compras por atacado,
mas, de formavirtual, serámuito maior ainda em 2011. Ele

está totalmente em sintonia com a predileção brasileira pelas,
redes sociais. Comentário: Os sites se multiplicarammais

que coelhos, até em Jaraguá do Sul.

Contas externas
Até o dia 17 de dezembro, as contas externas já estavam negativas
em 1,3 bilhão de dólares. O Banco Central prevê um déficit de US$
64 bilhões em 2011 que deverá ser o maior desde 1947 quando
o mesmo passou a ser controlado. Isto se deve ao aumento nas

importações, remessas de lucros e dividendos e gastos com serviços.
Comentário: Em linhas gerais, o saldo da balança comercial deu

"
uma grande ajuda.

ãmbio
Os economistas apostam em uma cotação média do
dólar americano entre H$1,70 e R$1,75 em 2011 e UIn

cotação no final do ano entre R$1,75.e R$1,90. Em função
do déficit nas contas externas, o rnaís provável é que nos
próximos meses ocorra uma reversão e o real desvalorize.
Desta forma, não está fora da realidade uma cotação em
torno de R$1,80 e R$1,85 no final de 2011. Comentárlo:
Quem acreditou em mim certamente ganhou dinheiro.

FOTOS DIVULGAÇÃO

E-mail
Ao longo de 2011 deverá ficar aindamais clara a tendência de

abandono do e-mail em favor de outras formas de comunicação
eletrônica. Hoje isto já estámuito claro entre os jovens, e as

empresas deverão aprender a conviver com esta tendência.

Comentário: Por enquanto, o e-mail ainda perdeu pouco espaço.
O que aumentou foi o volume total de comunicação. O Facebook

cresce muito.

Consumo
O consumo das famílias foimuito acentuado nos últimos anos e

em 2011 haverá uma acomodação natural por causa do crescente

endividamento. Ainda assim, o mercado de bens de consumo
deverá superar a taxa de crescimento do PIB. Comentário:A bola

de cristal estava bem calibrada.
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redacao@ocorreiodopovo.com.br
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Existe uma pessoa a quem podemos,

eu posso, você pode, contar todas as

mentiras que essa pessoa vai acreditar.
Sabes quem é?Você. Eu. O Pedro, o Paulo,
cada um de nós diante de nós mesmos.

Vivemos contando lorotas para nós
mesmos e, pior que tudo, acreditando ne

las. Ou você já não se pegou dizendo que
ganha pouco porque não pôde estudar?
Outro diz que mora numa cidade peque
na, que não tem chances de crescer, uma

terceira pessoa diz que é feia, sem sorte,
sem graça, sem isso, sem aquilo. E vamos

,

apontando razões "racionais" para nos jus-

tificarmos das nossas apatias e fracassos
existenciais. E, como disse, pior de tudo é

que acreditamos nessasmentiras.

Claro, entende-se, as mentiras nos apla
cam a consciência da frustração, do nada
em que vivemos ou podemos viver. Mas é
tudo mentira. Muitas pessoas se agarram
ao fato de não terem dinheiro para justificar
dificuldades de toda sorte... Tudo mentira.
Dinheiro vem, dinheiro vai, dinheiro nós

fazemos, dinheiro nós gastamos, Mas a ori

gem do dinheiro no bolso é querer tê-lo, Via
bilizá-lo. Ninguém nos pode realizar sonhos
senão nós mesmos. Nem mesmo o amor,

SABEDORIA SOZINHA
Diz o sábio que o relacionamento mais

importante de sua vida ( de todos nós) é

aquele que vocêmanterá, queira ou não, até
o dia de sua morte: é com você mesmo. Ago
ra, vamos convir, é o mais difícil dos relacio
namentos, insuportável. Insuportável para
a maioria, e vem daí a neurótica necessida
de dessamaioria de ter alguém ao lado, nem
que seja um traste...

Sozinha nunca, diz-me uma amiga.
Ela só faltou dizer que é bem melhor an
dar mal acompanhada que estar só, só
faltou dizer isso. Ela pensa como amaio
ria. E a maioria vive mergulhada nos

tranquilizantes, não querem admitir que
viver com alguém ao lado só tem sentido
nas reciprocidades de todo tipo. Fora dis
so, melhor é estarsozinho.

DO LEITOR
-

SONHO DE VEMO

Eo milagre aconteceu ... Tenho to
das as ruas de Jaraguá do Sul, só

para num,
Meu carro desliza por entre ruas

desertas, sem filas, sem pedestres;
sem estresse, chego a ouvir uma val
sa de Strauss tocando ao fundo ...

Inexplicavelmente, caminhões
conduzidos por motoristas carran

cudos, dos olhos esbugalhados,
desprovidos de qualquer sentimen
to, que antes cortavam frente, inva
diam pistás, trancavam avenidas e

tumultuavam o trânsito, desapare
ceram como num passe de mágica.

Cadê osmotoristas abusados e es

tressadinhos, da temida GMD (Gan
guedosMostradores de Dedos)?

Cadê os motociclistas kamikazes,
suicidas, que pensam estar em um

globo damorte circense, ziguezague
ando ora a direita, ora a esquerda?

Cadê aqueles pedestres que se

julgam acima de qualquer lei, que
atravessam fora da faixa, que ao in
vés de usarem a calçada, invadem o

espaço dos veículos e mesmo assim,
eles sempre têm razão...

Por onde andam aquelas blitz
das curvas e encruzilhadas, que sur-

FALE CONOSC(')

preendiam aos finais de tardes de

domingo?
Por onde andam os malabaris

tas, os entregadores de panfletos, os
pedintes e os sem-ter-o-que-fazer,
que circulavam pelas nossas esbu
racadas vias?

Alegrai-vos pacatos cidadãos ja
raguaenses, foram todos tumultuar
o trânsito lá no litoral, com seus car

rões aditivados e rebaixados, egos
inflados e "sonzeíra" nova bomban
do o som do verão.

Quem tiver juízo pegará rumo

inverso, subirá montanhas para ou
vir o canto dos pássaros, respirar ar
puro e renovar energias, porque na

volta das férias iremos precisar.
O sonho das tardes de verão che

gará ao fim, não serei mais dona da
Marechal Deodoro, conduzindo meu

possante a inacreditáveis 60 km/h...
O som que ouvirei ao fundo, não será
mais Strauss e sim o ensurdecedor
som de buzinas, xingamentos e o

funk do momento "LaRubia Loca" ...

que parece ser um sentimento que nos leva
à impotência sem defesa, é engano. Quem
escolhe a quem amar somos nós, ninguém
entra sem bater na nossa porta do coração. E
nós abrimos ou não a porta. Parece que so

mos conquistados, só parece. E tanto é ver
dade que alguém que nos fez perder o sono,
roídos de amor, é amesma pessoa que mais
tarde vamos mandar embora. Quer dizer,
até no amor a decisão é só nossa, logo, sem
essa de ranger dentes por amor ou qualquer
sentimento que nos leve à menos-valia. Nós

podemos tudo, só depende de nós. O resto é

mentira, paremos com isso...

IDIOMAS
Não acredite em métodos "moder

nos" de ensino e aprendizado de um

idioma. Ter vontade é indispensável,
muita vontade, ter disciplina, estudar
duas horas por dia em casa, praticar
muito, não pulardia de estudo, afinco,
vontade, treino e mais treino, só existe
esse método, o mais é lorota para en

ganar trouxas.

ESPECIAL
MELHORES DE 20 II

Marlise Julião,
colaboradora da Marisol e

acadênüca de Letras

ESPECI�LlSTAS
EM TRANSITO

VOUMU�
O SENílDO
� NoJO!

Be�e1A!
SEMAN� QU� VEM

� MINHAV�Z ! !

o CLIENTE
Ganharpresentes noNatal
é vocêsaberque éespecial
para alguém.Mas nem
semprea avó, os pais,
o amigo secreto ou até
mesmo o (a) namorado
(a/conseguem acertar

na escolha.Éuma roupa
, .

com um numeromaum

u'lrl S . ueap.erta
I � ,,"fi I ' I ,"',

' r," "', t

OU a "O al�o...que
não lheagradou.Enessas

.,

horasque o consumidor
conta com o bom senso

dos IojisktS.Pela leido
nennu loiã

lo

,l:Ul ' mere riaq
não esteja com defeito.
Em Iaragúâ e região, a
prática no comércio tem

, ganltad/) asimpatiadá
iii t

' 11

riop"f!" ,-14 rt(l hotá; da
"

'conip , oapartedos
consumidores éavisada
quepoderá trocar o

'

./

a$trocas
'11 o Ideal
é procurar a loja o

mais rápido possível
e aproveitar esta

vantagem..

produto; caso não servir
ounãoagradarape�oa
presenteada.Nesse caso,
mesmo queo Código de
Defesa do Consumidor
nãooh·: enenhum

I e.stfl;1jti ., t1;Jto a, ,

H realiZa, 'oca sem defetto,
a substituição precisa
serfeita,já quea loja se
comprometeu a realizá
la, caso houvessealgum
problerna..Aprática vem
lltraiiUlo' iiclientela que,

.

para terodireitogarantido,
precisa levara notafiscal
ou o lacre desegurança
doproduto.Alguns
estabelecimentosoferecem
um vale-compra no valor
do produto caso o cliente
não encontre, dentro do

tempo limitepara a troca,
algum item que o interesse.
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BALANÇO

1o ano demandato
Deputado estadual Carlos Chiodini avalia

suas principais ações e fala sobre seus

projetos de lei aprovados neste ano

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

�

Unico representante do Vale
do Itapocu na Alesc (As

sembleia Legislativa de Santa

Catarina), o deputado Carlos
Chiodini (PMDB) deve continuar
trabalhando com foco nas ações
voltadas para a região em 2012.

Apesar de o ano eleitoral tomar
mais tempo do peemedebista
com articulações.políticas, a dis
cussão de suas propostas será le-

vada adiante.
No primeiro ano como de

putado, Chiodini apresentou
15 projetos de lei, 26 indicações
e mais de 200 requerimentos.
Além da atuação em comissões

permanentes da Alesc, o peeme
debista calcula 201 sessões. Des

tas, 116 ordinárias, 46 extraordi

nárias, 24 especiais, 13 solenes e

duas preparatórias. Para conhe
cermais o trabalho desenvolvido

pelo parlamentar, acompanhe a

entrevista abaixo.

o Correio do Povo: Dos 15

projetos, quais tiveram encami
nhamentos?

.

Carlos Chiodini: Dos 15 pro
jetos já foram dois aprovados. O
que institui· a Semana Estadual
da Juventude e o que obriga aos

estabelecimentos COmerCIaIS

que trabalham com alimen
tos colocar a disposição palitos
e canudos embalados para os

clientes. São duas propostas di

ferentes, mas que tem grande
importância. Uma auxilia no de
senvolvimento de políticas vol
tadas para a juventude. A outra

é uma questão de saúde pública.
Posso aqui destacar diversos pro
jetos apresentados que ainda es

tão em tramitação na Alesc, mas
quero ressaltar o que institui o

programa de preservação do pa
trimônio histórico catarinense, o

que isenta taxas estaduais para
pessoas acima de 60 anos, o que
obriga os estabelecimentos de
ensino básico no Estado de Santa
Catarina a divulgarem o Ideb, e o
que dispõe sobre a obrigatorie
dade da implantação de cursos,

na rede hospitalar pública e pri
vada, para amulher gestante, so
bre atendimentos emergenciais
a crianças de zero a seis anos. To
dos têm sua qualidade e objetivo
específico, mas os que tratam de
nossa história, que destinam be
nefícios para as pessoas da me

lhor idade, saúde e educação não
podem deixar de ter destaque,
pois influenciam diretamente na

qualidade de vida dos cidadãos.

OCP: Além de legislar, quais
suas demais ocupações dentro
daAlesc?

CC: Os trabalhos de um parla
mentar são legislar e fiscalizar as

ações do Executivo do Estado. Pre
missas importantes, mas vale res

saltar que hoje em dia o deputado
tem que fazermais do que isso. Ele
tem que representar com quali
dade a sua região, intermediando
ações entre os municípios e o go
verno estadual na busca de recur
sos para investimentos na educa

ção' saúde, infraestrutura, cultura,
lazer, esporte, entre outras áreas,
para assim auxiliar namelhoria da

qualidade de vida das pessoas. Eu

procuro fazer sempre mais do que
os prefeitos, vereadores e lideran

ças que recebo em meu gabinete
solicitam. Fico acompanhando
cada parte do processo até a entre

ga da ordem de serviço, da assina
tura de um convênio, da liberação
de recursos, pois são muitos os

pedidos de todas as partes do Es

tado, se não estivermos lá acom

panhando, cobrandoemostrando
a importância deste ou daqueles
investimentos, os municípios não
recebem mais do que apenas a lei
estabelece. Atuo ainda como pre
sidente da Comissão de Educação,
vice-presidente da Comissão de
Saúde e membro da Comissão de

Finanças.

OCP: Quais as principais dis
cussões da Comissão da Educa

ção durante o ano?

CC: Na educação, discutimos o
Plano Nacional de Educação, a ne
cessidades de investimentos nos

Centros de Educação Profissional,
a validade, a importância dos cur
sos de ensino superior a distância,
as casas familiares rurais de nos

so Estado, a municipalização do

ensino, a demolição do Ginásio
Arthur Müller, onde propusemos
uma audiência pública para saber
o sentimento das pessoas em rela-

ção a derrubada do prédio, entre
outros temas. Todo este trabalho
desenvolvido em 2011 nos trouxe

uma válida experiência em conhe
cimentos e também a busca de

soluções para auxiliar namelhoria
da qualidade da educação de San

ta Catarina. Sobre as audiências
do Plano Nacional de Educação,
elas aconteceram durante 2011.

Todas as discussões, sugestões im
portantes recolhidas se tornaram

um relatório para auxiliar no de
senvolvimento do Plano Nacional
de Educação (PNE). Este plano em
esfera nacional irá nortear o de
senvolvimento do Plano Estadual
de Educação (PEE), que servirá
de base para investimentos e me

lhorias da qualidade do ensino na

rede pública.

Visto que o Ideb

é comparável
nacionalmente,

acreditamos que sua

divulgação em cada

estabelecimento
escolar será
ferramenta

importante na direção
da melhoria do

sistema educacional
brasileiro.

OCP: Qual sua opinião sobre
amunicipalização do ensino?

CC: Quanto à municipaliza
ção do ensino, só posso dizer

que é importante os municípios
analisarem, discutirem e verem

se vale à pena para a cidade fa
zer esta mudança. Sou a favor,

LíDER Neste ano,
Carlos Chiodini teve

participaçãomais
ativa naComissão da

Educação, na qual é
presidente

EDUARDO MONTECINO

pois é no município que se tem

.0 controle e o conhecimento das
necessidades de aplicação dos
recursos voltados para esta área .

Mas repito, a municipalização é

opcional e cada município deve
estudar a viabilidade.

a divulgação do índice de qua
lidade se torna imprescindível,
até mesmo, para que outros es

tabelecimentos educacionais se

esforcem na melhoria do ensino

público.

OCP: Ainda na área da edu-
OCP: O que podemos desta

car dos trabalhos desenvolvidos

cação, o senhor tem um projeto nas demais comissões que par
de lei em tramitação que obriga ticipa?
undades de ensino divulgarem o CC: Para a área da saúde, po
Ideb (Índice de Desenvolvimen- demos destacar as audiências

to da Educação Básica), sobre os pequenos hospitais, que
CC: A proposição tem como discutiram a importância para as

objetivo tornar públicas as notas cidades e sua vocação em aten

calculadas anualmente por meio dimento. Outro tema debatido

do Ideb, mobilizando a socieda- foi a falta de médicos na rede de

de e, em especial, as famílias dos saúde publica de Jaraguá do Sul,
alunos, na busca da qualidade que contou com a presença do

da educação em nossas escolas. secretário de Estado da Saúde,
A ideia vai ao encontro do pen- Dalmo Claro de Oliveira, a desti

sarnento do economista e co- nação de recursos para hospitais
lunista da Revista Veja, Gustavo e convênios com as secretarias

Ioschpe, que retratou em um de municipais de saúde, entre outros
seus artigos, o atual estágio da temas relacionados à área. O que

educação no Brasil. . posso destacar de nosso trabalho

Assim, visto que o Ideb é são os recursos no valor de R$ 550

um índice comparável nacio- mil para o Hospital Santo Antônio
nalmente, acreditamos que sua de Guaramirim, R$ 230 mil para
divulgação em cada estabeleci- o Hospital Bethesda de Joinville,
menta escolar será ferramenta R$ 3,5 milhões para o Hospital
importante na direção da me- Jaraguá - todos por meio de con

lhoria do sistema educacional vênias com a Secretaria de Estado

brasileiro, vez que permitirá o da Saúde. Já da Comissão de Eco

acompanhamento e o controle nomia, Ciência, Tecnologia, Minas
social dos resultados mais im- e Energia, eu destaco que, entre

portantes da educação. O pojeto os principais assuntos para 2012,

proporcionarã uma melhora no e que já se apresenta como reali

nível educacional ao expor, de dade, os investimentos da Ceiesc

forma clara e objetiva, o dimen- que aplicará no sistema geoelé
sionamento da qualidade real trico do Vale do Itapocu, até 2015;
das escolas em face de parâme- o valor de R$ 46,6 milhões. Conti
tros municipais e estaduais, sem nua na presidência da comissão

ônus para o Estado. Como o ob- de Educação, vice-presidência da

jetivo do poder público é desti- comissão da Saúde e membro das

nar educação de qualidade para comissões de Economia e de Ética
todos, sejam crianças e jovens, e DisciplinaParlamentar até 2013.
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Planos para 2012
Prefeito deMassaranduba,Mário
Fernando Reinke (PSDB) faz um
balanço dos investimentos feitos em
2011 e anuncia novas ações para
o próximo ano. A inauguração do

Hospital deMassaranduba é uma
delas. Também, para 2012, está prevista
a construção de postos de saúde e

pavimentação de ruas.
Em 2011, a Prefeitura deMassaranduba
contou com o orçamento deR$ 25
milhões. Desse montante, R$ 2,5 milhões

Novas normas
Publicados ontem no Diário
Oficial da União, os novos
critérios para a inclusão de
candidatos no programaMinha

Casa, MinhaVida determinam
que, nomínimo, 3% das
unidades habitacionais devem
ser reservadas aos idosos e às

pessoas com deficiência ou às
famílias que tenham pessoas
com deficiência. Entre os itens

listados, estão como fazer o
cadastro, em quais situações é

possível ser indicado para ser
contemplado e os critérios de

seleção do programa federal. A
portaria é assinada peloministro
das Cidades, Mário Negromonte.

Anvisa
AAnvisa (AgênciaNacional de
Vigilância Sanitária) lançou ontem
a campanha de esclarecimento
sobre a retirada dos inibidores de

apetite do mercado. Isso porque,
no início destemês, entrou
em vigor aproibição da venda
dosmedicamentos à base de
anfetamina: a anfepramona, o
femproporex e o rnazindol.

.

eplONlesentando
OsmarGünther encerrou
seu segundo ano como
conselheiro estadual junto
ao Crea (Conselho de
Engenharia eAgronomia)
de SantaCatarina,
com atuação junto à
Câmara Especializada
deEngenhariaCivil. Ele
representa a instituição
no Pró-Jaraguá (Fórum
Permanente de
Desenvolvimento de

Jaraguá do Sul).

foram investidos em obras de prevenção
de desastres naturais. Novas tubulações
e bueirosforam instalados no Centro
e no interior da cidade, além do
desassoreamento de rios, recuperações
de pontes e pavimentações e aberturas
de ruas. Uma patrola e um caminhão no

valor deR$ 660 mil foram adquiridos.
Constam ainda nos planos do
mandatário erguer novas unidades de
saúde nas localidades Primeiro Braço,
Massarandubinha e na área central. O

posto do bairro Benjamin Constant deve
ser reformado. Na área da educação, o
tucano pretende inaugurar Centros de
Educação Infantil nos locais Primeiro
Braço, Guaraniaçu e Centro. fá as

pavimentações estão programadas para:
Primeiro Braço, Massarandubinha,
Ribeirão da Lagoa, Batuca, Vitor
Bramorski, Eugênio Klein, ruas 12
de Outubro e 25 de Dezembro. Cinco

caminhões, um trator e um ônibus estão
na lista de compras.

ARQUIVOOCP

PROJETO CÀMARA..
·

COM VOCÊ
\.

iciado neste anal, o projeto Câ-

mara.Corn Casa de Leis
de Jarâgua Pd:êti 1,.8 mil
studantes dos terceiros anes do .

ensino médio. Eles tiveram acesso a

informações sobre os três poderes do

Estado, .Executivo Legislativo e Iudici
� •

1 e. participariam; das sessões ple
iª�" apresenta,ridb jnÇlicações 'aos"

parlamentares. Este projeto é uma íní-
'

ciativa da vereadora Natália Lúcia Pe

try (PMDB).

Rede pública
estadual
Um balanço da Secretaria de Estado da

Educação revela que em 20110 governo
destinou mais de R$ 712 milhões para a

melhoria da estrutura das unidades da
rede pública estadual de ensino das
36 Gerências Regionais de Educação.
Além da parte física, foram aplicados
recursos na aquisição de equipamentos
de informática, veículos para transporte
de estudantes, mobiliário, filtros de

água, material didático, de higiene e de

expediente e instrumentos musicais

para fanfarras. "Nos próximos anos, o

governo do Estado vai investir aindamais
em obras de melhoria das 1.303 escolas
da rede pública estadual e aquisição
de outros equipamentos e materiais
necessários para o bom funcionamento
das unidades", informou o titular da

pasta, Marco Tebaldi.

Mobilidade urbana
Uma campanha lançada pela Alesc
(Assembleia Legislativa do Estado de
Santa Catarina) discute amobilidade
urbana. Uma das principais
preocupações das cidades mais
populosas, o tema se tornou necessário
devido ao crescimento acelerado. O

objetivo é conscientizar a população
sobre a urgência em pensar soluções
para os problemas no trânsito, nas ruas e
calçadas. Paraparticipar deste debate, os
interessados devem apresentar suas ideias,
divulgar as dificuldades da região onde
moram e dialogar com as autoridades.
Acesse www.mobilidadesc.com.br.

Meio Ambiente
Deve entrar em discussão na Câmara de
Vereadores de Iaraguá do Sul em 2012

o projeto de lei que prevê o plantio de
uma árvore com o nome e a data de
nascimento das crianças que nascem
no município. A ideia é do presidente da

Câmara, Jaime Negherbon (PMDB).

Desccinso
Depois de um ano turbulento, a primeira

.

mulher presidente do Brasil, Dilma Rousseff,
tira férias na Base Naval de Aratu, a 40
quilômetros do Centro de Salvador. Luiz
Inácio Lula da Silva passou a virada do ano

de 2009 para 2010 no mesmo local.

Sobre comunicação
Câmara dos Deputados discutirá formas de'
sustentar financeiramente rádios comunitárias,
blogs e portais na internet em 2012. AComissão
de Ciência, Tecnologia, Comunicação e

Informática foi criadapara tratar do tema.

1/llI/lllIummUU/JIitIIIHII/wuummIIllIiJIiIliJ/UllIII1IIl/1ItlDmm/IJII1lilll
, 1IIII/l/l11fflJJJllUllllIIIlUIJIUJ/lIflml!/lUllllJimmmllllll
F'que por dentro de tudoqUe acontece na região

t:wit:l:e,-
@ocorreiodopovo
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·BarraVelha não é só veraneio
Prefeitura e imobiliárias notam aumento

de locações para períodos mais longos

Financiamentos facilitam compra na praia

'BARRA VELHA

LORENA TRINDADE

Conhecida COulO ponto certo
para veranistas, grande parte

deles oriundos da região Norte de
Santa Catarina e de todo Paraná,
BarraVelha passapor ummomento

de transição entre município de tu
rismo de verão a local paramoradia
fixa. A constatação é de donos de
estabelecimentos comerciais, imo
biliárias e da própria Fundação de
Turismo da cidade. Na alta tempo
rada, a população barra-velhense

passa de 23 para 100 mil. De acordo
com dados do IBGE (Instituto Brasi
leiro de Geografia e Estatística), de
1991 a 2011 o número de habitantes

praticamente dobrou, passando de
13.231 para 22.386. Na penúltima
contagem, em 2007, o IBGE regis
trou 15.530moradores.

O crescimento populacional
vem ocorrendo continuamente
e o motivo é o crescimento de in
dústrias e outros empreendimen
tos próximos ao município. Em

Erívelto Jesus daMaia trabalha
'I

nortamo de imóveis há 35 anos e

nãotem queixas para o início- de

temporada. No entanto, ele sa

lienta que as chuvas. durante o

Natal atrapalharam um pouco os

aluguéis para o período de 24 e 25
de dez-embro. "As pessoas acham

que não vale a pena sair com tem

poruím, é claro, mas o movimen
to de aluguéis está bom como no

':
'.

.�

i

.,

dezembro de 2010, a Havan inau

gurou uma loja de 40 mil metros

quadrados e atualmente emprega
cerca de 400 pessoas. Há sete anos
a Cebrace, fabricante de vidros,
produz cerca de 800 toneladas por
ano. Proprietário de uma imobi

liária, André Flores, diz que em

reuniões sobre o Plano Diretor da

cidade, os órgãos responsáveis
informam que há 12 empresas
aguardando por alvarás para se

instalarem no município.
Na imobiliária de Flores, o

forte são as vendas. Segundo ele,
aumentou a quantidade de com

pradores que têm a intenção de se

estabelecer em Barra Velha. "São

pessoas de Blumenau, Itajaí, entre
outras cidades", diz. Outro fator

que tem influenciado nas vendas
são os planos de financiamento
como o "Minha Casa, MinhaVida"
do governo federal. "Barra Velha
ainda é barata para investimento.
Se consegue terreno de R$ 20 mil
e casas boas por R$ 100 a R$ 200

mil", acrescenta.

ano passado", comemora. Maia

também tem notado esta' nova
característica do ramo imobiliário
em Barra Velha: as locações para
períodos de um ano. liA quantida
de de imóveis para aluguel duran
te a temporada vem diminuindo,
estão sendo colocados à disposi
ção paramais tempo", explica.

Conforme o empresário,
hoje existem linhas de' financia-

FOTOS EDUARDO MONTECINO

De acordo com a Fundação
de Turismo, BarraVelha
possui 13 hotéis e pousadas
que cqptabilizam 853

leitos.'NãOhá registro de '

,

campíngâ na cidade. O
presidente da Fundação,
Thiago Pinheiro, afirma que
o número de turistas tem se

mantídô na p;lédia, ou seja,
., ito de 20

de empresas, de acordo
com ele, está cada vezmais
difícil arranjar pessoas
dispostas a trabalhar. No

, I!I0têlVilaAlaíde, menor
e mais distante da orla
marítima, ainda há quartos,
O estabelecimento está com
60% dos 16 apartamentos já
preenchidos. Proprietário

.,

Glóvis Càfdoso
I, n,' ,

' ,

mento para cidades praianas e

com o aumento do poder de com- ,

.

pra, muitos que antes'alugavam,
agora estão adquirindo. "Temos
muitas possibilidades de financia
mento'" complementa. Maia afir
ma que chega a faltar imóvel para
alugar. São 200 apartamentos e ca

sas agencíados pela imobiliária de
Maia e 70% estão locados. O míni-

. mo da diária é .de .�$ 300.
. 'IJ.fillf8'IJJJ.:._IJIíII'ljIIr__�"UGHlllIIJIB:ifll.J.I.�.AFJIII8'�mi1iJi._lttt!.II�.

.

,
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Dilma Rousseff impõe sua marca

O
ano de 2011 começou com a posse da nova presidente do

país. Dilma Rousseff foi eleita com 56,05% dos votos válidos
- 55.752.092 -, resultado de uma política de alianças que lhe

rendeu amplamaioria no Congresso Nacional. Masisso não garantiu
a tranquilidade prevista e uma série de denúncias feitas pela oposi
ção e pela imprensa resultaram numa quase reforma ministerial. Já
no mês de junho, o ministro da Casa Civil, Antonio Pallocci, saiu do
governo, abrindo espaço para a posse de Gleisi Hoffmann. Um dos
reflexos foi a troca de pastas entre Luiz Sérgio, que deixou a Secre
taria de Relações Institucionais (SRI) da Presidência da República e

foi para o Ministério da Pesca e Aquicultura, enquanto Ideli Salvatti,
fortalecida, saiu da Pesca e passou a responder pelas Relações Insti
tucionais. Depois vieram as demissões de Alfredo Nascimento, dos
Transportes (julho), Wagner Rossi, da Agricultura, e Nelson Jobim,
da Defesa (agosto), Pedro Novais, do Turismo (setembro), Orlando
Silva, dos Esportes (outubro), e Carlos Luppi, do Trabalho (dezem
bro). Ao contrário do esperado, o caos ministerial não afetou a ima

gem da presidente. Ao contrário, a cada novo caso e a cada rápida
decisão sobre o assunto, Dilma tornava mais rígida sua blindagem
anti-escândalos e ampliava o índice de aprovação nas pesquisas. A
última pesquisa CNI/Ibope do ano apontou aprovação de 51% para
o governo e de 71% para o desempenho pessaol de Dilma.
Nasa(!deNadoen a

[ Vidraças causam a

morte de pássaros
civil- tendênciacrescente nas novas

edificações - e, por isso, decidiu usar
a palavra livre e lançar o problema
aos conselheiros. "Na minha casa,
em Guaramirim, há oito anos pas-

vidro transparente ou reflexivo, em sei a colocar plástico de bolha por
vidraças de residências ou prédios fora das vidraças por causa disso",

, comerciais, tanto em áreas urbanas revela. Outra solução é aderir aos
como ruraIS.

.

vidros foscos e não-transparentes.
O tema foi levado à discussão Elza conta que muitos já utilizam

na reunião mensal do Comcidade adesivos com aves maiores, preda
(Conselho Municipal da Cidade), doras, como águias e gaviões, "para
que discute ações e políticas sobre amedrontar e manter os pássaros
urbanismo e meio ambiente pela longe dos vidros".

.

ecologista Elza Nishimura Woehl, Durante o encontro, um dos
da Ong (Organização Não-gover- conselheiros teria reconhecido
namental) Instituto Rã-bugio para que já presenciou a morte de
Conservação da Biodiversidade. um casal da espécie Sanhaçu em

Segundo Elza, a instituição sua propriedade. "A tecnologia
constantemente recebe denúncias faz parte da vida da gente, mas
recorrentes de pássaros vítimas do é preciso levar de forma paralela
grande uso de vidros na construção ao meio ambiente", ressalta Elza.

DIVULGAÇÃO

Ambientalista alerta para o aumento

na mortandade de aves na região. Lei
visando proteção deverá ser criada
JARAGUÁ DO SUL

, " " , , .

SÔNIA PILLON

"' Tocê sabia que a colisão de aves

V contravidraças emuros devidro
é a segunda maior causa de morte
de pássaros no mundo? Essa reali
dade foi abordada pela estudante
de graduação Liana Cézar Barros,

.

da Faculdade de Engenharia Me
cânica da Unicamp (Universidade
de Campinas), no trabalho "Morte
de pássaros por colisão com vidra

ças", em dezembro de 2010, e está
bem presente no Vale do Itapocu.
As aves, que voam em alta velocida
de, não sabem distinguir painéis de .

.m���Q1 Em seu primeiro discurso após a posse no

�_� Congresso nacional, e ainda antes de receber
a faixa presidencial, Dilma Rousseff afirmou
que trabalharia para proteger os mais frágeis
e governar para todos. Também fez uma ho
menagem ao seu antecessor: "Venho, antes
de tudo, para dar continuidade ao maior

processo de afirmação que esse país já viveu
nos tempos recentes, para consolidar a obra
transformado

ra do presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
com quem tive a mais vigorosa experiência
política da minha vida e o privilégio de ser

vir ao país nos últimos anos". Lula e Dilma
mostraram sintonia em vários momentos. E
no mês de dezembro posaram juntos para
a foto que marcou a luta do ex-presidente
contra o câncer .

"Não tenho medo de morrer. Deus é quem mata.
Se Ele quiser me levar, vai me levar mesmo."

Ex-vice-presidente da República, José Alencar, falecido em março de 2011.

país e o direito de consultar documentos

produzidos pela administração pública .

Crise O país enfrentou o problema da so

brevalorização do real, a crise internacio

nal, a inflação em alta. Com a estimativa
de crescimento entre 3% e 3,5%, o minis
tro da Fazenda, Guida Mantega, recha
çou durante todo o ano as avaliações que
apontavam para recessão econômica. "É
apenas desaceleração."

.

.

Mínimo Logo no mês de fevereiro apre
'� sidente Oilma demonstra sua forma de
.

� governar. Resiste aos ataques e sanciona o
� salário mínimo de R$ 545,00, que entrou

� em vigor emmarço.
'"
'O

� Educação Nomês de agosto, a presidente
� Dilma e o ministro da Educação, Fernan
,� do Haddad, anunciaram a criação de qua-'"

'§ tro universidades federais e de 120 campi
� de institutos federais de Educação, Ciêri
� cia e Tecnologia, estes dentro do Progra
� ma Nacional de Acesso ao Ensino Iécnico
'"

� e Emprego (Pronatec).
Vl

ACIDENTES Colisão de aves contravidros é a segundamaior causa demorte de pássaros

Adesivos nos vidros pode ser solução
ção de vidros na construção civil.

Um das soluções é a utilização
de adesivos coloridos, exigência
que poderia constar em lei mu

nicipal. O Instituto Rã-bugio para
Conservação da Biodiversidade,
dos mais conceituadas do Brasil,
tem sede no bairro Caixa D'água,

Ainda segundo a ambientalis

ta, o presidente do Comcídade e

secretário municipal de Planeja
mento Urbano, Aristides Panstein,
reconheceu que o assunto é pro
cedente e que o problema pode
originar a criação de uma lei mu

nicipal para normatizar a utilizá-

em Guaramirim, e em área de 40
hectares na Tifa Stinghen, em Ia
raguá do Sul, com trilha interpre
tativa para estudantes e alojamen
tos para voluntários, estagiários e

pesquisadores de Educação Am
biental. Informações no www.ra

bugio.org.br e no (47) 3274-8613.

Crack Como anunciou durante a cam

panha eleitoral,' Dilma lançou, junta
mente com o ministro da Saúde, Ale
xandre Padilha, o Plano Nacional de
Enfrentamento ao Crack, com previsão de
investimentos da ordem de R$ 4 bilhões.

'"
c

� Verdade Em novembro, foram sanciona-

� das asleis que garantirão acesso a informa
� ções dos períodos de ditadura militar no
'"

'e

t BRDE, SEMPRE PERTO
,I DE QUEM QUER CRESCER.
=>

1
.

Novos escritórios emChapecó e JoinviUe.
� Av, GetúlioVorp, 174a-N Av, Aluísio Pim CondeilW, 2550
� CEfl898QS.OO) • Chopecó/SC Soguaçu • JoinvíIle/SC
:õ TaIefones: 1.4913323.4100 Telefones: (An 3461.3333'e
c. el48}91563096 e (48,915L9671

�
o

CURSOS

IF-SC divulga lista de aprovados hoje
O IF-SC (Instituto Federal de Santa Catarina) divulga
hoje a lista com os aprovados nos cursos técnicos
e de graduação. O resultado será divulgado no
site-www.ingresso.ífsc.edu.br a partir das 15h.
Cerca de 11 mil candidatos concorrem às vagas
oferecidas emAraranguá, Caçador, Canoinhas,
Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Florianópolis-

Continente, Gaspar, GeraldoWerninghaus (em
Iaraguá do Sul), Itajaí, Jaraguá do.Sul, Joinville, Lages,
Palhoça-Bilíngue, São José, SãoMiguel do Oeste,
Urupema e Xanxerê. Os aprovados deverão fazer
amatrícula de 24 a 26 de janeiro. Os documentos
necessários para amatrícula estão disponíveis no

'

site www.ingresso.ifsc.edu.br.

Andréa Leonora Florianópolis
CENTRAL DE DIÁRIOS .

VINTE E NOVE INTEGRADOS =- tPelo Estadp1 iii: Um prod'lJto C,tiR

IAJ]. DIÁRIOS PRESENÇA EM .. peloestado®rentraldediarios.com.br
._�,.� , , lNl!GIlAOOS 62% DE se

",
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Consagração
a São Pedro
No dia 28 de dezembro de 1065, a
Abadia deWestminster é consagrada a

São Pedro, um dos doze apóstolos de
Jesus Cristo. AAbadia é uma grande
igreja em estilo gótico na Cidade de
Westminster, sendo considerada a

igrejamais importante de Londres
e de toda a Inglaterra e famosa
mundialmente.

19 O

Mudanças na salÍde
Nesse mesmo dia, em 1990, foi editada
a Lei Orgânica da Saúde, que criou o

Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil.
O sistema foi criado pela Constituição
Federal de 1988, para que toda a

população brasileira tivesse acesso ao

atendimento público de saúde. Antes,
a assistência médica estava a cargo
do Instituto Nacional de Assistência
Médica da Previdência Social (INAMPS),
ficando restrita a quem contribuísse
com a previdência social, sendo
os demais atendidos apenas em

serviços filantrópicos.

1987

Municipalização do ensino começa em Jaraguá do Sul
Na edição do dia 28 de dezembro

de 1987, o jornal O Correio do Povo
trazia uma grande novidade referente
ao ensino público do Estado. Em visita
realizada a Jaraguá do Sul no dia 11 de
dezembro daquele ano, o secretário da

Educação Sylvio Sniecikowsi se reuniu
. com lideranças municipais e educa
cionais da microrregião no Sindicato
do Vestuário, anunciando que a cidade
seria pioneira na municipalização do
ensino em Catarina, com a transferên
cia do ensino de primeiro grau para a

competência do município; a princípio
de primeira a quarta série.

"Explicando, o secretário disse que,
em linhas gerais, os prédios escolares
serão cedidos ao município em regime
de comodato e os professores constata
rão na folha de pagamento do.Estado,
mas à disposição daPrefeitura. Isto-gra
ças ao nível de colaboração que existe
em Jaraguá do Sul e a ação do grupo de
trabalho que está detalhando todo o

processo de municipalização", dizia a

publicação.

Segundo o jornal, o secretário ana

lisou que a maior preocupação daque
le. momento era levar às salas de aula
todas as crianças que estavam fora das
escolas. Sylvio também havia defendi
do um salário adequado ao magistério,
"pois o atual deixa muito a desejar",
disse ele ao OCP. "Deve haver um pla
no atrativo para atrair os bons profis
sionais à educação e em janeiro ou, no

mais tardar, em fevereiro teremos im

plantado o Plano de Carreira", concluía
o secretário.

o cinematógrafo
No dia 28 de dezembro de 1895,

.

os Irmãos Lumiere (os franceses
Auguste Marie Louis Nicholas e

Louis Jean) inventaram o

cinematógrafo, um aperfeiçoamento
do cinetoscópio (criado por Thomas
Edison), que deu origem ao cinema
dos dias de hoje.

Blumenau conta os dias para mais uma Sommerlest
A tradição alemã não fica de lado no verão
de Blumenau: a partir do dia 5 de janeiro de
2012, começa a Sommerfest - A Festa deVerão,
que irá animar a capital da cerveja até o dia 9
de fevereiro. A festa acontece no ParqueVila
Germânica (no setor 1), com uma programação
que conta com bandas típicas, desfiles, cinco
cervejarias (incluindo artesanais) e delícias
tradicionais da culinária alemã. Outra atração
é o Jardim Temático, instalado para compor
a decoração natalina, que ficará aberto para
visitação até o dia 8 de janeiro. Depois do dia
5 de janeiro, a Sommerfest ocorre sempre às

quintas-feiras, com início às 19h30min. Os

ingressos custam R$ 6. Algumas das principais
atrações são as bandas Champagne, Cavalinho,
Os Montanari eAlma Germânica. O ParqueVila
Germânica fica na ruaAlberto Stein, no bairro
daVelha, em· Blumenau.
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EDUARDO MONTECINO

7aEDIÇÃO
,

imagem dos concertos no Cen
tro Cultural da Scar. "Esta é a

primeira programação do Fe
musc feita com a' experiência
e a compreensão do público
tendo uma prioridade mais alta
que a diversidade de músicos
no evento", afirmou. Segundo
Klein, nos anos anteriores, a ce
lebração da diversidade artís
tica e internacional do Femusc
criava uma programação de
certa forma experimental.

Em 2012, o festival tem como

atrações especiais. o maestro

João Carlos Martins, o violinis
ta alemão Leon Spierer, o vio
lonista costarriquenho Mário
Ulloa, o violinista Daniel Gue
des, o pianista Alexandre Dos

sin, o violinista-maestro cubano
Andrés Cárdenes e o maestro

compositor Marlos Nobre, entre
outros nomes que todos os anos

integram o elenco de regentes e

professores.

Mais de 600músicos de28países invadem a

cidade paraparticipardomaiorevento de
música erudita dopaís

18 séries de música, incluindo
os concertos na Scar, Momento
Springmann, Grandes Concer
tos, Musicalmente Falando e Pia
no. Masters, no shopping, Museu
Weg, igrejas, Zanotti, Angeloni,
Sesc Joinville, Teatro Juarez Ma
chado-Joinville, Blumenau, Po

merode, Corupá e Timbó, além .

da série Concertos Sociais, em

hospitais, presídio, lar para ido
sos. Ainda consta no cronograma
a colônia de férias musical Pe
musckinho. A entrada é gratuita
para todas as apresentações.

O diretor artístico Alex Klein
destaca que o Femusc chega à
sua sétima edição consagran
do a evolução alcançada a cada
ano, e com a meta de elevar a

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

"1"'."
" " " .. "".".""".

70% de obras escritas dentro
dos últimos 100 anos, são
bem recebidas no mercado
musical internacional. Um
dos destaque é "Toward the
Sea" do compositor japo
nês Toru Takemítsu. A obra,
de 1981, foi comissionada
pelo .Greenpeace, para ser

utilizada na famosa campa
nha amhientalista "Save the
Whales/.

'

A ênfase no Femusc 2012
é a música contemporânea,
incluindo uma estreia mun
dial e diversas obras com

postas no século 21. Das- 87
obras listadas na programa
ção, somente 24 têm mais de
um século de idade, e oito
foram escritas desde os anos
2000. Segundo omaestro, es
tas percentagens, de 10% de
obras do século 21 e mais de

elo sétimo ano con

ecutivo, Jaraguá do
Sul se transformará no

maior palco de músi
ca erudita do Brasil.
De 22 de janeiro ao

dia 4 de fevereiro, a cidade será
novamente tomada por profes
sores, orquestras do Brasil e do
exterior e estudantes de música
clássica vindos de várias regiões
do planeta, somando mais de
600 participantes de 28 países re
presentados no mais importante
festival-escola do país.

A programação incluimais de
200 apresentações formais em

o QUÊ: Femusc / ONDE: Centro Cultural
da Scar e outros locais / QUANDO: de 22 de

janeiro a 4 de levereiro

A

e
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EVISAO DO TEMPO

Chuvas isoladas

no Litoral
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Entre a Serra e o Litoral,
nebulosidade variável com
chuva isolada namadrugada
e à noite, e aberturas de sol
no decorrer do dia. Nas
demais regiões, sol entre
nuvens e pancadas rápidas
de chuva à noite.
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TUBARÃO
O dia amanhece nublado,
com ocasionais aberturas
limitadas do sol. Durante
a noite, tempo começa a

concentrar chuva, que cai
ao longo de quinta-feira.
As temperaturas ficam
entre os 17°C e os 27°C. NOVA 23/12

manamais fria r'ode tende a
e

�

IMBITUBA-

�o�:;
"

CRICIÚMA/...

/'

...
20° 27° ,ti

s

Parcialmente
Nublado

.-., -

J 1.)
.s

Chuvoso

Nesta semana, os ventos que
sopram do quadrante sul deixam a

temperaturamáximamais baixa ao
longo de toda a costa da Região Sul e
no leste de São Paulo. De uma forma

geral, espera-semáxima entre 24°C e

27°C nas Regiões Sul e Sudeste, com
frio mais intenso perto do RS.

A última semana de 2011 deve ser
marcada pela combinação de pancadas
de chuva fraca, tempo nebuloso, e a
presença constante de garoa em toda
Santa Catarina, com aberturas a tempo
da virada de ano. Emboramarque
presença todos os dias, a chuva não
oferece risco de alagamentos.

Nublado Trovoada CRESCENTE 1/1

CHEIA 9/1

MINGUANTE 16/1

Promoção Mega Operaçõo de Natal Peugeot. Peugeot 207 HB XR 1AL Flex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12. Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 31 f27, 54. Frete incluso. Peugeot 207 Passion XR 1AL Flex, 4 portas, pintura sólida, ono/rnodel

11/12. Preço público sug'erido para venda à vista a partir de R$ 36.397,81. Frete incluso. A taxa de 0,99% a.m. é válida para toda linha 207 independente da versõo, entrada a partir de 50% do valor do bem e prazo em até 24 meses. Peugeot 307 HB Presence 1.6L 16VFlex,

portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12. Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$ 46.289,35. Frete incluso. Estoque Nacional dás Concessionárias Peugeot: Peugeot 207 HB XR 1AL Flex, 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12 - 30 unidades; Peugeot 20

Passion XR 1AL Flex, 4 portas, pintura sólida, ano/modela 11/12 - 20 unidades; Peugeot 307 HB Presence 1.6L 16V Flex, 5 portas, pintura sólida, ano/modelo 11/12 - 20 unidades. Consulte os preços das revisões com preço fixo para toda a Linha Peugeot. Prazo de vigênci
da oferta para pedidos firmes fechados: entre 03/12/2011 e 03/01/2012 ou enquanto durarem os estoques. Peugeot Hoggar XR, pintura metálica, 10/11, com direçõo hidráulica a partir de R$ 29.746,00 com 1 unidade em estoque. Peugeot 408 Allure Mecânico, 11/12, Freio

Strasbourg
'www"strasbourg4com�br

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

Blumenau (47) 3331-4500
Rep. Argentina} 2077
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6. Muitas Felicidades para o casal Carmi
Catpen'�O:1 Pe.dro:.Dembranel Rue no dia

27/12 comemorou 25 anos de casados.

REDE DE CONCESSIONÁRIAS PEUC:,FOT

; e Air-Bcq, Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e Travas eLétricas, pintura sólido, frete incluso, versões a partir de R$ 59.500,00. Para a Linha 408 (todas as versões) a taxa de 0,0% a.m é válida com entrada de 55% ao vaLor do bem

razo em até 18 meses e ou taxa de 0,99% a.m com entrada de 40% do vaLor do bem e prazo de
Ó 48 meses. Não cumuLativa para outras promoções. Para mais informações sobre preços e F

. ,.., ,

I I trdições especiais, consuLte a Rede de Concessionárias Peugeot participantes, ligue para 0800 a_ça revIsoes e_m seu ve Icu o regU armen e.
S 2424 ou acesse www.peugeot.com.br.

-

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

Brusque(47) 3355-4500
Praça Vicente Só} 7

Rio do Sul (47) 3522-0686
Alo Aristiliano Ramos} 1595 PEUCEOT

MOTION & EMOTION

I.
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CRÔNICA

ELYANDRIA SILVA,
ESCRITORA

'l Tocê está chegando agora e tem um longo pe-
. V ríodo para ficar por aqui, por isso quero pedir
que, no seu nascimento e passagem, memantenha
vivo em sua lembrança. Você é jovem, cheio de
vida, de esperança, de sonhos e eu, bem, em pouco
tempo serei velho, serei passado, estarei esqueci
do, afinal, todos estão na contagem regressiva para
minha partida. Lembro tão bem quando nasci, foi
uma grande e linda festa, multidões me aguarda
vam' eu era o Rei. Eram tantos os pedidos e desejos
que eu dividia a responsabilidade com as ondas
do mar. Eram tantas as promessas que a felicidade
tomou conta de mim porque se todas fossem re

almente cumpridas o mundo seria imensamente
melhor. Taças se encontravam no ar para depois o

líquido descer pela garganta de corpos eufóricos e

felizes. Milhares de abraços, de beijos, de sorrisos, de
lágrimas, de troca de palavras, de energia, de amor,
de saudade. O que diziam? Ah, aquelas palavras de

sempre que todos repetem a cada ano novo.Vestiam
se de branco e emanavam fé, acreditavam em si
acima de tudo. Depois disso a vida seguiu, o tempo
partiu rumo ao seu destino, em alguns dias devagar,
-em outros dias acelerado, como se quisesse passar
por cima de tudo e de todos. E à medida que seguia
meu caminho assistia a vida pregar peças ou pre
sentear com milagres. Enquanto algumas pessoas
conseguiram tudo outras choravam pelo que não
fóí. Alegria aqui, tristeza ali, sol lá, chuva acolá, sim
e não, noite e dia, amor e ódio, dormir e acordar,
nascer e morrer. Culparam-me por muita coisa, me
amaldiçoaram pedindo o meu fim e clamando por
meu substituto. Por outro lado também teve quem
me agradeceu por tudo de bom.

Meu número termina em 11, dizem poraquí que é
número de sorte, de bons prenúncios. Não importa já
que teve de tudo. Tevemadame gastando em um vesti
do mais que uma família gastaria para.comer durante
os meus 365 dias, teve filhomatando pai emãematan
do filho, tevemorro caindo e gente sumindo para sem
pre, teve tsunami de filme de ficção navida real. Do ou
tro lado da cortina teve plebeia virando princesa, teve a
volta dapaz em favela, teve posse de presidentemulher.
Fique tranquilo, ouvi dizer que o 12 também é bom.

Participei de aquisições materiais importantes,
de mudanças, de quedas que não estavam previs
tas, mas, como diz a música, o importante é que
emoções eu vivi. Sua responsabilidade é grande e

espero que você possa fazer pelo mundo e pelas
pessoas o que eu não consegui. Também espero

. que elas colaborem. Não me esqueça, me leve com
você, me guarde em algum cantinho especial e um
Feliz 2012, um Feliz Ano Novo com todas aquelas
palavras que você já conhece!

Assinado: 2011, o AnoVelho.

I M
• 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 misAlturas - Leg (19h10)
• Noite de Ano Novo - Leg (21 h30)
• Cine Neumarkt 4
• Compramos um Zoológico - dub (13h40, 16h1O, 18h50 e

21h20)
• Cine Neumarkt 5
• Alvin e os Esquilos 3 - Dub (13h50, 15h50)
• Tudo pelo Poder - Leg (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 (11 h40,14h25,
17h10, 19h55 e 22h40)
• Cine Norte Shopping 2
• Amanhã Nunca Mais - Nac (13h25 e 16h10)
• Missão Impossível: Protocolo Fantasma - Dub (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 (11 h30, 14h05, 16h40, 19h15 e 21 h50)
• Cine Norte Shopping 5
• O Palhaço - Nac (13h20 e 15h35)
• Tudo pelo Poder - Leg (17h50, 20h05 e 22h20)

• Cine Norte Shopping 6
• Alvin e os EsquilOS 3 - Dub (13h30 e 15h45)
• Roubo nas alturas -Ieg (18h, 20h15 e 22h30)

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

NOVELAS

HORÓSCOPO
ÁRIES
Talvez seja necessário refletir sobre quem
são seus verdadeiros amigos. Se já tem
compromisso, cuidado para não se envolver
em confusão com o par.

III TOURO
Acredite em seus sonhos e trace suas

prioridades para alcançá-los. Pense melhor
antes de falar para não entrar em conflitos
desnecessários entre amigos.

GÊMEOS
N6trabalho, mantenha o foco em suas

tarefas e não terá do que reclamar. Cuidado
com a impulsividade, isso pode gerar mal
entendidos até com seu par.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma - Leg (14h, 16h30,
19h,21h30)
• Cine Breithaupt 2
• Gato de Botas - Dub (14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20)
• Cine Breithaupt 3
• AAlvin e os esquilOS 3 - Dub (14h30)
• Amanheéer - Parte 1 - Leg (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 (14h2P e 16h50)
• Noite de Ano Novo - Leg (18h40 e 21 h1 O)
• Cine Garten 3
• Os Muppets - Dub (13h50)
• Roubo nas Alturas - Leg (16h30, 21 h20)
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 - dub (18h50)
• Cine Garten 4
• Alvin e os Esquilos 3 - Dub (13h30 e 15h40)
• A Fera -Ieg (17h30, 19h30 e 21 h30)
• Cine Garten 5
• Tudo pelo poder - Leg (13h40, 16h15)
• Cine Garten 6
• O gato de botas - Dub (13h20, 15h30, 17h40 e 19h50)
• Imortais -Ieg (21 h50)
• Cine Mueller 1
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma -

Dub (13h50, 16h30, 19h1 O e 21 h45)
• Cine Mueller 2
• Compramos um Zoológico -

Dub (13h45, 16h20, 19h e 21 h30)
• • Cine Mueller 3
·0 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)

• FINA ESTAMPA
Griselda conta para Gigante que entrou com um pedido

de divórcio para se separar de Pereirinha. Álvaro pensa no

vídeo de Marcela e liga para Tereza Cristina. Renê se reúne
com sua equipe e pensa em abrir um restaurante. Griselda
fala para Gigante que quer investir no restaurante de Renê
sem que ele saiba. Griselda explica para Vilma por que quer
ser a investidora anônima de Renê.

• AQUELE BEIJO
Maruschka sugere que Rubinho esqueça Claudia e saia

com Grace Kelly. Vera alerta Sarita sobre a prisão deAlberto e seu
possível envolvimento na história da Comprare. Felizardo é solto
e volta para casa Lucena comenta comVicente que viu Henrique
na Comprare. Grace Kelly aceita se mudar para o apartamento da

mãe e pede a Deusa que a ajude a se tomar sócia da Comprare.
Estela chega no Lar e Olga comemora o retomo na filha

• A VIDA DA GENTE

Rodrigo diz para Manu que a ama e que quer ficar
com ela. Celina aconselha Lúcio a não se envolver de
mais com Ana. Cris acusa o motorista de assediá-Ia e

sugere que Jonas coloque Matias em seu lugar. Wilson
descobre que o marido de Moema morreu. Eva vê Rodri
go entrar em seu prédio e chama Manuela para ir à sua

casa. Ana e Rodrigo se beijam. Manuela e Eva chegam
no apartamento flagram os dois.

• VIDAS EM JOGO
Não Divulgado

ANIVERSARIANTES
28/12 ElizabeteW. Gaedke Jeam M. Reinhold Maria F. Chiodini Sandreia Reinke

Gabriel Becker Jeferson S. Rufas Mariana Franzoi Sérgio Baher
Agatha P.lnvroth Gerson Strelow João M. Rodriges Natalia Demarchi Siléia S. Cardoso
Alexandre Esperaliça Gregori Natali José R. Schmitz Nilvaldo Muller Solange Petry
Aline Koch Horácio Pradi Juliana Kanzler Odila P. Fodi Thais Gabriel
Ana C. da Silva IIva dos Passos Katia T. Strelow Osmar Grimm Valmir Kopsch
Angela M. Kanzler Ismar Komerderg Maisa F. Dalcantora Osmar Pinter Vander Kopsch
Edson L.Rosa Jaime C. dos Santos . Mara E. C. Duarte Priscila Kruger Verediana Borsatti
Egon Krueger Jairton L. Minei Marcia R. Fachini Sabrina Kaminski

CÃNCER
No campo profissional, tenha cautela e não
interfira em assuntos que não lhe dizem
respeito. Tudo que fizer com seu amor será
mais prazeroso neste dia.

LEÃO
Aprenda a lidar melhor com seus sonhos
e trace pequenas metas para conseguir
alcançá-los. No amor, não prometa o que
não poderá cumprir.

VIRGEM
Hoje, suas palavras podem ser mal

interpretadas. Nos assuntos do coração, é
tempo de fazer planos. Aproveite o momento

para fortalecer os vínculos afetivos.

LIBRA
Cuidado com o que diz e com quem
conversa. Passe mais tempo ao lado de
seus familiares. Na área amorosa, dedique
se ao par e receberá carinho em troca.

ESCORPIÃO
.. No campo profissional, suas expectativas
estão altas demais e poderá se frustrar. Na
paixão, comunique-se com clareza para não

passar uma falsa impressão.

SAGITÁRIO
Não convém acreditar em tudo o que vê ou

ouve, aprenda a analisar melhor os fatos. No
amor, sinceridade e cumplicida�e resolvem
qualquer mal-entendido.

-,

CAPRICÓRNIO
Você poderá sofrer cobranças no ambiente
de trabalho, mas saberá como lidar com
elas. É tempo de atividades em família,
permita-se um pouco de diversão.

AQUÁRIO
Aproveite o clima de fim de ano para
fazer novos planos, mas não se perca em
fantasias. Construa novas metas e reflita
sobre seus desejos mais profundos.

PEIXES
É tempo refletir de estabelecer novas metas

I pessoais e profissionais para o próximo ano.

Mas não convém compartilhar seus sonhos
neste dia.
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Tita Pretti -Interina
redação@ocorreiodopovo.com.br

TROCA DO BEM·
AAssociaçãoAmigos emAção concluiumais um ano de ações beneficentes com o encerramento

.i1do projeto "Brincadeira Recicláuel", com a entrega de prêmios aos participantes.A ação con
tou com o apoio da Fujama (Fundação ]araguaense deMeioAmbiente) e envolveu 385 crianças
da Escola Antônio Estanislau Ayroso, que arrecadou 6.5 toneladas de lixo reciclável durante o

mês de novembro.A troca valeu a pena: além de estimular a consciência ecológica nas crianças,
elas também aproveitaram os presentes recebidos na troca.A escola também recebeu uma pre
miação de R$ 1.500 (valor do material arrecadado), um passeio para a turma que mais arreca
doumaterial, artigos esportivos e a visita do PapaiNoel. Que nossa região possa termais amigos
que sejam "PapaisNoeis" efaçam o bem durante o ano inteiro!

UNIÃO A equipe do jornal O Correio do Povo comemorando
mais um ano de conquistas em uma confratemização no

restaurante Pedra Branca, na Barra do Rio Cerro

Globais na DIla daMagia
Iurerê Internacional promete receber um time
de estrelas neste fim de semana. O Réveillon
da "nova Ibiza" vai contar com a presença dos
atores Maurício Branco (que estará no filme de
Renato Russo), MayanaMoura, Rafaela Mandeli,
Carlos Fonte Boa, KaduMoliterno e Patrícia de
Sabrit. Floripa também foi eleita pelos globais
Selton Mello e ÍsisValverde para ser o palco
da festa da virada. Dentinho, ex-jogador do
Corinthians, que joga atualmente na Ucrânia, e
sua namoradaDani Souza, que ficou conhecida
como aMulher Samambaia do programa Pânico
na Tv, também já estão na Ilha daMagia, onde
devem passar o Ano Novo.

FORMATURA
A bela Bárbara

KeUvn
Medeiros

celebrando
sua formatura

de Ensino

Médio, no
dia 16de

dezembro, no
restaurante
IlRMalwee

RECOMPENSA' A EscolaMunicipal Antônio Estanislau
Ayroso, do bairro Jaraguá 84, recebendo a premiação
pela venda do material recoUlido durante o projeto

"Brincadeira Reciclável", organizado pela Associação

Rede social ajuda a salvar vida
Em tempos de uma invasão dememes (recriações de pessoas e
sentimentos através de desenhos), vídeos víoléntos e a banalização do
conceito de gostar ou não de algo (com um simples botão de "curtir"), o
Facebookprovou nesta semana que pode ser uma ferramenta eficaz de
comunicação. Uma americana conseguiu escapar damorte ao chamar
a polícia através da rede social. Ela e seu filho de um ano e cincomeses
eram reféns de um homem de 33 anos, que a ameaçou demorte.
Com um descuido do bandido, ela correu até o armário e usou um

laptop para postar o pedido de socorro.Apolícia local leu o post e foi
até a casa, prendendo o bandido. O Facebookpoderia ter essamesma
eficácia quando realmente precisamos falar com alguém...

Virada longe·da praia?
Não é só emmeio à natureza que a festa de Ano Novo é garantida.
Em Iaraguã do Sul, a festa será grande no ParqueMunicipal de
Eventos, no 3° Réveillon de Todos, com entrada gratuita, atrações
para todas as idades e queima de fogos. Outra opção é a programaçãor

de Blumenau, que terá showpirotécnico com 15minutos de duração
e apresentaçõesmusicais apartir das 17h do dia 31, no palcomontado
ao lado daPrefeitura, naAvenidaBeira-Rio.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

GRWSCt O0R2GIVU Ouandad�PIf;lH�"l)(jnaji�IlI'1
C�)tnflt'têntaa

Credibilidadg
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Confianç�
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UMA PAROERIA QUE oA CERTO.

Orçamento Gratuito.
Cartão Construcard

àté 48x
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COMÉRCIO

Dia de trocar presentes de Natal
Movimentação de
consumidores foi

grande nas ruas

centrais de Jaraguá
do Sul, desde a

manhã de ontem

JARAGUÁ DO SUL·

SÔNIA PILLON

Passada a euforia do comércio
por conta das vendas de Na

tal, o nublado dia de ontem ser

viu para os consumidores troca
rem os presentes recebidos por
familiares ou amigos. A maioria

das trocas está relacionada a

uma roupa com numeração ina

dequada' seja de roupa ou cal

çado, ou estilo que não combina
com quem recebeu o presente.
As razões não importam. Apesar
do Código de Defesa do Consu

midor não exigir a troca de pro
dutos, a não ser nos casos de de
feito de mercadoria, de maneira

geral o troca-troca em Jaraguá do
.

Sul acontece livremente, sem ne

nhuma resistência por parte dos

Tivemos 3,48%
amais de

faturamento

do que no
ano passado,

considerando as

vendas a crédito.

Wanderlei Passold,
presidente da CDL

lojistas, ou vendedores.
O presidente da CDL (Câma

ra de Dirigentes Lojistas) de Ia
raguá do Sul, Wanderlei Passold,
confirma que a prática de efetuar
trocas dos presentes natalinos é
uma tradição e visa conquistar e
manter a preferência da cliente
la. "Os lojistas sempre facilitam
as trocas, porque temos interesse

que os clientes fiquem satisfei

tos, apesar de não sermos obri

gados", enfatiza Passold.
Ainda segundo Wanderlei

Passold, que encerra seu man

dato em 31 de dezembro, este

ano as vendas de Natal ficaram
um pouco abaixo do projetado,
de 5% a 7% a mais do que em

2010. "Tivemos 3,48% a mais de

faturamento. do que no ano pas
sado, considerando as vendas a

crédito", diz. Ainda segundo ele,
hoje a CDL soma cerca de 1.100

associados.
A gerente de uma loja no Cal

çadão, Sueli Flores, 46 anos, con
ta que das 8h30 até por volta das
16h de ontem, o movimento .foi
expressivo, já que na segunda
feira grande parte do comércio se

manteve de portar fechadas. Se

gundo ela, 1150%
_

do movimento

de hoje é de trocas e o restante de

compras. Até o reveillon, espera
mos vender bastante".

. ',

......�_.

-

Lojas semantiveram lotadas ontem para a troca e compra de presentes

NÍlOSERVIU
Hora de escolher. novos itens
A telefonistaVanderis Goeten, 31 anos, ontem
esteve em uma loja do Centro para trocar
a blusa tamanho M que ganhou cio "amigo

-

secreto" Garante que níesmo vestindo o

mesmo tamanho, a roupa não serviu. I� blusa
ficou um pouco apertada, mas vou trocar por
uma bata rosa", mostraVanderír, sorrindo,
satisfeita com a troca.

Em uma loja de calçados, a analista de RH
Francieli Cole, 24, estava escolhendo modelos
de sandálias. Ela precisava trocar o presente do
noivo. "Ganhei número 37 e'tern que ser 36",
explica. Amoça se decidiu por uma sandália
verde. "Gosto de sandália de salto anabela,
porqueme sinto mais confortável", justifica,
feliz com o modelo escolhido.

..

Sela você também uma doodorc!

ligue pare:
27 �90�3 r

- 27 - o
o

1 m�1! 1 ;- n'O
I i : j

.

bondodelmfe@nmj,org,br
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COMPRA-SE
• COMPRA-SE Carretinha p/
transporte de moto com

documento. Tr: 3376-1484

DOA·SE
• FILHOTES de gato. Tr: 3276-0340

• CACHORRO raça boxer, macho,
de aproximadamente 01 ano.

Tr: 9919-2412

• REFLETOR de lâmpada
florescente. Tr: 3370-1064

CHEVROLET
;,1

• CELTA 2002, Prata, 02 portas,
desemb. Limp.traseiro, ar quente.
T�; 3370-1193/9938-6789

• KADETI ano 1996, ótimo estado.

R$ 6.900,00. Tr: 9625-8805

• STRADA 2094, GNV, Lm rodas de

liga. R$ 19.000,00. Tr: 8873-

1006

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

PEUCiEOT
• PEUGEOT 206, ano 2003, 2

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

VOLKSWAGEN

• GOL G3 Vende-se ano 2000,
motor 8 válvulas, completo,
modelo comfortline. R$
15:000,00. Tr: 9962 3584

---- -

• CLlO AUTENTIQUE 1.0, vermelho,

2004, alarme, trava vidros

elétricos, legalizado baixo

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

Pioneer). R$ Entrada + assumir

financ. Tr: 9132-7771 com Bruno
•

CAMINHÕES
• VENDO, TROCO OU FINANCIO

Caminhão Truck ano 1981, c/
capacidade p/ 15 toneladas. R$

25.000,00. Tr: 9929-8922

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

32.500,00. Tr: 9937-0655

'. F1000 ano 1993, motor MWM.

Aceito carro de menos valor ou

moto tornado. Tr: 3276-1870/

• VENDO OU TROCO Honda FIT

2007/2008 LX 1.4 flex prata,

completo. R$ 33.000,00. Tr:

3376-6144/ 9979-0527 MÁRIO

• HILLUX SRV, automática, top de

linha ano 2008. Valor a combinar.

Tr: 3370-7144

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

MOTOCICLETAS

• BIZ KS 2008 preta, 9.722 km

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

0628 com Airton

• MOTO TITAN, ano 2004/2005.
R$ 3.500,00. Tr: 3273-3127

• MOTO XLX 350, ano 1987, ótimo

estado. R$ 3.200,00. Tr: 9625-
8805

• MOTO DAFRA 100, ano 2009, O

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

/ 3375�1039

• MOTO BIZ 125, ano 2008,

vermelha, partida elétrica. R$

4.500,00. Tr: 84983986

• MOTO HONDA modelo CB 500

ano 2001 na cor preta. Tr: 9172

9175.

PROCURA·SE

• CUIDO de pessoas idosas no

horário noturno. Tr: 3370-5644/
9989-3205

• PROCURO emprego p/ ser feito

em casa (manual) ou pra fora no

3 o turno. Tr: 8493-3438

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

• TRABALHO como' prestação de

serviços de construção civil do

fundamento ao acabamento. Tr:

9103-0933/ 8438-3862 com

Marcia ou Ivo.

• PROCURO Doação de cama e

uma cômoda. Tr: 8493-3438

• PROCURA-SE pessoa para dividir

apartamento nó Centro. Prédio

em área central, com piscina
e salão de festas. R$ 500,00
aproximado c/ condomínio. Tr:
33791562 / 9�97-2597 , !'

VENDAS
• GELADEIRAS comercial uma de

4 portas por 800,00 e outra de 3

portas por 1.000,00. Tr: 9112-3947

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

• LEITÕES limpo ou sujo. Tr: 3275-

2354

• VENDO GUARDA-ROUPAS, AR

CONDICIONADOS, LAVAM ROUPAS

Electrolux turbo 11 kg, BICICLETA

ERGONOMÉTRICA,TV, ARTIGOS P/
PISCINA E MÓVEIS EM GERAL. Tr:

33671-8581/ 8823-8539 com

Valy

• XBOX 360 Árcade, Desbloqueado,
com HD de 60 GB + 2 CONTROLES

+ 20 JOGOS. R$ 550,00. Tr: 8408-

3265/ 3371-0682 Vera

• LEITÕES limpos p/ final de ano.
Tr: 3370-4924/ 9934-4300 com

Luciana

• EQUIPAMENTOS RECREAÇÃO:
Cama Elástica, Piscina de Bolinhas,
Pula-Pula Castelo, Tobogã, Chute ao

Gol, Mesa de Ping-PongCamarirn
de Pintura Facial, Material para
Pintura em Guache e demais

acessórios. R$ 25.000,00 em

10 x de R$2.500,00 ou a vista

R$22.500,00. Tr: 9192-0169

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

3370-2530

• TELEVISÃO PHILCO 29, cor prata.

R$ 415,00. Tr: 3370-0983

IMÓVEIS

CASA

·VENDO casa com 170 m2, área

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

• VENDO mini-sobrado em frente

á escola do Bairro Estrada Nova.

Valor a combinar.Tr: 9662-0895/
9118-5474

CHÁCARA
• CHÁCARA de 12.800 m, no

perímetro urban� com água
corrente e nascente, etc. R$

280.000,00 se aceita casa. Tr:

9118-5474/9662-0895

,. CHÁCARA 10.000m2, 3 lagoas
de peixe, casa para chacreiro.e

casa mista de 108 m2 no

município de Araquari (próximo
centro esportivo Zip). Tr: 3373-

8388 / 88036698

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

R$i 1;00.0.00,0.(;), .Ir: ,3376-0726'

. .... :.

SALA COMERCIAL

• VENDO uma lanchonete no alto da

Serra em Pomerode, Valor a combinar.

Tr: 9662-0895/9118-5474

·VENDO ilha de congelados, Tamanho

1 m e 80 cm. R$ 2.500,00. Tr: 9112-

3947

• VENDO Vídeo Locadora (antiga fênix

vídeo locadora) com mais de 5.000

filmes entre lançamentos e catálogos,
e acompanha também 36 prateleiras

de centro.R$ 40.000,00. Tr: 3374-

1260/ 88418424

• VENDO COMÉRCIO de pescados com

15 anos de clientela fixa. Tr: 9988-

6649 ou 3370-1142

LOCAÇÕES
•ALUGO quarto p/ pensionista com

famflia. Tr: 8826-2565

•ALUGO casa em Piçarras pI temporada,
próximo candeias, com 120 m2, 2

quartos. R$ 250,00 diária. Tr. 3370-

5603/9973-5780

LOCAÇÕES
• Casal sem filhos procura casa p/ alugar

quesela murada e quintal próprio,
preferência pela Vila Rau. Tr: (41)
98611255/96652447

•ALUGO Apartamento com 1 e 2 quartos

na Rua MaxWilhelm, 837, prédio azul.

Tr: 3371-€021

TERRENOS
• TERRENO com 600 m2 e casa

mista de 70 m2 na Barra. R$

120.000,00. Tr: 3273-1546

• TERRENO DE PRAIA Vende-se em

Piçarras 12 x 30 ou troca-se por

terrenos em Jaraguá. Tr: 3371-
2575

• TERRENO DE PRAIA em São

Francisco á 5 km da praia. Valor

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

·TERRENO com 2.500 m2, plaino,

pronto p/ construir galpão. Valor a

combinar. Tr: 3376-0726

-

MAVERICKGT·A REVlTALIZAÇAO
DO CLÁSSICO'

, O Ford Maverick, nasceu nos

EUA, em 1969, concebido para

combater a invasão de europeus

e japoneses no mercado

americano, foi considerado o

"anti-fusca", como o modelo

que tiraria compradores da

Volkswagen. A receita era

simples: um carro compacto de

manutenção simples e barata,
fácil de manobrar. Com aparência

inspirada no Mustang, a idéia

era identificá-lo como um carro

para a tamília, prático, moderno
e econômico, com um leve toque •

esportivo. Em seu primeiro ano

vendeu 579.0QO unidades -

5.000 a mais que oMustang em

seu primeiro ano de vendas!

o Maverick foi lançado no Brasil,

·em maio de 1973, no Salão

do Automóvel e tambémsurgiu
inicialmente, como nos EUA, em

\

dois modelos: o cupê de seis

cilindros commotor do Aero-
'

Willys evoluído e o GT V8 de 4,95
litros. Os carros médios da Ford.

noBrasil, era preenchido pela

Aero-Willys e Itamaraty, estes

carros eram de prestígio,luxuosos,

masjá mostravam sinais de

desatualização, pois seus projetos
datavam dadécada de 50. Na

realidade esses modelos eram

baseados em outros modelos

muitoantigos e precisavam

rapidamente de um substituto,

pois a concorrência preparava sua

investida no mercado de carros

médios.O Maverick não disfarça
sua origem norte-americana, que

ressalta nas linhasrebuscadas

da carroceria, onde um amplo

capô cobre o motor dianteiro. A

traseira é curta e tem um rebordo

imitando carros de competição:
O Ford Maverick é um cupê

.

"fast-back", de traseira truncada.

O perfil deste carro tem linhas

agradáveis e leves

'.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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anualmente. Os compradores

eram jovens e pequenas

farnilias, já que o espaço para

bagagem não estava entre os

pontos fortes do carro. Havia

espaço apenas sob a tampa

dianteira, como no Fusca.

Atrás dos bancos traseiros, em

cima da tampa do motor, era

arriscado levar algo porque

o objeto poderia cair em

cima dos passageiros. Mas

ninguém poderia reclamar a

área envidraçada, que ajudava
bastante nas manobras do dia

que passa pelas mãos dessa

seção da empresa da estrela

ganha uma chapa de metal

com o nome do engenheiro

responsável. É uma maneira

de reverenciar os 571 cavalos

de potência dessa unidade de

6,2 litros (e não 6,3Iitros, como

sugere o sobrenome), mas

principalmente os insanos 65

kgfm de torque (a 4.750 rpm).
São números que fazem do SLS

63 AMG Roadster um monstro

nas arrancadas, capaz de passar

da imobilidade aos .100 km/h
em apenas 3,8 segundos (diz a

Mercedes).

O SLS asa-de-gaivota da

MercedesjAMG é urn'sucesse: I

a dia. Bem aceita, a Brasflia

levou quase cinco anos depois
do lançamento para receber

alguma modificação mais

sign ificativa.

Interior simples, tinha como

principal incômodo o alto nível

de ruído do motor traseiro

coberto apenas por uma tampa

Em 1978 o carro ganhou
dois vincos no capô, novas

lanternas traseiras, polainas
nas laterais dos para-choques e

desembaçador elétrico opcional.
E em agosto do m�smo ano,

de vendas. Desde maio de 2010

emplacou 130 unidades no

Brasil. Mas a alta no IPI mirou no

que viu (chinesas e coreanas) e

acertou o que não viu (as marcas

premium alemãs). Assim, a

previsão é que as vendas do

cupê e do Roadster, somadas,

cheguem a 70 carros em 2012,

na proporção aproximada de

dois cupês pa ra um conversível.

O estilo do SLS Roadster é mais

agradável que o do cupê. Este

tem formato de cachimbo,

enquanto aquele é mais

harmonioso devido ao terceiro

volume bem definido quando a

capota está aberta. Além disso,

as portas-sonveneionais.têm ,�,

compensadora da traseira,

a Brasília se comportava

melhor em curvas, com menos

sobresterço", também dizia

a reportagem da época. Em

linha reta, o carro era capaz

de acelerar de O a 100 km/h
em 15 segundos, conforme as

medições feitas durante o teste,

que também aferiu uma média

de consumo urbano de 8,5 km/I.

Com um pouco mais de um

ano nas lojas, o modelo da

Volkswagen já era um sucesso,

com 126 mil unidades vendidas

de oferecer a variação roadster

do esportivo, com portas

convencionais, capota de lona

e, no geral (e para nosso gosto),
mais sobriedade e diversão que

o irmão espalhafatoso.

A assinatura AMG nestes carros é

literal: cada motor V8 aspirado

passou a ser oferecido com

cinco portas, versão que acabou

agradando os taxistas, uma

vez que os brasileiros ainda

tinham preconceito em relação
aos modelos compactos com

,

mais de duas portas. Dois anos

mais tarde, chegava às lojas
a Brasília LS, topo de linha,

com novo painel de plástico

injetado e mostradores amplos,
o que incluía até vacuômetro

para ajudar a economizar

combustível. Entre outras

melhorias, havia também bancos

com encostos de cabeça.

A ideia original da Volkswagen

quando lançou a Brasflia em

1973 era de fazer um substituto

do Fusca com a vantagem de

ser mais espaçoso e ter melhor

desempenho. Mas o máximo

que a perua conseguiu foi

ser bem aceita pelo público,

ganhando destaque na briga
com os principais concorrentes,
como o Fiat 147 e o sedã GM

Chevette. O bom desempenho
nas vendas acabou ajudando
no sucesso do Gol, o grande
vilão na história deste modelo

projetado no Brasil.

Testada por Autoesporte, a

Brasilia causou boa impressão.
"Trata-se de um carro bem

acertado, faltando apenas

resolver o problema do ruído

interno" dizia o texto da
.

reportagem da versão equipada
com dupla carburação, em

julho de 1975. De fato, pelo
fato do motor ficar dentro do

habitáculo, coberto apenas por

uma tampa removível, o barulho

incomodava, principalmente em

viagens longas.

Área envidradaça merecia

elogiosêrn contrapartida, por
ser "um pouco mais larga

que o Fusca e com barra

Tudo corrida bem com a Brasflia,

quando a Volkswagen resolveu

lançar o Gol, em maio de 1980.

Mais moderno e atraente,

o novato foi se impondo no
-

mercado: Mesmo renovado

e com mais equipamentos, o

carro que iria ser o herdeiro do

Fusca acabou resistindo apenas

até março de 1982, com um

milhão de unidades produzidas
e 950 mil vendidas no Brasil.

Por ironia do destino, o besouro

continuou 'sendo produzido até

1986, convivendo com o Gol e

voltou a ser produzido em São

Bernardo do Campo (SP) entre

1993 e 1996

MERCEDES·BENZ SLS 63 AMG ROADSTER
,

,

DISPARA COMO BALA
operação mais simples e suave.

A Mercedes-Benz já vende no

Brasil a versão AMG (da divisão

esportiva) do SLS cupê, carro

de dois lugares mais conhecido

por ter portas que abrem

verticalmente, criando o efeito

visual descrito como "asa de

gaivota". Agora chegou a vez

A cabine é na medida para um carro

de performance desse naipe: o

luxo está em todos os materiais

(couro colorido, alumínio) e em

todas as peças (som Bang&
Olufsen com 11 alto-falantes),
mas a sensação é sobretudo

de esportividade. Os bancos

esportivos são envolventes e

podem ter partes infladas para

segurar melhor o corpo; todos os

comandos são voltados para o

motorista, criando uma sensação
de cockpit. De resto, a altura é

de apenas 1,.26 metros, o que

significa que uma pessoa de 1�70
metro terá de praticamente deitar

\)pª�Ç3 éil�e�r ÇI çqbirnej I 1 �" ,
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Nova loja com osmelhores preços e
melhores marcas!

Astra Sedan

Advantage 2.0

Flex

De R$ 40.900,00
porR$ 35.900,00 PROMOÇÃO RELÂMPAGO

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

Único dono, cor prata, super novo, 2010.

CORSA SEDAN LlFE 1.0 - 2008 COM

ARCOND. +TRAVAS ELETRICAS

+REVlSADO+GARANTIA POR APENAS

R$21.900,00ÁVista.

C 4 PALLAS EXCLUSIVE 2.0

PRETO ANO 2008 COMPLETO
ÚNICO DONO.

R$ 39.900,00. ÀVISTA.

FaX 1.04 PTS FLEX 2005, ÚNICO
DONO. DIRECAO+VlDROS+TRAVAS

+ALARME+RODAS.

� R$ 21.900,00. À VISTA

RENAULTCLlO 1.02 PORTAS
ANO 2004 CINZAVIDROS

�+TRAVAS +ALARME POR APENAS

R$15.900,00. À VISTA

FORD FUSION ANO

2007 PRETO. DE R$ 46.900,00

POR R$43.900,00 Á Vista.

TOYOTA HILUX SRV 4X4
CD D4-d 3.0163 CVTDI
DIESEL ror DE LINHA
MECANICA 2009 PRETA

RODAS ARO 20 POR APENAS

R$109.990,00

GOL 1.0 8V 2 PORTAS 2008
PRATA REVISADO COM

GARANTIA SEM ENTRADA

60X R$599,OO� E�OSPORT XLT 1.6 FREESTYLE CELTA LlFE 1.04 PORTAS PRATA

� UNICO DONO, PRETA, 2009. � ANO 2009.
I POR APENAS: I R$ 19 900 00� II'. , • À VISTA
� R$ 42.900,00. À VISTA �

GOL 1.6 POWER PRATA COMPLETO
ANO 2007 DE R$ 26.900,00 POR

� R$ 23.900,00. ÀVISTA

PEUGEOT 206 PRESENCE
1.4 FLEX 2008 UNICO DONO

�' COMPLETO.

� R$ 22.900,00 - À VISTA

.
PALIO FIRE 1.02 PORTAS 2007

COM AR,CONDIClONADO +

ALARME + TRAVAS ELETRICAS'
SEM ENTRADA

60X R$599,00Revisado, G.arantia de 1 ano!*
** 3 meses de motor e câmbio e 9 meses somente troca de óleo

***Promoção válida somente com este anúncio em mãos
. C3 GLX 1.4 2009 PRATA
COMPLETO POR APENAS

. R$ 28.900,00. À VISTA.

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

Atendimento:
Segunda à Sexta 8h às 19h

Sábado das 9h às 18h

speedvcmultimarcas@gmaitcom
\

'

Rua Bernardo Dornbusch - 743 - Fone: 3054.1071 - 3054.1072 - 9669.2178*Ofertas válidas até 21/12/2011
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Neste Natal, deixe os obstáculos pra trás, avance o sinal da alegriá e

abra caminho para que 2012 venha com opcionais
.

ainda "mais interessantes para a sua vida.
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TUDO QUE ACONTece EM JARAG,UÁ 00 SUL, GUARAMIRIM,
MASSARANDUBA, CORUPÂ E SCHROEDER VOCÊ LÊ: AQUI!

...

Tecnologia e novas ideias movem o mundo.

Traga as suas para a Faculdade SENAC!

Superior de Tecnologia em

Processos Gerenciais

Turma: matutina ou noturna

Carga horária: 1700h (dois anos) •••
• :.

Superior de Tecnologia em

Gestão da Tecnologia da Informação
Turma: noturna

Carga horária: 2100h (dois anos e meio)

_.

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

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

Inscrições de 26/12/11 a 15/01/12
www.sc.senac.br ou 3275-8400

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o hatch que deu início à história da marca ità/iana no Brasil

A Fiat chegou ao Brasil em 1976 ladeada' por faróis retangulares, transversal, de quatro cilindros principalmente, comercial. O 147 Panorama e a frente Europa.

produzindo o pequeno 147 em pneus radiais e era considerado tinha e 1048 cc de cilindrada, , Pick-up surgiu um ano depois Em 1983, a versão básica passava
Betim (MG). Derivado do 127 uma "nova concepção de tinha o torque máximo de apenas com espaço para 650 litros. A

a se chamar 147 C, a GLS era

italiano, o carro foi o primeiro transporte urbano". 7,8 kgfm a 3.800 rpm era versão esportiva Rallye de motor substituída pela Top e a Rallye
a ser equipado com motor

"Quem compra um carro destes,
arrefecido por um sistema com 1.3, foi testada e aprovada pelo viraria Racing, com substituição

montado na transversal entre os
pelo menos seu similar 127

bomba d'água e radiador. piloto Emerson Fittipaldi a convite dos sincronizadores de primeira
modelos nacionais da época e se

, na Itália, procura um meio de Seu sucesso no mercado brasileiro
da Fiat.

e segunda marchas, Ao mesmo
tornou um dos mais populares do transporte capaz de atender foi tamanho que, no final da Em 1979, o Fiat 147 se tornava tempo, a nova frente Spazio
país, brigando com o lendário VW

suas necessidades mais década de 70, início dos anos o primeiro carro a álcool do também era oferecida, com
Fusca e o GM Chevette.

comuns, quais sejam as de 80, as vendas do Fiat 147 mundo, como motor 1.3, 60 grades e faróis maiores. Naquele
O Fiat foi avaliado no dia a dia, em andar no trânsito urbanó chegaram, inclusive, a superar cv brutos. Foi na década de mesmo ano surgia o três-volumes

estradas de terra e até mesmo supercongestionado, com espaço as do Fusca. Alguns testes 80 que o carro recebeu sua Oggi, que não foi tão bem aceito

no autódromo de lnterlagos, Das interno suficiente para quatro promovidos pela fábrica se primeira reestilizaçáo, com a e que teve até uma rara versão

sete cores apresentadas pela passageiros, mais bagagem, e transformaram em comerciais nova frente um pouco mais esoortíva, a CSS, equipada

Fiat, o modelo testado era um que não lhes cause claustrofobia. televisivos, como o realizado nas inclinada chamada "Europa". com motor 1.4. As vendas do

"vermelho romano" e apresentou Quer também maneabilidade escadarias da igreja da Penha, Nessa época, também surgia o 147 só serão abaladas, de

nota 10 em dois quesitos: sem problemas, pouco cansaço e no Rio de Janeiro. modelo GLS, versão de luxo do fato, com a entrada no Uno no
-

dirigibilidade e estabilidade. um custo operacional baixo", era Em apenas um ano, o 147 vendeu
GL e a Panorama, a perua da mercado brasileiro em 1984 e os

O 147 ficaria famoso pela o que dizia o primeiro teste. 64 mil unidades e em 1977
linha com 730 litros de espaço demais carros da linha também

eficiência nas curvas e excelente I.. para carga normalmente (com sucumbiam com os concorrentes
O câmbio não agradou muito, além da versão Standard,

suspensão. pois vinha do assoalho, entre existiam as versões, L e GL,
o banco rebatido ela podia levar que surgiam no mercado, como o

A velocidade máxima do pequeno os bancos dianteiros, até a mão com alguns opcionais a mais
até 1440 litros). A perua chegou, Prêmio e o Monza. Em 1986, ele

hatch - ele tinha 3,62 m ,- era do motorista. Era tão alto que ' do que o modelo de base,
inclusive a ser exportada para a saia de série, mas deixaria 'seu

de 135 km/h e saiu da fábrica fazia com que as mudanças não e a versão Furgoneta, sem
Itália. Em 1982, a picape Fiórino legado para carros como Uno e

com uma ampla grade dianteira fossem muito precisas. O motor os vidros traseiros e de uso,
seria apresentada com a base da 'Palio

'A ve�ão espor;t!va 147 Ra/Jye e a,'Rerua Panorama" ,llfl\ \ !; \
'\' III Iii 1'1 iI11'IP1'! !'111'1 i 1,1 i 11'1,.111 J

",I',! II
" I,L,1 t 11t!,J I", lL ,', ll.llll.!t�, LilI "L ,i. .1 j 11 I! , ii ,dI II,

.
. . .' \

.

. o,'

...... _.
.: :.} .

..

'I'

' .
,

,
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VEíCULOS

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

FOCUS HATCH 1.6 • 06
COMPLETO

esejamos um JVatal
Maravil110so, cheio de

•

JI'..

JIarmonia, Encaruo,
fim(tr e 3lelicidade.

São os ot s da equipe
'ei Au omó eis

. . /'. .
'
.
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LIQUIDAÇÃO

Corrida pelasmelhores ofertas
Loja de rede de
eletrodomésticos
leva população
a formar filas ao

longo do dia, no
Calçadão da rua
Marechal Deodoro

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

SÔNIA PILLON

Torra-torra, queima total dos

estoques, liquidação ... As três
alternativas estão corretas para
os consumidores que ontem cor

reram para aproveitar os preços
de quatro lojas de Iaraguã do

Sul, integrantes de uma rede de
eletrodomésticos distribuída em

Santa Catarina e Paraná. As duas

lojas da rede localizadas no Cal

çadão da Marechal Deodoro da
Fonseca ficaram lotadas desde as

9h até às 20h de ontem.
Os clientes entravam em lotes

e recebiam senha para organizar a
entrada. Por volta das 16h de on

tem, a numeração já tinha ultra

passado a entrada de 530 pesso
as. Hoje segue a promoção IIEu vi

primeiro" e a previsão é manter as

portas abertas até o final do dia, ou

,. PREÇOS
Período de
aescontos

EDUARDO MONTECINO

,I até quando durarem os estoques.
Segundo a assessora de co

municação, Rayana Borba, as 200
lojas da rede em Santa Catarina e

Paraná estão oferecendo descon
tos de até 75% à vista nos produ
tos em estoque � no mostruário.

Entre os artigos que se apresen
tam commaior redução de preço
está a panela de pressão, de R$
41,00 por R$ 9,90, e o roupeiro
duas portas, de R$ 314 por R$
119,30. Notebooks estão com

preço promocional de R$ 849, e
a lavadora de roupas por R$ 299.

Outro item muito procurado é

a geladeira, por R$ 999, já que o

preço de etiqueta é R$ 1.254.

Um dos diferenciais aprego
ados pela empresa em relação às

demais redes, além de ser a pri
meira a lançar a promoção de

grandes descontos, é a gratuidade
da entrega, embalagem dos pro
dutos e montagem na casa dos
clientes. A rede pretende faturar
10% a mais com a redução dos

preços em comparação a 2010.

"

Na região, amaioria
das Uqapclações
Cla t:alçado$ e

artigos de vestuário
aco.tece... no ��,f!llll, 1-

•...
'

, #

de fevereiro, ou

Quem chega
primeiro leva
O operador de máquinas Die

go Forlin, 22 anos, foi um dos pri
meiros felizardos a comprar uma

geladeira que valia R$ 1.254 por R$
999, em uma das duas lojas do Cal
çadão da Marechal. Ele foi acom

panhado da namorada, à costurei
ra Pâmela Ionet, 18, e conta que a

compra veio em boa hora, já que
ambos pretendem morar juntos.
''A gente já foi pensando em pegar
a geladeira. Foi muito bom.", de
claraDiego, que chegoumeia hora
antes de abrir a loja, às 8h30, e re
cebeu a senha número 46.

A vendedora Ângela Vendrami
ni, moradora do bairro Rau, revela

que estava passando em frente a

uma das lojas da rede, por volta das
9h, e até pensou em conferir as pro
moções, mas desistiu quando viu o

tamanho da fila. "Teria que esperar
até o meio-dia para ser atendida.

Amanhã (hoje) quero ir com mais

.tempo, Me interessei em. um rou

peiro que mostraram no comercial
I daW', assinalaÂngela, confiante.

�� MARISOL S.A. III :::abrasca
,,. Companhia Aberta- CNPJ/MF nº 84.429.752/0001.62 ••• .._nhl......_

MCnSOl Rua Bernardo Dornbusch, 1300· Vila Lalau
CEP 89256·901 . Jaraguá do Sul, SC

FATO RELEVANTE
A Marisol SA ("Marisol" ou "Companhia"), em atendimento ao disposto na Instrução da CO!f1issão de
Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, e na Instruçao CVM nº

361, de 05 de março de 2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral
que recebeu, nesta data, correspondência de sua acionista controladora GFV Participações Ltda. ("GFV"),
cujos termos principais estão abaixo descritos:

.. , . . . _

• em 27 de dezembro de 2011, a GFV apresentou à CVM pedido de registro de oferta publica de aquisiçao
de ações de emissão da Marisol em circulação, visando ao cancelamento do seu registro de companhia
aberta ("OPA"); ,

para tanto, foi elaborado pelo Banco Bradesco BBI S.A. ("Avaliador") laudo de avaliação das ações de
Marisol ("Laudo de Avaliação") para os fins do artigo 4º da Lei nº 6.404, de 7 de dezembro de 1976,
conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") e do artigo 8.º da Instrução da CVM nº 361, de 5

de março de 2002, conforme alterada ("Instrução CVM 361");
nos termos do Laudo de Avaliação, o valor econômico das ações de emissão da Marisol, apurado
segundo a metodologia do fluxo de caixa descontado (apontada pelo Avaliador como a mais adequ�da
para a definição do preço justo), deve se situar no intervalo entre R$2,82 e R$3,10. Tendo em vista
o resultado do Laudo de Avaliação, a GFV confirma a sua intenção de realizar a OPA pelo preço de

R$3,05 por ação.
Comunicamos, ainda, que o Laudo de Avaliação foi colocado à disposição para exame por acionistas, nos
termos e para os fins do artigo 42·A da Lei das Sociedades por Ações, e do artigo 24 da Instrução CVM
361, nos endereços e websites, a seguir:
Marisol S.A.
Rua Bernardo Dornbusch, 1300 • Vila Lalau
89256·901 • Jaraguá do Sul, SC
www.marisolsa.com.br
GFV Participações Ltda.
Rua Esthéria Lenzi Friedrich, n2 79
Jaraguá do Sul • SC
Banco Bradesco GBI S.A.
Avenida Paulista, 1.450, 82 andar
www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas
Adicionalmente, o Laudo de Avaliação está disponível nos seguintes websites: (i) CVM, (www.cvm.gov.br); e
(ii) BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br).

Jaraguá do Sul, SC, 27 de dezembro de 2011
Ivanildo Paulo Krause • Diretor de Relações com Investidores

Curta a nossa página no Facebook e,

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"Matei porque ele
me devia R$ 50"·
Simão Carneiro, 18 anos, confessou
ter assassinado Tarcísio Valesai, 28
anos. Corpo foi encontrado sexta-feira
JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

APolícia Militar prendeu por
volta das 22h de segunda

feira, o jovem Simão de Oliveira,
18 anos, conhecido como Moca,
acusado de ter assassinado o

colega Tarcísio Valesai, 28 anos,
encontrado morto na última

sexta-feira, em Iaraguã do Sul.
Na abordagem, ele confessou o

homicídio. "Matei porque ele me
devia R$ 50 do crack que eu vendi
pra ele", declarou aos policiais.

Moca foi preso em uma pen
são localizada na rua João Pla-

nischeck, no bairro Nova Brasí
lia. Com ele, foram apreendidos
172,16 gramas de cocaína (valor
estimado em mais de R$ 8 mil),
R$164 em. dinheiro e vários ob

jetos de procedência duvidosa.
Ele alegou ser traficante e que
na noite do crime, atraiu a víti
ma até um matagal, na rua Ma

risol, no bairro.Vila Lalau, sob o

pretexto de que fariam negócios
ligados ao tráfico. No local, Moca
disparou um tiro na nuca de Tar-·
císio. Ele também informou aos

policiais o local onde havia es

condido o revólver calibre 38. A
arma do crime foi encontrada na

EDUARDO MONTECINO

Vizinho atira em casal
de adolescentes

O som alto da casa vizinha

provocou a ira em um morador
conhecido como Nito, no bairro
Tifa Coelho, em Guaramirim. Ele
baleou um casal de adolescente
na tentativa de coibir o barulho.

Segundo informações da

delegacia, por volta das 23h de

segunda - feira, o vizinho, acom
panhado de mais um homem,
pediu para que os moradores da
casa ao lado baixassem o som

alto. Minutos depois, Nítç voltou
e passou a atirar com uma espin-

garda de chumbinho em direção
à garagem da casa. João Guilher
me Fernandes, 19 anos, rece

beu seis disparos que atingiram
a mão, o braço e as pernas. Sua
namorada, uma adolescente de
15 anos, foi atingida por quatro
chumbinhos na barriga, coxa e

braço. Ambos permanecem hos

pitalizados e não correm risco de
morte.

O autor dos disparos respon
derá por tentativa de homicídio
em liberdade.

casa de parentes do acusado, no
bairro Vieiras.

Moca foi encaminhado ao Pre
sídio Regional de Jaraguá e res

ponderá por tráfico, homicídio e

posse ilegal de arma de fogo.

Entenda o caso

Tarcísio Valessai, 28 anos, foi
encontrado morto em um mata

gal na rua Marisol, n�Vila Lalau,
na noite da última sexta-feira.
Ele estava com uma perfuração a

bala, na nuca. Ao lado do corpo
foi encontrado material usado

para o consumo de crack. Se-
.

gundo o lI'vJL (Instituto Médico

Legal), pelo estado de decompo
sição, Tarcísio já estariamorto há
pelo menos dois dias.

I.CERTO DE
(:ON'�n/S
Simão foi
encamiId1ado
ao Presídio
Regional de
Jaraguá do Sul

Di!:/X:ID()
Homem
,

e �reso
por lurto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTACATARINA
Novo endereço: Rua CeI.Procópio Gomes de Oliveira, 380·Centro

89251-201- JARAGUADO SUL-Se
Novo Telefone/Fax: (47)3274·1700

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDfL\LDE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo IS da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a

relação de titulas apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo
facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal FICAM INTI·
MADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 196854/2011 Sacado:ALEXSANDRO GOMES DA MAIA Endereço: R JORGE BURH,138· AGUAVERDE - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89254-440 Credor: BV FINANCEIRA S/A CF! Portador: - Espécie: CBI - N'Titulo: 197000291 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
1.247,63 - Data para pagamento: 03/01/2012-Valor total a pagar R$1.541,05 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 1.247,63 - Juros: R$
221,24 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 17,28

Âpontamento: 196982/2011 Sacado: BERNADETE PEREIRAVIEIRA Endereço: RUAGERMANO srnrCKER 177 SERV 330 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89265-100 Credor: BV FINANCEfRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Portador: - Espécie: CBI - N' Titulo:
131039279 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 19.358,21 - Data para pagamento: 03/01/2012- Valor total a pagar R$21.599,64 Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$ 19.358,21 - Juros: R$ 2.161,66 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70-
Diligência: R$ 24,87

Apontamento: 197015/2011 Sacado: O RIBEIRO LAVACAO l1'DAME Endereço: AVPREFElTOWAlDEMAR GRUBBA3611 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: TRATORBLU COM PECAS CONSERTOS Portador> Espécie: DMI - N' Titulo: 1295C - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 476,00 - Data para pagamento: 03/01/2012-Valor total a pagar R$547,52 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$
476,00 - Juros: R$ 2,38 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 196596/2011 Sacado: ESTAMPARIA MAIS BRASIL LTOA ME Endereço: RUA JACOB DA SILVA 100 GALPAO 2 - Iaraguá do
Sul-SC - CEP: 89258-390 Credor: TRANSPORTES GUARAMlRlM l1'DA Portador: - Espécie: DMJ - N'Titulo: 0000021709 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$1.955,86 - Data para pagamento: 03/01/2012- Valor total a pagarR$2.033,57 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$
1.955,86 - Juros: R$ 7,82Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:R$ 14,99

Apontamento: 196740/2011 Sacado: ESTAMPARIA MB lJ'DAME Endereço: RUAROSAUAMARANGONl RIBEIRO GAL85 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89258-390 Credor: CROMOQUIM PRODUTOS TENSOATIVOS LTDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 007122 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$1.080,00 - Data para pagamento: 03/01/2012-Valor total a pagarR$1.l50,97 Descrição dos valores: Valor do titulo:
R$1.080,00 - Juros: R$I,08 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 196432/2011 Sacado: EVERSON TEIXEIRAAMARAL Endereço: RUA HERCillO ANACLEID GARCIA 220 - JARAGUA DO
SUL-SC - CEP: 89266-270 Credor: BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL)S.A Portador: - Espécie: CBI - N' Titulo:
504914278 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$12.762,24 - Data para pagamento: 03/01/2012-Valor total a pagarR$14.184,17Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$ 12.762,24 - Juros: R$ 1.331,52 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 -

Diligência: R$ 35,51

Apontamento: 197029/2011 Sacado: FERNANDO APARECIDO CASTIlliO - ASSADOS Endereço: RUAJOAO PlANINCHECK472 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89252-220 Credor: DJCOMUNICACOES E EXPWRACAO DESERVICOS Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0000085503
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 500,00 - Data para pagamento: 03/01/2012- Valor total a pagar R$573,64 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 500,00 - Juros: R$ 4,50 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 197047/2011 Sacado: FRANCISCO ROGERIO PEREIRA DE SOUZA Endereço: RUAJOSE PlCOW 991 - Iaraguá do Sul-SC
CEP: 89254-350 Credor: ANOlSAT COMERCIO DE ELETRONlCOS lJ'DAME Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 15998/01- Motivo: falta
de pagamentoValor: R$112,50 - Data para pagamento: 03/01/2012-Valor total a pagarR$I84,28 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$
112,50 - Juros:R$ 0,37 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 16,51

Apontamento: 196959/2011 Sacado: JAMAIL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Endereço: RUA MAXWILHELM, 82 - JARAGUA DO
SUL - CEP: Credor: RAPIDOTRANSPAUW l1'DA Portador: - Espécie: DMI - N' TItulo: 679203-01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
100,59 - Data para pagamento: 03/01/2012-Valor total a pagar R$I60,83 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 100,59 - Juros: R$ 0,23
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 196857/2011 Sacado: JOAOOUNICKNASCIMENTO Endereço: RUAJOAQUIM FRANCISCODE PAUlA638 CASA - Jaraguá
do Sul-Se - CEP: 89254-710 Credor: BANCO FICSASA Portador: - Espécie: CBI - N'Título: 998219407-9 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$1.262,23 - Data para pagamento: 03/01/2012- Valor total a pagarR$1.701,88Descrição dos valores: Valor do título: R$1.262,23 - Juros: R$
368,99 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 19698112011 Sacado: JOAQUlMALEXANDRlNO MARQUES Endereço: RDOMINGOSANACLEIO GARClA06 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89266-300 Credor: BANCO FICSA SA Portador: - Espécie: CBI - N'Titulo: 998576638-6 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
3.036,51 - Data para pagamento: 03/01/2012- Valor total a pagar R$3.501,42 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 3.036,51 - Juros: R$
374,50 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$22,35 Condução: R$ 21 ,70 - Diligência: R$ 35,51

Apontamento: 196861/2011 Sacado: JOSIANE BARBOSA SCHUl1Z Endereço: RUA JOÃO MARANGONI429mo 305 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89256-560 Credor: BANCO F!CSA SA Portador: - Espécie: CBI - N' Titulo: 998455684-6 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
2.071,87 - Data para pagamento: 03/01/2012- Valor total a pagar R$2.512,01 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 2.071,87 - Juros: R$
369,48 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 196690/1<011 Sacado: UON COM. DE TlNIl\S E FERRAMENThS lJ'DA Endereço: RUA HENRIQUEAUGUSf LESSMANN
127 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-600 Credor: JOSE APARECIDO GARCIADUmME Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 079/01 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 892,50 - Data para pagamento: 03/01/2012-Valor total a pagar R$967,97 Descrição dos valores: Valor
do titulo: R$ 892,50 - Juros: R$I,78Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:R$ 21,70 - Diligência: R$18,79

Apontamento: 196997/2011 Sacado:MARCOAUREUOALVES DESOUZA Endereço:.RUAFUJSfRlNOMACHADO 30 - Iaraguá do Sul-SC
CEP: 89257-090 Credor: RCF INCORPORADORA l1'DA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: NPoo02826 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 499,98 - Data para pagamento: 03/01/2012-Valor total a pagarR$576,85Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 499,98 - Juros: R$ 1,66
Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 196998/2011 Sacado: MARCOAURELIOALVES DE SOUZA Endereço:RUAFUJSTRINOMACHADO 30 - Iaraguã do Sul-SC
CEP: 69257-090 Credor: RCF INCORPORADORA lJ'DA Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: RS0002821 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 2.000,02 - Data para pagamento: 03/01/2012-Valor total a pagarR$2.081,89 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.000,02 - Juros: R$
6,66 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 196849/2011 Sacado: RICARDO IVAN BARICHELW Endereço: RUA LEOPOLDOMAHNKEAP 303N 20 - Jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89251-510 Credor: BANCO SAN'D\NDER BRASIL S/A Portador: - Espécie: CBI- N'Titulo: 1246.7928/712 - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 65.353,72 - Data para pagamento: 03/01/2012- Valor total a pagar R$91.232,99 Descrição dos valores: Valor do título: R$
65.353,72 - Juros: R$ 25.814,71 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital:R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:R$ 9,66

Apontamento: 196991 /2011 Sacado: SAMARAGERVIN ME Endereço: RUA ROBERTOZIEMANN 521 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEI': 89255-
300 Credor: NTKSOLUTIONS lJ'DA Portador: - Espécie: DMl- N'Titulo: 359-PROT - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 600,00 - Data

para pagamento: 03/01/2012-Valor total a pagar R$670,14 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 600,00 - Juros: R$I,OO Emolumentos;
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 196992/2011 Sacado: SAMARAGERVIN ME Endereço: RUAROBERTOZIEMANN 521- JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89255-
300 Credor: VPN.COM SERVICOS DE REDE VrRTUAL PRIVADA lJ'DA Portador: - Espécie: DMI - N'Título: 364-PRar - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 170,00 - Data para pagamento: 03/01/2012- Valor total a pagar R$239,42 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$
170,00 - Juros: R$ 0,28 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 196944/2011 Sacado: SlLVANAAPARECIDA I-nJK DOS SANT Endereço: AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA 855 -

CENTRO - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-700 Credor: ESTIlD COUNTRY<CÓNF LTOA EPP Portador: - Espécie: DMI - N' Títulc: 19934
1/2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 741,60 - Data para pagamento: 03/01/2012- Valor total a pagar R$812,34 Descrição dos valóres:
Valor do titulo: R$ 741,60 - Juros: R$ 6,18Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 196853/2011 Sacado: TIAGO WPES ROSA Endereço: R FREDERICO TODT,585 CASA - AMIZADE - Jaraguá do Sul-SC -

CEP: 89255-700 Credor: BV FINANCEIRA S/A CFI Portador: - Espécie: CBI - N' Titulo: 131033907 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
922,85 - Data para pagamento: 03/01/2012-Valor total a pagarR$1.l60,78 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 922,85 - Juros: R$162,72
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 196920/2011 Sacado: UPONTOK CONFECCOES lJ'DA Endereço: RUA GUIlHERMEWEEGE 306 - JARAGUA DO SUL
CEP: Credor. BECKHAUSER rNDUSTRlA E COMERCIO DEMAllIAS I:fDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 6033099B - Motivo: faltâ
de pagamentoValor: R$ 242,82 - Data para pagamento: 03/01/2012-Valor total a pagarR$307,94 Descrição dos valores: Valor do título: R$
242,82 - Juros: R$ 0,56Emolumentos: R$IO,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 196921/2011 Sacado: UPONTOK CONFECCOES lJ'DA Endereço: RUA GUIlHERMEWEEGE 306 - JARAGUA DO SUL
CEP: Credor: COlECAOT.EXTIL l1'DA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 004255-03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 466,67 - Data

para pagamento: 03/01/2012- Valor total a pagar R$532,63 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 466,67 - Juros: R$ 1,40 Emolumentos:
R$IO,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução; R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 196965/2011 Sacado: UPONTOK CONFECCOES lJ'DA Endereço: RUA GUIlHERMEWEEGE 306 - JARAGUA DO SUL -

CEP: Credor: BECKHAUSER lNDUSfRlAE COMERCIO DEMAllIAS LTOA Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 6031627C - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 215,45 - Data para pagamento: 03/01/2012-Valor total a pagar.R$280,80 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$
215,45 - Juros: R$ 0,79 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 197000/2011 Sacado:VAlDIVIABUDALARlNS Endereço: RUAANl11\GARlBAlDIIOI- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-130
Credor: JHONY RAMIREZ GOUlART - ME Portador: - Espécie: DMI - N� TItulo: 0.S.000353 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 50,00
- Data para pagamento: 03/01/2012-Valor total apagarR$114,77Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 50,00 - Juros: R$ 0,21 Emolumen
tos; R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

���;���;�;�-�;;a6�;i���-���d�:��-G�i-��d�;���:-�Ü�-������-�SONNENHOHL:6�6-����-�J��á
do Sul-SC- CEP: 89256-320 Credor: BANCOFICSASA Portador: - Espécie: CBI-N'Titulo: 9985052885-2 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 2.980,54 - Data para pagamento' 03/01/2012-Valor total apagarR$3.505,23 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 2.980,54 - Juros: R$
454,03 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 197023/2011 Sacado:VlEMRACOMERCIODEARTIGOSDOVESTUARlO Endereço: RUA PREFEITO JOSE BAUER 894 - Ia
raguá do Sul-SC - CEP: 89254-100 Credor:Th'CIDOS CASSIANAHAS lJ'DA Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 000037362B - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 1.462,27 - Data para pagamento: 03/01/2012-Valor total a pagarR$I.544,41 Descrição dos valores: Valor do titulo:
R$ 1.462,27 - Juros: R$ 3,89 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 23,35
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de dezembro de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de titulas publicados: 26
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PONTO DE VISTA

É PRECISO AMAR

1/;

EPreciso amar as pessoas/Como se

não houvesse amanhã/Porque se

você parar pra pensar/Na verdade não
há". Renato Russo e sua Legião Urbana
tinham razão quando escreveram e can

tavam essamúsica.
O ano novo se aproxima - mais um - e

dizem por aí que pode ser o último (para
quem acredita na Profecia Maia) ou que
pode ser simplesmente mesmo só mais
um de tantos que virão (dadas diversas
outras profecias que não se concretiza

ram, apesar de alguns mais incautos te

rem feitos loucuras por conta delas).
De todo modo, ainda que seja apenas

uma data colocada no papel pelo homem
para se organizarmelhor, apesar das dife
renças entre os diversos calendários entre
os povos (pelo judaico estamos em 5771,
pelo chinês estamos em 4709, pelo islâmi
co estamos em 1432), serve para renova

ção individual. As datas em si são grandes
besteiras, baboseiras da maior espécie,
eis que, de fato, não representam nada.
Absolutamente nada. Não será na "nossa
virada" do dia 31 de dezembro para OI de

janeiro que omundo vaimudar.
Entretanto, se o resto do ano não

serviu, esta data, este paradigma criado

pelo próprio homem deveria servir de

inspiração para mudanças de compor
tamento e de posturas, mudanças de

pensamentos, reflexões sobre o que fi
zemos de errado ou o que deixamos de

fazer, reflexões sobre o que queremos da
nossa própria vida e sobre o que quere
mos deixar para os que ainda virão.

Se quisermos ummundomais justo,
ummundomais limpo, ummundo tran

qüilo e seguro, ummundo mais durável,
tudo dependerá dos nossos próprios
atos. E talvez tenham razão aqueles que
me dizem que sozinho não se muda
rá nada, não se garantirá nada para o

futuro, netos ou filhos. Mas, sem dúvi

da, nada mudará se nós mesmos não

mudarmos ou não lutarmos para que
as coisas mudem. Se nós mesmos não
tomarmos consciência de que as nos

sas riquezas naturais são finitas e que o

homem ainda não habita outros plane
tas. Se nós mesmos não começarmos a

perceber que consumimos muito mais
do que é necessário, apesar do constan
te e natural avanço tecnológico. Se nós
mesmos não demonstrarmos para nos
sos filhos que a vida não é uma compe
tição de quem tem o melhor tênis ou o

melhor computador (enquanto crianças
morrem de fome em vários cantos do

mundo, inclusive perto de nossas casas).
Por isso é preciso amar como se não

houvesse amanhã. Porque nunca se sabe
se haverá. E o amanhã será sempre ama

nhã. O amanhã nunca é o hoje, e é hoje
que temos que pensar, refletir e amar.

Afinal, a linha do tempo é infini
ta. Algo inexplicável, pelo menos por
hora (nem as teorias do big bang e

muito menos as religiosas conseguem
definir). É uma linha sem início e sem

fim e em eterna expansão. Nós nasce
mos, crescemos e morremos e a linha
do tempo continua. Os países nascem,
crescem, dominam o mundo e entram

em decadência e a linha do tempo
continua. Os dinossauros dominaram
a face da Terra sabe-se lá por quantos
milênios, foram extintos não se sabe
exatamente como, e a linha do tempo
continua. O homem que, ao que tudo

indica, é uma evolução de milhões de
anos de sistemas vivos dos mais pri
mários' um dia vai também sucumbir,
e a linha do tempo continuará...

Por isso, é preciso amar as pessoas
como se não houvesse amanhã. É preciso
amar o que se faz, no que se trabalha, com
quem se convive. É preciso amar a si pró
prio. Como se não houvesse amanhã.

AGRADECIMENTO E CONVITE

Os filhos FlorisvaJ e Florilda, Nora,

Genro, Netos e Bisnetos, agradecem aos

médicos e profissionais de saúde do

HSJ, que se esmeraram no atendimento

durante a enfermidade de

NAIR VOSGERAU ENKE

Agradecem também a todos os que confortaram com gestos,

palavras e flores durante o velório e sepultamento. E

convidam para a Missa de Sétimo Dia, que será celebrada às

09:00 do dia 29/12/2011, na Capela do Hospital São José,

em Jaraguá do Sul.

Empresa do Ramo de Alimentação
Corporativa em Expansão

CONTRATA:

OPORTUNIDADES PARA: SCHOROEOER, JARAGUÁ, JOINVllLE E CURITIBA

Desejável pró-atividade, boa comunicação,
domínio do Excel, foco em processos e foco no cliente.

Oferecemos possibiüdade de crescimento profissional. plano de saúde,
alimentação gratuita, cesta básica e salário compatível com a função.

Interessados, enviar curriculos para
carolinerh@manadobrasil.com.br ou (47) 3467 -1337

Veja mais dicas
em Serviços no site

www.sc.gov.br
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Deretti, a joia rara
do Figueirense
Grande aposta do clube da Capital para
2012, jaraguaense Jean Deretti se prepara
para brilhar no futebol profissional
JABAGuÁ DO SUL

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

HENRIQUE PORTO

A maior promessa do Figuei
rlrense é de Jaraguá do Sul. Seu
nome? Jean Alexandre Deretti.
Tratado como uma joia rara nas

categorias de base do clube da

Capital, Deretti é canhoto, tem
18 anos, 1,74m e 64kg.

Estreou na equipe profissio
nal em uma partida difícil. Foi
contra o Santos, de Muricy Ra

malho, em plena Vila Belmiro,
dia 26 de setembro, ajudando na
vitória do Figueirense por 3 a 2.
A partida foi válida pelo Campe
·onato Brasileiro.

Mas seus primeiros chutes
na bola aconteceram aos cinco

anos, na escola de futebol Meni
nos de Ouro. "Desde cedo acom

panhava meu pai nas peladas e

campeonatos. Fui gostando cada
vez mais, até que essa brincadei
ra virou profissão", comenta.

Um dia, em uma partida no

Beira Rio Clube de Campo, foi
observado por Moisés Kasmírskí,
pai do lateral Filipe Luís, que o en

caminhou ao Figueirense. "Sem

pre quis jogar futebol de campo,
mas em Iaraguã do Sul o futsal é
mais' valorizado. Então resolvi ir

para o Figueirense, porque sabia

que ficando aqui não teria as

oportunidades que tive lá".
Mas a decisão não foi fácil

de ser tomada. Deretti se mu

dou muito jovem para a Capital,
aos 13 anos, e teve que segurar a
barra de morar sozinho, em um

lugar desconhecido. "Sempre
tive um objetivo na minha cabe

ça e graças a Deus agora estou

colhendo os frutos", diz o atleta,
que não se arrepende da decisão
tomada. "Se pudesse faria tudo
de novo", acredita.

Tricampeão estadual na base
do Figueirense, o jaraguaense
se espelha dentro de campo em

Fernandes, maior ídolo da his
tória do clube, com quem teve a

oportunidade de jogar neste ano.
Outro ídolo nos gramados é Lio
nel Messí, hoje o melhor jogador
do mundo. Mas Deretti aponta
um terceiro ídolo no esporte:
Bernardinho, "por tudo que ele
fez e continua fazendo".

Sobre as Olimpíadas de 2016,
no Rio de Janeiro, Deretti acredi
ta que tem potencial para ser um

dos convocados da Seleção Bra
sileira. Na ocasião terá 23 anos,
idade limite da modalidade. "É
um sonho, mas sei da dificulda-

de. A concorrência é grande, mas
também sei do meu potencial e
da minha qualidade. Até lá, mui
ta coisa vai acontecer e quem
sabe esse sonho se torne realida

de", analisa.
Antes, Deretti acredita que

será preciso se firmar na equi
pe titular do Figueirense, sendo
esse seu principal objetivo para
2012. "Quero me firmar no pro
fissional, voltar a ser campeão
estadual e fazer uma bela cam

panha no Campeonato Brasilei
ro e na Copa Sul-Americana", diz.

Sobre voltar a competir por
Jaraguá do Sul algum dia, o atleta
deixa uma dúvida no ar: "Quem
sabe". Primeiro Deretti gostaria de
enfrentar o Juventus no João Mar
catto, já no Campeonato Catari
nense de 2013. i/Seria um sonho
realizado. Vou torcer para que o

Iuventus consiga o acesso. Só que
no dia do jogo, o Figueirense vai
ter que sair com a vitória", brinca.

Nome: '.anAI,p�l,dr.
Bel"e·Ui
Idade: 18 _os U/S/19lJ;13)
Altura: 1./1�
Peso:G4k,
Modalidade: PlJitebol"

ClUbe: I1mlt

EDUARDO VALENTE/MAFALDA PRESS

Canhoteiro e talentoso, jaraguaense Deretti é a grande aposta do ftgueirense
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Brinner (Z-Paraná)
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Bruno Cortês (LE-São Paulo)
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1 João Paulo (LE-Ponte Preta)

Rafael (G-Atlético-GO)

l.!.� Rodriguinho (A-Atlético-PR)
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QUEM SAIU
Aildré"Luis (Z)

u, .

Iéfferson (LE) "-

Fernando Bobo (V-Atlético-GO)
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Caíque (M-Avéll) Bernardo (M-Cruzeiro)
Carlos Alberto (M - Bahia) Gian (Z-Ponte Preta)
E. Granja (LD-São Caetano)
Ieferson (M-Kansas City-EUA)
Magno (M - Bahia)
Rafael Coelho (A-Avéll)
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Marco Antônio (M - Portuguesa) Gilson (LE-Cruzeiro)
Marcelo Moreno (A-Shakhtar-UCR) Adílson (Z-Terek Grosny-RUS)
Douglas Groli (Z-Chapecoense) Rodolfo (Z)
Felipe Nunes (M - Independente-SP)
Sorondo (Z-Internacional)

QUEM SAIU
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QUEM CHEGOU
............................................ , ••••••••••••• 0.0 .

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)
Andrezinho (M - Botafogo-RJ)
Fonte: Gasetaesporttua.ner J : �
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FATALIDADE

'l\driano sabe o que
fora do campo"

Para presidente interino do Corinthians,
Roberto de Andrade, acontecimento
com atacante foi uma "fatalidade"

AGÊNCIA FOLHAPRESS

Opresidente interino do Co

rinthians, Roberto de An

drade, falou em "fatalidade",
referindo-se ao que aconteceu

com Adriano no fim de semana,
no Rio, mas adiantou que não

vê porquê rescindir o contra

to do jogador, que termina no

meio de 2012.

Adriene Cyrilo Pinto, 20 anos,
estava no carro do atacante co

rintiano quando levou um tiro

no dedo indicador. Eles iam da

boate Barra Music para a casa do

atleta, ambos também na zona

DIVULGAÇÃO/NlKE FUTEBOL
"

Oeste da cidade. Além da vítima
e do jogador, estavam no veículo
o segurança de Adriano e outras

três mulheres.

De acordo com o sargento
Amilton Dias, do 310 BPM,Adrie
ne e a amigaViviane Faria de Fra
ga' também no carro, contaram

no hospital que Adriano brin
cava com a arma quando houve
o disparo. O jogador, conforme
esse relato, pegou a pistola ponto
40 do porta-luvas e retirou o pen
te, mas uma bala permaneceu na

agulha e acabou atingindo a es

tudante.

"Lógico que o Adriano tem

histórico de envolvimentos com

uma coisa não muito sadia. Mas
ele está de férias. Não vamos

misturar as coisas, Ele tem mais

seis meses de contrato e iremos

fazer uma avaliação como atleta
e aí iremos analisar se vale a pena
renovar ou não", disse Andrade.

"O Corinthians tem 600 fun
cionários e não podemos fiscali
zar todos. Mas o Adriano sabe o

que faz fora do campo de jogo",
completou em entrevista para
a rádio Jovem Pano Para o presi
dente interino, esta nova história

extracampo de Adriano "mancha
o currículo", mas para ele .é preci
so "julgar o atleta".

O atacante teve um ano fra
co. Chegou ao clube em março,
mas lesionou-se em seguida. Só
estreou no fim do Brasileiro, fora
de forma, mas fez um gol impor
tante, frente ao Atlético-MG.

Andrezinho, ex-Inter, assina-com o Botafogo
O Botafogo confirmou que

o meia Andrezinho, 28, assinou
contrato com o clube. O jogador,
que estava no Internacional (RS),
fechou acordo para ficar na equi-

-

pe carioca por três temporadas.
"Era um namoro antigo, fe

lizmente agora se concretizou. É
uma satisfação atuar em um clu
be de tantos ídolos. Estou bem

animado e ansioso para defender
o Botafogo", afirmou Andrezinho
ao site oficial do Botafogo.

Além do clubegaúcho, o atle
ta já defendeu em sua carreira o

Flamengo, o Pohang Steelers, da
Coreia do Sul. Ele foi apresenta
do oficialmente como jogador
botafoguense ontem, em Gene
ral Severiano.

Furacão
Rebaixado para a Série B

do Campeonato Brasileiro, o

Atlético-PR anunciou a contra

tação do técnico uruguaio Juan
Ramon Carrasco para dirigir o

clube na próxima temporada. O
treinador estava no Emelec, do
Equador.

I
•

Henrique Porto redacao@avanteesportes.com.

Retrospectiva (I)
Esa éa penúltima coluna de 2011, um ano diferente para o

esporte deIaraguâ do Sul. Após uma década, reaprendemos a
torcerpor nossofutsal, valorizando jovens talentos e competições
de nível estadual. No futebol, assistimos ao nascimento do Sport
Club Iaraguâ, que trouxe uma nova filosofia de profissionalismo,
apostando na revelação de atletas e na organização administrativa.
Decepção mesmo só com o Iuuentus, com mais uma infrutífera
parceria, destafeita com a curitibanaAGSEsportes.

Retrospectiva (2)
Nos demais esportes, vários destaques. Mas é inegável que foi
um ano onde as mulheres deram as cartas. Nomes como Bianca

Ewald (natação), Mirielly dos Santos (atletismo), as garotas do
Duarte Magalhães (handebol), o futebol do Olympya e Priscila

Salvador (tênis de mesa) conquistaram excelentes resultados.

Entre os homens, amaior conquista foi o título das Olimpíadas
Escolares, pelos garotos da escolaAlberto Bauer. Também vale

destacar a ótima temporada do Corupá Buffalos, finalista do

Catarinense.

Triatleta
O triatleta jaraguaense Márcio Milcke embarcou para Porto
Seguro ontem. Lá treina por dez dias - no auge do calor baiano
- se adaptando às condições climáticas que irá enfrentar daqui
um mês, durante a disputa da Maratona do Deserto do Atacama.

Milcke lembra que as condições da prova serão extremas, já que
a temperatura P09.e variar em até 200 durante um dia.

Calendário
O Jaraguá lançou seu calendário de atividades para 2012. A

programação inicia em 10 de janeiro. Em fevereiro acontece

o lançamento do uniforme e dos patrocinadores, além de um

amistoso. Em março inicia efetivamente a preparação para
a Terceirona - em agosto - disputando a Taça Pomerode. O
restante da programação pode ser acessado no site do clube.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!
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SUPER VALORIZACÃO DO USADO
I'

ENTRADA FACILITADA

100 % FIf\JANCIAMENTO

ANTES DE COMPRAR, COMPARE'

Faça revisões em seu veículo regularmente.

.... Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

4732746000
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NO QUE O CORAÇÃO DE MÃE DIZIA:

ELE PODE, ELE CONSEGUE!"

"EU ACREDITEI
�:t.

(fRIA GUTERRES, MÃE ADo.TIVA DE GABRIEL GUTERRES)

,..,.,

ADOÇA0
LAÇOS DE AMOR

•

MP
Estado de Santa Catarina

Tribunal de Justiça

Os cuidados que uma criança especial necessita são tão simples que se resumem a uma só

palavra: amor. Foi assim que a fria resgatou a confiança e a alegria de Gabriel, mostrando que
o impossível não existe quando o desejo de viver é mais forte. Muito mais que um caso de

adoção, esta é uma prova real de que somos capazes de vencer qualquer barreira e fazer feliz
uma criança especial. Basta apenas ouvir o coração.

• ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

_ DO ESTADO DE SANTA CATARINA Estado de -Santa Catarina
MINISTÉRIO PÚBLICO SAi\lTA ,CATARINA

,

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