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C BOVESFA ... - 2,54% 28.DEZEMBRO.2011

A POUPANÇA 0,6134 28.DEZEMBRO.2011
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R bÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1.8720 1.8735 "III! 0,73%

E DÓLAR TURISMO (EM R$) 1.7700 1.9100 <IQp, 0%

S
EURO (EMR$) 2,4241 2,4245 • -0,36%

Lourival Karslen Ikarsten@netuno.com.br
LIBRA (EM R$) 2,8954 2,8959 " -0,76%
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Perspectivas -

planejamento luturo
'Alguns dos temas que nortearão a economia brasileira
no próximo ano e também nos anos seguintes:

4 - Agronegócio
Por incrível que possa parecer, o Brasil conseguiu reduzir

sua competitividade neste setor em que ternos todos os

trunfos para nos tornarmos a grande potência.
Os altos preços nos últimos anos parecem ter "viciado"
os produtores e apenas a recente desvalorização do real
diminuiu as pressões por ajuda. É claro que existem motivos

para reclamações, pois as rodovias só chegam às novas'

fronteiras muito depois de elas esta,em consolidadas.
O grande problema é o cust.o logístico que leva grande
parte do preço do produto. Não existe nenhum sinal
concreto de que haverá uma redução na voracidade
do Inundo por produtos agrícolas. Nem mesmo tuna

redução no crescimento da China parece ser suficiente

para derrubar o consumo. Os 7 bilhões de seres

humanos - boa parte dos quais melhorando de vida -

estão consumindo cada vez mais e o Brasil tem todas

a.s condições - inclusive tecnologia - para dominar este

setor. No momento ainda estamos exportando a maioria

dos produtos em sua forma mais primária possível, luas

existe um espaço muito grande para agregar valor e

exportar produtos semí-Industríalízados. Um exemplo
. claro é a exportação de toras de madeíra e de couro cru.

2 - Energia
o crescimento da demanda por energia é sempre
maior que o percentual de crescimento da
economia como um todo. A matriz energética
brasileira, fortemente apoiada em energias
renováveis, especialmente hidrelétricas, está
tendo um reforço com as térmicas que utilizam
biomassa - principalmente bagaço de cana - como

combustível. Claro que os resíduos florestais
também têm cada vez maior importância. Cresce o

aproveitamento da energia solar e dos ventos.

Esta situação permitirá ao nosso país fornecer energia
para sustentar o crescimento sem ter de apelar para
um consumo muito maior de combustíveis fósseis.

O destaque, no entanto, é o setor de petróleo
que deverá investir US$ 400 bilhões no período
de 2010 a 2020. Depois da fase de prospecção e
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I EXTRAÇÃO N° 04618 I
I l° 16.107 250.000,00 JI 2° 55.856 22.000,00 i
, 3° 54.658 12.000,00

4° 25.804 11.000,00
5° 33.397 10.320,00

construção de plataformas e navios, ganha força
a necessidade-de equipar estas "pequenas vilas"
com os produtos de u�a sociedade de consumo.

Não faltarão oportunidades, inclusive para
pequenas e médias empresas.
Algumas empresas da região - principalmente
aWeg - estão muito bem posicionadas para
aproveitar as inúmeras oportunidades que vão

surgindo. Já está bem claro que grande parte dos

problemas da Petrobrás e outras petrolíferas é

contar com fornecedores confiáveis. A maioria
está crescendo sem nenhum cuidado e com

pouca tecnologia própria e isto está trazendo
atrasos aos cronogramas. Empresas de nossa

região - tradicionalmente mais organizadas -

poderão se aproveitar disto.

3 • Energia II · etanol
Os problemas de abastecimento dos veículos com etanol abrem
uma nova discussão, pois os preços do açúcar - cuja exportação
está se tornando um monopólio brasileiro -levam os usineiros a

reivindicarem um aumento no preço da gasolina. Claro que para
o governo isto é inaceitável, pois será mais um item para alimentar
a inflação. Neste impasse, os veículos elétricos e híbridos poderão
ganhar espaço no mercado brasileiro.

Os produtores também estão reivindicando um pacote de

incentivos para a atividade. Depois de um período de redução nos

investimentos, os canaviais estão novamente em grande expansão,
mas agora de uma forma um pouco mais racional. Infelizmente,
muitos usineiros continuam iguais desde o Brasil-Colônia.

FOTOS DIVULGAÇÃO

5 - Construqão civil'
Embora o mercado dê claras amostras de que o setor residencial está

alcançando um nível de maturidade, isto é, mais racional, o fato é que
ainda existe um espaço bastante grande para crescimento.

Até o momento, as construtoras fizeram muito pouco para
melhorar a produtividade do setor, pois-o consumidor estava

pagando por toda a ineficiência.

Fatalmente, será necessário repensar esta situação e utilizar

técnicas mais eficientes para construir. As construções industriais

já evoluíram mais neste aspect, mas boa parte do mercado ainda

se comporta como há décadas atrás.

Em nossa região existem diversas empresas que atuam na

produção de equipamentos para o setor de construção e, apenas
a ampliação na importação poderá impedi-las de crescer, 'na

medida em que oferecerem equipamentos mais evoluídos.
Este fenômeno - aparentemente impensável- já se faz sentir

com força no setor agrícola, mas ainda não chegou de forma

consistente a todos os canteiros de obras.

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1205

01 - 02 - 08 - 11 - 13
16 - 19 - 25 - 27 - 28
31 - 32 - 40 - 42 - 65
66 - 71 - 83 - 90 - 00

I
MEGASENA

SORTEIO N° 1349
09 - 19 - 20 - 50 - 51 - 60

QUINA
SORTEIO N° 2783

12 - 27 - 35 - 71 - 79

6·- Alimentos
,

1,,' b consunlid.ortlrasileito I,

teve de pagar preços bem
mais altos pelos alimentos

em 2011 e),ll função da
.

cotação intérriadohal de
algumas commodities
como o açúcar, a soja, o

fi., ,milhb� 'e:;'prinoipalmente
no setor de carnes. A

cotação do real também
não ajudou. O setor de

, ali1l)ebtos apres�nta
perspectivas interessantes'
na-medida em que o

; OOflsutnidot brasileiro está .

tendo renda para se dar
a certos luxos e consumir

produtos mais sofisticados. ,

Esta é uma aposta que vale
a pena realízár.
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Eduro ser bonito, bonita. E muito di-
fícil, quase insuportável, ser com

petente, educado e tentar viver sem

turbulências geradas pela frustração
alheia.

Um homem bonito, educado, inteli
gente, se for ainda razoavelmente rico,
bah, coitado, Vão falar muito mal dele,
Dirão no. mínimo que é traído pela mu

lher, o que no caso dos homens tem um

epíteto especial, um apelido altamente
pejorativo ... Paciência, é o preço que o

sujeito vai ter que pagar para ser me

lhor que a maioria. E assim em tudo.
Aliás, já disse aqui que os diretores

de empresas não sabem o que fazem as

mulheres responsáveis pela contrata

ção de funcionários em suas empresas.
As "selecionadoras" não escolhem, não
indicam candidatas altamente compe
tentes e que ainda, atrevidamente, sejam
bonitas e educadas. Essas candidatas
passam a ser desempregadas profissio
nais, até, é claro, que um "recrutador",
um homem, as encontre numa seleção
de pessoal, numa entrevista de traba
lho. Fora disso, sem chances.

Digo o que estou dizendo em razão
de ter acabado de ler mais uma história

daquelas tantas que irritam, mas que se

explicam por si mesmas. É a história de
uma moça, de Porto Alegre, que numa

entrevista sobre "bullying" na escola
declarou: - "Na escola, meus colegas
me excluíam, porque eu era estudiosa".

Simplesmente porque a moça era

estudiosa, quer dizer, só porque ela

cumpria com os deveres de estudante,
era perseguida, rejeitada, ofendida. E é
assim em todos os 'ambíentes. Eu disse,
em todos. Até dentro das igrejas os pa
dres e pastores não suportam os cole

gas mais populares, os mais corretos, os

mais justos à pregação honesta ...

Do ponto de vista humano, entende
se, é duro mesmo suportar os vencedo
res da loteria da vida, os competentes,
honestos, educados, os que são, enfim,
gente boa, apreciável. É muito duro.
Mas todos nós podemos ser iguais. Bas
tam vontade, suor e vergonha na cara.

Com isso, mesmo os feiosos da Nature
za serão vistos como muito bonitos. Os
talentos e graças nos fazem bonitos.

DO.LEITOR

QUEIXA
Uma mulher se queixa num jornal que

tem problemas para contratar uma babá ou

achar uma creche para deixar afilha de cinco
meses. Esse impasse a impede de voltarao tra

balho. Engraçado, e o pai?Porque o problema
não é repassado para o pai? Muitos simples,
porque ofilho é da mãe. Todos osfilhos são só
da mãe. É por isso que na hora do bem-bom
elas têm que pensar: Depois, a "bomba' fica
com elas, e eles IIOS maridos" saem faceiros
para o trabalho, isso quando não:dão no pé...

MOCINHA
o povo idiota; a quem o Cristo chamou de.

sepulcros caiados, não suporta as mocinhas
nas novelas. As atrizes mais apreciadas são
as que fazem o papel de vilãs. Freud explica:
o povo se identifica com quem é igual a ele...

.
SABEDORIA

Quem governa, seja o que for, sabe que o

bem sefaz pessoalmente e o mal através dos
outros. E há muitos que se prestam prazero
samente para o trabalho sujo nos governos.
Aliás, é quase só o que há...

CHARGE

o RAIAR DE
....

PROJETO TOLERANCIA ZERO

2011 está vivendo seus últimos
dias e já começam os prepara

tivos para o nascimento de 2012.
Este foi um ano atípico, prometia
muito, mas não conseguiu cum

prir os objetivos, veio a crise re

pentina e levou embora muitos
sonhos. Tal qual o mar que de re

pente destrói os castelos de areia
construídos na praia pelas crian

ças entusiasmadas que brincam
de construtores.

Sim, pegou todos de surpre
sa. Quando menos esperavam, as

vendas despencaram, os créditos
se abalaram e as ações vieram
abaixo. Nem mais os mais fortes

conseguiram se equilibrar. A Pe
trobrás que o diga.

Mas não vamos chorar sobre
o leite derramado. Se não dá para
juntar, vamos colocar outro leite
no pires e, desta vez, nos preparar
para vigiar mais, acelerar menos

e observar muito, meditar e refle
tir, preparar a terra e semear com

amor e dedicação e, então, acom

panhar até a colheita.

FALE CONOSCO

A vitória só acontece quando
o guerreiro acredita em si próprio,
se prepara e sabe preparar os seus

soldados.
É assim que devemos pensar

para iniciar uma nova empreita
da, e 2012 só será um ano bom se

soubermos escolher as sementes

e, após preparar bem o terreno,
fazer uma boa semeadura.

Ei! Não vamos baixar guar
da! Todos a postos ergam suas

espadas, pois a luta continua e o

guerreiro só precisa descansar um

pouco, se aquietar e repensar o

percurso, e logo que se restabele

ça voltar novamente para a bata
lha com mais vigor.

Pode-se até perder algumas lu
tas, mas com certeza a vitória final
será dele.

Avante, guerreiro!
Feliz Ano Novo!

eU :JURO! c.oMt
só UNS QAQUEI.ES
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Todo o ano éa mesma coisa!
Os últimos dias e horas que
antecedem o ano novo sempre
levam a população para as

estradas, engarrafando as

rodoviasfederais e estaduais.
Na pressa para chegarao

destino, especialmente
nas praias, grande parte
dos motoristas coloca o pé
no acelerador e começa a

competirporespaço na pista,
como sepassar nafrente dos

demaisfosse uma questão de
honra, mesmo desrespeitando
regras básicas do CTB (Código
de Trânsito Brasileiro).
Epor mais que nesse momento
a maioria só queira lembrar
do espumante-das taças e da

festa defogos na areia, ou seja
lá onde queira passara virada
de2012, nunca édemais
lembrar quea imprudência
ao volanteainda éa principal

.

causa de mortes. Vamos aos

números divulgados pela
Policia Rodoviária Federal de
Santa Catarina: 707acidentes
de 17a 26 de dezembro, o que
representa um aumento de
8,5% em comparaão ao mesmo

período do ano passado.Até

agora,foram 21 vidas ceifadas
em 18 acidentesfatai« atéaqui.
Dos 18 acidentes com mortes,
oito envolveram caminhões e

noveforam colisõesfrontais.
Se no o passado

f�ram 392 feridos, até
De

Se 1J;O ano Passadoforam 392

ftJridos, até ontemjá haviam
, sà/iJ 'Fegiitrãllos 4JVleildos.

Santa Catarina também é

destaque nacional no quesito
acidentes, o que sem çlúvida é

I "t,.' ,.,.J t
r

uma triste constatação.
Verificar as condições do
veículo antes de viajar, se

munirde tranquilidade e

prudência na estrada pode
significar uma chegada
feliz ao destino e um retomo

garantido. Se cada umjizer
asua parte, com certeza

poderemos reduzir o número
de acidentes. Álcool e volante
são incompatíveis. Umafrase
que parece batida, mas que
nunca perdea validade: Se
beber, não dirija!

Adelaide Brunilde
DOrnbusch Ender,

empresária aposentada

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

fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • f'fantão Redação: 9221-1268 'Comercial: 9107-6932' Plantão Entregas: 2106-1919' 9132-5491/8446-6817
Horário de atendimento: 8h às 17h30 • Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sur· SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda
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Po o elo
Quem for a Porto Belo desfrutará de um lindo espetáculo no céu.

A Prefeitura confirmou a tradicional Festa daVirada na Praia do Bai
xio. Haverá música, frutas e champanhe para o público. A festa inicia
a partir das 22h com o DJ Giba e, depois da queima de fogos, haverá
show com a Banda SA.

Navegantes
O réveillon em Navegantes já começa hoje à noite. Para as 22h,

está marcado show com a dupla Dany e Rafa. No dia seguinte, a noi
te inicia com animação de DJ, seguido de show pirotécnico e show
com bandas. A queima de fogos acontecerá em três pontos: no Cen
tro, Meia Praia e Gravatá, com duração de 20 minutos. Os palcos dos
shows para a chegada de 2012 serão na praça da Praia Central, com

.

Nativos, e na praça da Meia Praia, com a dupla Ander e Fael. Já no dia
Iode janeiro de 2012, acontece a tradicional Missa Festiva Carismá
tica, às 19h, na praça da Praia Central. O evento é uma realização da

Renovação Carismática de Navegantes. E às 22h, haverá gravação ao

vivo do DVD do Grupo Acordosol, também na praça da Praia Central.

PROGRAMAÇÃO:
• 30 de dezembro
Sorteio Promoção Show de Prêmios CDL
Local: Praça Central da praia de Navegantes
Horário: 20h
Show Regional- Dupla Dany e Rafa
Local: Praça Central da praia de Navegantes
Horário: 22h

• 31 de dezembro
Réveillon das Estrelas
Show com a banda Nativos e show pirotécnico
Local: Praça Central da praia de Navegantes
Horário: a partir das 23h45
Show dupla Ander e Fael e show pirotécnico
Local: Praça Meia Praia
Horário: a partir das 23h45

• Iode janeiro
Missa Festiva Carismática
Local: Praça da Praia Central
Horário: 19h
Show Regional com o grupo Acordosol
Local: Praça da Praia Central
Horário: 22h

nas

A queima de fogos na Barra do Rio Piçarras está confirmada para a

virada de ano. Além do show pirotécnico, urn DJ vai animar a noite de

quem acompanhar a festa no local. Outra atração é o projeto "Cantando
por Aí", onde urn grupo vocal recepcionará os turistas nos bares e restau

rantes da cidade, entre os dias 30 de dezembro e 18 de fevereiro de 2012.

ncisa» dlJ S
Na cidade histórica de São Francisco do Sul, o show da virada acontecerá na praia de Enseada e

terá como principal atração a banda gaúcha Chimarruts. Serão mais de três toneladas de fogos para
serem soltos na hora da virada e a expectativa é de receber pelo menos 40 mil pessoas em todas as

praias de São Francisco.
.

PROGRAMAÇÃO
• Praia da Enseada
20h - DJ Mateus
21h - Raiz Vital
22h15 - DJ Mateus
23h15 - Chimarruts
00h45 - DJ Michel
1h15 - Grupo Di Presença
2h45 - DJ Michel
3h15 - Álvaro e Magrão

/ .

Um dos réveillons mais esperados de Santa Catarina, Florianópolis
promete urna das melhores festas dos últimos anos. Na Beira Mar Norte, o

show davirada acontece na extensão da orla mais a Ponte Hercílio Luz, com

duração de 18 minutos, sendo 15 minutos nas balsas e três minutos na Pon- .

te Hercílio Luz. Serão cinco balsas na orla da Beira-Mar, com os mais mo

dernos produtos do mercado mundial de fogos de artifício. Torres de som e

painéis de leds estarão distribuídos estrategicamente pela Beira Mar Norte.
Todo o material doshow pirotécnico foi importado da Espanha, China e

Estados Unidos. Além do espetáculo pirotécnico, o público também terá
urna programação musical que inclui shownacional com Paula Fernandes.
Na Beira Mar Continental, serão duas balsas distribuídas na orla, além de
urn palco montado para as atrações musicais.

Uma bela queima de fogos
marcará o reveillon em Itapoá.
O show será no terraço da nova

sede da Prefeitura, no Balneário

Itapema do Norte.

Programação na Beira Mar Norte
19h - Banda Soobway ..

19h25 - Sociedade Soul
19h50 - Valdir Agostinho e Banda
20h15 - Banda Das Antigas
20h40 - Diana Dias e Banda
21h05 - Sambaaí
21h30 - Wagner K-cha$a e Banda
21h55 - Marjory Porto.
22h15 - DJ "Momento Nestlé"
22h30 - Paula Fernandes
Meia-noite - Show pirotécnico
00h30 - Swing Maneiro
1h20 - Grupo Entre Elas.

Programação na Beira Mar Continental
19h - Kokode e Banda
19h50 - Crepe Suzette
20h40 - Pagode Apogeu
21h30 - Banda Fórum
22h20 - Grupo Sambaráh
23h..:.. Em Cima da Hora
Meia-noite - Show pirotécnico
00h30 - Intuição
Ih - Banda Compasso
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Santa
Catarina iniciou o ano no Senado com dois novos senadores

- Luiz Henrique da Silveira (PMDB) e Paulo Bauer (PSDB) �, que se

somaram a Casildo Maldaner (PMDB) na representação do Estado.
Na Câmara Federal, os reflexos da Lei da Ficha Limpa e a nomeação de

deputados federais para cargos no Executivo estadual provocaram mu

danças na composição inicial da bancada catarinense. De qualquer for
ma, Santa Catarina teve participação de destaque, provocando o debate
de temas fundamentais para o estado, como a implantação de ferrovias, a

duplicação de rodovias e a ampliação de aeroportos, ou mesmo protago
nizando o encaminhamento de grandes matérias, de repercussão nacio

nal, como o novo Código Florestal e a divisão dos royalties do pré-sal A
bancada catarinense também teve atuação decisiva no encaminhamento
de recursos federais para Santa Catarina, fosse em situações de emergên
cia, como nas enchentes, ou através de emendas, onde a inovação foi a

priorização de ações que passaram a ser defendidas pelo conjunto dos

deputados. Segundo o analista político Antônio Augusto de Queiroz,
chamou a atenção em 2011 não só o grande número de matérias apro
vadas, mas a qualidade das leis. Ele destacou a Política Permanente de

Recuperação do Salário Mínimo, a constituição de Empresa Individual
de Responsabilidade Limitada, a política de atualização da Tabela do Im

posto de Renda da Pessoa Física de 2011 a 2014 e o Programa de Inclusão

Digital (Tablet PC), todas da área econômica, mas com fortes reflexos
sociais. Na primeira semana de janeiro a Pelo Estado trará a opinião dos
senadores e deputados federais catarinenses sobre o ano de 2011 e o que
esperam para 2012.

o vento do PSD passou também pelo Congresso Nacional, causando um re

buliço de troca de siglas. O novo partido fechou o ano com um número ainda
tímido de senadores, apenas dois, mas na Câmara Federal chegou a 55 deputa
dos federais, sendo sete licenciados. No país, são cerca de 150 mil filiados, dois
governadores (SC e AM),'seis vice-governadores, 140 deputados estaduais, 600

prefeitos, 6 mil vereadores. Abancada federal catarinense do PSD ficou com cin
co parlamentares. Jorge Boeira (ex-PT) e Onofre Agostini tex-DEM), atuando no

poder, e João Rodrigues, Paulo Bornhausen e Marco Tebaldi, respectivamente
secretários estaduais da Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Educação.

bre a Reforma Política. Apostando em

"grande mobilização social", acredita
va na aprovação da reforma ainda em

2011. O que não aconteceu. Ficaram

apenas na vontade também a reforma
trabalhista, tributária e previdenciária.

Mais mudanças Eleito, Odacir Zonta,
então filiado ao Pp, iniciou a legislatura
como deputado federal. Após decisão so

bre o processo da Lei da Ficha Limpa, quevi

'� liberou para posse o deputado João Pizzo-
'ro

§ latti (PP), Zonta voltou para a suplência e

� acabou se desfiliando do Pp, migrando
� também para o PSD.
ro

"O

� Surpresa Este era o caminho esperado
VI

-@ para a vereadora do DEM de Criciúma,
o

'� Romanna Remor, que tomou posse como

'� deputada federal em novembro. Após
� muitas conversas com o vice-govemador
ro

"O Eduardo Moreira, ela acabou indo mes
'�
� mo para o PMDB.
E
(lJ

� Reformas No mês de março, o líder
� da bancada do Pl' na Câmara Federal,
u

� deputado Paulo Teixeira (SP), esteve
� em Florianópolis para um debate so-
·ro

.�
ro
Q.

Código Florestal Ficou para 2012 também
a votação do novo Código Florestal, sem

dúvida a mais importante - e polêmica -

matéria de 2011. Aprovado na Câmara no

final de maio, ficou em análise no Senado
de agosto a novembro. Teve aprovada a

.

relatoria de Luiz .Henrique (PMDB-SC)
nas comissões de Constituição e Justiça,
Ciência e Tecnologia e Agricultura, e do
senador Jorge Viana (Pr-AC), na do Meio
Ambiente. As mais de 200 emendas aca

baram, por acordo, virando apenas 20. Do
Senado a matéria voltou para a Câmara e

deve servotada jánomês demarço de 2012.

:::l
o

[Pelo Estado] ;:i: Um produto CNR

peloestado@centraldediarios.com.br
, I'

SERVIÇO

Órgãos públicos
ficam de plantão
Casos emergenciais devem receber
atendimentos hoje e na virada de ano

REGIÃO está com contingente reforçado
para lidar com ocorrências nas

estradas - o fim de semana do
reveillon é um do que mais regis
tram acidentes no ano.

Para atendimento com médicos,
a recomendação é o pronto socorro

dos hospitais: em Iaraguá do Sul. Já
os Pamas (ProntoAtendimento Mé
dico Ambulatorial) estarão fecha
dos na data, e o mesmo vale para os

postos de saúde. Em Guaramirim,
Massaranduba e Schroeder não
será diferente. Apenas em Corupá
o atendimento médico funciona
normalmente na virada de ano - o

Pronto Atendimento segue funcío-

PEDRO LEAL

Para quem precisar dos servi

ços públicos no fim de ano,
vários órgãos vão ficar de plan
tão na data da virada. Embora as

Prefeituras estejam fechadas, as

secretarias de Obras de Iaraguá
do Sul e Massaranduba estarão
de plantão na virada de ano, para
casos de emergência.

As delegacias de polícia não
vão parar na virada de ano, man

tendo plantão 24 horas em todos
os municípios da região. Além

disso, a Polícia Rodoviária Federal

EDUARDO MONTECINO

c()!rSf.�l,mlfO

Inscrições reabrem em 2012
A Prefeitura de Iaraguá do Sul reabre as inscrições para candidatos
ao Conselho Tutelar no período de 2 a 29 de janeiro de 2012. Com "

a primeira fase de cadastro realizada de 8 a 23 de dezembro, houve
a necessidade de realizar este processo em duas etapas devido ao

ponto facultativo decretado para os órgãos públicos municipais na

última semana de 2011. Os interessados devem se inscrever no Setor
de Protocolo da administração municipal, na rua Walter Marquardt,
1111, na Barra do Rio Molha, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h.

nando 24 horas, para urgências e

emergências. E no caso de emer

gências devido às chuvas - hipóte
se remota segundo as previsões do

tempo - a Defesa Civil de Iaraguá do
Sul está com plantão 24 horas pelo
telefone 199. O Samae está com

plantão telefônico 24 horas no nú
mero 2106-9100 e as companhias
de águas dos outros municípios do
Vale também estão de plantão. Veja
as informações completas no qua
droabaixo.
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Daiana Constantino - Interina

2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

APotttica éfeita para-pessoas
diferentes conviverem hem

na sociedade. E a esfera pública
se constrói por ações coletivas e

essencialmente com a existência
da política. São os políticos que
representam a nossa realidade
se fazendo ver e ouvir perante a

população. Porém, a garantia de um

espaço no meio social se torna possível
quando os assuntos pllrtirtentes a

todos são postos em debate.
Nesse sentido, quero chamar atenção de
você leitor para 2012, que será um ano

decisivo e propício para discussões
sobre o futuro do lugar onde vivemos.

Principalmente porque acontece

o ritual democrático das eleições

municipais em outubro, quando
.'

elegemos prefeito e vereadores. A
participação política da sociedade
sefará ainda mais necessária
em conversas que reflitam sobre o

desenvolvimento e o planejamento de
.

nossa cidade, assim como aconteceu
,

em parte das audiências públicas
realizadas neste ano.

POLÊMICA DiScussão sobre a propo. da Prefeitura de Jaraguá do Sul de demolir o ginásio Arthur
MOer para construir o tenniIíaI urbano no lugar lotou a Câmata de Vereadores em 2011

Educação
É lamentável, mas o ano de
2012 começará com velhos

problemas na rede pública
de ensino. Estimativa da
Câmara de Educação Básica
do Conselho Nacional de

Educação aponta déficit de
cerca de 300 mil professores
IJ.O país - nas redes estaduais
e municipais. A informação é
do jornal O Globo.

E. agora?
Nos últimos minutos do

segundo tempo deste ano,
a prefeita de Jaraguá do Sul,
Cecília Konell (PSD), se esquivou
dos holofotes da imprensa. '

Seu carisma foi ofuscado pela
ação que tirou seus direitos

políticos. Qual será a tática da
família Konell em 2012 para
tentar inverter o jogo, já que
a mandatária e seu marido
Ivo Konell não podem entrar

na disputa eleitoral devido a

problemas judiciais?

Jornalismo: uma profissão importante
Talvez uma parcela importante da

população brasileira não tenha ainda a

consciência do papel da mídia nas relações
sociais e tampouco da responsabilidade
que pertence ao jornalista. Ainda que
muitos resistam em dizer que não, mas

é uma necessidade óbvia: o diploma
universitário para a prática do jornalismo.
O que me conforta é saber que empresas
sérias de comunicação vão continuar

prezando pelo profissional qualificado
e preparado para não comprometer a

credibilidade do jornal. A avaliação de
Celso Shroeder, secretário geral da Fenaj
(Federação Nacional dos Jornalistas),
sobre a votação do Senado que aprovou a

retomada da obrigatoriedade do diploma

para o exercício da profissão mostra

que a sociedade avançou neste ano. "O

Parlamento, sintonizado com a opinião
pública brasileira, propôs esta emenda

que, no nosso ponto de vista, de uma vez

por todas, vai encerrar esse falso debate:
se a formação universitária, se a formação
de terceiro grau é necessária ou não pra o

exercício dessa profissão tão importante
para a democracia e para o povo brasileiro.
Nós achamos que é fundamental e

ficamos muito satisfeitos com esta vitória
estrondosa, uma vitória significativa: 65
votos a 7 no Senado. Nossa expectativa
é que isso se repita também na Câmara
dos Deputados". Continue' lendo no www.

observatoriodaimprensa.com.br.

Senado I
Após a posse de Iader Barbalho (PMDB-PA), 10,26% dos 81

senadores e dos 513 deputados que começarão a legislatura
de 2012 no Congresso serão diferentes em relação aos

empossados no início de 2011. O Senado iniciará o ano

com 11 senadores diferentes dos que tomaram posse em

Iode fevereiro deste ano. Na Câmara, 50 deputados foram

substituídos ao longo de 2011. As informações são do site Gl.

Senado2

Representação
política
o campo político é o campo das forças
onde ocorrem os confrontos entres

os atores do meio social, sejam eles

representantes, candidatos, eleitores-
ou partidos políticos. Nesse meio

prevalecem os interesses públicos
expressos por meio de discursos e ações.
O eleitor precisa ter mais atenção ao

escolher o candidato nas eleições. Pois,
�os representantes políticos garantem, '

com eficácia o interesse contido nas

entrelinhas da fala proferida.

Instituto de Pesqu,i,s,G
Vereador Justino da Luz (PT) deve

polemizar a discussão sobre o, projeto
do Executivo queprevê a criação de um

Instituto de Pesquisa e Planejamento
no próximo ano,Antes de encerrar

os trabalhos da Câmara em 2011,
o petista pediu vistas à proposta. 'n
prefeita (Cecília Konell) deveria ter

apresentando esse projeto antes e

não em ano eleitoral". criticou.

Mais um avanço
Em 2011, foi criada a Frente Parlamentar

pela Liberdade de Expressão e

pelo Direito à Comunicação com

Participação Popular, composta por 194

parlamentares e mais de uma centena

de organizações da sociedade civil,
.

e coordenada pela deputada Luiza
Erundina (PSB-SP) e pelo deputado
Emiliano José (PT-BA). O objetivo é

acompanhar os debates sobre o direito
à comunicação e liberdade de expressão
no Estado brasileiro, especialmente
na Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática da Câmara
dos Deputados e no Ministério das
Comunicações.

Agradecimentos
À Patrícia Moraes, pela cumplicidade e '

por me conceder o espaço desta coluna
interinamente, me proporcionando
.um desafio diário de manter o nível- do
excelente trabalho que vem realizando

/

desde o início deste ano na editaria de
-

Política. 2012 promete!

eliembl�,t:,ndo
Urna sele«;ão dos f�ltos que mais
marcaram os luunicíllios do Vale dr'i

ltapocu será apresentada eru UJ.U

caderno especial de 20 pãginas que
circulará neste fi,Dl de: semana..

O senador Iader Barbalho não vai receber neste final de ano a

ajuda de custo de R$ 26.723,23, que é paga aos parlamentares
no fim e no início de cada ano legislativo, informou a

assessoria de imprensa do Senado. Ele receberá R$ 3,4 mil
de salário proporcional aos quatro dias restantes do mês de
dezembro. Por ter assumido já no recesso, não tem direito
ao benefício. As informações são do site G1.
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Maior número de
taristas em Im-aguá
vêm do Pa '-aná

Na edição do dia 30 de dezembro de 1987, o jornal O
Correio do Povo trazia as últimas estatísticas do Centro de

Informações Turísticas (ClT) de Jaraguá do Sul sobre o re

gistro de visitas à cidade. Segundo a publicação, o centro

instalado anexo à Praça dos Imigrantes na BR-280 havia re

gistrado a visita de 9.211 turistas nacionais e 28 estrangei
ros durante o mês de novembro daquele ano. O número foi
contabilizado a partir de visitantes que chegaram à cidade
e solicitaram informações de Iaraguã do Sul, mas a quanti
dade deve ter sido superior, tendo em vista que nem todos
os turistas param no ClT.

"Os turistas vieram em 221 ônibus, sendo 78 do Paraná,
51 de Santa Catarina, 47 do Fio Grande do Sul, 29 de São

Paulo, 10 da Bahia, 5 de Pernambuco e 1 do Rio Grande do
Norte. E além destes, 122 automóveis, dos quais 40 de Santa

Catarina, 39 do Paraná, 14 de São Paulo.elf de Minas Ge

rais, 3 do Rio de Janeiro, 2 do Rio Grande do Norte e um da
Bahia, Mato Grosso e Amazonas. É do Paraná a origem do
maior contingente de turistas que visitam Iaraguá do Sul,
como mostram os relatórios mensais do Centro de Infor

mações Turísticas", concluía o semanário.

Compra Gadsen
No dia 30 de dezembro de 1853, é acordada a Compra
Gadsden, que designou a aquisição de territórios do
México pelos Estados Unidos, definindo as fronteiras
do território continental estadunidense. A área
de aproximadamente 80 quilômetros quadrados
compreende hoje os Estados do Arizona e Novo México.

Massacre na Argentina
Nesse mesmo dia, em 2004, um incêndio na

discoteca República Cromafión mata 194 pessoas
e deixa mais de 1430 feridos na cidade de Buenos

Aires, na Argentina. O episódio ficou conhecido
como Massacre de Cromafión, o maior da história
do país não causado por acidentes naturais.
O incêndio causou mudanças nas questões
políticas, quando a legislatura da cidade iniciou
um processo de impeachment para destituir o

chefe de governo Aníbal Ibarra, por considerá-lo

responsável político pela tragédia.

E Ç-ES GAS

O primeiro saca-rolha da história foi

patenteado no dia 24 de agosto de 1795, pelo
reverendo Samuel Henshall, na Inglaterra.
O utensílio de Henshall era em um formato
de IIT". O modelo de alavanca única (modelo
sommelier) foi patenteado em 1882 pelo
alemão Karl Wienke. Já o de alavanca dupla
(modelo "de asas") foi inventado em 1939.
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CINEMA

Imortais trás as telonas a mitologia grega com

visual espetacular cheio de efeitos especiais
JARAGUÁ DO SUL (Luke Evans), o rei dos deuses,

disfarçado em forma humana

por acreditar no potencial do

jovem. Quando as tropas cre

tenses trucidam sua aldeia e o �

entregam à morte, o herói par
te em uma j_ornada junto com a

vidente Phaedra (Freida Pinto),
em busca do cobiçado arco de

Épiro - a única arma que pode
deter os titãs.

Uma aventura visual, "Imor
tais" preza pelos efeitos espe
ciais, com sessões em 3d em

Joinville e Blumenau, e remete

ao filme anterior da mesma equi
pe - "300", com o escocês Gerard
Butler - com batalhas grandiosas
e centenas de figurantes, corpos
esculturais e figurinos grandio
sos, com o mesmo teor fantástico
do também mitológico "Fúria de

Titãs", que recebe uma sequência
em março do ano que vem.

Apesar do visual fantástico e

dos efeitos especiais grandiosos,
o filme não foi bem recebido pela
crítica, mas teve uma recepção
razoável do público internacio

nal, rendendo US$ 196 milhões
desde a estreia nos EUA, na se

gunda semana de novembro.

PEDROLEAL

adaptaçõe2 12 promete grandeara os cinéfilos de plan
tão, esta última sexta

feira do ano dá um

encerramento
'

épico
para a programação ci

nematográfica de 2011,
com a estreia do filme "Imortais",
do diretor indiano Tarsem Sin

gh - que já tinha sessões de pré
estréia em Blumenau e Joinville
na semana passada. O filme traz

uma opção de entretenimento

para um público mais velho, em

contraste com "Alvín e os Esqui
los 3", que entrou em cartaz nes

ta segunda-feira.
Pelos mesmos produtores de

"300", o filme dá vida à mitologia
grega, quando o rei cretense Hi

périon (Mickey Ro.urke) declara

� guerra a todo o mundo grego, e

busca libertar os titãs do monte

Tártaro. Theseus (Henry Cavill
- da série The Tudors, e que vai

interpretar o Super Homem em

2013) vive tranquilamente em

uma pequena vila encravada
na montanha, ao lado da mãe

e de seu tutor (John Hurt). O

que Theseus não sabia era que
o velho na verdade era Zeus

O ano vindouro já abre com

duas estréias de destaque:
no dia 13, estreia o segundo
filme do celebre detetive
Sherlock Holmes, com Robert

Downey Jr e Iude Law, baseado
nos livros do inglês Arthur
Conan Doyle. Na semana

seguinte, no dia 20, é a vez da

adaptação cin�matográfica
dos quadrinhos do jornalista
e aventureiro Tintin, do belga
Hergé. Isso é apenas a abertura
do ciclo de adaptações
cinematográficas prometidas
para o ano.

No dia 27, é a vez de "0S
Homens que não amavam as

mulheres", primeira adaptação
hollywoornanadatrilo�a
Millenium, do sueco Stieg
Larsson. O filme conta com

Daniel Craig (o atual James
Bond) e Rooney Mara (de ti

A Rede Social). Aos fãs de
quadrinhos, o primeiro grande
destaque é "Motoqueiro

Fantasma 2: O espírito da

Vingança", que estreia no dia
17 de fevereiro, cornNícholas
Cage e Idris Elba (de Thor).
Mas os grandes destaques
começam em março, com

"John Carter", lançado pela
Disney. Estrelando Taylor
Kitsch como o veterano da

guerra civil americana John
Carter, milagrosamente
transportado paraMarte, .

o filme estreia no dia 9 de

março, data do centenário
da publicação do primeiro
capítulo seriado do primeiro
livro do personagem, "Uma
Princesa de Marte". A obra
também conta comWillem
Dafoe como o líder marciano
Tars Tarkas, e Lynn Collins
como a princesa Dejah Thoris
de Helium.

Já maio traz o grupo de
.

super-heróis da Marvel, os

Vingadores, com estreia
mundial no dia 4. Com direção

de Ioss Whedon (do seriado

Buffy:A CaçaVampiros), o

filme une o Homem de Ferro

(Robert Downey Ir.) , Capitão
América (Chris Evans),
Thor (Chris Hemsworth) e o

Incrível Hulk (MarkRufallo/
Lou Ferrigno) sob o comando
do diretor da agência secreta

S.H.I.E.L,D, Nick Fury (Samuel
L. Jackson). O mês também
traz "Battleship" inspirado no

jogo Batalha Naval, no dia 18, e

Homens de Preto III, no dia 25.

Junho traz "Branca de Neve
e o Caçador", no dia 10• A

recontagem do clássico conto

de fadas tem Kirsten Stewart
e Chris Hemsworth. O mês
também conta com uG.I Jae:
Retaliation" (dos bonecos
Comandos emAção) , no dia

29, estrelando Dwayne "Ihe
Rock" Johnson e BruceWIllis, e

'�braham Lincoln: Caçador de

Vampiros" no dia 22. E tudo isso
só na primeira metade de 2012.
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Filha de Berlusconi

nega gravidez
Barbara Berlusconi negou nesta quarta-feira
em entrevista à agência de notícias italiana
ANSA que estaria esperando um bebê de
seu namorado, o jogador Alexandre Pato,
do Milan. A notícia de sua supostagravidez
foi divulgada na última terça-feira, 27, pela
revista italiana "Diva e Donna", que citou
fontes próximas a Barbara.

are Jacob volta
om x brasileiro

o estilista americano Marc Jacobs voltou
a ser visto na companhia do publicitário
brasileiro Lorenzo Martone. Os dois
foram flagrados juntos na praia de Saint
Barths, nas Antilhas francesas, há alguns
dias. Iacobs e Martone já foram noivos,
mas anunciaram o fim do relacionamento
em abril de 2010, porém foram vistos se

beijando em uma festa de Halloween.

Ronaldinho

surge
••

disfarçado··
Segundo o portal Ego, o craque
Ronaldinho Gaúcho está aproveitando
bem suas férias ... Após curtir várias
noitadas em Salvador e no Rio, foi a

. vez do craque do Flamengo badalar
em Florianópolis. Acompanhado de

amigos, ele foi à boate Pacha, em Iurerê
Internacional, e chamou atenção pelo
visual, que mais parecia um disfarce.

Lady Gaga negocia
show no Brasil
Depois de Rihanna, Katy Perry e Britney
Spears aportarem por aqui em 2011, a

mais nova cantora com chances de se

apresentar em solo brasileiro seria Lady
Gaga. Segundo o "Jornal do Brasil", a cantora
estaria negociando um showem São Paulo e

outro no Rio de Janeiro, ambos no primeiro
semestre de 2012, por cachê de R$ 20 milhões.

Tempo abre .

.navirada
O sol aparece entre nuvens

na maioria das regiões no

decorrer do dia. Entre a

tarde e noite há condições
de chuva isolada com

trovoadas, principalmente
no Norte e no Litoral.

Temperatura em elevação.

DO UL E REGIÃO

HOJE

MíN: 18°C

MÁX: 25°C

AMANHÃ
MíN: 19°C

MÁX: 25°C

JOAÇABA'
...
19° 32°

CHAPECÕ
...
20° 30°

\,.",,�
j,nIII""" "'" 'mi "",,

DOMINGO

MíN: 19°C

MÁX: 26°C

SEGUNDA
MíN: 19°C

MÁX: 24°C

Embora a previsão para o Estado
como um todo seja de chuvas
ocasionais por todo o período nos

próximos dias, com mais freqüência
a partir de domingo, dia Iv.no oeste

o volume de chuvas não deve ser o

suficiente para combater o efeito da

estiagem, que já levou ao estado de

emergência em treze municípios.

Ensolarado Instável

Parcialmente
Nublado

Chuvoso

Nublado Trovoada

"H;·i
MAFRA
...
130220

\ ',." • .14
CANOINHA
...
12° 21°

Com a abertura de sol no sábado

Preencha um qua
drado 9x9 com nú

meros de 1 a 9 sem

repetir números em

cada linha e cada
coluna. Também

não se pode repetir
números em cada

quadrado de 3x3.

do ano novo, a tendência é de

temperaturas mais elevadas na

maior parte de Santa Catarina, com

maior força no Oeste do Estado. No

Litoral, temperatura deve continuar
amena devido à influência de uma

corrente marítima, responsável pela
tendência de chuva no dia 10.

Dia instável, com chuva
constante intercalada com

aberturas de sol temporárias
e períodos nublados. As

temperaturas ficam entre os

19"C e os 27°C.

-

;'
I

• ,4'
JARAGUÁ DO SUL

...
180 250

.. /l1li,1
FLORIANOPOLlS �

J

. .. \
18° 25° ..

\

CRICIUMA
...
80 19°

CRESCENTE 1/1

CHEIA 9/1-

MINGUANTE 16/1

NOVA 23/12
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Tita Pretti -Interina
redação@ocorreiodopovo.com.br

o que lazer com

R$ 170 milhões?
AMega Sena da Virada já registrou mais de 37 milhões de apos

tas, segundo a Caixa Econômica Federal. Para concorrer ao

prêmio que será sorteado às 20h deste sábado, dia 31, ainda dá

tempo: as apostas podem ser feitas até as 14h do último dia do
ano. O sortudo que ganhar a Mega da Virada poderá lucrar cerca

de R$ 1 milhão por mês caso aplique o prêmio na poupança. A
bolada é suficiente para comprar 850 casas no valor de R$ 200 mil
ou 6.800 carros populares. E você? O que faria se ganhasse essa

quantia? Viajaria pelo mundo todo? Ajudaria os mais necessita
dos? Pediria demissão e nunca mais trabalharia? Dê a sua opi
nião e participe da enquete no site do jornal O Correio do Povo:

uruno.ocorreiodopouo.com.br

IA Marcele Gouche e Nina Stuhlert
curtindo a noite em Babteário Camboriú.

Contabilid de
Consultoria Empresarial

t�C,IS&r 0062&9111

www.gulnz.colT).br g..Jmz@gtlMzoombr
{(7)3371·4741 um f'lftCffllUl.lf lJAefm,. Desde 1978

··Ai se eu

te pego!··
Você ouviu essa frase milhares
de vezes nas rodas de amigos
e ninguém podia falar um

"nossa" que a música já
vinha na cabeça. Os fãs do

sertanejo universitário vão

poder conferir o show de
Michel Teló, dono dos hits 'Ai
se eu te pego", "Fugídínha" e

IIEi, psiu! Beijo me liga" em

Balneário Camboriú depois da

queima de fogos do Réveillon.
A apresentação sérá em

cima de um trio elétrico,
que sairá da Praça Almirante
Tamandaré a partir da Oh30
e seguirá para o Pontal Norte.
O show é gratuito.

Boas vibrações
para2012

Harmonia, paz, energia,
criatividade, amor, paixão,
sucesso, alegria, riqueza,
tranqüilidade, harmonia.

Seja qual for a vontade para
o ano que está chegando,

as cores das roupas usadas
no Ano Novo podem ajudar
a dar um "empurrãozinho"

para conquistar o sentimento

esperado. Confira o que cada
uma dessas cores representa e

escolha 0_ que vestir na virada:

movtmentação e al�a
calma e classe

felicidade e harmonia

ADAL ii A bela Tiffani Louise Dos
Santos aproveitando a noite jaraguaense

que festejou ontem mais um ano de vida

----------

Orçamento Gratuito.
Cartão Construcard

até 4Bx
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CRÔNICA

CHARLES ZIMMERMARN.
ESCBITOR

Numa época em que livros parecem empre
ender uma árdua batalha contra as forças do

MSN, You Tube, Twiter e Facebook, a ideia de uma

pessoa conseguir, tão rapidamente passar da indi -

ferença para uma paixão devoradora na leitura é,
infelizmente, algo improvável. Dados do Ministé
rio da Cultura indicam: para 'as pessoas que leem

menos, o volume de leitura também está dimi- ,

nuindo. Comentários de entrevistados em cargos
de chefia revelam que seus subordinados são cada
vez mais fracos quando se trata de citar uma leitura
básica ou da compreensão de um assunto.

O que fazer
diante disso? Per
de-se a esperança
das pessoàs um dia
ainda serem atra

ídos para a litera
tura? E, o que leva

alguém a amar

tanto um livro que
decide querer mais
e mais leituras?
Não existe uma

resposta empírica.
A gestação de um

leitor fiel e com-

Professores
devotados também

podem influir.
Acredito que o

livro certo para o

momento certo

pode despertar um

hábito para toda
a vida.

prometido é, em

alguns aspectos, um processo mágico, formado em

parte pelas forças externas, mas também por uma

luz dentro da imaginação, Ter pais que leem, aju
da muito. Professores devotados também podem
influir. Acredito que o livro certo para o momento

certo pode despertar um hábito para toda a vida.
O momento que você encontra "aquele" livro,

o determinará para o resto da sua vida na leitura.
Seria como uma droga, num sentido fpositivo. Se
a pessoa tem o livro que a faça se apaixonar pela
leitura, ela vai querer outro depois., Quanto mais

jovem esse processo acontecer, melhor será. Co

migo foi assim: foi tarde, com quase vinte anos

de idade, num momento que despertava meu in
teresse e curiosidade por serras, montes nevados,
mergulhei definitivamente na paixão pela leitura.
Foi através de um livro chamado No Ar Rarefeito
do neozelandês Ion Krakauer.

Krakauer, jornalista e com artigos publicados
na National Geographic, neste livro relata sua ex

pedição ao monte Everest em 1996, que se tornou

tragédia após a morte de um grupo de escaladores.
Como dizia um sábio: quem lê, viaja.

'

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma - Leg (14h,

16h30, 19h, 21 h30)
• Cine Breithaupt 2
• 'Gato de Botas - Dub (14h, 15h50, 17h40, 19h30 e

21h20)
• Cine Breithaupt 3
• AAlvin e os esquilos 3 - Dub (14h30)
• Amanhecer - 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 (14h20 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 g�to de botas - Dub (13h20, 15h30, 17h40 e 19h50)
• Imortais -Ieg (21 h50)
• Cine Mueller 1
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma -

Dub (13h50, 16h30, 19h10 e 21h45)
• Cine Mueller 2
• Compramos um Zoológico -

Dub (13h45, 16h20, 19h e 21 h30)
• 'Cine Mueller 3
.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)
• Cine Neumarkt 2

• FINA ESTAMPA
Renê e sua equipe se preparam para a ináugu

ração do restaurante Brasileiríssimo. Márcia avisa a,
Paulo sobre o parto do filho de Estliler. Celeste flagra
Daniel e Solange namorando no carro. Esther dá à
luz uma menina e chama Guaracy e Danielle para
serem os padrinhos. Todos os convidados começam
a chegar para a inauguração do Brasileiríssimo. Ra
fael é condenado e Amália sofre.

• AQUELE BEIJO

Henrique sugere que Sarita seja processada.
Felizardo anuncia que se candidatará a síndico
da Vila Cai,ada. Maruschka se surpreende com os

desenhos feitos por Marisol. Henrique propõe um

acordo a Sarita para não divulgar suas fotos com

• Missão Impossível- Protocolo Fantasma -

Dub (14h e 19h20)
• Missão Impossível- Protocolo Fantasma -

Leg (16h40 e 22h)
• Cine Neumarkt 3
• O gato de botas - Dub (13h30, 15h20 e 17h15)
• Roubo nas Alturas - Leg (19h1 O)
• Noite de Ano Novo - Leg (21 h30)
• Cine Neomãrkt 4
.. Compramos um Zoológico - dub (13h40, 16h1 O, 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, 17h1 O, 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)

Alberto. Eveva avisa a Orlandinho que seu pai foi

preso. Vicente diz para Lucena que entrará com um

processo contra Juan.

• A VIDA DA GENTE
Manuela se recusa a falar com Ana e Iná se

penaliza com a situação das duas irmãs. Nanda
aconselha Rodrigo a procurar Manuela. Ana afirma

que não vai mais viajar e Eva fica furiosa. Suzana
tenta convencer Cícero a ajudar Renato. Jonas elo

gia Ângela para Cléber. Lúcio se encontra com Ana .

Manuela fala para Rodrigo que não abandonará
Júlia. Lorena descobre que Laudelino está doente.

• VIDAS EM JOGO
Não Divulgado
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SCOPO

ÁRIES
1 É recomendável ficar na sua nesta

fase, mesmo que não concorde. Seja
flexível com a pessoa que ama e com os

parentes e pode se surpreender.

TOURO

Hoje, você estará mais paciente com as

pessoas e poderá ser chamado(a) para
mediar conflitos. Não tenha receio de

expor seus sentimentos ao seu amor.

• GÊMEOS
_

Há uma tendência a se afastar de seus

familiares. Tente solucionar os conflitos
em seu lar. Tudo azul no campo afetivo,
curta os carinhos na companhia do par.

II
CÂNCER

.

Você vai se distrair com facilidade neste
.

dia, mantenha o foco em uma atividade de
cada vez para evitar problemas depois. O
romance ganha mais intensidade.

•

•

•

LEÃO
Concentre-se em suas responsabilidades
e fique distante de confusão. No amor,
abra-se ao diálogo e aproveite para
acabar com mal-entendidos.

VIRGEM

Conseguirá restabelecer a paz entre seus

familiares e acabar com conflitos entre

amigos. Hoje, você conseguirá restabelecer
um clima de harmonia entre todos.

LIBRA
Nesta fase, proteja seu romance de

intrigas e conflitos. Evite manifestar

insegurança no romance - aposte em

momentos de felicidade com seu amor.

ESCORPIÃO
Hoje, você poderá se irritar com

facilidade, respire fundo antes de

implicar com bobagens . Manten�a o

foco nas atividades assumidas com os

familiares e o par.

SAGITÁRIO
É momento de renovar ideias e hábitos.
Aproveite e descarte tudo o que possa
trazer algum aborrecimento para sua

vida. Abra espaço para o novo.

CAPRICÓRNIO
Confie em sua força de vontade

para alcançar o que quer. No campo
emocional, compartilhe seus desejos e

vai aumentar a cumplicidade com o par.

AQUÁRIO
Acredite mais em sua capacidade de

realização e não permita que interfiram
em seus planos. No relacionamento

amoroso, o clima é de puro romantismo..

PEIXES
Você estará voltado(a) à realização de
seus sonhos. Ótimo dia para renovar os

ânimos. Demonstre seus sentimentos a

quem é importante em sua vida.

Olivia F. Lescowitz

Rogerio L. Muller

Sérgio Stringari
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Lá se v. i fli'fais trn ano, 2011 Já era" estamos es (POrtas ,de
2012, o ano em que dizem, acontecerão murdJarngas

drásticas. O fato é que ninguém tem certezs rSallmente do
vai acontecer, portanto, se previnam, vivendo íf1tensamente
cada momento e amem com toda a força I porque é esse

sentimef1to qtre move o mundo, G AMOR. OuallqUler
situação das nossas vidas pode ser 'resdlvrda U'QJrYil arnQ)�

drssemirr m o amor, pratiquem o arno� fuÇ3f"t1 da> <ârflor

�a baJnrdêtra para 2GnlJ que íisst;} é (;) qwe �Irmernte

,pode lfazer ai drfereFrlça. Ârtr71eflfil � preoomae1oo, sem

�ejtaS, sem If'r� O 'qt.ile �i aoo�r sem1l �0Jn 2??

!Humm" me de�e p:Jnsar lUmn1 ��, <afh1 j.i' l, ma\rsfiá
muito ��MrOR � .�arnri�, �fmlO$Qj)
le� das ;anos 1Q, que

�

ft'lf1'iSUJ \\UeJf"� SJaiiw dIe I�.
lPrAZ E� lpatlía� � fhtnrrirckdie.

Orieques \dm fotégrafe FermGlndo lfwblbs
dwrante o ano de 2011 !

Quer ver sua sugestão de conteúdo aqui? Então mande seu material para viniciuscabana@gmail.com ou paulicocabana@gmail.conl
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FIM DE ANO

Cresce movimento na rodoviária
Expectativa é de que o fluxo de

passageiros aumente hoje e amanhã

Motoristas devem redobrar a atençãó nas estradas nos próximos dias

Rodovias poderão registrar congestionamento

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

/\ s viagens de final de ano co

rlmeçaram a aumentar o mo

vimento na Rodoviária de Iaraguá
do Sul. Muitas pessoas já compra
ram passagem antecipada, mas o

maior fluxo de passageiros deve
acontecer entre hoje e amanhã.
Na empresa com maior número
de ônibus no terminal rodoviário

jaraguaense, a Auto Viação Catari
nense, o aumento nas vendas che

ga a 30% nessa época.
De acordo com o encarrega

do de vendas da empresa, Nel
son Marcos Zipf, algumas linhas,
como São Paulo" o atraso chega a

uma hora devido ao forte movi
mento nas estradas. Nos destinos

que incluem o Litoral, o tempo a

mais de viagem varia de 20 a 30
minutos. No entanto, a expec
tativa hoje e amanhã é de que
esse tempo aumente conforme o

movimento e em-alguns horários

poderá haver engarrafamento.

Até ontem, o movimento na

BR-280 era tranquilo, mas a ex

pectativa é de que essa realidade
mude hoje e dia Iode janeiro. De
acordo com o policial rodoviário
Alexandre Pesca, essa é apenas
uma previsão de como poderá es

tar a rodovia neste período. Ainda
não aconteceu nenhum acidente
na região entre Iaraguá do Sul e

Guaramirim. O maior movimento
na BR-280 será na direção de São

O destino mais procurado na

Rodoviária de Iaraguá do Sul, se

gundo o encarregado, é mesmo o

Litoral, principalmente as praias
da região Norte, como Barra Ve
lha, Piçarras, São Francisco e Barra
do Sul. 110 ponto positivo é que as

pessoas estão comprando as pas
sagens antecipadas", diz Nelson.

Nessa época do ano, muitas

pessoas costumam viajar em pé
nos ônibus. Entretanto, a Agên
cia de Transportes Terrestres per
mite que somente 10% da lota

ção máxima do ônibus vá em pé.
Aproveitando as férias, a cos

tureira Elisete Costa, junto com

o filho Alex Costa e a sobrinha
Carolina Aparecida Costa, viaja
ram ontem mesmo a Balneário
Camboriú, 'evitando o maior pico
de movimento. Os três moraram

lá e vão para descansar e ver os

parentes. O retorno está progra
mado para daqui uma semana.

"Vamos ficar na casa de uns pa
rentes e torcer para que tenha
sol", diz Elisete.

Francisco do Sul e Barra do Sul. 110
maior pico será na manhã e tarde
de sexta-feira (hoje) e domingo a

partir das l4h", alerta o policial.
Uma viagem que costuma

levar uma hora poderá durar
de quatro a cinco horas no final
de semana, segundo estimati
va da Polícia Rodoviária Federal
de Santa Catarina. O trecho da

BR-lOl, entre Piçarras e Balneá
rio Camboriú, será o mais movi-

MA Rí:PT P r.nU:GFf
, '
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larníIia aproveita momento para ir Balneário Camboriú rever os parentes

ARQUNOOCP

DICAS PARA UMA VIAGEM SEGURA

Pausas para descanso
o condutor deve programar paradas a cada três horas. Quem
se expõe a muitas horas dirigindo fica sujeito ao fenômeno da
"hipnose rodoviária", na qual se mantém de olhos abertos, .mas
sem percepção da realidade à sua volta.

Crianc;as
O uso de cadeirinhas ou assentos infantis é obrigatório para
crianças menores de dez anos. As crianças devem viajar
apenas no banco de trás.

Extintor de incêndio
Certifique'que o extintor de incêndio esteja dentro da validade. Leia
as instruções de uso para saber o que fazer se precisar usá-lo.

Mantenha distância
Deixe o carro sempre com uma distância segura em relação ao

veículo da frente. Caso identifique algum motorista embriagado,
a denúncia pode ser feita através do nümerolül.

.

rnentado do Litoral Norte.

Segundo o inspetor chefe da

PRF, Everson Feuser, o trecho da
BR-lOl entre Barra Velha e Ita

perna é um dos mais congestio
nados, especialmente das l5h às
23h. "O período mais indicado

para pegar a estrada é das 5h às
l2h. Quem deixar para viajar no

sábado, corre o risco de passar
a virada de ano dentro do carro

nas rodovias", alerta Feuser.

Neblina
, Se seu carro não for equipado com faróis de neblina, asenda
'apenas os faróis bruxos'e as lant�rnas. Rrocure sempreum ponto i. :
de apoio visual como a faixa central (amarela) e as faixas laterais
(brancas). Se a estrada não tiver estas sinalizações, procure se

� guiarpelo "acostaJJlento� Se tjvep.d� parflIl procure umlugfl�'.
!' seguro, não é recomendável ficár parado no acostamento.

Velocidade
Respeite os limites de velocidade. NãQ vá muito rápido, mas

também não precisa ir tão devagar, Pelo Código de Trânsito, o

condutor não pode andar na faixa da esquerda 50% abaixo da
velocidade limite.

,
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CARLOS HENRIQUE ISCHROEDER,ESClUTOR

PONTO DE VISTA

Mais algumas horas e giramos a ca

traca, entramos definitivamente
no ano de 2012. Para trás ficam nossos

erros e acertos, e para frente nossos so

nhos e esperanças. Sofremos de uma

inquietação crônica nos finais e inícios
de anos, tanto que sempre prometemos
mudar nossos rumos, nossas atitudes,
fazemos promessas, brindes. Também

surgem os balanços: financeiros, amis

tosos, amorosos ...

Eu encaro cada início de ano como

um texto, pois quando você começa a

escrever um conto ou romance, você
acha que sabe onde quer chegar, plane
ja o futuro dos seus personagens ... Os

capítulos ... Tudo! Mas logo as coisas se

guem outros caminhos, o personagem
que era secundário parece ter "mais
vida" e vai conquistando espaço, as si

tuações que você imaginou se mostram

banais, e os textos vão "se reescrevendo".
Na vida também é assim, por mais que
você tente esquematizar ou planejar, as

situações sempre acabam fugindo do
seu controle. É como diz o escritor isra
elense Amós Oz no seu livro "Conhecer
uma mulher": "Todas as pessoas, todos
os atos, os atos de paixão e ambição, as

fraudes, a sedução, acúmulo, evasão, os

atos de malícia e de fracasso, a competi-

Matrículas aberta:
ção e adulação e a generosidade, os atos

destinados a impressionar, a despertar _

a atenção, para serem gravados na his
tória da família, ou do grupo ou do povo
ou da humanidade, os atos insignifican
tes e os atos generosos, os calculados e

.

os incontroláveis, os maldosos; quase
todos levam sempre a um ponto onde
não se pretendia chegar."

Gabriel García Márquez reescreveu

37 vezes a primeira página de "Cem
Anos de Solidão" e mesmo assim,
quando lhe chegou às mãos o primeiro
exemplar impresso, começou imediata
mente a remendá-lo. Na vida é impossí
vel reescrever os começos, remendá-los
é dolorido, mas começar é preciso.

Então vamos lá, colocar o espuman
te para gelar, preparar a roupa branca e

nosso melhor sorriso, que hoje é dia de
sonhar, de chorar as conquistas e per
das, mas principalmente, de recomeçar.
Feliz 2012!

* Técnico em Enfermagem
* Técnico em Alimentos
* Técnico em Análises Clínicas
* Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica
* Balconista de Farmácia

* Excel Básico
* Autocad 2D e 3D: Documentação e Projetos
* Solidworks
* Programação Básica
* Adobe ln Designer

* Boas Práticas em Manipulação de Alimentos
* Matemática Financeira com HP 12C
* Desenvolvimento de Equipes
* Custos e Formação de Preço de Venda
* Rotinas de Departamento Pessoal

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC JARAGUÁ DO SUL
Rua dos Imigrantes, 410 I Vila Rau / Jaraguá do Sul Fone: (47) 3275-8400

E-mail: jaraguadosul@sc.senac.br / Site: www.sc.senac.br

senac

••
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FOC.OS DE JA.R'l'IFICIO

Brincadeira
quepode
acabar mal
Bombeiros revelam que uma a cada dez

pessoas sofre acidente ao lidar com

fogos de artificio. Sequelas são graves

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

NONO

Luzes, cores no céu e muito
barulho. Os fogos de artifí

cios são elementos essenciais

para comemorar as festas de fim
de ano. Mas o que é para ser um

espetáculo, pode se tornar uma

tragédia, se o manuseio não for
feito de forma adequada. Dados
dos Bombeiros Voluntários de

_ Jaraguá do Sul revelam que uma

em cada dez pessoas que mexe

com fogos de artifício tem mem

bros amputados, principalmente
dedos. Além de provocar quei
maduras, quando explodem, os

fogos podem causar mutilações,
lesões nos olhos e até surdez.

O último caso registrado na

cidade ocorreu há cerca de um

mês. Ao tentar soltar foguetes,
um jovem percebeu que um não
estourou e pegou o material na

mão segundos depois. O fogue
te estourou na mão da VÍtima

que perdeu dois dedos. "Isso é o

maior perigo. Se você soltar um

fogo de artifício e ele não estou

rar, espera pelo menos 10 mi
nutos para pegá-lo novamente,

pois pode haver um retardo de

tempo no estouro e provocar um

acidente sério", alerta o chefe da

equipe dos Bombeiros Voluntá
rios de Iaraguá do Sul, Neri Beno
Graunke.

Ele acrescenta que em 70%
dos casos, os fogos de artifício

podem provocar. queimadu
ras; em 20%, lacerações e cor

tes e em 10%, amputações dos
membros superiores, lesões
de córnea ou perda da visão e

perda da audição. Para evitar
essas tragédias, a primeira me

dida antes de fazer a armação
ou colocar os fogos em sequ
ência, é pedir autorização dos
Bombeiros. Isso vale tanto para
festas particulares corno em

locais públicos, como eventos

patrocinados pela Prefeitura.
"Se ocorreu algum acidente, a

pessoa responsável estará co-
'"

metendo um crime. Quando os

Bombeiros são informados an

tes, fazemos todo um trabalho
de orientação para evitar aci
dentes", ressalta.

Outra dica do chefe de equi
pe é jamais soltar um foguete de
vara na mão. O ideal é colocar
no chão, dentro de um tubo de
PVC com folga, para que ele não

fique preso. Colocar sempre em

um ângulo de 80 a 85 graus,
jamais de 90. Outro fator que
pode contribuir para uma tra

gédia é o uso excessivo do álco
ol. A pessoa alcoolizada perde
o senso de direção e de respon
sabilidade e pode machucar até

crianças que estejam próximas.
Os rojões mostram um perigo
ainda maior. A dica do Bombei
ro é não deixar queimar na mão,
achando que dará tempo para
soltá-lo. Quem vai participar de
comemorações ao ar livre, prin
cipalmente no Litoral, o conse

lho é se afastar de grupo de jo
vens que promovem algazarras
com fogos de artifícios. "É nesse

grupo que vai acontecer algum
acidente. É bom ficar afastado
de pessoas que estejam alcooli
zadas", enfatiza.

Nenhum estabeIecãnentG contéicial e.
Barra Velha está autorizado a vender fogos

'1\gora, estamos nas

mãos do tempo"
A vida de Ana Paula Lima, 24

anos, pode até ter mudado nos

últimos três anos, mas o sorriso

contagiante permanece o mes

mo. Na virada de 2008 para 2009,
a jovem, moradora de Guarami
rim, foi atingida por um foguete
na cabeça, enquanto comemora

va a passagem de ano junto com

a família, em Barra Velha.
Desde então, Ana luta pela qua

lidade de vida. Ficou cerca de quinze
dias em coma, perdeu os movimen
tos e·a coordenação motora. Ten
tou vários tratamentos, mas não se

adaptou às terapias. Hoje, sua rotina
se resume em fisioterapia realizada
cinco vezes por semana e consulta

com a fonoaudióloga semanalmen
te. No ano passado, foi levada pela
família para tratamento no hospi
tal Sarah Kubitschek. "Ela teve al

guns progressos, come sozinha, fica
na internet, passeia com as amigas,
mas agora não há mais o que fazer.
Só o tempo vai dizer se ela vai ter

mais progressos", conta a mãe, Ro
seli da Silva.

Ana tem .saúde, fala com di
ficuldades, mas se expressa bem
e anda pouco, com o auxílio da
família. A jovem que cursava pe
dagogia e tinha o sonho de casar,
ter filhos e trabalhar, hoje luta

para poder andar e depender
menos dos parentes.

Dois mortos e um

ferido em explosão
No último dia do ano de 2010,

explosivos que seriam usados na

comemoração de fim de ano na

praia de Barra Velha, estouraram
ainda dentro do caminhão. O aci -

.

dente matou dois funcionários e

deixou Fábio César da Silva, 35
anos gravemente ferido.

Único sobrevivente da tragé
dia, Fábio se recupera a passos
lentos. Ele era o responsável pela
carga e descarregava as caixas de

foguete no momento do acidente.
O processo ainda tramita na justi
ça e a suspeita é que um morteiro
tenha queimado sozinho ainda
dentro do veículo. Em fevereiro
deste ano, o Ministério Público
ofereceu denúncia contra duas

pessoas supostamente envolvidas
no caso: o responsável pelo proje
to, João Carlos Bordin, e o secretá
rio de Negócios Eurides dos San
tos, da Prefeitura de BarraVelha.

SEM PRJ� S:ã�ICfffi
Justiça lenta
A morosidade do

julgamento dos acusados
de lançar o rojão que
atingiu Ana causa revolta
e inconformidade na

família. Em agosto, houve
audiência de defesa de
gilberto Marirtíío Moraes,

,

Luiz Vilmar Moraes e

Q�,air L�1z)Moraes,.todos,.
indiciados por lesão

'

,
. c��}J,oral �faví��i,Il}a., Ma§,
amUa não fiá previsão

I

de quando o processo
se�i'jUlg r 1,��f@r�·
'irresponsaveis. Minha

"/II1JJUJfIIuJRtlI/iIJW_1UUmm'IJIiJII1i11JII_WliJIOI1iJ0I1Il
F' IJIiJlilnillOOIOOlJliJllRlunllillmonllllOl1
'que por dentro de tudqUe acontece na regiõ

o

JfIOl�ii' 1,.",,",
o

,��::ce,.
@ocorreiodopovo

SEGtJRANÇA
Cuidados
importantes
Depois de duas confusões na

virada do ano de Barra Velha, a

Prefeitura resolveu tomar mais
cuidados na comemoração-
da passagem de ano. Ao
contrário do ano passado, foi
feita licitação para escolher
a empresa responsável pela
queima de fogos. "Seguimos
as orientações dos Bombeiros
e a empresa apresentou
todas as licenças", garante o

prefeito Claudemir Matias
Francisco. O evento, que ainda
vai contar com showde DJ,
terá um custo de R$ 42 mil. A

queima dos fogos vai acontecer

próximo ao rio Cancela. Para

garantir também a segurança
de quem for soltar foguetes
por conta própria, nenhum
estabelecimento comercial de
BarraVelha está autorizado a

vender o material. A medida é do
Exército, que permite a venda

apenas em locais seguros.
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SONHO DE NATAL

CDLsorteia 100 mil em prêmios
-

Centro Empresarial
,de Jaraguá do Sul
foi palco do sorteio,
ontem à tarde. A

entrega será em 19
de janeiro, às 19h

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

Oganhador do Honda City flex
zero quilômetro é Gerson

Thiem, que receberá o prêmio
mais valioso da campanha "So
nho de Natal" 2011, no dia 19 de

janeiro de 2012, às 19h, no Centro
Empresarial de Iaraguá do Sul. As
sorteadas das quatro motocicletas
Suzuki de 125 cilindradas foram
Dircélia Ferreira, Jocieli Moreira,
Maria de Lourdes Vieira e Marli
Pereira. Também foram sortea

dos quatro notebooks Philco e

50 vale-compras de R$ 500, que
totalizam R$ 100 mil em premia
ção. A primeira sorteada da tarde
foi Célia Amaro, que recebeu um

vale-compras de R$ 500. A lista

completa dos 59 ganhadores da

Cerca de 1DD milhão de cupons da promoção Sonho de Natal foram sorteados

-

promoção da CDL (Câmara de Di-

rigentes Lojistas) de Jaraguá do Sul
está disponível no wWw.ocorreio

dopovo.com.br.
O sorteio iniciou às 15h, com

a presença do presidente da
'CDL, Wanderlei Passold, e de seu

sucessor, Neilor Bussolaro, que
assumirá o cargo a partir de Iode

janeiro de 2012. Foram mais de

um milhão de cupons destinados
ao sorteio, em que 255 lojistas
participaram. Os consumidores
receberam um cupom para con

correr a cada R$ 40 em compras.

Apesar do número expressivo de

cupons, poucas pessoas compa
receram ao sorteio.

Wanderlei Passold lembra

que as vendas natalinas a pra
zo somaram aumento de 3,48%
em relação ao mesmo período
do ano passado, abaixo da pro
jeção de 5% a 7% feita pelos lo

jistas. Para Wanderlei, a retração
nas compras pode ter ocorrido
em função do endividamento
dos consumidores. "Muitas pes
soas compraram casas, carro,
móveis há um ano, dois anos, e

isso interferiu. Como já estavam

endividados, compraram menos

bens não-duráveis", opina.
De acordo com ele, a inadim

plência em Iaraguá do Sul oscila
entre 2,5% a 3%, e se mantém na

média catarinense. Wánderlei

Passold, que após deixar a pre
sidência da CDL passará a ser

diretor conselheiro da entidade,
coordenadora a 44a• Convenção
do Comércio Lojista de Santa Ca

tarina, em Iaraguá do Sul, de 24
a 26 de maio de 2012. Até ontem,

já estavam confirmados 1.100
inscritos. O objetivo dos organi-

.

zadores é alcançar 1.300 partici
pantes.
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Fiesta Hatch 1.01 2012
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R$26.900
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�

Entrada de RS 1.000 �
�

Comprou, pala pela Ford ,�

ganllou 8

MAfS 2 ANOS 60X DE R$ 647,94
DE GARANTIA TAXA 1,590/0 A.M.
ou ovo PORTATll
ou VAlE-COMBUSTrVEl RS 24.500 À VISTA

catFAE2

Promoção "Ford Ka" (válida até 31/12/2011). Novo Ford Ka 1.012012 (cat. KBX2) a partir de R$ 24.500,00 à vista ou financiado com taxa de t,59% a.m. e 20,84% aa, com R$1.000,00 de entrada paga pela Ford, exclusivo para fínanciamentos através
do Programa Ford Credit, e saldo em 60 parcelas de R$ 647,94 na modalidade coe com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos �IOFl, valor total a prazo de R$ 39.876,40, Custo Efetivo Total (Ctr)- calculado
na data de 01112/201,1 a partir de 1,83% a.m. e 24,26% a.a., através do Programa Ford Credit. Promoção Compre e Ganhe liA decisão é sua" (válida até 31/12/2011 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades, considerando-se a data de emissão da
nota fiscal). Na compra de um veículo da linha Ford fiesta RoCam, o cliente poderá escolher entre mais 2 anos de garantia de fábrica ou OVO portátil ou Vale Combustível. Regulamento completo e maiores informações podem ser consultados através do
site www.ford.com.br/promocao. nos Distribuidores Ford ou através do CAF 0800 703 3673. Esta promoção não é válida para veíCUlos adquiridos na modalidade de Venda Direta por pessoa jurídica. Ford Fiesta RoCam Hatch 1.012012 (cat. FAE2) a partir
de R$ 26.900 à vista. Não abrange seguro, acessórios, documenta�ão e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CH poderá sofrer alteração,
quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CH) a data da
contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso. MORETTI

Jaraguá do Sul

(47) 3274.2800CARTAO FORD ITAÚCARD. SOLICITE JÁ O SEU.
. Acumule até R$ 10.000 em descontos na compra de 'eu Ford Zero.

C.pltals. fllgtôes metropol�.n.. : 4001 "'I8S1lI Oem3lsloc.alldad..,OOOO 122 4858.
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Henrique Porto redacao@avanteesportes.com

Talentos Olímpicos
7\ Testa semana estamos trazendo uma série de reportagens sobre'

1 V atletas nascidos em ]araguá do Sul na década de 90, que estão se

destacando em suas modalidades e possuem potencial para disputar
as Olimpíadas de 2016.]áfalamos sobre Caio Pereira (basquete),]ean
Deretti (futebol) e Karuê SeU (tênis). Hoje é a vez deJairo Medeiros
(vôlei). Uma oportunidade para mostrar quanto nossa cidade é rica
em talentos, muitas vezes desconhecidos pela maioria.

Torneios de Verão
Estão abertas as inscrições para os eventos esportivos de verão,
que devem movimentar a praia da Enseada, em São Francisco do
Sul. O local recebe as tradicionais competições de futsal (onde a

Baumann representou Jaraguá do Sul neste ano) e beach soccer.

Cada equipe poderá inscrever 15 atletas, ao custo de R$ 400. As

inscrições encerram em 4 de janeiro. Os jogos de beach soccer

devem acontecer sempre aos sábados e domingos. Já os de futsal
serão nas sextas e sábados. Informações no (47) 3444-2333.

Futebol Americano
Gaúcho, radicado em Jaraguá do Sul e atleta do Joinville
Gladiators, Tiago Farias foi aprovado na fase de treinamentos
da Seleção Brasíleíra de Futebol Americano. Tiagão seguiu os

passos de seu irmão, Lucas. Será o número 49 no amistoso
,

do dia 21 de janeiro, contra o Chile, em Foz do Iguaçu. Foi
convocado para as funções de fullbacks e tight ends.

GERALDO TAKANAGE/OVERTIME

MMA
Radicado recentemente em Jaraguá do Sul, o atleta de MMA
Marcelo "Drago" Lisboa tenta montar um Centro de treinamentos

,

da modalidade no município. Sua idéia é interessante. Drago quer
que o local conte com técnicos, psicólogos e preparadores físicos
para atender aos atletas. Adianto que a missão não será fácil.
Mesmo assim, desejo sorte na empreitada.

DIVULGAÇÃO

ARQUIVO PESSOAL

TALENTOS OIJlÍMPICOS

JARAGUÁ DO SUL

HENRIQUE PORTO

Jairo (primeiro sentado, à esquerda) aprende jogando ao lado de estrelas

Substituindo
o melhor
do mundo
Reserva de Ricardinho, o melhor

i

levantador do Mundo, jaraguaense
Jairo Medeiros tenta se firmar no vôlei

I /\ os 21 ele é reserva do consi
rlderado melhor levantador do
mundo, Ricardinho. Foi semifina
lista da última Superliga, defen
dendo a camisa 14 do Vôlei Futuro,
equipe de Araçatuba (SP). Nascido
em Jaraguá do Sul, Jairo Wiest Me
deiros busca seu espaço na moda
lidade coletiva mais vitoriosa da
história olímpica do país.

Iniciou sua -trajetória no Ins
tituto Educacional Jangada, sob
os olhares atentos dos professo
res Adernar Saganski [Mazinho]
e Generson Rocha [Gegê]. De lá
seguiu para as equipes de rendi
mento do município, onde for
mou - ao lado de nomes como

Rodrigo Telles - um dos melhores
elencos história do vôlei de base
local, comandado por Kadylac
[Luiz Carlos Rodrigues da Silva].

A projeção local lhe rendeu
seguidas convocações para sele-

ções estaduais. O próximo passo
foi a convocação para a Seleção
Brasileira, onde Jairo sagrou-se
campeão mundial juvenil em

2009, em Pune, na Índia. Duran
te a preparação para o Mundial,
viajou para Polônia, Bulgária e

República Tcheca, onde dispu
tou uma série de amistosos.

No Vôlei Futuro, iniciou a tem

porada como terceiro levantador.

Aospoucosfoiganhandoconfian
ça e virou reserva imediato de Ri
cardinho. Garante que está saben
do tirar proveito do fato de treinar
e jogar ao lado de grandes nomes
do vôlei nacional, como Leandro
Vissoto, Lucão e Mario Junior. "Es
tou absorvendo todos os conheci
mentos que me passam", diz.

Com l,85m e uma impulsão
que pode chegar a 2,85m no blo

queio e 2,98m no ataque, Jairo
sabe que ainda precisa evoluir
muito antes de buscar uma vaga
na Seleção Brasileira principal.
Acredita estar .longe do nível dos

atuais levantadores, mas garante
que vai seguir treinando em bus
ca do que chama de sonho e dis

putar as Olimpíadas de 2016.
Se depender da torcida de sua

mãe, Iaísa, certamente chegará
lá. Desde o início ela é sua maior
fã e incentivadora, sempre acom

panhando o filho nos jogos. Hoje,
mesmo distante, mantém vivo o

vínculo com a modalidade, atu

ando como vice-presidente da

Associação Desportiva Voleibol
(ADV), clube onde Jairo iniciou
sua saga vitoriosa.

NOIDe: Jail'(� Wiest Wlede&os ,

Idade: 21 .,os [17./02JUSO)
Altura: 1,89m
Peso: 83Jql$
Modalidade: Voleibol
Clube: Võleij, 1\:lt'IKlirO foSP)
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Flamengo aposta
na base em 2012
Campeões da Copa São Paulo,
Negueba, Thomás e Muralha vivem a

expectativa de disputar a Libertadores

FOLHAPRESS
t

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

Com apenas um reforço con

firmado para 2012 até agora
- o lateral esquerdo Magal, ex

Americana -, o Flamengo apos
ta na manutenção da base para
conquistar títulos na temporada.

"Foi muito bom termos con

seguido a classificação para a

Libertadores, ainda mais que foi

no jogo contra.o Vasco. Vamos

com tudo para o ano que vem.

Quero agradecer a todos que me

ajudaram. Agradecer ao pessoal
da base, que me ajudou muito a

chegar até aqui e 'ao técnico Lu-

xemburgo que apostou no meu

futebol, junto com sua comissão

técnica principal", disse Thomás.

"Sentimos como é disputar
uma Libertadores. Jogamos a

Sub20 no Peru e vimos que não

é simples. Nem sempre a melhor

equipe ganha. Em 2012 vamos

trabalhar forte para conseguirmos
nosso espaço entre o grupo pro
fissional e mostrar para o mundo

que podemos conquistar a com

petição", completou Muralha.
Além ·dos jovens recém-pro

movidos dos juniores, o Flamen

go anunciou as renovações com

o goleiro Felipe e com o meia

Renato, cujos contratos se en-

cerrariam no final de dezembro. I
Já Thiago Neves, que pertence ao i
árabe Al-Hilal, ainda não teve sua 1'...

'

situação definida.
O elenco rubro-negro se rea

presenta no dia 3 de janeiro, quan-
do viaja para Londrina: Os treinos .

"

na cidade paranaense irão até o

dia 15. Depois, a equipe embarca

I..para Sucre, na Bolívia, onde conti-

nuará a preparação para a estreia

na competição internacional. i
MMA

o clube anunciou a contra

tação de José Aldo, lutador de I·MMA. "Sempre torci, chorei e

acompanhei o Flamengo desde

criança e, agora, poder fazer par- �
te desta companhia é maravilho-

I.'.so", disse o lutador ao site oficial
do clube.

ANDRÉ PORTUGAL/VIPCOMM

Torcida ameaça diretoria do Palmeiras
Parte da' torcida do Pal

meiras deu um ultimato ao

presidente Arnaldo Tirone na

quarta - feira. Caso o clube se re

apresente no dia 4 de janeiro e
�

não tenha ao menos cinco no

vos reforços, um protesto será
realizado na frente do CT.

A maior parte dos torcedo

res presentes pertencia à torcida

organizada Mancha Alvi-Verde.

O grupo de 30 torcedores foi até

um jantar de confraternização da
diretoria palmeirense e fez uma

série de reivindicações a Tirone.

Argumentaram que todos os

clubes estão se reforçando para
2012, menos o Palmeiras, que até

agora só contratou o lateral Iuní
nho, ex-Figueirense. E disseram

que aguardam ao menos cinco

caras novas no próximo dia 4, caso

contrário armarão um protesto.
O Palmeiras chegou a nego

ciar a contratação do meia Ri

charlyson, do Atlético-Mü, mas

acabou desistindo da negociação
solicitada por Felipão, depois da

repercussão negativa do nome

junto à torcida.

CORINTHIANS
'<' jILL··(ATic.ANTE;·EX�CÓRftIÜ�PRf·

.

< DIEGO (ZAGUEIRO, EX.CEARÃ.CE)
< DODÔ (LATERAL ESQUERDO, EX·BABlA·BA)
< FELIPE (ZAGUEIRO, EX·BRAGARTINO·SP)
< Gn.SIHHO (ATACANTE, EX·JUBn.O IWATA·JAP)
< LULlNHA (MEIA, EX·BABlA·BA)
< MARCELO OLIVEIRA (LATERAL ESQUERDO, EX.ATLÉTlCO.PR)
< VITOR JÚHlOR (MEIA, EX.ATLÉTlCO.GO)

,

.p.�.J.M$ .

> GABRIEL SILVA (LATERAL ESQUERDO, PARA A UDINESE-rrA)
< )UHlHBO (LATERAL ESQUERDO, EX.nGUEIRENSE-SC)
> KLEBER (A'I'ACA.NTE, PARA o GRÊMlO.RS)
> TADEU (ATACANTE, PARA o BOTAFOGO·SP)

SANTOS
> DANILO (LATERAL DIREITO, PARA O PORTO·POR)
> ECDER LIMA (LATERAL ESQUERDO, PARA O OESTE-SP)
> LEANDRO Sn.VA (LATERAL DIREITO, SEM DESTINO)
< MAnSOR (ATACANTE, EX-ATLÉTICO.PR) .

< MABAHHÃo (LATERAL DIREITO, EX-COIIJTIBA..PR)

SÃo PAULO
..

<
..

CüüTO
..

(LüEüL·ESQüEim�fEXmRl�MG,..·
.. ······ ...... · .... · .. · ...... · .. · .. ·· ........

< CLEBER SAHTARA (VOLANTE, EX-ATLÉTIco.PR)
< coRTÊs (LATERAL ESQUERDO, EX-BO'1'AFOGO-RJ)
> DAGOBERTO (A'DlCARTE, PARA O IRTERAClORAL-RS)
< EDSOR sn.VA (ZAGUEIRO, EX-nGUElRERSE-SC)
< FABRÍCIO (VOLANTE, EX-CRUZEIRO.MG)
< MAICOR (MEIA. EX-nGUEIRE1fSE.SC)
< PAULO MIIlARDA (ZAGUEIRO, EX-BAJllA.BA)
> RIVALDO (MEIA, SEM DESTINO)
< SÉRGIO MOTl'A (MEIA, EX-CEARÁ-CE)

FLAMENGO
< MAGAL (LATERAL, EX.JlMERlCARA-SP)

BOTAFOGO
> ALESSARDRO (LATERAL DIREITO, SEM DESTINO)
> .ALEXARDRE OLIVEIRA (ATACANTE. SEM DESTINO)
< ANDREZlHHO (MEIA, EX·IRTERRACIORAL-RS)
> ARARUAMA (VOLANTE, PARA O OlJUUA.RJ)
< BlllN:NER (ZAGUEIRO, EX-PARARÁ.PR)
> BRUHO coms (LATERAL ESQUERDO, PARA O SÃo PAULO·SP)
> EVERTOR (MEIA, PARA O T1GRES-MEX)
< JOBSOR (MEIA, SEM CLUBE)
> LÉo (VOLANTE, PARA O SANTA CRUZ-PE)
< OSWALDO DE OLIVEIRA (TÉCNICO, EX-KASIDMA ARTLERS-JAP)
> TlDAGO·GALHARDO (MEIA, PARA O BAN'GU·RJ)

.f.t.��N$� .

< ALEX (ATACANTE, EX·IRTERRACIORAL-RS)
> ANDRÉ LUIS (ZAGUEIRO, SEM DESTINO)
< BRURO (LATERAL DIREITO, Ex.nGUEIRERSE-SC)
> FERRANDO BOBO (VOLANTE, PARA O ATLÉTlCO.GO)
> JÉITERSOR (LATERAL ESQUERDO, SEM DESTINO)
< JOÃO PAULO (LATERAL ESQUERDO, EX·PORTE PRETA-SP)
> MARlAN'O (LATERAL DIREITO, PARA O BORDEAUX·FRA)
< RAF.REL (GOLEIRO, EX-ATLÉTICO.GO)
< RODRlGUlHHO (ATACANTE, EX.ATLÉTICO.PR) /'

< WAGRER (MEIA, EX•.GAZlRTESPOR·TUR)
< WELLIRGTOR REM (MEIA, EX·nGUEIRERSE·SC)

y�$..çº ..

> BERRARDO (MEIA, PARA O CRUZEIRO·MG)
< CAlQUE (MEIA, EX.AVAÍ-SC)
< CARLOS ALBERTO (MEIA, EX·BAJllA.BA)
< E. (lRARJA (LATERAL DIREIRO, EX-SÃO CAETAN'O·SP)
> GIAR (ZAGUEIRO, PARA A PORTE PRETA·SP)
< JEFERSOR (MEIA, EX·KARSAS CITY·EUA)
< MAGRO (MEIA, EX.BAHIA·BA)
< RAF.REL COElJIO (ATACANTE, EX.AVAÍ.SC)

GRÊMIO
> ADnsOIÚZAGUE"lRCi·PARA·O··TE·REKGROsn.RUS)

, .

> BRANDÃO (ATACANTE, PARA O OLYMPIQUE·FRA)
< CAIO )'tOOOR (TÉCNICO, EX·BOTAFOGO·RJ)
< DOUGLAS GROLl (ZAGUEIRO, EX·CHAPECOE;RSE·SC)
< FELIPE RORES (MEIA, EX-IRDEPERDERTE·SP)
> GILSOR (LATERAL ESQUERDO, PARA O CRUZEIRO·MG)
< KLEBER (ATACANTE, EX.PALMEIRAS-SP)
< MARCELO MORERO (ATACANTE, EX·SHAKHTAR DORETSK-UCR)
< MARCO ANTÔNIO (MEIA, EX·PORTUGUESA-SP)
> RODOIJ'O (ZAGUEIRO, SEM DESTINO)
< SORONDO (ZAGUEIRO, EX.IRTERRAClORAL-RS)

IN'fERNACIONAL
> ALEX (ATACANTE, PARA O FWMIRERSE·RJ)
> ANDREZlHHO (MEIA, PARA O BOTAFOGO·RJ)
< DAGOBERTO (ATACANTE, EX·SÃO PAULO-SP)
> LAURO (GOLEIRO, PARA A PORTE PRETA-SP)
> RICARDO GOULART (MEIA, PARA O SANTO ANDRÉ-SP)
> RODRIGO (ZAGUEIRO, SEM DESTINO)
> SILOÉ (ATACANTE, PARA O HORIZORTE.CE)
> SORONDO (ZAGUEIRO, PARA O GRÊMIO.RS) 'Fonte: Gazetaesporliva.net
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. Aos 2.657 clientes que fizeramo escolho
perfeita em 2011, o nosso. muito obrigado.

NUCLEODAS
CONCESSIONARIAS

oevacurcs
ACIIS-APEVI

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOlKSWAGEN ª 47 3274 6000

Faça revisões em seu veículo regularmente. Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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