
HENRIQUEPORTOIAVANTE!

Tricolor empatou com oGuarani ontem e não levou o título da Divisão Especial, mas valorizou o acesso. Páginas 19 e 20

Sepultamentosmais restritos
Cemitérios públicos de Jaraguá do Sul estão
com a capacidade praticamente esgotada para
novos jazigos. No bairroVila Lenzi a solução foi
construir estruturas verticais.Páginas 14 e 15

Danças e tradição nosbairros
Final de semana será de apresentações
com ó grupo de culturahúngaraDanántúl.
Eventos serão realizados na Ilha da Figueira,
emNereu Ramos e naVilaNova.

.......L-'_

Fanúliarecebesolidariedade

Depois de perderem a casa e pertences pelo
fogo, ajuda de anônimos deu nova esperança .

para os moradores que tiveram tudo
destruído na quarta-feira. Página 18
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Schnell
Brasil
Comemora 10 anos

de atividade esta

que é uma dasmais
destacadas fabricantes
de equipamentos para a

v

indústria da construção
civil de nossa região.
Neste período já
migrouparamodernas
instalações industriais,
construídas segundo
os mais avançados
conceitos de isolamento
em relação ao entorno.

" ,

Novo

$hOpping
Adireção do Shopping
Breithauptvaianunciar ,

napróxima quinta-feira,
num evento na Scar, o ,

, ,� plano de expansão da '

umidade em Iaraguãdo-
1'/ SIM. Apsevísão é que

. 'devem ser investidos

R$ 80milhões.A nova,
estrutura contará com,

1:2 andares e urna área ,

construída de 48mil'
m2� Dosatuais 13milmZ '"�

de áreabruta locável, o

shopping irá contar com
26,2milmZ, o que significa
um salto de 70para 150

espaços de locação.
Também serão instaladas

, 129 salas comeroiais. '
'

,

Para quem está fechando
orçamentos para o ,

pJ0óximQ ano vai o.
.alerta de que não existe
nenhuma indicação
deque ai'inflação no

I próximo-ano sejamais
comportada, poís a I,

previsão elomercado r

,de,�A5Woem2013 pçde
seIr\consideradaaté li:

"
r r'
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PERÍODO

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Crédito
Acampanha de incentivo para que

os clientes do varejo de Jaraguá
do Sul normalizem seus débitos vem

alcançando sucesso. Segundo o dire

tor do Serviço de Proteção ao Crédito

(SPC) da Câmara de Dirigentes Lojis
tas (CDL), Fábio Cristiano Stein, os
clientes podem solicitar o benefício

diretamente na entidade, junto ao

Centro Empresarial de Jaraguá do

Sul (Cejas). A CDL faz então contato

com os estabelecimentos para que
o entendimento na atualização do

crédito se viabilize. "É um trabalho

realizado juntamente com o de as

sessoria de cobrança, que beneficia

clientes e lojas na medida em que

possibilita ativar o poder de compra
em um momento importante para a

economia", afirma Fábio Stein.

Preferências
Na condição de um país em desenvolvimento, o Brasil sempre
contou com o "Sistema Geral de Preferências" que assegurava

condições mais favoráveis de acesso ao mercado dos países
ricos. Durante reunião com integrantes do Parlamento Europeu
para as Relações com os Países do Mercosul, em Florianópolis,
a Federação das Indústrias (Fiesc) manifestou preocupação
com o fim do Sistema Geral de Preferências (SGP), que assegura

redução da tarifa alfandegária de produtos brasileiros na Europa.
O acesso diferenciado ao mercado europeu, com tarifa zero, está

programado para se encerrar em 2014 e as empresas brasileiras

precisam estar atentas a isso, pois seus produtos ficarão mais

caros, e, assim, menos competitivos na Europa. Diversas empresas
exportadoras de nossa região contavam com este benefício.

Educação
A partir de novembro, o Sistema Fiesc promoverá eventos pelo Estado para
lançar o movimento "A Indústria pela Educação". Joinville, Jaraguá do Sul,
Blumenau, Criciúma, Chapecó, Lages e São José sediarão os encontros nos

dias 19,21,22,28,29 de novembro, 3 e 4 de dezembro, respectivamente.
O movimento, lançado em setembro, em Florianópolis, é baseado em
dois pilares: investir na ampliação da oferta de programas de educação do
Sistema Fiesc e incentivar empresas de Santa Catarina a destinar maior

atenção a ações voltadas para a área. A etapa de Iaraguá do Sul, no dia 21 de

novembro, na Scar, é mais uma oportunidade para definir ações concretas

para priorizar a educação profissional. Deverão participar ativamente
não apenas a classe patronal, representada pela Fiesc, mas também

representantes dos trabalhadores e do governo. Em nossa região, contamos
com ótimas instituições de ensino e, principalmente os jovens, precisam ser

conscientizados de que este é o caminho que precisam trilhar.
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Reciclagem
A campanha da CDL já recolheu na região
mais de 100 toneladas de eletrônicos

descartados, mas urna pergunta sempre
presente é o que acontece com os

equipamentos recolhidos. A estimativa é

de que o país descarta 100mil toneladas

de equipamentos eletrônicos por ano.'
Uma usina recentemente inaugurada em
Sorocaba completa o ciclo de reciclagem
encarregando-se do que se costuma chamar

de "mineração urbana", ou seja, a recuperação
dos metais contidos nestes equipamentos
e sua destinação para urn novo processo
produtivo. Até então, esta fasemais complexa
do processo era realizada no exterior.

Enfautosc 2012
Em Iaraguá do Sul acontece o 2°

Encontro Nacional e Feira da Reparação
Automotiva, o 16° Encontro Estadual

deAutomecânicas de Santa Catarina e
.

a FeiraAutomotiva i012 nos próximos
dias 22 a 24 de novembro, no Pavilhão de
Eventos de Jaraguá do Sul. Este é mais um

evento captado pela ação do Núcleo de

Automecânicas Acijs/Apevi e o presidente
do núcleo estadual, Odair Borges de Freitas,
estará na plenáriaAcijs/Apevi da próxima
segunda-feira para detalhar o evento.

le01�EI1IAS
.

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1293
06 - 10 - 11 - 13 - 17

20 - 22 - 30 - 31 - 35

37 - 38 - 41 - 47 - 52
59 - 83 - 85 - 88 - 93

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04706
1° 62.704 250.000,00
2°

.

61.516 16.300,00
3° 55.378 15.500,00
4° 14.295 15.000,00

.

5° 73.938 13.768,00

MEGASENA
SORTEIO N° 1438
07 - 14 - 31 - 33 - 36 - 49

QUINA
SORTEIO N° 3034
12 - 20 - 47 - 71 - 74
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Jaraguá do Sul pode se orgulhar de contar novamen
te com a representação na série principal do cam

peonato catarinense. A partir de 2,,013, a expectativa é

que a' lpob�açã0 dos torcedorés seja. cadavez mais
participativa para que o Juventus possa permanecer
de forma duradoura na série A.

Para isso, é preciso também um bom planejamen
to da atual diretoria para que o tricolor não seja ape
nas figurante na competição. A experiência desse ano
na Divisão de Acesso serve de referência de como o

Iuventus deve se reforçar para semanter na elite.
Uma coisa é certa. Sem apoio não semonta uma

Com o acesso, quem fizer parte desse apoio terá
uma visibilidade bem maior. Haverá uma exposição
estadual na mídia, com transmissão de jogos por ca
naís abertos e fechados.' Essª referência também aju
da a.motivar a comunidade e se orgulhar da equipe
que irá representá-la.

Com o acesso, o desafio para 2013 é bem maior. A

obrigação não é ser campeão, mas se manter no es

tadual para que um dia Jaraguá do Sul possa ter o

maior título do futebol de Santa Catarina. Agora é
o momento do apoio para que essa conquista do
acesso não seja em vão.

,
'

Com o acesso, o desafio para
2013 é bem maior. A obrigação

- , -

nao e ser campeao, mas se
manter no estadual.

equipe competitiva. E pela força econômica e per
fil de valorizar as coisas locais, espera-se que o Iu
ventus tenha o apoio merecido, a exemplo do que
aconteceu no decorrer da Divisão de Acesso.

Charge

Do leitor

Politicamente incorreto
�

"'[Jcansativo você crescer em

_
.Lruma sociedade que te impõe
uma maneira "certa" de se com

portar, e incute a você a respon
sabilidade de corresponder às
terminadas expectativas, que me
perdoem os politicamente corre

tos, e os "defensores das tradições
e bons costumes", isso é balela,
no formalismo e padrões de con
duta encontra-se a mais bela hi

pocrisia. Você passa suavida ves
tindoumamascará criadamuitas
vezes pelo inconsciente coletivo,
o interessante é que poucos per
cebem que suas atitudes derivam
de algo espe1hado, queremos
sentir a aceitação dos outros,

por isso agimos de determinada
maneira. É escandaloso quando
alguém foge a regra, porém, são
justamente estes que movem o

aglomeradomonótono.
Antes que alguém me jogue

uma pedra, faço um apelo as

'Amélias da vida", se não fosse à
ousadia· de enfrentar o padrão
patriarcal, a mu1her ainda seria
o1hada como um objeto, quanto
desperdício. Posso citar também
o caso da abolição da escravatu

ra' ou me1hor, creio que o mais
atual é as relações homo afetivas

que começam a ter suadignidade
reconhecida..

Pois eu admiro os politica
mente incorretos, são os batem
de frente com ilusão das abso
lutas verdades que nos ensinam
a acreditar, estes mudam o sis

tema, retiram suas máscaras e

trazem em suas experiências a

motivação de ir além do super
ficial formalismo da sociedade,
a liberdade de pensar diferente
temumpreço alto, mas é o ar que
a evolução respira.

'

Mariana Rigon,
acadêmica de Direito

Compartilhe a sua opinião. Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I
Elas e eles

Desenvolver entusiasmo diante de alguma coi
sa não é difícil, difícil é manter o entusiasmo.

Se essa é uma verdade do cotidiano de todos nós,
imagine quando se trata de entusiasmo pela vida,
na vida ... Pensei muito sobre isso neste fim de se

mana passado. É que fui convidado para fazer uma
palestra para um grupo da chamada Terceira Ida
de. Costumo fazer palestras dentro de empresas,
assuntos corporativos, vendas, motivação, essas

coisas, ou dentro de escolas e universidade, rara
mente saio dos meus trilhos costumeiros. Saí no
fim de semana, saí para falar com um grupo de 47

pessoas, 44 mulheres, apenas três homens.
Não que eu já não soubesse disso, que os homens

são uns pacóvios existenciais que se acham, são os

tais só da boca para fora... Observei bem as mulhe

res, a maioria na faixa dos 60 anos, o que acho uma

provocação. No mundo de hoje, 60 anos é pouco
mais que uma elástica "adolescência". Quem se achar
velho nessa faixa etária ou está muito doente ou é
doente da cabeça, mas vá lá. E os homens? Muitas
das mu1heres que estavam na palestra eram viúvas,
nenhuma surpresa, os homens vão ficando pelo ca

minho, morremmais cedo ou se entregam para uma
vida de pijamas ou joguinhos estúpidos de dominó ...

As mulheres quando se aposentam de um tra

balho externo não se aposentam para a vida, con
tinuam "regendo" a vida familiar, mantêm laços de
amizades na vizinhança, naigreja, no centro comu
nitário, em todos os lugares. E os homens vão fican
do em casa, gemendo, querendo tudo nas mãos e se

comportando como crianças, quando, na verdade,
são é dengosos. Só dou desconto se o cara estiver

doente, incapacitado, aí é outra conversa.
Saí da palestra mais entusiasmado que as mu1he

res, aprendimais uma vez com elas. Elas têm o segre
do demanter o entusiasmo na vida. E se bemme lem-

bro, uma delas me disse que o marido ficara em casa

para juntar umas fo1has que caíram do limoeiro...

Unhas'
Ouvi dia destes... Uma dada apresentadora de

televisão entrou na bancada de' notícias com as

unhas pintadas de uma cor de "perígueti" O dire
tor viu e berrou no ponto: "Acetona imediatamente,
ela tem que limpar as unhas dessa cor horrível para
um telejornal". Depois do intervalo a moça voltou
com as unhas limpas. É assim que se faz, a leviana
não sabia que bancada de telejornal não é lugar de
vulgaridade? Vale para todas as mulheres que tra

balham. No local de trabalho ou as unhas estão em
vermelho ou sem nada. Outras cores conferem vul

garidade, depõem contra a empresa...

E eles?
Não raro, mal-educados, ou porque estão de fol

ga ou porque voltam para visitar ex-colegas, vêm à

empresa de bermudas, tênis sem meias, camisetas
molambentas, uns lixos. Negativo, "companheiros".
O pessoal da recepção ou da segurança tem que
barrá-los. Que se vistam como gente, como ho

mens, ou esperem pelos amigos na calçada...

Falta dizer
Num balcão de café num shopping um lacaio

dizia para o sujeito ao seu lado que dera um pas
sarinho de presente à filha. E que o bichinho can

tava o tempo todo. Será que o estúpido não sabe

que passarinho não canta? E como iria cantar sem

liberdade? Um bronco desses deve pensar que ca

chorro está cantando quando late ... O que os "mí

opes" tomam por canto é comunicação das aves,
um lamento pode ser, isso sim, canto jamais. A ig
norância é mesmo amãe de todos os males.

Fale conosco
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MARCELE GOUCHE

EM COSTRUÇÃO Estrutura fica nwn terreno de oito mil metros quadrados e tem previsão de ser inaugurada em março' de 2013

Balaroti pretendeabrir 150 vagas
Rede de materiais de construção investe
R$ 15 milhões na filial de [araguá do Sul

Perfil da rede ---I

Empreendimento também vai oferecer utilidades domésticas

JARAGUÁ DO SUL

Da Redação

Uma das maiores redes de
materiais de construção

do País, a Balaroti, tem previsão
de abrir' 150 empregos em Iara
guá do Sul para atender a filial

que está sendo construída num
terreno de oito mil metros qua
drados' localizado na rua Coro
nel Bernardo Grubba.

A expectativa da empresa é

que a loja seja inaugurada em

A unidade da rede Balaroti

que será inaugurada em Jaraguá
do Sul traz um conceito de loja
que oferece soluções para to

das as etapas da construção ou

março do ano que vem. Se essa

expectativa se confirmar, o di
retor de Vendas e Marketing,
Eduardo Ballarotti, acredita

que até final de dezembro, a

equipe de funcionários seja
definida. "Vamos valorizar

pess�as de Jaraguá do Sul para
trabalhar conosco. Elas vão

passar por treinamentos, que
deverá durar entre 60 e 90 dias
em Curitiba (sede da empre
sa). Lá, irão aprender sobre os

produtos que comercializamos,

reforma de uma casa. Entre os

materiais oferecidos estão desde
matéria prima bruta para a cons
trução, como areia, brita e ci

mento, até acabamentos, como

mas também dos nossos valo

res, missão e jeito de trabalhar",
destacou. Ainda não foi defini
da a data do processo de sele

ção dos funcionários.
a diretor destacou que a

rede Balaroti tem uma políti
ca de valorização dos funcio
nários que a destacou com a

classificação no ranking da
revista Exame como uma das
150 melhores empresas do País

para se trabalhar.
a investimento na constru

ção de cinco mil metros qua
drados de loja gira em torno

de R$ 15 milhões. Assim que
entrar em atividade, a unidade
de Iaraguá do Sul será a quinta

cerâmicas, tintas, louças, metais,
material elétrico e hidráulico, e

de iluminação. Utilidades do
mésticas e peças para decora

ção também integram a lista de

da rede no Estado - a empresa
conta com filiais em Joinvil
le, Balneário Camboriú e, em

maio, inaugurou uma em São

José. No ano que vem abre tam
bém uma em Blumenau. A em

presa, possui 18 lojas espalha
das no Paraná e Santa Catarina.

"Há quatro anos fizemos
uma pesquisa de mercado e

percebemos o potencial da re

gião de Iaragua do Sul como
bem promissora. Por isso, vi
mos que tinha uma possibilida
de de ter uma loja com o nosso

perfil, com características mo

dernas e que trabalha commais
de 50mil itens de soluções para
o lar", destacou.

produtos. Todos são oferecidos
no sistema "self service"onde,
os clientes podem conhecer os

produtos de perto, com apoio
de vendedores especializados.

A nova loja é
construída num

terrenO' de oito mil
metros quadrados,
localizado na rua
'Coronel Bernardo
Grubba, Centro.

A área fica
localizada próxima
ao Posto Mime.

,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,
I Fiqu'

'.........."","...""11I e Por de t
.

II que
n ro de tud ·

aContece . o,

II: . IJ/i>
no regIão I

W, ar@ocorreiod°povo

A nova loja também terá o Bala

Baby (espaço de entretenimen

to para as crianças enquanto os

pais estão na loja), cafeteria e es

tacionamento próprio.
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Nilson Antonio - Interino
2106.1923 I nilson@ocorreiodopovo.com.br

Lei da Ficha Lbnpa é

aprovada sem as emendasLemke, se reuniram na
'

prefeitura para dar início
oficialmente ao ato de

transição. No encontro,
Izidoro entregou um
ofício inditalldo 0$ ,

'

nomes aos m�nibros.'(fa
equipe escolhida pelo
prefeito eleito.

Ontem à noite os vereadores aprova
ram por unanimidade o projeto de

Lei 416/2012 que trata da Ficha Limpa
para os comissionados, tanto no Executi
vo como no Legislativo. Antes da votação,
o vereador Jean Leutprecht (PCdoB), (na
foto), retirou as emendas propostas por
ele e a vereadora Natália Petry (PMDB).
Agora a projeto vai para a prefeita Cecília
Konell (PSD) sancioná-la.

Antes da votação da proposta da Fi
cha Limpa, o presidente do Legislativo
Francisco Alves (PT) suspendeu a sessão

para os parlamentares tratarem do as

sunto. Na conversa estava em discussão
a manutenção ou não da emendá que
fazia algumàs alterações na proposta
original. A alteração tratava sobre a situ

ação da demissão dos servidores através
do processo administrativo ou judicial.

Com a mudança ficaria vedado apenas
quem, além de ser demitido, também
fosse condenado judicialmente.

Ao retornar aos trabalhos da sessão,
o Leutprecht usou a tribuna para anun
ciar a retirada das emendas que era pro
positor. Ele salientou também, que o

projeto foi amplamente debatido pela
sociedade nos últimos dias e que em ne

nhum momento as propostas foram de
vido ao resultado das eleições. "Nunca
deixamos de dar importância ao Ficha

Limpa", concluiu.
O projeto será encaminhado ao Exe

cutivo para sancioná-lo. Caso a prefeita
Cecília Konell vete parcial ou integral
mente o projeto deve retornar para a

aprovação dos vereadores. Pela motiva

ção pública, Cecília deve aprovar na ín

tegra a proposta de lei.

Novo encontro
O próximo encontro, com

, ás equipes completas,
vai acontecer na

segunda, dia 5, às 10h.
Conforme o presidente
do pp, Ademir lzidoro, os
representantes do novo
prefeito vão fomeçar a '

€onheceveo1nt). êstáa :
"

, ,'. :".' " "I
.

a'tlministra�ão pública.
Entre vários documentos
e informações que
devem ser reivindicados

pela comissão está o
.relatório dos projetos
'�ncaminl1ad0s'ao 'I',

)
" .', "', .,

governo federal.

FABIO MOREIRA

Importância
dos conselhos
O prefeito eleito Dieter

, Ianssen (PP) destacou
durante a assembleia dos

lojistas, na última quarta
feira, que ele vai precisar
dos conselhos durante

o mandato", disse.

Investimentos
li DO:,Calç.dão.

Neivor Bussolaro
disse não vaimedir
esforços para cumprir o
compromisso assumido
no dia daposse como

Retiradas as emendas
A vereadora Natália Petry (PMDB) disse que a retirada das emendas que ela
havia proposto conjuntamente com o vereador Jean Leutprecht (PCdoB)
atendeu ao desejo dos demais parlamentares. ('Amaioria decidiu que deveria
ser aprovado na forma original. Mas, as mudanças foram sugeridas para evitar
que no futuro fosse cometida alguma injustiça", afirmou. Segundo ela, não se

pode dar tanto empoderamento ao Executivo, como propõe a lei.

Mudança$ podem acontecer
Para Natália Petry (PMDB), é possível que futuramente algumas mudanças
aconteçam na lei aprovada ontem à noite. Segundo ela, as alterações não
ocorreram neste momento devido ao fato davereadora ter sido exonerada
a pouco tempo da Prefeitura. "Se não tivesse acontecido comigo isso

recentemente, as emendas teriam sido aprovadas tranquilamente", avaliou.

Gravidez na
adolescência
Conforme os dados do Ministério
da Saúde, o número de casos

de gravidez na adolescência
vem diminuindo desde 2000. Os
últimos dados divulgados em 2010

revelam que a gravidez na faixa
etária de 10 a 19 anos caiu 22,4%.
Em Santa Catarina, a quantidade
de mães precoces que era de
16.741 em 2000 despencou para
11.800 no ano de 2009, ou seja,
teve uma redução de 29,51%. O
Ministério da Saúde aponta como
responsáveis por este resultado
as campanhas destinadas aos

adolescentes e a ampliação do
acesso ao planejamento familiar.

Massaranduba
Por causa da importância das

campanhas, o projeto de lei

015/2012, que institui a Semana da
Conscientização do Planejamento
Familiar, em Massaranduba, é
uma proposta que merece ser
aprovada. A proposição é dos
vereadores Jose Osnir Ronchi e
Pedro Deretti, ambos do Pp, e vai
à votação na próxima sessão, no
dia 5 de novembro. O projeto tem
como foco a rede de ensino escolar

municipal e os programas de
educação de jovens e adultos.

Boa iniciativa
Segundo os proponentes,

. a finalidade é informar e
conscientizar a população sobre
a disponibilidade dos métodos

contraceptivos cientificamente
aceitos e disponíveis gratuitamente
na rede públicamunicipal de saúde.
O projeto entrou no Legislativo em
maio e foi colocado em votação na
última sessão, mas o vereadorValdir

Zapellini (PSD) pediu vistas.

Ouvindo os

moradores
o professorArlindo Rincos
(PP), que foi eleito vereador
em Iaraguá do Sul, já está se

reunindo com asAssociações de
Moradores da região de Nereu
Ramos para, segundo ele, homar
os compromissos firmados
durante a campanha. As
primeiras conversas aconteceram
com as entidades dos bairros

Braço do Ribeirão Cavalo e da
TifaMonos. Conforme Rincos, os
moradores têm reivindicado uma
creche, pavimentação asfáltica e

a regularização de lotes. "Tenho
me colocado como intermediário
dos moradores para resolver
essas situações", disse.
'II II I I I
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hertons@gmail.com • twitter.com/hertonls

Prüfungszeit

�mmer wenn das Iahr zu Ende gehs, ist es das Gleiche
ln allen Schulen: Klassenarbeiten schreiben, eine
nach der anderen. Doch im Colégio Evangélico
Iaraguá gibt's jãhrlich noch eine dazu. In der Schule
werden die ZDP-Prüfungen angeboten, und die
Schüler, die Deutsch lernen, haben die Mõglíchkeit,
ein Zertifikat in Deutsch zu bekommen.
Die Zentrale Deutschprüfungwird in der Niveaustufe

�.1+ un? im.Niveau A2 angeboten. Es sind Prüfungen
fur Schuler im Fach Deutsch an Schulen im Ausland.
Die Prüfungen orientieren sich am Gemeinsamen

. europãischen Referenzrahmen für Sprachen (GeR) 1.
Sie werden von der Kultusministerkonferenz und
dem Bundesverwaltungsamt - Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen durchgeführt.
Mit de� Bestehen der Prüfungweist der Prüfling

.

sprachliche Kenntnisse auf diesen Niveaustufen nach.
Damitwerden Fertigkeiten in den vier Teilkompetenzen
- Leseverstehen, Hõrverstehen, schriftliche .

Kommunikation undmündlíche Kommunikation -

geprüft. Die Themen und die Texte aller Prüfungsteile
entsprechen dem Interessen- und Erfahrungsbereich
der Iugendlíchen, die in der Regel12 bis 15 Iahre alt
sind. DieseWoche waren die Schiller der Sekundarstufe
dran, ab nãchsterWochemachen die 9. Klassen sie.

Mach dich schlau
.Hitzefrei" ist ein schõnesWort aufDeutsch. Es ist die Kombination
von .Hitze" (heiE; hohe Temperatur) UIÍd "frei". Also, wenn es in
Deutschland sehr heiE ist, kann es sein, dassman frei bekommt
und nach Hause gehen kann.Wãre es nicht super in Brasilien?

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
I (,
!

- �
I Grupo Lunelli
I

ac
FOTOS DIVULGAÇÃO

ICH
WIEGE
IM ER
fERRORe•

TOLl"WENN
MAN SEIN GEWICHT

HAlTENKA

Katastrophen
sind die neue Kunst

In den letztenTagen schaute dieWelt aufNew
York. DasWetterphanomen .Sandy" in denUSA
verursachte viele Schâden in vielen Stãdten und so

raschwie der Sturm kamen auch die Nachrichten
in Bild undTon um dieWelt. Der Jahrhundertsturm
.Sandy" war in rund 600 Bilderminütlich auf .

mehreren Fotonetzwerken zu sehen, besonders auf
Instagram. Man dokumentierte den Sturm über
TV-Kanãle, Newsseiten im Internet oder via soziale
Netzwerkewie Twitter oder Facebook; besonders
NewYorker habenTausende Bilder aufInstagram
gepostet, die die eindrückliche Zerstõrungskraft
vom Sturm zeigten. Dabei ist eins klar, dass nicht
nur professionelle Reporter von traditionellen
Nachrichtenmedien spektakulâre Bildermachen
kõnnen. Auch die Fotofans ausgerüstetmitmodernen
Handys kõnnen es. Die neuenMedien haben sich
zu einem ganz nützlichenDienst entwickelt, um die
Welt in Echtzeit zu beobachten. Viele Leute benutzten
die Plattform Instagram, die plôtzlích Popularítãt
gegenüber anderenMedien gewonnen hat, und
zeigtenmerkwürdige Fotos vomUnwetter praktisch
in künstlicherArt, egal ob es eine Katastrophewar.

.-

Çontabil"dade
CoftSdOMEmPfeSa,iat

m��'lil11t1.tlm.Uí

&:�íJ�'1;Jnctl:iJ
ih:,:·x·e;!4:;· tJ�j if;,�::tflJif:

mw�gy.,rn':lt.Olll).,.b:r-
,mm\,. O�<1et� .
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nicia no sábado, dia 10, a série de apresentações do
grupo de danças húngaras Dunántúl. A primeira
apresentação está agendada para sábado, às 18h, na
Praça do Imigrante, em Nereu Ramos. No domingo,
às lSh, o evento acontece na sede do Círculo Italiano,
naVila Nova. Ainda no domingo, às 18h, haverá apre

sentação no estacionamento do Condomínio Astral, na Ilha
da Figueira. Outras duas sessões estão programadas para o

dia 10, às lSh, na Praça Ângelo Piazera, no Centro; e no do

mingo dia 11, às lSh, no salão da Comunidade Evangélica
Luterana de Santa Luzia. A expectativa é de que cerda de 500

pessoas assistam as apresentações gratuitamente. O even

to tem apoio do Fundo Municipal de Cultura, mantido pela
Fundação Cultural de Iaragua do Sul.

A Associação Húngara de Jaraguá do Sul foi fundada em

maio de 1996 e é a mantenedora do grupo de danças hún
garas Dunántúl, que iniciou suas atividades em março de
1995. O Dunántúl é o único grupo folclórico que representa
as tradições húngaras no Estado de Santa Catarina e um dos
três em território brasileiro.

Dentre suas apresentações e premiações destaca -se o

de campeão no Festival de Danças de Joinville, categoria
"Danças Populares", em 2005, em sua segunda partici
pação naquele festival. Na busca por novas coreografias
e por estabelecer contatos com grupos folclóricos na

Hungria, o Dunántúl já realizou duas viagens ao exterior.
Além disso, o grupo teve quatro participações no Festival
Sul-Americano de Danças Folclóricas Húngaras, que é re
alizado de dois em dois anos, em forma de revezamento,
entre o Brasil, Argentina e Uruguai.

Trad·çã
Bairros recebem
grupo O

�

túI
Série de apresentações de danças húngaras movimenta

o fim de semana na Ilha da Figueira, Nereu Ramos e Vila Nova
DIVULGAÇÃO

FOLCLORE Em atividade desde 1995, Dunántúl
já excursionou pelo exterior e recebeu prêmios

o ( omUJO 1)0 Po\O
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Previsão do Tempo
Canoinhas

... .Â
140 190

SãoMiguel
do Oeste
... .Â
16°28°

Chapecó
... .Â
15° 25°

Tempo no
feriadão
Sexta-feira a domingo:
Presença de sol em todas
as regiões, em boa parte
do período. Entre a Grande

Florianópolis e o Litoral

Norte, o sol aparece
alternando com períodos de
mais nuvens e há chance de
chuva isolada e passageira.
Temperaturamais amena
no período noturno e em

elevação durante o dia.

Lage ... ,

... .Â
13° 20°

Ensolarado Parcialmente
Nublado

-.
Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
Direção do vento Velocidade Umidade

do vento relativa (%)
• 6h Sudeste 5km/h 92
• 9h Sudeste 4km/h 92
• 12h Leste-Sudeste 5km/h 89
• 15h Leste 8km/h 78

2mm

• 18h Leste 9km/h 79 20%
de possibilidade

• 21 h Leste 7km/h 88 de chuva,

Cínema
Levando a vaca
o padre de uma paróquia do interior encontra na estrada umamenina de
uns seis anos, puxando uma vaca.
- Onde vai,minhamenina?
-Vou levar a vaca para cruzar com o touro do seu Zé.
O padre, escandalizado, imaginando a cena que amenina iria ver, tenta fazê
la desistir da ideia:
- Será que essa não era uma tarefa mais apropriada para o seu pai?
- Não, senhor! Tem que ser o touro mesmo...

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Joinvi.11e
... .Â
17° 24°

Jaraglla
... .Â
15° 22°

Rio do Sul
... .Â
150 21 °

enat

... .Â
15° 24°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Florianópoli
... A
17° 23°

São Joaquim
... .Â
11 ° 19°

Laguna
... .Â
19° 24°

AMANHÃ
MíN: 14°C
MÁX: 23°C

DOMINGO
MíN: 14°C
MÁX: 25°C

Roupa
leve para a

temperatua
amena.

SEGUNDA
MíN: 14°C
MÁX: 24°C

rteíúma
... .Â
17°23°

MINGUANTE 7/11

São Francisco do Sul
• Preamar
• 5h47: 1,4m
• 17h47: 1,2m
• Baixamar
• 9h49: O,4m
• 21 h56: O,2m

Itajaí
• Preamar
• 4h06: 1,lm
• 16hOl: O,9m
• Baixamar
• 8h29: O,3m
• 20h47: O,2m

Florianópolis
• Preamar
• 4h13: 1,lm
• 16hll: 1m
• Baixamar
• 8h23: O,4m
• 20h24: O,2m

Imbiluba
• Preamar
• 3h02: O,6m
• 14h23: O,6m
• Baixamar
• 10h04: O,3m
• 22h: ü.trn

CRESCENTE 20/11

Palavras Cruzadas

NOVA 13/11
Tábua

das marés

CHEIA 28/11

1 2' 3 4HORIZONTAIS .

1. Da me-sma forma que / Fruto que se come fresco
ou seco

2. Perseguido sem trégua
3. Indivíduo que perdeu o uso da razão
4. Que se foi / A bacia
5. Preencher / As vogais em ... vogais
6. Os frutos da nogueira, muito c.onsumidos nas fes

tas natalinas J Centro de Treinamento
7. Parede, usada para dividir ambientes
8. Instituto de Neurologia I Badalada estação de esqui

norte-americana, no Colorado
9. Em eletrônica, símbolo de Frequência Super Ele

vada / Um refúgio providencial no deserto
10. (Fig.) Tornar branco ou mais branco I Serviço de

Assistência ao Usuário
11. O conjunto das condições atmosféricas de uma

região
12.lnfusão que acalma os nervos e favorece o sono 10
13. A 243 parte de um dia solar I Levar a um estado

de cólera.

VERTICAIS 12

1.. Abrigo para cães I Qualquer objeto redondo e cha-
� 13

2. As iniciais do

cientista, médico e sanitarista paulista Cruz (1872-
1917) J Mamífero carnívoro da Europa, parecido
com o nosso furão / O símbolo químico do co

balto
3. Um coquetel inflamável usado como explosivo em

combates de rua / Estar situado
4. Suf.: abundância, simples qualidade, etc. I Aci

dez ou queimor do estômago / Aquilo que sobre
vive ao corpo, segundo algumas religiões

\

6. Eliminatório
6. Rosto, semblante I Um prato que pode ser acom

panhado de pão. torradas etc, / 2001, em algaris
mos romanos

7. (Fig.) Pessoa intensamente admirada / Estar sa
liente

8. Sigla do estado de Goiás / Doença virótica eruptiva
que acomete as vacas de leite I Àquele lugar

9. Facção, sociedade secreta I Contaminar, poluir.

5 fi 7' 8 9

3

II

II II

II
II

II

II

II

5

7

8

'11
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RESPOST.S NA MESMA EDIÇAO
36 PÁGINAS . APENAS R$ 4,90
MAIS UMA REVISTA MENSAL
COM QUALIDADE A RECREATIVA

CONfiRA AS N,OVIDADES
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contato@poracaso.com

Funcionando hoje
Segue lista com os estabelecimentos de Jaraguá que você
vai encontrar abertos hoje: Confraria do Churrasco, Jack
American Bar, Arriba Mexican Bar, Villa Restaurante e Choperia,
Cachaçaria Água Doce, Domini Pizzas, Galletos (shopping),
Sapore (shopping), Madalena Chopp & Cozinha, Mr. Beef, Play
Bowlling e Sushi de Casa. Para respectivos contatos, endereços
ou cardápios, acesse a URL PorAcaso.com/Gastronomia.

ERICDELIMA

Amanda Santos e Diego Petry
curtindo o Festival Sertanejo
promovido pela Patuá Music
..........................................................................................

top3
* Arriba:Ambiente agradáve�

excelente culinária, idealpara
iracompanhado dos amigos.
SacramentumPub: Bem
frequentado, aconchegante
e com cervejagelada.Lico:
Música dequalidade epessoas
bonitas.

Ana Paula
Pranzner-
18anos

No Curupira
Neste sábado acontece a 2° Edição do projeto Cultura
Solidária, que vai reunir 5 bandas no Curupira Rock Club,
em Guaramirim, promovendo shows com a finalidade de
arrecadar alimentos para o Lar das Crianças. Bandas Mutley
Rock, Atomic Death, Hades, Asylun e The Fun sobem ao palco
no evento que cobra doação de lkg de alimento não

perecível para acesso. O agito começa às 21h30.

DIEGO JARSCHEL

Shot de Jéssica Berger
curtindo noite sertaneja
na pista do London Pub ........
......................................................................

Hateen no Oca
Uma das maiores bandas da cena
Hardcore no país se apresenta no dia 24
de novembro no palco do Espaço Oca.
Os ingressos já estão à venda pelo valor
de R$ 20, adquira o seu na loja Mega
Rock, Shopping Breithaupt.

ELTON MELCHIORETTO

Indi Ruediger e "i'haizy Rhuana!
dão wna pausa na Sexta

.

Universitária da Upper Floor j
para o registro da coluna ....

/
..................................................................................

Grandes shows em JoinviDe
Já estão à venda os ingressos para os shows nacionais
da 74a Festa das Flores de Joinville, disponíveis no
site IngressoRapido.com.br ou no Centro Comercial
Expoville. Neste ano, a festa terá quatro shows
nacionais. Passaporte para pista está custando R$ 90 no
primeiro lote, e ingresso avulso R$ 30. No dia 14, sobe
ao palco O Rappa; no dia 16, o cantor Latino; no dia 17,
a banda Roupa Nova; e, no dia 18, a dupla Fernando &

Sorocaba. Os shows dos dias 14, 16 e 17 terão início às
23h. No dia 18, um domingo, o evento começa às 20h.

ELTON MELCHIORETTO

Sarah-Fiamoncini e ThaIís

Campos f":agurando lindíssimas
nos corredores do Divino Club,
em Massaranduba
.......................................................................................

_;
I:

Sabado 3/11
• 22h - Música aoVívo f Show com Douglas Bífâroni e Jota Frozza
Local: Sacramenjum.Pub 14788321524 ,,'.

• 22b - FestaAnos 80 I DJMarcelo LUis 7DJPaülico / DJ NeneWolf
Local: Dívino Club 147 9915 2239

I
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Dica de sexta-feira
Quem vai ficar em casa nesse feriadão,
pode aproveitar para saborear as delícias
do Madalena Chope & Cozinha. Ah! Não

esqueça de pedir o saboroso Capothe
de Salmão, e claro, um bom vinho para
acompanhar esse prato dos deuses.

Moa Gonçalves

O otimista é um tolo.
O pessimista, um chato.
Bom mesmo é ser um
realista esperançoso.

Ariano Suassuna

Bom dia!
Bom dia urbe! Bom dia Galo Banzé! O nos

so galo poderoso da Tifa da Pólvora! Vixi,
hoje o galo cantou 'mutcho'l E quando galo
canta desta forma... Humm, sei não!! Vem coi
sa por aí!Mas vamos começar a nossa coluna
social de sexta-feira com muita energia posi-

tiva, isso é o que importa. Antes para refletir
uma famosa frase de Charles Chaplin: {� vida
é uma peça de teatro que não permite ensaios.
Por isso, cante, chore, dance, ria e viva inten
samente, antes que a cortina se feche e a peça
termine sem aplausos':

CAFÉ Junior e Alessandra Bartel comMarli Bridaroli
e Sidnei Rosa, na Cafeteria Doce Pimenta

"

ser

resi ente?
Está aberta a bolsa de apostas
nos meios políticos sobre o

próximo presidente da Câmara
deVereadores de Jaraguá do
Sul. Alguém se habilita a dar
um palpite?

Café
Turma chique comandada pelo advogado Júnior e Alessandra
Bartel, prestigiados pelos donos da casa, Marli Bridaroli e Sidnei
Rosa, quarta-feira, conduziram mesana top na concorrida
Cafeteria Doce Pimenta, em Jaraguá do Sul. Bom demais, né?

MAURÍCIO HERMANN

Descanso
Depois de Finados, hoje,
jaraguaenses tem ainda
dois feriadões de sombra e

água fresca, na Proclamação
da República, em 15 de

, novembro e durante os

festejos do santo Natal.

Fique vivo
E aí, meu amigo?! Hoje, nada
de encher a cara e sair por aí

dirigindo não, hein?
.

Não quero perder leitores.I .'

Os inseparáveis Thiago Mattos
e·Rigor Gneipel , conferindo o Madalena
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MAURíCIO HERMANN

• Amanhã, mais
conhecido como sábado,
osDjsNêneWolf,Marcelo
Luiz ePaulico comandam
a pick up do Divino Club,
emMassaranduba, com a

festa dos anos 80.

• O empresárioAlcides
João Pavanello já prepara
o tempero do churrasco pra

.

cQl!1;)emorar no próximodia
20 a idade nova.

Rua Barao do Rio Branco, 41 - Centro

Fone (47) 3371-2552 • No dia 18 de novembro,
em comemoração aos .

60 anos da entidade,
acontecerá em Iaraguâ do
sul, no ParqueMalwee, a
1 a Corrida RústicaRotary
Cluh.A iniciativa é da
Associação de Corredores
de Iaraguá do Sul-Acorjs.

- j

as r d 5

• Na próxima quarta
feira, a turma liderada
pelo empresário Paulinho
Chiodini, do grupo
Mime, aterrissa em
Blumenau para uma
movimentadíssima

pelada de futebol society.
Tp .dentrol

.

• Dia 9 de novembro, a
Banho Mix Piscinas e

ln love!
Quem anda recebendo

declarações amorosas é
a estudante de direito,
a gata Rita de Cássia
Melro. Quem será esse tão

apaixonado fã da garota?
Aguardem que depois a

gente divulga aqui.

"

aarea
A lindamorena Karla
Patrício, amiga deste
colunista, já está em terras

paranaenses. A fofamora
emCuritiba, mas anda
com um pezinho aqui na
urbe sorriso e outro lá.
Motivos? Sim, Karla tem e

de sobra. Está de rolinha
com um top de nossa high.
Quem é? Ui, como você é
curioso. Não conto nem
'muerto' Quer uma dica?
Humm ... Vou pensar, bye!

moagoncalves@netuno.com.br
DIVULGAÇÃO

R
Márcia
Franzner
da Silva, a
esposado
amigo Emílio
da Silva Neto,
que envia
felicidades
da Alemanha,
é agTande
aniversariante
de hoje. Mil
vivas!!

SUSID Gisele Eichstaedt e MariMarquardt
conferindo as delícias do Restaurante Kantan

Antídio Aleixo Lunelli
o industrial Antídio Aleixo Lunelli, um dos nomes com

expressiva participação social em toda nossa região, recebeu
ontem, no Restaurante Represa, em Guaramirim, o título
Companheiro Paul Harris, amaior comenda da Fundação
Rotária e Rotary Internacional em reconhecimento à prestação
de tangíveis e significantes serviços, com o objetivo de fomentar
a compreensão e as relações amistosas entre os povos do mundo.

I

I
/
Á
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João Chíodiní,
escritor

escritor@joaochiodini.com.br

Crônica

Quase
têxtil, quase umamultinacional.
- Qual a função dele?
- É quase diretor de marketing. É
gerente.
- Onde vocês foram nessas férias?
- Fomos para Foz do Iguaçu, quase
Argentina.
ParaMarília, seu marido está

permanentemente ligado ao quase.
Tinha olhos castanhos claros, quase
verdes. Moravam no penúltimo

Todo mundo já estava acostumado
a ouvir Marília se referir ao

marido, Agenor, como um homem

quase perfeito.
- Meu marido, o Agenor, é quase
moreno.

Essa frase era uma das pérolas de
Marília. Ou ainda:
- Agenor tem quase um metro e

oitenta.

Sempre que conhecia uma nova
mulher; Marília falava de Agenor, um
homem de cabelos castanhos e um

metro e setenta e cinco de altura,
como um quase moreno.
Todas suas amigas e seus parentes
já sabiam que, ao perguntar alguma
coisa sobre Agenor, Marília iria
responder com um quase.
- Onde seu marido trabalha, Marília?
� Trabalha numa grande empresa

andar do edifício, quase cobertura.
Agenor torcia para o Vasco, era
quase campeão. Ele era quase

Cine:ma
SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL

• ARCOIRIS 1
• 007 Operação Skyfall- Leg. - 13:'30,16:10,18:50,
21 :30
• ARCOIRIS 2
• Ted - Leg. - 14:40,16:50,19:00,21 :10

,_

• ARCOIRIS 3
• Atividade Paranormal 4 - Leg. - 17:50 19:40 21 :30
• Busca Implacável 2 - Dub. - 16:00
• Hotel Transilvânia - Dub. - 14:10

Novelas
LADO II. LADO - GLOBO - 18R

Edgar tenta se explicar para Laura sobre a presença de Catarina.
Constância fica triste com a ida de Albertinho para a escola militar. Edgar .

se surpreende por Laura não ter recebido suas cartas. Catarina conven

ce Edgar de que não fez nada para impedir que as cartas dele saíssem
de Portugal. Catarina procura Laura. Guerra, Neto e Jonas reclamam da
campanha de Eulália contra os livros no jornal. Caniço volta para o Morro
da Providência. Constância fala com Catarina. Edgar pede uma chance
para Laura. Umberto espera Dorleác em casa. Jurema tenta convencer

Isabel a dançar.

GUERRIl DOS SEXOS - GLOBO - 19R

Felipe não concorda com o plano de Otávio contra Roberta. Charlô
fala para Roberta não se preocupar com Otávio e Felipe. Ulisses briga
com Fábio ao vê-lo expulsar Carolina de sua casa. Charlô afirma a Ro
berta que vai conseguir o emprego de Nando de volta. Otávio fala para
Felipe que eles precisam sabotar as máquinas da Positano. Nenê beija
Semíramis e pede para ela guardar outro pacote para ele. Manoela cuida
de Fábio. Juliana rasga suas fotos com Fábio. Nando se desculpa com

Roberta. O plano de Charlô para que Otávio contrate Nando novamente
dá errado. Otávio conta seu plano contra Roberta para Veruska.

SIlLVE JORGE - GLOBO - 21R
Theo e Érica discutem. Lívia conta para Wanda que mandou um

cúmplice ao escritório de Haroldo. Elcio tenta falar com Julinha. More
na reage impaciente à implicância de Áurea. Tamar acredita que foi De
mir quem quebrou sua garrafa. Berna pede para Stênio não encontrar
a família biológica de Aisha. Delzuite chega ao Alemão com Pescoço.
Lívia e Wanda observam Haroldo conversando com o policial que in

vestiga o tráfico de pessoas. Érica é chamada para falar com o coronel.
Stênio ouve a opinião de Helô sobre o pedido de Berna. Lucimar.e
Diva implicam com a presença de Pescoço na gafieira. Wanda marca

encontro com Antônia. Leonor concorda com o comentário de Dália
sobre Celso e Isaurinha se irrita. Wanda finge surpresa ao falar com
Antônia. Bianca recebe flores de Stênio. Zyah dança corri Ayla. Stênio
se encontra com Bianca. Amanda questiona Carlos sobre Yolanda. Éri
ca não deixa Morena falar com Theo na competição.

. \

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

administrador, parou de estudar no
último ano de faculdade.
Certa vez, Marília e Agenor moraram
em São José, quase Florianópolis.
Essa foi a situação que mais deu
motivos de quases para Marília.
Ela quase morou na capital e quase
morou numa ilha.
Todo mundo já era acostumado com

a implicância que Marília tinha com
o marido, porém, ninguém entendia
o porquê. Mas, se eles pudessem
acompanhar a vida de Marília mais de

perto, talvez entenderiam ...

- Então, Marília? Foi bom pra você?
- Quase, Agenor. Quase.
- Quase?
- É Agenor! Eu tava quase! Boa noite.
Definitivamente, para Marília, Agenor
seria sempre um marido quase
perfeito.

Envie a foto do seu animalzinho para
contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
daAjapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Clique animal

TIKA
Porte pequeno, fêmea, 1 ano

MANO
Porte pequeno, macho, 1 ano

BÓRIS
Porte pequeno, macho,
mestiço de Poodle

HUGO
Porte médio, madtIID. 11 amo

BElA
Porte grande, firnea, 1 ano

AAjapra informa que todos estes cãezinhos lindos estão esperando
por lUD lar amoroso' na Clínica Amizade. Eles estão castrados,
vacinados e vermifUgados. Contato através do fone 3371-2340

Daniele Bruch \

Dario R. C. Evangelista
Andre L. Grose Deirson Milbratz
Ariane Buzzi Douglas D. Pradi
Braulio Celso Freiberguer Edilene Eggert
Camila Heck Eupidio Quintino Filho
Carlos H. Vieira Fabio Ronchi
Cristiano Nurinberg Jr. Gunter S,or:tzI' .,
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João L. Demarchi
Julia Zangheline
Maira C. de Carvalho
Neresi F. Grosse
Paulo de Moura
Silvana D. Minoso
Simone Schneider Anacleto
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Horóscopo
Cf ÁRIES

Tenha cautela com suas palavras e ações
ou poderá se comprometer à toa por um
ato impensado. Uma conversa franca
com as pessoas próximas pode evitar
conflitos neste feriado. No amor, excesso
de proteção pode sufocar o seu par. Cor.
tons escuros.

� lOURO
No setor profissional, evite assumir mais
responsabilidades do que já tem ou póde
não dar conta de tantas tarefas. Em
família, os problemas serão resolvidos

•

com uma boa conversa. Cuidado para
não criar pequenos conflitos com o par.
Cor. preto.

JI GÊMEOS
Hoje vai ser fácil captar o desejo dos
outros. O dia é indicado para viagens,
mas não se preocupe em escolher o
destino, vai se divertir do mesmo jeito. No

jromance, compartilhe suas vontades e
poderá receber bons conselhos de quem
ama Cor: creme.

I§
CÂNCER
Em todos os lugares, atividades que
possa desenvolver sem a ajuda de ter-
ceiros são as mais favorecidas. Mantenha
sigilo sobre seus planos para evitar
fofocas. No campo afetivo, é tempo de
compartilhar os seus planos com quem
ama Cor. creme.

ól liÃo
As tarefas criativas serão as mais
favorecidas. Pequenas viagens e passeios
contam com boas vibrações, desde que
mantenha distância de discussões. Tome
o seu relacionamento afetivo mais leve e

enfrente as diferenças com bom humor!
Cor. amarelo.

lll>
VIRGEM
Momento ideal para realizar viagens
curtas, porém deve evitar a todo custo
contusões, partiCUlarmente em casa. A
dois, não contrarie o seu amor se não

quiser arrumar encrencas à toa. Aprenda
a ceder aos desejos do par! Cor. vinho.

UBRA

..n. Evite compromissos mais pesados e tente
ficar longe de preocupações. Envolva-se
com atividades leves e sem muitas

responsabilidades. Mantenha distância
das cobranças familiares. Faça com que
seu amor se sinta importante em sua

vida. Cor. branco.

m.
ESCORPIÃO
Tome conta das suas abibuições
sem perder de vista seus verdadeiros
objetivos. Bom dia para fazer um passeio,
desde que esteja dentro das possibili-
dades financeiras.A dois, procure não
criar discórdia Tente moderar o seu
ciúme! Cor. branco.

:>('
SAGITÁRIO
Mantenha a distância daquelas pessoas
que adoram discussões e conflitos. Em
vez de entrar em uma polêmica, opte
pelo silêncio. Neste dia, o relacionamento
amoroso será marcado pelo companheir-
ismo e a troca de confidências: aproveite!
Cor. vennelho.

'lo
CAPRiCÓRNIO
Terá liberdade para agir a seu modo,
então, não dependa dos outros. Mude a
sua rotina Que tal se aproximar dos seus
familiares e estabelecer relações mais
consistentes? Ouça os pontos de vista de
quem ama. Cor. rosa.

� AQUÁRIO
� Não assuma responsabilidades que

exijam excesso de atenção neste dia
Talvez sejamelhor se afastar daqueles
que carregam energias pesadas ou
entristecem você. No romance, aposte na

sua capacidade de compreender o seu
par. Cor. tons escuros.

tf
PEIXES
Evite entrar em confronto com as pessoas
de seu convívio para não se desgastar
à toa. Dia favorável para manter o foco
nos seus interesses e dar atenção à
família. Mantenha o seu bom humor. Seja
maleável no relacionamento. Cor: roxo.
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Foram nos primeiros minutos desta
terça, 30, que começaram as vendas
do Rock in Rio Card, voucher no
valor de R$ 260 que poderá ser

trocado por ingresso para um dos
seis dias de festival. Como esperado,
eles não duraram muito tempo
diante damultidão interessada em
garantir presença no evento - em

apenas 52 minutos, todas as 80 mil
entradas se esgotaram.
A partir do dia Iode fevereiro e

até o início de abril de 2013, estes
tickets poderão ser trocados pela
entrada de qualquer um dos seis
dias de evento: 13, 14, 15, 19,20 e

21 de setembro. Dia Iode março
as vendas dos ingressos iniciam
normalmente para aqueles que não

conseguiram comprar nesta terça.
A grande procura foi motivada
também pelas primeiras atrações
anunciadas pela organização.
Ben Harper, Metallica, Bruce
Springsteen, Iron Maiden, George
Benson, Ivan Lins, Sepultura e

Tambours du Bronx. Só espero
não ter que engolir Ivete Sangalo,
Claudia Leitte, Restart e cia.

CAB�ACULT

�.9toad
. .

.

etos de arte do guitarrista dos
Uma seleção dememorabilla.e�J od e sua ex-mulher, )0Wo?d, \Rolling Stones, R?n�le o, evento há alguns dias.fOlleiloada emum

d/cadas de carreira/ 'tens das quatro e
A

A coleção leiload� pOSSUla 1
. strumentos e objetos de tume.

.

al deWood inclUfido roupas, fi
. de 1955 umaFendermUSlC 'd tava uma guitarra '

800Entre as preciosida es, es
d alco vendida por US$ 60.

Stratocaster tocada ?orWoo
" n; �lãO" 'dada por KeithRichards,

CR$ 123mil). Uma guitarra
de Ps p foi vendida porUS$ 6.875.. d Wood nos tones,

uh d porcompanheuo
.

e
. afia de Eric Clapton, dese

a a
.

O leilão também inclUl uma lito�o valor de US$ 5.120 CR$ 10.390mil).
Wood, autografada por ambos, em 2008, depois de 23 ano� de

Ronnie e loWood se separa:�
s itens estão sendo vendidos

casamento. Segundo a cas�d�e�o�i��alizado em 2011. p�e dos
como parte do acordo e vor

nt vai para aONGMuslCares.
rendimentos do even o

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

Neste sábado dia 3, acontece a 2a Edição
do projeto "Cultura Solidária", que
visa utilizar recursos humanos e físicos
existentes na própria comunidade para
ajudar entidades carentes da região, e
o espaço claro não poderia ser outro, o
centro culturalmais badalado em termos
de cultura popular, Curupira Rock Club!
Serão cinco bandas regionais para
arrecadar alimentos, mais uma vez para o

Lar da Criança de Guaramirim, entidade
que já é ajudada pelo clube roqueiro há
alguns anos. As bandas que compõe o

evento são: MutleyRock, Atomic Death,
Hades, Asylun e The Fun, todas de Iaraguá
do Sul. A entrada será um kg de alimento
ou uma caixa de leite.Os shows começam
as 21h30. O Curupira fica na Rua João
Sottêr Corrêa, 523, Guaramirim. Maiores
informações com aMariana no 8426-
3211. Emais uma vez: Ninguém émelhor
que todos nós juntos! Abraços!
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LOTADO No cemitério público central não existem vagas disponíveis para novos sepultamentos, só para as famílias que têm o jazigo

E
. Vagas estão no limite em cemitérios

A superlotação de jazigos de Jaraguá do Sul reforça a tendência de novas alternativas de sepultamento
JARAGUÁ DO SUL
.......................................................................

Diego Porcincula

Oúltimo adeus a quem ama

mos . significa tristeza e

também preocupação. Os dois
principais cemitérios munici
pais de Iaraguá do Sul estão lo
tados. No Centro não existem
vagas

. disponíveis para novos

sepultamentos nas duas unida
des' mas apenas para as pessoas
que já adquiriram jazigos anos

atrás. Outro problema da região
é o alagamento da área em dias
de chuva forte.

No bairro Vila Lenzi as vagas
são limitadas, mas existem al
ternativas para resolver o pro
blema. A opção do local para
novos enterros é o jazigo verti
cal que pode disponibilizar 88

vagas. As famílias já podem es

colher o modelo, pois existem
dois pavimentos sem utilização.
O gerente de Bens Públicos da
Prefeitura, Jair Francisco Ana-

.

cleto, diz que muitas pessoas
preferem o modelo convencio
nal de enterro. "O crematório é
a solução para estes .problemas
de lotação e de saúde", comenta.

A população deve procurar
novas opções de locais para os

enterros. Anacleto explica que
os demais cemitérios da cida
de também podem ser utili
zados como alternativa. "O de

Nereu Ramos e o do Chico de
Paula ainda têm espaços". As
unidades são amplas e existe
pouca ocupação de túmulos.
Novos jazigos já estão sendo
construídos nos dois bairros. O
gerente salienta que o modelo
tradicional de sepultamento,
além de ocupar muito espaço
físico, exige amanutenção cons
tante do jazigo.

Outro problema é que os tú
mulos não têm controle de re

síduos e, por isso, o líquido dos
corpos, como o chorume, entra
em contato direto com o solo.
Um dos principais riscos é a con
taminação do lençol freático. Na
visão de Anacleto, a criação de
um ossário resolveria o proble
ma de superlotação. Assim, os

ossos ficariam em uma caixa no
mesmo jazigo e outros corpos
poderiam ser sepultados.

o (cemitério) de
Nereu Ramos
e o do Chico de
Paula ainda
têm espaços.
Jair Francisco

Anacleto, gerente
de Bens Públicos
d Prefeitura

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Alternativa '

Crematório pode ser realidade na cidade
A opção de crematório deve Vereadores de Jaraguá. Segun

ser oferecida para a população do informações da empresa,
de Jaraguá do Sul e região, mas a atividade é uma alternativa
sem data definida. O projeto para o meio ambiente porque
desenvolvido por um plano de não solta fumaça e odores na

assistência funeral local aguar- atmosfera. O empreendimen
da apenas a regulamentação to é uma opção para diminuir
das atividades através de pro- a contaminação do solo, pois
[eto qUei 11Jjamí'tfa

I

na; aâIDilar tle': lcom a trêIDiíçãd> ás lbacmnas

do corpo são queimadas e não
entram em contato com a ter
ra. O prédio já foi construído
no bairro Nereu Ramos. Este

procedimento não necessita de
locais específicos para enterro,
pois a família pode guardar as

cinzas em casa ou colocá-las
�em locaís espet:Hüs. 'I
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Referência

A comunidade que. preserva amemória
o cemitério particular do

bairro Santa Luzia é um livro
de história a céu aberto. A so

ciedade entre membros da co

munidade existe desde 1959 e
.

adota um modelo diferente de

sepultamento. Para ter o seu

ente querido enterrado no local
é preciso ser sócio e pagar uma
taxa anual de R$ 30. O local é
divido em católicos e luteranos.
Cada sócio é sepultado no es

paço conforme a sua religião. A

contribuição anual serve para
fazer o jazigo e ajudar na ma

nutenção do local. O presidente
do Cemitério Católico, Vilmar
Delagnolo, diz que o local é um

resgate às histórias. "É uma ma

neira de manter parentes e ami

gos no mesmo bairro".
O casal Cláudio e Iraci Herr

mann é sócio há 17 anos. Cláu
dio é o coveiro do cemitério e

também auxilia nos reparos e

cuidados com os túmulos. A es-

Cuidados

Preocupação COUl o

abandono dos jazigos
O abandono de jazigos é

uma das características mar

cantes no cemitério municipal
localizado no Centro de Iaragua
do Sul. Lápides sujas, artigos de
decoração quebrados e risco
eminente à saúde da população.
O abandono de vasos de flores é
o lugar propício para que a água
fique parada e o mosquito da

dengue se reproduza. Alguns

estão apenas com o número de
cadastro, apenas comas placas
que confundem quem passa no

pelos acessos do local. "Não po
demos mexer nestes túmulos,
por isso, existe um número alto
de abando" explica o gerente de
Bens Públicos da Prefeitura, Jair
Francisco Anacleto. A responsa
bilidade de limpeza e manuten

ção é da família.

ABANDONO COlÚorme a prefeitlU'a, as famílias
são as responsáveis pelos cuidados das estcuturas

Unimedll\
, ' "_, '".

''..
'/ . '" :-

Agende-se
o horário de visitação neste

feriado de Finados vai ser das
7h às 17h. A recomendação é

que vasos de flores tenham o

fundo furado e que os prati
nhos tenham areia para evitar
o acumulo de água.

posa, nascida no bairro, diz que
todo o trabalho realizado no lu
gar é uma maneira de respeitar
as pessoas. "É uma forma de ze
lar pelas raízes de nossos fami
liares' como o meu pai que está

sepultado aqui", contou. Tereza
Campregher veio de Barra Ve
lha para limpar e dar os repa
ros na sepultura dos pais e do
irmão. "É um cemitério muito

simples, mas muito bem cuida
do e arrumado", comentou.

SANTA LUZIACemitério émantido pelos moradores,
que contribuem para garantir o sepultamento

o que abre e o que fecha no feriado

• JARAGUÁ DO SUL
• Postos de Saúde - Fecham na sexta-feira.
Atendimentos emergenciais no pronto socorro

do Hospital São José. No sábado, o Pomo
1 reabre para demandas de curativos.

• Centros de Educa�ão Infantil -
Fecham no feriado.

• Biblioteca Pública Rui Barbosa - Fecha e

reabre apenas na segunda-feira, das 7h às i 9h
• Museu Histórico Emílio da Silva -

Fecha e reabre no sábado, às 9h.
• Samae - Plantão 24 horas pelo
telefone (47) 2106-9100

• Secretaria de Obras e Urbanismo -
Pla�tão pelo telefone (47) 3376-0536

• Secretaria de Agricultura - Plantão
veterinário pelo telefone (47) 9922-5246

• Secretaria de Desenv�lvimento
Social, Família e Habita�ão - O Centro
de Resgate Social continua aberto e atende
pelo telefone (47) 3371-1534. O Abrigo
provisório para crianças e adolescentes
também continua aberto e atende pelo
telefone (47) 3276-0424.

• Defesa Civil - Plantão pelo telefone 199.
• Coleta de lixo - Na sexta-feira, haverá coleta
somente no período da noite. No sábado e

domingo, volta a funcionar normalmente.
• Delegacia de Polícia Civil - Plantão
pelo telefone j371-0123

• Delegacia Regional- Fechada.
• Comércio - Fecha na sexta-feira e

reabre no sábado.
• Supermercados Breithaupt - Aberto
das 8h às 22h

.• Supermercados Angeloni - A unidade
na rua Barão do Rio Branco funciona das
8h às 20h. O hipermercado, na rua

Tenente Bernardo Grubba, das 8h às 22h.
• Supermercados Brasão - Aberto
das 8h às 20h

SHOPPING 'BREITHAUPT
• Alameda de serviços - das 14 h às 20h
• Americanas - das 12h às 21 h
• Havan - das 12h às 21 h
• Pra�a de cllmenteçõc - 1 Oh às 22h
• Hipermercado - das 8h às 22h
• Farmácia - 10h às 22h

• GUARAMIRIM
• Postos de Saúde - Fecham na sexta-feira,

com atendimentos emergenciais no pronto
. socorro do Hospital Padre Mathias Maria Stein.
• Águas de Guaramirim - Fecha
no feriado. Plantão pelo telefone
0800-6433-803.

• Secretaria de Obras - Fecha no

feriado. Plantão no 9201-3011 .

• Coleta de lixo - Funciona normalmente.
• Delegacia de Polícia Civil - Fu nciona
em regime de plantão.

• Comércio - Fecha, mas reabre no sóbcdo.
• Defesa civil- Plantão pelo telefone 9201-3077

• SCHROEDER
• Postos de Saúde - Fechados.
• Águas de Schroeder - Plantão
pelo telefone (47) 9186-9271.

• Secretaria de Obras - Plantão
pelo telefone (47) 9186-9256.

• Coleta de lixo - Funciona normalmente.
• Delegacia de Polícia Civil - Funciona
ernreqirne de plantão.

• Comércio - Fecha e reabre no sábado,
das 8h às 12h.

• CORUPÁ
• Postos de Saúde - Fechados.
Casos de emergência serão atendidos
no Pronto Atendimento.

• Águas de Corupá - Plantão pelo
telefone 0800-64410 13

.
• Secretaria de Obras - Fecha ..
• Coleta de lixo - Funciona normalmente.
• Delegacia de Polícia Civil- Fechada, com
plantão pela delegacia de Jorcquó do Sul.

• Comércio - Fecha e reabre no

sábado, das 8h às 12h.

• MASSARANDUBA
• Postos de Saúde - Fecham.
Casos de emergência serão atendidos
no Pronto Atendimento.

• Águas de Massaranduba - Plantão
pelo telefone 0800-64'34070.

• Secretaria de Obras - Fechada.
• Coleta de lixo - Fecha no feriado e reabre
na segunda-feira.

• Delegacia de Polícia Civil- Funciona
em regime de plantão.

• Comércio - Fechado e reabre
no sábado, das 8 às 12h.
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OD.to de Vista
Adelaide Brunilde Dornbusch Ender,

empresária aposentada
p

·

d dlaede-Iaede.blogspot.com rospen a e

Quanto mais você imaginar, bém, desfrutá-lo. Você sempre
mais terá em sua vida. Ima- se permite ter prazer com o

gine que você está numa praia, dinheiro? Não? Por quê? Uma
olhando para o mar, sabendo parte do que você recebe pode
que esse oceano é a abundân-

.

ser usada' só para lhe dar pra
cia à sua disposição. Olhe à sua zero Você se divertiu com par
volta e repare que pormais pes- te do dinheiro que recebeu no

- "

soas que estejam ao seu lado, mês passado? Por que não? Que
por maiores que sejam os seus velha crença o está impedindo?
sonhos, há muito para todos. Livre-se dela.
Você não pode roubar ninguém, O dinheiro não precisa ser

ninguém o pode roubar. um assunto sério em sua vida.
Lembre-se de que seu so- Olhe-o dentro de sua verdadei

nho é su� consciência e, que ra perspectiva. O dinheiro nada
ele sempre pode ser trocado mais é do que um meio de se

por um maior. Abra os braços e fazer trocas.
mentalize a concretização dos Ierry Gilles, que escreveu

seus sonhos, faça esse exercício Money Love, um dos melhores
com frequência para se impreg- livros sobre prosperidade, diz
nar bem com a sensação de ex- que devemos' criar uma "multa

pansão e suprimento ilimitado. de pobreza" para nós mesmos.

Comece a reconhecer a Cada vez que pensamos ou di

prosperidade em todos os lu- zemos algo de negativo sobre
.

gares e alegre-se com isso. Ape- nossa situação financeira, de
nas ter mais dinheiro não é o vemos nos multar numa certa

suficiente, precisamos, tam- quantia e guardar o dinheiro

numa caixa. No final de semana,
temos que gastá-lo em diversão.

Precisamos dar uma boa sa

cudidela nos nossos conceitos
sobre dinheiro. As pessoas fi
.cam muito bravas quando suas

crenças sobre dinheiro são con
testadas. Mesmo os que procu
ram um seminário querendo,
desesperadamente, buscarmais
dinheiro em suas vidas se enfu
recem quando precisam modi
ficar suas crenças limitadas.

É necessário estar disposto
a quebrar velhos paradigmas e/
ou crenças negativas. Às vezes

temos de repetir intensamente
afirmações do tipo: Quero cres

cer! Estou disposto a mudar!
Isso é preciso para abrir espa
ço para começarmos a cnar a

prosperidade.
Precisamos nos libertar da

mentalidade de "renda fixa".
Não limite o universo insistin
do que você tem apenas um

determinado salário ou renda,
pois ele não passa de um canal.
O salário não é sua fonte. O que
você recebe vem de um único
manancial: o Universo!

Existe um número infinito
de canais. Devemos nos abrir a

eles. Precisamos aceitar na nos

sa consciência que o suprimento
pode vir de todo e qualquer lugar.
Se ao andarmos pela rua encon

tramos umamoeda, devemos di-

zer "obrigado" à fonte.Aquantia é

pequena, mas novos canais estão

.começando a se abrir.

Diga a você mesmo: estou

aberto e receptivo a novas vias
de entrada de renda, e verá que
logo irá receber o bem de fon
tes esperadas e inesperadas.

Afinal, somos seres ilimi
tados' aceitando de um ma

nancial ilimitado, de maneira
ilimitada.

Elétrica F

47-3370-4273

47-9700-4089
Instalação e

Manutenção Elétrica
Res. Com. Ind .

www.funke.co.rjeletricaheinz@funke.com.br
Rua Araquari, 1 8 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - se
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Veículos usados serão leiloados
para visitação no dia 9, das 7h
às 13h, e no dia do leilão, antes
do início, no pátio da Secretaria
de Infraestrutura.

O valor total do lance inicial

gira em torno de R$ 58 mil, mas
a expectativa é que esse valor
aumente consideravelmente.
"São carros em boas condições,
a parte que tem mais valor no
leilão. É difícil prever, mas es

peramos algo em torno de R$
100 mil", destacou Júnior.

Com a renovação da frota, prefeitura quer
se desfazer de automóveis e bens sucateados

LOTEI: 1 Automóvel GMI
Celta, ano 2002, modelo 2003,
Placas MBZ 9837, Renavam

-

788467611, gasolina, cor bran
ca, 5 portas (rodando). Lance
inicial R$ 4.600,00.

sel, cor branca, motor com ava

rias, parado. Lance inicial R$
R$ 8.500,00.

GUARAMIRIM
........................................... ,. •••••••••••• o •••

na garagem que geram manu

tenção. O resto do material é

sucata", disse.
Apenas um dos lotes pode

ser retirado do edital. De acor

do com o controlador do mu

nicípio, Onofre Araújo, a atri

buição de valor ao lote lO, uma
patrola, não corresponde à re

alidade. "Estamos analisando
a questão da patrola, nós acre

ditávamos que era uma sucata,
mas as condições são melhores
do que pensávamos", explicou,

Podem participar do lei
lão pessoas físicas, munidas
de CPF e identidade originais,
e pessoas jurídicas, tendo em

mãos CNPJ e inscrição estadu
al. Os bens estarão disponíveis

Natália Trentini

LOTE 9: 1 Caminhão tan

que M. Benz I LK 1113, com
tanque e bomba, anolmodelo
1978, Placas LZS 9968, Rena-

.

vam 557178010, diesel,· cor
vermelha, rodando, motor

com avarias. Lance inicial R$
9.500,00.

No próximo dia 12, a Prefei
tura de Guaramirim reali

za um leilão para a limpeza do

. pátio. Entre os lotes disponíveis
estão dez veículos e outros itens
considerados como sucata para
a administração municipal.

. Segundo o Secretário de

Administração e Finanças, Rolf
Werner Antonius Júnior, o di
nheiro arrecadado não tem

destinação específica, ficará em
caixa para investímentos. UNa
verdade nós compramos carros
novos este ano, então estamos

substituindo a frota. Não tem
(

razão de ficar com esses carros

LOTE 2: 1 Automóvel GMI

Celta, anolmodelo 2003,
Placas MDJ 3392, Renavam
801360870, gasolina, cor bran
ca, 5 portas. (rodando). Lance
inicial R$ 4.900,00. \

.

SCl1Jviço
Leilão Prefeitura deGuaramirim
Data: 12/11
Horário: 8h30
Local: Auditório da Câmara de
Vereadores - rua 28 de Agosto,
n° 2.046, Centro
Edital commais informações
www.guaramirim.sc.gov.br

* LOTE 10: 1 Patrola Huber
Warco, sem ano definido, pa
rada' diesel, sem documenta

ção. Lance inicial R$ 3.500,00.
(Pode seiretirado do edital).

LOTE 3: 1 Automóvel GMI
Corsa Hatch, ano 2002, mode
lo 2003, Placas MCF 8207, RE
NAVAM 789836068, gasolina,
cor branca, (rodando). Lance
inicial R$ 3.600,00. LOTE 11: 1 Bloco de mo

tor Mercedes Benz 313, anal
modelo 2007. Lance inicial
R$ 500,00.

LOTE 4: 1 Automóvel GMI
Corsa Hatch, ano 2002, mo

delo 2003, Placas MCF 8247,
Renavam 789836556, gasolina,
cor branca, (rodando). Lance
inicial R$ 3.700,00.

MARCELE GOUCHE

LOTE 12: 01 Pulverisador

Bertoud, ano 1995, com reser

vatório e mangueiras. Lance
inicial R$ 750,00.

LOTE 5: 1 Automóvel GMI
Corsa Hatch Ioy, anal modelo
2006, Placas MB] 0175, Rena
vam 889030030, álcool/gasoli
na, cor branca, (rodando). Lan
ce inicial R$ 5.400,00.

LOTE 13: 1 Transforma
dor de energia AEG (13800 V)
75 KVA, com cabos, N° de sé
rie 205873, modelo TL 75/15,
ano1971, com cabos de cobre.
Lance inicial R$ 1.000,00.

LOTE 6: 1 Automóvel GMI
Corsa Hatch Ioy; anal modelo
2006,' Placas MB] 0365, Rena
vam 889030642, álcool/gasoli
na, cor branca, (rodando). Lan
ce inicial R$ 5.500,00.

LOTE 14: Sucatas diversas,
contendo Ferro, cabos e lumi
nárias de Alumínio, Vidro, Car-.
teiras, cadeiras, refrigeradores,
autoclave, cadeira odontoló

gica, objetos diversos e outros

aparelhos eletro eletrônicos.
Lance inicial R$ 150,00.

LOTE 7: 1 Automóvel I Fiatl
Siena Fire Flex, ano 2009, mo
delo 2010, Placas MGP 6045,
Renavam 154661740, chassi,
álcool/gasolina, cor branca.
Lance .inicial R$ 7.0_00,00.

LOTE 15: Sucatas de infor
mática e eletrônicos. Lance
inicial R$ 90,00.

LOTE 8: 1 Caminhão Bascu
lante VWI 16.170 BT, trucado,
ano I modelo 1995, Placas LWW

2055, Renavam 634348698, die-

LOTE 16: sucatas de pneus
de diversas bitolas e tamanhos
contendo pneus usados. Lan
ce inicial R$ 200,00.

CARROS Corsas usados pela prefeitura estarão entre os lotes para as vendas

* COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS
* LOCAÇÃO
* GESTÃO DE IMÓVEIS

* CONSULTORIA DE IMÓVEIS'
* LOTEAMENTOS
* AVAlIAÇAo DE IMÓVEISNovo Lar

.I'

E II
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Família ínícía nova vida após incêndio
Doações de roupas, alimentos e materiais de

construção foram entregues para as vítimas

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

OS próximos dias serão sím
bolo de recomeço para a fa

mília que perdeu a casa em um

incêndio, no bairro Vila Lalau.
Ontem, logo ao amanhecer, ami
gos' familiares e vizinhos organi
zaram-se para conseguir ajuda.
Desconhecidos que se sensibi
lizaram com a história também
doaram roupas, móveis e alimen-

_ tos. Agora, o pedido mais urgente
é a retirada dos escombros, para
começar a construir um novo lar.

O movimento é grande em

frente ao terreno da antiga casa.
O cheiro de queimado ainda

persiste e o que sobrou ainda
.

está no chão. Seis pessoas mo
ravam no local. "O que a gen
te mais precisa agora é limpar
todo o terreno, mas ainda não

consegui nenhuma caçamba",
preocupava-se Leonardo dos
Santos, de 72 anos. A Defesa Ci
vil visitou o local no dia do in

cêndio' na quarta-feira passada
e deve emitir um laudo sobre a

situação. Um empresário da ci
dade se disponibilizou a ajudar
na limpeza do local e tambéma
construir uma nova casa para
a família, no meSlTIO local. Ele

não quis ser identificado.
Por enquanto, todas as do

ações recebidas estão guarda
das nas casas dos vizinhos. Na
tarde de ontem, chegaram sete

colchões novos, cestas básicas e

roupas. Segundo Cesar Macha

do, filho de Leonardo, a igreja do
bairro se prontificou a conse

guir os materiais de construção.
Raquel Aparecida da Silva, espo
sa de Machado, também pede
doação de cobertas, toalhas, tra
vesseiros e itens de higiene.

O popular catador de resí -
.

duas, conhecido como Bratz,
que morava junto na residência
destruída pelo fogo, estava com
o semblante mais tranquilo on

tem, depois de ver a ajuda de

pessoas anônimas, que leva
vam telhas e tijolos para que
eles iniciassem uma nova vida.

Ontem, duas assistentes so

ciais da Prefeitura de Iaragua do
Sul visitaram a famflia, Santos
afirma que foi orientado a com

parecer, na segunda-feira, na

Secretaria de Assistência Social

para. solicitar a segunda via dos

documentos perdidos. "Acho
c-

que me restaram só dois docu-
mentos que estavam dentro do
carro. E eu não sei quais são",
disse, ainda abalado.

WILLIAM FRITZKE IESPECIAL

AGRADECIMENTO Bratz (E) e seu Leonardo contentes com a ajuda recebida

Como ajudar

Apoio pode ser levado aos famílíares
As doações para a família podem ser dei

xadas na sede do jornal O Correio do Povo, na
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400, no bair
ro Vila Lalau. Também são pontos de coleta
as casas de familiares e amigos na rua Carlos

Eggert, 570, na Vila Lalau, ou na rua Bertoldo
Drews, 226, loteamento Dívínópolís, ap. 4, na

Ilha da Figueira. A mãe de Cesar Machado,
Laurita Machado, se comprometeu a buscar
as doações. Os telefones de contato são 918-7-

2692, 9977-6632, 9619-0656, 9942-2453. Na

próxima quarta-feira, dia 7, o Sacramentum
Pub organizará um evento e toda a renda será
revertida para a família.

Alvo errado

Jovem atira pedras em carro eé preso
Um rapaz de 20 anos foi preso por desa

cato e agressão, por volta das 21h da última

quarta-feira, no bairro Nereu Ramos, em Ia
raguá do Sul. Ele atirou uma pedra contra

um carro que passava pela rua Luiz Sarti,

e quando o motorista foi tirar satisfações o

acusado começou a ofendê-lo. O motorista,
um policial militar, se identificou e deu voz
de prisão aQ suspeito, que ainda teria tenta
do dar chutes e socos.

Furto e R.eceptação
Vítima encontra autores do crime

Um senhor de 72 anos encontrou, na pessoas, entre eles um adolescente de 14

noite de quarta-feira, o seu notebook e os anos, que admitiu o crime com a ajuda de
autores do furto, ocorrido na semana passa- um jovem de 18 anos. Os outros dois envol

da, no bairro Avaí, em Guaramirim. A vítima vidas teriam comprado o equipamento e

avisou a Polícia Militar, que deteve quatro vão responder por receptação.

Estupro
Tio é condenado a 17 anos

Um homem de 46 anos foi condenado a 17

anos e quatro meses de detenção por estuprar
uma criança de seis anos, em abril. A vítima,
sobrinha do acusado, teria sofrido o abuso

por três vezes. O réu está no Presídio Regio
nal de Iaraguá do Sul, mas é mantido em uma

ala protegida, já que o crime costumamotivar
atos de violência porparte de outros detentos.

DIC

SedeeSjperaInternet
O sistema de telefonia e infor

mática ainda não foram instalados
na sede da Divisão de Investigação
Criminal (DIC) da Polícia Civil. O

delegado Eric Uratani informou

que, além desta pendência, a de-

legacia especializada ainda pre
cisa de alguns móveis. I'A equipe
não consegue se dedicar exclusi
vamente às investigações pois es

tamos envolvidos com a estrutura

física do imóvel." .
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LAlVIENTO Atacante J{iko não conseguiu marcar o esperado gol para o Juventus e parou na forte defesa do Guarani

Fínal da Divisão Especial

Só faltou o gol,mas
valeu pelo acesso

Do Capitão
"Tem que

ficarna elite"
Apesar da partida terminar

sem gols e sem taça para o Iuven
tus, o retorno do time de Iaraguá
do Sul entre os grandes do futebol
catarinense em 2013 foi valoriza
da. O capitão Serginho disse que
os atletas estavammotivados para
buscar a conquista, mas enfrenta
ram um adversário retrancado e

que dificultou o ataque.
Ele destacou a participação

da torcida no apoio. "O torcedor

que foi ao estádio neste campe
onato nos ajudou a voltar à pri
meira divisão. Eu espero que a

comunidade ajude o Iuventus a

se manter na elite do futebol de
Santa Catarina", disse.

O treinador Pingo elogiou o es

forço dos atletas napartida. Na ava
liação dele, só faltou o gol. Ele tam
bém revelou o contentamento de
ter conquistado o principal objetivo
do luventus no ano, que era subirna
competição. Na semana que vem

Pingo vai sentar com a diretoria do
clube para definir seu futuro, "Acho
que temos que pensar com tranqili
lidade. O importante émontar uma

equipe competitiva", analisou.

so levar um susto.

Num contra-ataque rápido do

Guarani, a defesa do Juventus foi

pega desprevenida. O meia Ildemar
chutou forte da entrada da grande
área e obrigou o goleiro tricolorWan
derson espalmar para escanteio.

No segundo tempo, a equipe jara
guaense tambémvoltou a atacar,mas
sem qualidade nas finalizações. O
volante Almeida quase marcou num
chute forte, mas o goleiro defendeu.

Com o tempo passando' e sem

conseguir o gol, o técnico Pingo
optou por reforçar o poder ofensi
vo. Ele retirou os meias e volantes e

optou pelas entradas dos atacantes
Giso, Iardel e Romero. Porém, o Tri
color não encontrou o gol e quase
sofreu um aos 46 minutos. Num

contra-ataque, o atacante Lean

dro, do Guarani, encobriu o golei
roWanderson e o zagueiro Alemão
tirou a bola em cima da linha. Ao
final da partida, os jogadores agra
deceram a torcida pelo apoio.

Tricolor é vice com o empate contra o Guarani

e valoriza volta à divisão principal em 2013

JARAGUÁ DO SUL tado favorável da primeira partida,
quando ganhou por um a zero do
tricolor em casa.

O primeiro lance "de gol do Iu
ventus aconteceu aos 4 minutos do

primeiro tempo. O atacante Kiko
tentou cruzar na área para Louri

val. A bola foi em direção ao gol e
bateu no travessão.

O jogo ficou por um tempo con
centrado no meio de campo. Devi
do a retranca armada pelo técnico
do Guarani Hudson Coutinho, os
meias do Juventus tinham dificul
dades de entrar na área adversária.

.
Aos 20 minutos quase que o

Iuventus marca o gol. O lateral es

querdoMárcio Goiano arriscou um
chute de fora da área. A bola bateu
no peito do goleiro Rodrigo. Logo
depois foi a vez do Moleque Traves-

Diego Rosa

os gritos de "gol" e de "cam

peão" ficaram engasgados na

garganta do torcedor jaraguaense.
O empate em zero a zero ontem à

noite, no estádio João Marcatto,
contra o Guarani deu o título da

Divisão Especial para o time de

Palhoça. Porém, a conquista do
acesso à Séria A do Catarinense

de 2013 compensou a campanha
da equipe. Apesar do resultado, os
torcedores reconheceram os esfor

ços dos jogadores e, após a partida,
aplaudiram os atletas.

Desde o começo do jogo o lu
ventus jogou para a vitória. O time
de Palhoça veio para Iaraguá do Sul

para se defender e manter o resul-
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Objetivo conquistado

Acesso foi a festa da torcida
Apesar do empate sem
gols, a volta à série A foi

suficiente para torcida

vibrar no estádio João
Marcatto ontem à noite

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

1\ garoa fina que caiu sobre Iaraguá do
I\sul na noite de ontem não foi o bas

tante para impedir que mais de cinco

mil Moleques Travessos fossem ao está

dia João Marcatto com ar suficiente nos

pulmões para recepcionar os garotos co
mandados pelo técnico Pingo. Com ur

ros de guerra, palmas calorosas capazes
de aplacar o frio da chuva e com o ecoar

de fogos de artifícios nas cores da nação
tricolor, homens, mulheres e crianças
vivenciaram uma confusão de sentimen

tos. Atentos a cada lance, de um segundo
ao outro uma combustão de emoções se

evidenciava. Da explosão de felicidade

quando a bola beijou a trave ainda aos

nove minutos do primeiro tempo, à de

cepção com cada lance perdido.
Decepção que mesmo com o empa

te sem gols e o vice campeonato da Di

visão Especial do Campeonato Catari

nense em casa não conseguiram tirar a

atenção do pequeno Henrique Gabriel,
de um ano e oito meses, e de seu avô,
José Luiz Wandervegen, do gramado.
Mesmo sem o título, José Luiz deixou

o estádio mostrando para o neto que o

mais importante é prestigiar o time de

Jaraguá do Sul. "Perdendo ou ganhando
temos motivos para comemorar", lem

brou' referindo-se ao acesso do Iuven
tus à Divisão Principal do Catarinense.

Agora é 2013 -

Torcendo pelo Iuve desde 1967,

quando veio para Jaraguá -do Sul, Or
landino Rumph acompanhava o jogo
pelo rádio de pilhas amarelo. Ele não

desviava os olhos do campo. Apesar de
lamentar o empate, encontroumotivos

para valorizar o trabalho realizado pela
diretoria e atletas no ano. "O acesso já é

um grande passo para que o Iuve volte,
à boa fase e motivo de comemoração
para a torcida", revelou.

Mesmo sem receber o presente tão

aguardado, a conquista do campeonato,

.

Terezinha Nicochelli fez questão de ir ao

estádio acompanhar o time pelo qual é
apaixonada há 45 anos. 'Assistir ao Iuve

sempre foi minha alegria. Agora que ele

voltou de vez, é só comemoração", vibrou.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

FIEL José deixou o João Marcatto prometendo voltar com o neto em 2013

CATARINENSE Terezinha esperar

acompanhar o Juve na Série A
VALEU Mesmo sem a taça, Orlandino
ficpu satisfeito com a volta à elite

\ E
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